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Fazekasosnak lenni jó…
Március közepén abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy – régi fazekasos tanítványom meghívására – egy konfe-

renciát megelőző VIP-rendezvényen előadást tarthattam egy multinacionális vállalat vendégeinek, akik valamennyien
magyar, vagy Magyarországon jelentős eredményeket felmutató nemzetközi cégek vezetői voltak. Közöttük több mint fél
tucat volt fazekasos diák. (Néhányuk gyermeke is fazekasos, vagy itt érettségizett.)

Egy nagy múltú, magyar cég vezérigazgatójának előadását egy egyetemi tanszékvezető professzor prezentációja követ-
te, majd én zárhattam a sort.

A téma: milyen személyi feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy vállalat sikeres legyen. A gyárigazgató az elvárásokról
beszélt, az egyetemi professzor arról, hogy a felsőoktatás hogyan készíti fel a munka világára hallgatóit. Én azt mutattam be,
hogy mit tehet a középiskola, mit kell tennie ahhoz, hogy a felsőoktatásba, onnan a munka világába kerülő diákok kiemelke-
dő minőségű munkavégzésre képes, sikeres és boldog emberek legyenek.

Az általam elmondottak lényege: a Fazekas attól különleges iskola, hogy diákjai nemcsak tudást, hanem az alkalmazás
képességét is magukkal viszik, és – ami ennél több – a tudás és birtokosai tiszteletét, munkaszeretetet, szorgalmat, vitakész-
séget, elfogadást, a tudás megosztásának, a világ- és benne az emberek jobbá tételének igényét és képességét.

A Fazekas pedagógus testülete elkötelezett abban, hogy tanítványait segítse képességeik, kreativitásuk és emberségük
kibontakoztatásában.

Nagyon büszke voltam ezen az estén. Miért? Azért, mert a jelenlévő öregdiákok – saját életútjuk példáival – megerősítet-
ték az általam elmondottakat, és bizonyították, hogy a Fazekas az elmúlt évtizedekben stabil, töretlen értékrendjének, magas
igényszintjének köszönhetően foglalja el a képzeletbeli dobogó legfelső fokát a közoktatás intézményei között.

Miért osztom meg ezt az élményt a mai fazekasos diákokkal? Azért, mert hiszem, hogy a Fazekas mindenkori legjobbjai
magukkal viszik az igényességet; a valódi, időtálló, évtizedeken, politikai rendszereken átívelő értékeket. Hiszem, hogy egy
fazekasos diák mindig tudja, hogy a felkínált utak közül melyikre lépjen, nem ítél felületesen, választani tud az érték és a talmi
között, képes és hajlandó vállalni megalapozott véleményét.

Mindenkit, aki ÉVKÖNYVÜNKET a kezébe veszi, erősítsen az a tudat, hogy a világ számít ránk, a fazekasosokat megtalálja
a boldog élet és a karrier lehetősége. Feltéve, hogy az iskola által képviselt értékrendet vállalják és követik.

Hámori Veronika

BBeekköösszzöönnttőő
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4 Fazekas-évkönyv

1.a

• osztályfőnök Jencsikné Végh Adrienn • napközi Kántorné Ágh Edit • matematika szakkör Szakolczai Katalin • ének-zene
Németh Sándor • rajz Zele János • technika Eperjesi Ágnes • testnevelés Koczka Anikó • korrepetálás Erdősiné Gondos
Judit •

• Bányai Boldizsár Péter • Berdefi Anna • Dobos Jakab • Dora Karolina • Erdős Mercédesz • Fejes Anna • Góbor Szonja Anna • Ha
Hai Yen • Hidas Villő • Hidas Vince Máté • Jahoda Ádám • Kandolka Léna Melinda • Kanyó Lina • Keszei Attila Botond • Kiss Beke
Péter • Kovács Karád Zoltán • Mag Dániel • Nagy Fanni • Nemes Kamilla Viola • Németi Alexandra Tímea • Nguyen Dinh Trung
• Oláh Hajna Luca • Papp Bálint • Sánta Karsa Mátyás • Schallinger Manka Flóra • Stitz Viktória Éva • Szepessy Zsombor András
• Tisóczki Dante • Trinter Patrik •
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6 Fazekas-évkönyv

• osztályfőnökMóriczMárk • napköziKompordayDóra • környezetismeret szakkör JencsiknéVéghAdrienn • ének-zeneNagyné
Rápli Györgyi • rajzMészáros Zsuzsanna • technika Eperjesi Ágnes •

• Erdősi-Szücs Frigyes • Erőss Simon Iréneusz • Fejes Júlia Terézia • Gáspár Dorka • Gulyás Boglárka Emma • Hoang Trung Anh •
Holnapy Luca • Horváth Anna Lukrécia • Kemény Anna Ráni • Király Attila Richárd • Kiss Rajmund Kadosa • Klekner Botond •
Korinek Bulcsú • Litkai Tamara • Magó Benedek Kálmán • Máté András Boldizsár • Nagy Móric • Németh Bálint Máté • Novák
Balázs Barnabás • Simon Zsófia Hanna • Svékus Olivér Márk • Szabó Anna • Szűts Eszter Szonja • Tóth Ambrus Mátyás •
Varga Dávid Gyula • Yan Lin • Yan Qi •

1.b
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8 Fazekas-évkönyv

2.a

• osztályfőnök Szakolczai Katalin • napközi Szabolcsné Krasznai Rózsa • matematika szakkör Oros Márta • ének-zene Nagyné
Rápli Györgyi • rajz Mészáros Zsuzsanna • technika Eperjesi Ágnes • testnevelésKoczkaAnikó •

• Angyal Ábel • Berdefi Adél • Bodonyi Gellért Ferenc • Boér Csaba Hunor • Bolla Péter • Czeczon Dorka • Felvinczi Lilla •
Golopencza Szonja • Hajdú Balázs • Hidasi Zselyke • Kanyó Sára • Keleti Milán • Nagy Botond Balázs • Nemes Ábel Barnabás •
Orbán Benedek • Papp Dániel • Pongrácz Tibor • Richlik Márton Arnold • Szabó Lili Adrienn • Szakál Tünde • Szmodits Emma
Janka • Urbán Léna • Vásárhelyi Zsombor Benedek •
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10 Fazekas-évkönyv

2.b

• Balogh Emese Lili • Barta Lilla Katalin • Dobó Aliz • Égner Milán Márton • Fok Miklós • Forreiter Máté • Hegedüs Borbála • Kállai
Ilona Veronika • Keszthelyi Zétény • Kocsis Péter • Kotormán Lilla Dóra • LeBor Hannah Lily • Lévai Bendegúz • Magyar Zsófia •
Nagy-Gazdag Míra • Pálinkó Lénárd Sándor • Pásztor Dániel Zoltán • Rausch Ákos • Sándor Mátyás István • Sándor Zsófia Flóra
• Somogyi Lilla Tünde • Szabó Liza • Tábi Ákos • Tóth Dániel • Varga Gréta Anna • Yang Yu Jie •

• osztályfőnök Csájiné Knézics Anikó • napközi Sólyom Viktória • matematika szakkör Oros Márta • ének-zene Nagyné Rápli
Györgyi • rajz Mészáros Zsuzsanna • technika Eperjesi Ágnes • testnevelés Barati Krisztina •
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2.e

• Albert Bence • Bácsi Eszter • Csuha Tamás Pál • E Bálint Tibor • Farkas Léna Virág • Foki Iván Miklós • Frank Boglárka • Herbszt
Lili • Ilyés Anna • Ilyés Áron • Kardos-Erdődi Zselyke • Kemény Zalán • Kovács Konrád • Kun Zsófia Boglárka • Lazányi Lili • Lazányi
Panna • Magala Máté Dominik • Marosi Gréta Nóra • Özel Hatice Tül-Kübra • Rozmán Lilla • Siminszky Réka Judit • Thuránszky
Farkas Miksa • Török Gergely • Virág Rudolf András •

• osztályfőnök Temesvári Miklós • napközi Fehérvári Zoltánné • ének-zene Nagyné Rápli Györgyi • rajz Zele János • technika
Eperjesi Ágnes • testnevelés TóthnéHorváthGabriella •
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14 Fazekas-évkönyv

3.a

• Ambrus Attila • Baldauf Zoltán • Bálint György Xian • Bencsik Boglárka Mária • Berky Kristóf • Bódis Emánuel Ákos • Butyka
Kristóf • Csery Csenge • Csiszár Kende Gergő • Erdősi-Szücs Veronika • Ganczer Lea • Garát Kevin Bálint • Genye Luca Csenge •
Gyalókay Gergely • Keszei Péter Miklós • Kovács György • Kovács Hanna • Móra Márton Barnabás • Mosonyi Zsófia • Oppitz
Bernadette Júlia • Proszenyák Laura • Rozgonyi Zsófia • Stitz Brigitta Zsófia • Theisz Lucia • Tomopulosz Bence Péter • Tóth Nina
• Xiong Benjamin Victor •

• osztályfőnök Erdősiné Gondos Judit • napközi Novák Ágnes • angol nyelv Czene Zsuzsanna • német nyelv Bakuczné Szabó
Gabriella • ének-zene Németh Sándor • rajz Mészáros Zsuzsanna • technika Eperjesi Ágnes •
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3.b

• Baranyi Dorka • Bognár Kinga • Bordás Zsófia Ágota • Buru Réka • Csordás Noémi • Erős-Honti Zille • Erőss Sámuel András •
Fehér Balázs • Ferenczi Zita Katalin • Kovács Balázs László • Máté Lőrinc • Máthé Anna • Menzák Milán • Mezei Luca Zsuzsanna
• Müllner Bence • Nagy Simon • Oláh Kósa Lukács • Szeberényi Zorka • Szegedy-Maszák Blanka • Tatár Levente • Tóth Bertalan
Ákos • Tóth Liliána Tamara • Törőcsik Lili Bea • Varga Bálint Botond • Vári-Kakas Adél • Vidák Dominik Krisztián • Visky Bence
Márton •

• osztályfőnökDr. KivovicsnéHorváth Ágnes • napköziDr.Turcsányiné Bacsák Katalin • angol nyelv Csath Judit Katalin • angol
nyelv Tokár Gábor • matematika szakkör Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes • ének-zene Nagyné Rápli Györgyi • rajz Zele János •
technika Eperjesi Ágnes • testnevelés TóthnéHorváthGabriella •
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4.a

• Angyal Attila • Berán Hanga • Boér Bence • Bolla Gitta • Golopencza Nóra • Hajas Levente Dániel • Horváth Balázs Szilveszter
• Hraskó Júlia • Kardos Krisztián • Mag Sára Zita • Matisz Dóra • Molnár Dóra • Móré Zsófia • Müller György Zoltán • Nagy
Szabolcs Tamás • Olasz Eszter Orsolya • Richlik Bence György • Szakál Jázmin • Tóth Anna Alíz • Varsóci Nóra Kinga • Varsóci Zita
Orsolya • Vokó Janka • Vörös Levente Örs • Zsigmond Dániel •

• osztályfőnök Ráthonyi Anita Eszter • napközi Oros Márta • angol nyelv Ungor Andrea • német nyelv Bujk Ildikó • matematika
szakkör Szakolczai Katalin • ének-zene Nagyné Rápli Györgyi • rajz Garamvölgyi Béla •
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4.b

• Banyó Liza Anna • Bánzi Noémi Krisztina • Barabás Anna Sára • Barna Benjámin • Barta Piroska Zsófia • Czinkóczky Lilla Júlia •
Dávid Roxána Maja • Égner Nándor Bálint • Fitzl Flávia • Góbor Dóra Julianna • Hidas Gréta • Hives Katica • Hübler Henrik • Kállai
Zsófia Zsuzsanna • Kaplonyi Petra Barbara • LeBor Daniel Maurice • Ngo Hang Viktória • Oppitz Laura Edina • Róka Miklós
András • Szakács Bálint • Szűts Anna Zsófia • Valastyán Richárd Dániel • Vincellér Marcell György •

• osztályfőnök SzilvásinéTurzóÁgnes • napközi Soóty Éva • angol nyelv Csath Judit Katalin • német nyelv Füzesséry Zoltánné •
ének-zene Nagyné Rápli Györgyi • rajz Garamvölgyi Béla • technika Eperjesi Ágnes • testnevelés Barati Krisztina •
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A képzeletbeli iskola
Készítettem egy időgépet, ha beleülök elég kimonda-

nom, hogy hol szeretnék lenni, s egy pillanat alatt ott termek.
Tegnap Varázsgömb Iskolába képzeltem magam. Csodálatos
élmény volt!

Az iskola egy hatalmas átlátszó kristálygömb. Már az
udvarról látszik milyen gyönyörű belülről is. Kristálypad, kris-
tályszék, kristály katedra, kristály szekrény, kristály tábla,
melyre magától ír a varázskréta. A padokban kedves, jól
nevelt lányok és fiúk ülnek. Csak úgy csilingel nevetésük és
halk beszédük. A kristály katedráról mosolyogva figyeli őket a
tanító néni. Tegnap éppen egy olyan könyvet olvasott,
amelyben arról írtak, hogy vannak olyan iskolák, ahova kiabá-
ló, rohangáló, szófogadatlan gyerekek járnak. De Varázs-
gömb Iskola tanító nénije ezt el sem tudja képzelni. Nagyon
sajnálja azokat a tanítókat, akiknek nem ilyen kedves, szófo-
gadó gyerekeket kell tanítani.

Kezdődik a tanítás. Első óra matematika. Összeadás, kivo-
nás, szorzás, osztás. Minden megy! A gyerekek jegyek helyett
kristálygolyókat kapnak. Mindenki egy kis bársonyzacskóban
gyűjti a kincseit. Olvasásórán lovagokról, királykisasszonyok-
ról és sárkányokról olvasnak. Testnevelésórán a kristálygo-
lyókkal játszanak és fogócskáznak a kristályudvaron.

Ebédre meselevest, és számfőzeléket kapnak. Aki min-

dent megeszik, jutalmul csokihabot kap. Mikor az ebédnek
vége, folytatódik a tanulás, ami Varázsgömb Iskolában csupa
móka és kacagás.

Az időgépben hirtelen hiányozni kezdett az igazi isko-
lám. Nem kristálygömb, nincs meseleves, néha rosszalko-
dunk, de nagyon jó iskola. Kiugrottam az időgépből. Rohan-
tam a 3.a. osztályba, boldog vagyok, hogy visszatértem!

Genye Luca Csenge 3.a.

22 Fazekas-évkönyv

AA  kkiiccssiikk  nnaaggyyvviilláággaa
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A mamutfenyő
A mamutfenyő a világ legmagasabb fafajtája. Egyszer

Alfréd, a legnagyobb mamutfenyő, elkezdett összemenni.
Csak törpült, törpült, törpült. Míg végül kisebb lett, mint egy
almafa. Bosszúskodott, hogy egy ilyen pici fa ebben a nagy
világban senkit nem érdekel.

Csak telt-múlt az idő. Ő meg öregedett. Míg egy nap
emberek jöttek, és kitettek egy táblát. Nem sokkal később
három turistacsoport érkezett hozzá. Azóta ő a világ legki-
sebb mamutfenyője és rengetegen látogatják.

Tomopulosz Bence, 3.a

Utazás a múltba
Anyukám mindig azt mondja, hogy nagyon hasonlítok a

nagypapámra. Sajnos, én nem ismerhettem őt, mert a szüle-
tésem előtt meghalt.

Egyik éjjel arra ébredtem, hogy kék fény áramlik be az
ablakomon. Egy zöld bőrű ufó állt a fényben, és azt mondta,
hogy bárhová elrepít az időben. Beléptem a fénybe, és arra
gondoltam, hogy jó lenne találkozni a nagypapával. Mire ezt
végiggondoltam, máris egy napos hegyoldalon találtam
magam. A fehér sziklán egy kígyó sütkérezett. Egy fiú figyel-
te. Megkérdeztem a nevét. Kiderült, hogy ő a nagypapám.
Nem mondtam semmit, de olyan volt, mintha barátok len-

nénk. Mesélt a kígyóról, mutatott egy sötétben világító követ
is. Sokáig játszottunk, nevettünk. Egyszer csak megjelent a
kék fény, és az ufó azt mondta, hogy ideje indulnom.
Elbúcsúztam az új barátomtól, és máris otthon voltam. Még
mindig éjszaka volt, anyukám aludt, én is lefeküdtem.

Reggel boldogan meséltem a kalandomat. Anyukám elő-
ször nem hitte el, de azután megmutattam a kristályokat,
amiket a nagypapámtól kaptam. Jó volt megismerni őt, még
akkor is, ha ő nem tudta, ki is vagyok.

Gyalókay Gergely 3.a

A nagy fa
Vasárnap a Tatai-tónál jártunk. Láttunk sok szép dolgot:

közöttük volt egy nagy, sőt inkább hatalmas fa. Elképzeltem,
hogy hányan lakhatnak benne. Sok-sok mókus, sün, madár és
persze rengeteg giliszta, akiket megesznek a harkályok.
A mókusok gyűjtenek több mint két tucat mogyorót és diót,
amit télre elraktároznak. Egyszóval, rengeteg lakója van
ennek a fának.

Még azt is elképzeltem, hogy milyen volt régen, amikor
őt ültették. Azt lehet még tudni róla, hogy több mint száz
éves.

Sajnos délutánra járt, ezért el kellett indulni. Remélem,
hogy máskor is lesz ilyen nagy szerencsém.
Viszlát, nagy fa!

Stitz Brigitta, 3.a

Fazekas-évkönyv 23
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A varázsfőzet
Réges-régen, amikor az emberek még hittek a csodák-

ban, volt egy varázserdő. Ebben az erdőben laktak a törpék.
Bandi, az egyik törpe nem volt valami okos, és ezért mindig
kicsúfolták, majd, amikor meg akarta mutatni, milyen erős,
csak baj és újabb csúfolódás lett a vége. Ő egyébként egy
nagyon aranyos és jószívű törpe volt. Amikor hazafelé ment
az erdőn át, mindig segített az állatoknak.

A mókusnak mogyorót tört, a bagolynak megkereste az
elveszett szemüvegét, a méheknek megmutatta a legjobb
viráglelőhelyet és a hódnak segített gátat építeni.

Egyszer, mikor hazafelé tartott, talált egy könyvet a tó
partján. A címe ez volt: A varázsfőzet. Elkezdte lapozgatni.
Volt abban mindenféle recept. Legyél karcsú! Hogyan változz
okossá. Hogyan vegyünk levegőt a víz alatt, és efféle hihetet-
len dolgok. Egyszer csak megállt egy oldalnál, amire ez volt
írva: Hogyan változz óriássá, bevált recept törpéknek.
— Hmm, mért is ne? –gondolta, majd elkezdte gyűjtögetni a
hozzávalókat. Vizet forralt, majd beleöntötte a következőket:
egy csipetnyi mókus fülszőrt, amit a mókus szívesen odaa-
dott. A recept szerint kellett még hozzá egy kis méz, amiből a
méhek boldogan megkínálták. Amikor elkészült a főzet,
átöntötte egy pohárba és két korttyal megitta.

Egyszer csak elaludt. Az egész testében bizsergő érzésre
ébredt. Belenézett a tó tükrébe, szeme elkerekedett a csodál-
kozástól, de nagyon megörült.

Hűha, de izmos lettem – gondolta. Olyan vagyok, mint a
legmenőbb törpefiú az osztályból.

Gondolt egyet és kipróbálta az erejét. Megrántott egy fát,
ami nyomban tövestül kiszakadt a földből. Azután elhajította
a tó közepére. Most megmutatom nektek – gondolva magá-
ban, majd elindult az iskola felé. Útközben – elvakultságában,
bár akaratlanul – a méheknek leszakította a kaptárját, a hód-
nak lerombolta a gátját, és azt a fát, amelyben a mókus lakott,
feldöntötte.

Odaérve az iskolához, ahogy meglátták, mindenki sikí-
tozva futott, amerre csak látott. Már éppen le akarta rombol-
ni az épületet, mikor meglátta maga előtt szerelmét, Sárát.
Karját visszahúzta és barátságosan kinyújtotta Sára felé, de a
lány addigra már sikítozva az erdőbe szaladt.

Bandi szomorúan leült az iskola előtti játszótérre, és egy
mászókának támaszkodott. Kezébe temette az arcát, és egy

könnycsepp gördült ki szép kék szeméből. Ekkora már a tör-
pék biztonságos távolságba futottak az óriástól, kivéve egy
valakit, Sárát, aki csodálkozva nézte rejtekéből a könnyező
óriást. Bandi még csak most vette észre, mekkora pusztítást is
végzett az erdőben. Ahogy szomorkodott, észre sem vette,
hogy Sára kikukucskál egy bokor mögül és végigméri őt.
Ekkor az óriás hirtelen feljajdult:
— Bárcsak újra visszaváltozhatnék törpévé!
Ebben a pillanatban Sára bátortalanul megszólalt:
— Bandi te vagy az? – kérdezte még mindig földbe gyökere-
zett lábbal.
— Én vagyok az - motyogta Bandi elpirulva.
— Hogy változtál át és miért? – kérdezte, de már egy kicsit
bátrabban.
— Tudod, az úgy volt, hogy a többi törpe mindig csúfolt, mert
gyenge voltam és nem illettem közéjük, mert azt hitték, hogy
csak kitalálom, hogy értem az állatok nyelvét. Egyszer, amikor
mentem hazafelé az erdőn át, találtam egy varázskönyvet.
A könyvben lévő titkos receptek között ott volt az a főzet is,
amivel én óriássá változtam.
— Csak ezért változtál óriássá? – kérdezte a lány csodálkozva.
— Hááát, hát nem csak ezért – válaszolta Bandi lesütött
szemmel.
— Hanem miért? – kíváncsiskodott tovább Sára.
— Mert tetszeni akartam neked.
— Nekem úgy tetszettél, ahogy voltál. – mondta Sára, szép
kék szemével Bandira pillantva.
Hogy is nem vettem észre, gondolt vissza a lány kedves pil-
lantásaira és arra, hogy milyen együttérzően vigasztalta, ami-
kor kicsúfolták.
— Menjünk és keressük meg a varázskönyvet, hátha vissza
tudunk téged változtatni törpévé. Egyáltalán hol a könyv?
Nálad van?
— Ottfelejtettem a tóparton – mondta Bandi kicsit aggódva.
Menjünk gyorsan, nehogy valaki megtalálja és elvigye.
— Várj egy kicsit, nem kéne előbb a te erőddel rendbe hozni
azt a félig lerombolt erdőt?
— Jaj, ezt el is felejtettem – mondta Bandi.
— Akkor induljunk – sürgette, Sára.

Elindultak. Először a méhekhez mentek. Felrakták a kap-
tárjukat, és Bandi bocsánatot kért tőlük. A méhek, mivel ked-
ves teremtmények voltak, megbocsájtottak Bandinak.
A következő állomás a mókusnál volt. Csináltak neki egy új
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otthon egy közeli fán, és a kihullott mogyorókat is összeszed-
ték. A hódnak segítettek megépíteni az új gátját.

Szerencsére minden állat megbocsájtott Bandinak.
Azután megkeresték a varázskönyvet. Az még mindig ott
hevert, ahol Bandi hagyta. Meg is találták az átváltoztató
főzetet, és az óriás visszaváltozott törpévé. Bandi végül belát-
ta, hogy az a legfontosabb, hogy a törpe önmaga legyen.

Aznap Sára és Bandi boldogan mentek haza.
Proszenyák Laura 3.a

Apróságok a 3. b életéből
Október végén, kihasználva a napsütéses nyárutó mele-

gét, tanulmányi sétát tettünk. Tapasztalatokat szereztünk
Budapest felszínével, a fővárost két városrészre osztó
Dunával kapcsolatban. Indulás előtt feliratozott ábra tanul-
mányozása alapján palackpostát készítettünk. Levelet fogal-
maztunk, melyben kértük a levél megtalálóját, értesítsen
bennünket, meddig sodorta a víz palackunkat. A levelet
palackba helyeztük, a palackot lezártuk, majd viasszal vízhat-
lanná tettük. Papírhajókat is hajtogattunk.

Első utunk a Szabadság hídra vezetett. Térképvázlaton
tájoltuk be magunkat a hídon. Úgy álltunk be, hogy jobb
kezünk felé essen a Gellért-hegy. Ezután bedobtuk a vízbe a
palackpostát és a papírhajókat. Megfigyeltük, merre viszi a
víz ezeket. Akkor és ott berajzoltuk a folyó folyásirányát a tér-

képvázlatba. Megtanultuk hogyan állapíthatjuk meg, hogy
melyik egy folyó jobb, illetve bal partja.

A Gellért-hegy egyik kilátójára felsétálva folytattuk a
megfigyelést. Megfigyeltük Buda és Pest felszínét, épületeit,
úthálózatát. Még azt is észrevettük, hogy Budán több a park,
mint Pesten. A látottakat megfigyelési lapon rögzítettük.

A következő környezetismeret-órán terepasztalon újra
megalkottuk a kirándulás helyszínét. A folyó folyásirányának
megadása jelentette a viszonyítási alapot. Ehhez képest meg-
jelöltük a jobb és bal partot, megformáltuk a hegyes-dombos
budai és a sík pesti oldalt. Közösen táblai vázlatot készítet-
tünk. Végül a táblai vázlat lerajzolása következett emlékezet-
ből a füzetbe.

Sikeres kirándulás volt. Az izgatott előkészület, a jó han-
gulatú séta, az élményszerű ismeretszerzést követő órán sike-
resen megoldott feladatok elégedettséget keltettek a gyere-
kekben. A téma feldolgozása minden harmadik osztály szá-
mára élmény. Különösen akkor, ha a palackposta levelére
válasz is érkezik. Az előző években a fazekasos palackposták
eljutottak Kulcs községbe, Paksra. Most sokáig nem kaptunk
választ. Már-már el is feledkeztünk az egészről, azonban egy
februári napon levelünk érkezett. Nem is akárhonnan, hanem
Szerbiából, Apatinból! Megosztjuk, olvassátok!

Másik érdekes kiruccanásunk az Országos Meteorológiai
Szolgálat Gilice téri főobszervatóriumába vezetett. A kalibrá-
ló laborban a különböző műszerek, köztük a szélgép megte-
kintése után részt vettünk a meteorológiai ballon felbocsájtá-
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sában. Sokat tanultunk az időjárásról és a meteorológusok
munkájáról.

Sokat tanultunk, fejlődtünk a harmadik osztályban. A leg-
büszkébbek talán a környezetismeret-füzetekre lehetünk.
Komoly alkotás mindegyik, már-már saját magunk által készí-
tett tankönyvek. Tartalmaznak mindent, amit ebben a tanév-
ben tanultunk, mégis egyediek.

Jól sikerült farsangi rendezvényünkről se feledkezzünk
meg. Élvezettel figyeltük az ötletesnél ötletesebb jelmezeket.
Voltak békefenntartók, akik terroristának érezték magukat.
Fegyveres vitézek, kék övesek és bokszolók. Néhány tündér,
több varázsló. A jelmezbemutató után jót játszottunk.

Amit a legtöbbre becsültünk az idén, az a szabadidő volt.
Főként üldögélni szerettünk. „Fent, fent, legfelül, ott, ahol a
varjú ül…” Szeretjük fentről szemlélni az udvaron zajló ese-

ményeket. Közben beszélgetünk, vagy csak úgy pihenünk.
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Író olvasó találkozó
2014. április 24-ét nagy izgalommal várta a 2.a osztály.

Ezen a napon jött el hozzánk Bosnyák Viktória írónő.
Látogatása azért volt izgalmas, mert ez alkalommal közösen
az írónővel kezdtük el megismerni egyik regényét, A sirály a
király? címűt. Erre az alkalomra vendég tanítók is érkeztek,
mert egyben bemutató óránk is volt.

Az írónő előzetesen gyűjtést kért: mindenkinek hoznia
kellett otthonról egy olyan valamit, aminek a nevében ly sze-
repel. Amelyik csoport tagja olyat hozott, amit más nem,
pontot kapott. Izgalmas verseny alakult ki a csoportok között,
s ötletes tárgyak kerültek elő, mint például egy féltve őrzött
családi mordály, lyukas zokni, derelyevágó, Zselyke saját
magáról egy fotót hozott.

Ezt követően még izgalmasabb feladat következett. Egy

ly-s szójegyzékből dobókocka dobásával dőlt el, hogy mely
szavakat használhatják a csapatok, s velük egy„mesét” kellett
írniuk. Kacagtató, érdekes gondolatok születtek. Íme két
példa.

A fortélyos tanító néni egy varázsütéssel mindent megtaní-
tott. Ma a furulyázást tanította meg. A tanító néni belelépett egy
gereblyenyélbe. Gergely, a férje kisegítette a gereblyenyélből.
A tanító néni zsebéből kiesett egy golyó, a tanító néni követte és
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egészen a házáig ért. Gomolyfelhő szállt a házuk fölé, de a taní-
tó néni beért a házba.

Az erdő fölött félelmetes gomolyfelhő gyülekezett. A gulyá-
ságyúban akkorák voltak a húsok, hogy aki megette, majd
kidurrant. A harkály is megkóstolta a gulyáslevest. A harkály
helyében nem kóstoltam volna meg a gulyáslevest. Inkább gya-
koroltam volna a helyesírást.

Egy ilyen hangulatos óra után – amit a vendég tanító
nénik is nagy örömmel fogadtak, és vettek részt a meseírás-
ban – még nagyobb lelkesedéssel fogtunk hozzá az olvasás-
hoz.

Reméljük, a sirályon kívül még számos kisgyerek válik
királlyá a ly-s szavak helyesírásában!

Szakolczai Katalin

„Regényírók” a 2.a osztályban
Ebben az évben elolvastuk Csukás István: A téli tücsök

meséi című könyvét. Szorgalmi feladatként folytatni lehetett
a történetet Újra tavasz van címmel. Számos kedves, ötletes
megoldás született, álljon itt néhány gondolat.

Urbán Lénától
A tücsköt visszavitték a szigetre, és csináltak neki egy hege-

dűt, amivel világhírű tücsök lett. S egyszer talált egy csigaházat,
amit a társai segítségével berendezett. Hamarosan rátalált a
szerelem, és a tücsök és a tücsöklány beköltöztek a csigaházba.

A tücsöknek lett egy szerzeménye, amit Varázshegedűnek neve-
zett el. (Hogyha a sziget tisztásán jártok, akkor, ha megvárjátok
az estét, talán ti is hallhatjátok a tücsök szerzeményét.)

Szabó Lilitől
Eljött a tavasz. A téli tücsök arra ébredt, hogy besütött a

nap, és hallotta a madarak csiripelését. A téli tücsök kimászott a
terepszínű hátizsák bal zsebéből, az asztalról leugrott a székre, a
székről a földre, és elbaktatott a zöld heverőig. A téli tücsök ciri-
pelni kezdett, mert szerette volna felébreszteni az alvó, bohócos
arcú kisfiút. A kisfiú felébredt a ciripelésre, és eszébe jutott, hogy
mit is ígért a tücsöknek. A kisfiú felöltözött, és a hátizsák bal zse-
bébe óvatosan belerakta a tücsköt, felpattant a biciklijére, és
elindult a szigetre. A szigetre érve a tücsök boldog volt, hogy
végre hazaért, és találkozhatott a családjával és a barátaival.

Bolla Pétertől
És aludt tavaszig. Igen, aludt szépen, csöndesen a terepszí-

nű hátizsák bal zsebében. Mivel aludt, nem vehette észre, hogy
valaki bejön a szobába. És elkezd valamiféle utazáshoz készülni.
– Mindent beraktam? Kell még valamit beraknom? – mondta és
körülnézett.
– Hát persze! A terepszínű hátizsák a tücsökkel.
– De vajon hová visz engem? – gondolkodott a téli tücsök, és fel-
derült a képe.
– Gyorsan megjegyzek mindent: a zöld heverőt, az írógépet, az
asztalt, a széket, az ablakpárkányt, a jeleket a fehér papíron, a
bohócos mosolyú arcképet a falon és a hátizsákot, meg az egész
szobát.

És újra elaludt. S mikor felébredt, a szigeten találta magát.
Nem akart hinni a szemének. A nyulak, a háromlábú kutya, a
nádiverebek és a többiek mind ott voltak és köszöntötték:
– Szia! – mondták.

És a tücsök boldogan mesélt.

Hajdú Balázstól
A téli tücsök egy gyönyörű tavaszi napon felébredt. Egyedül

volt a szobában. Nagyon szomorú volt. Kimászott a terepszínű
hátizsák bal zsebéből, elgyalogolt a székig, felugrott rá, onnan
az asztalra pattant, s megállt az írógép előtt.

Felugrott a billentyűre, és a kar rácsapódott a fehér papírra.
H – ez volt a fehér papíron. H, húsvét, a húsvéti nyuszi.

Eszébe jutott az a húsvét, amit először töltött a szigeten. Minden
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vágya egy hegedű volt. Abban bízott, hogy a húsvéti nyuszi hoz
neki egy icipici hegedűt. Arra gondolt, hogy micsoda dalokat
játszhatna majd a csigának, a háromlábú kutyának és a hőscin-
cérnek. Ám ekkor a szél hirtelen becsapott egy ablakot, a téli
tücsök felriadt.

(És következik még újabb két fejezet.)
Szakolczai Katalin

Múzeumbarátok Köre
A szakkörrel azt a célt tűztük ki, hogy minél több buda-

pesti múzeum épületét és kiállítását ismerjük meg. Tanuljuk
meg a helyes viselkedést az efféle intézményben, s tapasztal-
juk meg, mit és hogyan lehet tanulnunk egy-egy múzeum-
ban. Ebben az évben a 2.a osztállyal több múzeumban is jár-
tunk.

Elsőként az Iparművészeti Múzeumba sétáltunk el, ahol a
madárábrázolást figyeltük meg. Megcsodáltuk a különböző
mesterek madárábrázolásait a bútorokon, porcelánokon és
egyéb használati tárgyakon.

A Magyar Természettudományi Múzeumban sok érdeke-
set tudtunk meg hazánk élővilágáról. Izgalmas volt nyomon
követni, hogyan is alakult ki a mai élővilág itt a Kárpát-
medencében.

A Pedagógiai Múzeumban visszacseppentünk a régmúlt-
ba, nagymamáink, dédanyáink idejébe. "Régi" diákok lettünk,
tollszárral és lúdtollal is írhattunk. Hű, de nehéz feladat volt!
Mennyi türelem, kitartás kellett egy-egy szép füzet megírásá-
hoz!

A természet élő múzeumát barangoltuk be, amikor ellá-
togattunk a Füvészkertbe. Örömmel sétáltunk a madárdalos,
virágba borult kert útjain. A városi kőrengetegben szinte egy
szigeten érezhettük magunkat, ahová még a város zaja se
hatolt be.

Minden séta nagy élményt jelent számunkra, s izgatottan
várjuk a következő kirándulást.

Nagyon jó a múzeumok barátjának lenni!
Szakolczai Katalin

Mesemondón voltam
Iskolánkban és az osztályban a tanító nénik szervezésé-

ben minden évben tartottunk mesemondó és versmondó
versenyt. Az osztályból mindenki szépen felkészült, és jól
kiválasztott meséket, verseket hallottunk, de csak három gye-
rek juthatott tovább a versenyen.

Nekem eddig már három alkalommal sikerült a mese-
mondó versenyen továbbjutnom, és első helyezést elérnem.
Az osztályban tartott verseny folytatódott és az iskolai, majd
az országos megmérettetésre kerültem.

Az országos verseny ideje alatt nagyon izgultam, hogy
minden a lehető legjobban menjen.

A verseny a mi iskolánkban került megrendezésre, úgy-
hogy nekem minden ismerős volt, és a tanító nénim is ott
volt. A fellépés előtt kicsit bátorított és rám kacsintott, így
sokkal jobban éreztem magam, bátrabban indultam el a
terembe.

Zsűri is volt, akik közül már sok mindenkit ismerősként
köszönthettem. Sorszámot kell húznunk, ilyenkor én izgulok,
hogy ne túl elöl és ne túl hátul legyek, de szerencsére minden
rendben lett!

Sok helyről, vidéki városokból és iskolákból érkeztek gye-
rekek és a szüleik is. Velem is eljött anyukám, egy alkalommal
a testvéreim is.

Minden gyerek nagyon ügyes, nekem leginkább azok
tetszenek, akik szépen, hangsúlyosan beszélnek, amit a zsűri
is kiemelt.

Eredményhirdetés előtt kimegyünk a teremből, és ezalatt
lehet fogyasztani szendvicset, üdítőt, ami szépen elrendezett
asztalon várja a versenyzőket. Ez nekem mindig nagyon tet-
szik.

Az országos versenyeken helyezést ugyan nem értem el
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egyszer sem, de úgy gondolom, hogy aki már eljutott ilyen
versenyre, az már nyert.

Ezek a versenyek nagy élményt jelentettek számomra, és
remélem, még sikerül részt vennem ilyen megmérettetésen.

Hidas Gréta 4.b

Minden könyv egy külön világ
A kedvenc napunk a szerda. Mert ezen a napon, az ötödik

órában a 4.b osztálynak van egy különleges órája. Az olvasó-
kör.

Az óra kezdeténél minden egyes csapat elfoglalja a meg-
szokott helyét az osztályteremben, és máris elkezdenek
elmélyülni abban a különleges világban, ami a betűk mögött
rejtőzik. Minden egyes csoportban a tagok ugyanazt a köny-
vet olvassák, és ha elolvastak egy könyvet, akkor közös erővel
választanak újat. Ha egy könyvet sikerült elolvasnia egy csa-
patnak, akkor arról a könyvről egy rövid beszámolót, ajánlást
tart az osztálynak az a csoport, aki gazdagabb lett egy köny-
vélménnyel, hátha megtetszik valamelyik csoportnak az a
bizonyos könyv.

Mi vagyunk a legtöbb könyvet elolvasott csoport, eddig
nyolc könyvélménnyel lettünk gazdagabbak. Például: Bálint
Ágnes: Szeleburdi család, Gimesi-Jeli-Tasnádi-Vészits kvartet-
től az Időfutár mind a három része, Erich Kästner: A repülő
osztály, és szintén Erich Kästner: Az emberke. A többi csoport
eddig átlagban két-három könyvet olvasott el, és mindenki
nagyon élvezi ezt az eseménydús órát, mert a mi osztályunk
nagyon szeret olvasni.

Óra végén mindenki visszaül a helyére, és izgatottan
várja, hogy Ági néni végre elengedjen minket, és folytathas-
suk szünetben az olvasást, hiszen még mindenki az órán elol-
vasott rész hatása alatt van, és a legtöbb gyereknek olvasókör
után nagyon elmélyült a tekintete.

Eddig az osztály több mint hetven könyvet olvasott el, és
még nincs év vége... Mi erre nagyon büszkék vagyunk, szerin-
tünk ez nagyon nagy teljesítmény! Erről nekünk meg csak
egy idézet jut az eszünkbe:
"Minden elolvasott könyv egy újabb megélt élet." – ismeret-
len szerző.

Dávod Roxána Maya és Czinkóczky Lilla Julianna 4.b

Kétbodonyi napló
Kétbodony előtti izgalom

Tanítóink bejelentették, hogy tartogatnak nekünk egy
meglepetést. Mindenki nagyon izgult, vajon mi lehet az. Pár
nap múlva ki is derült, az osztály elutazik Kétbodonyba, erdei
táborba, az érettségi szünetben.

Ekkortól kezdődött az igazi izgalom.Az első dolgunk volt
a tábor előtt, hogy a faliújságra kiírjuk hogy: TÈT. Ezt azért kel-
lett felraknunk, mert történhetnek olyan események, ami
miatt nem biztos, hogy elmegyünk a táborba. Ezért minden-
ki nagyon igyekezett, hogy a TÉT ne kerüljön le a tábláról.
Minél kevesebb nap választott el a Téttől, annál izgatottabb
lett minden negyedik bés gyerek. Aztán elkezdtük megbe-
szélni a szobabeosztásokat is, mit vigyünk magunkkal, az
emeletes ágyon ki hol alszik. Utána nem sok dolog választott
el már az indulástól, de közben egyszer-kétszer lekerült a TÉT
felirat a faliújságról, ezért kicsit megijedtünk. Végül azonban
mindig visszakerült.

Sokat mesélt mindkét tanító néni a táborról. Már nagyon
várjuk!!! Főleg azért, mert a tavalyi kirándulás is fantasztiku-
san sikerült. Számolom a napokat, alig várom az indulás nap-
ját. Csak az szomorít el, hogy tanítóinkkal ez lesz az utolsó
kirándulásunk.

Flitz Flávia 4. b
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A tehenészetben
Egy szép napsütéses napon, amikor a felhők lassan

mozogtak végig a tiszta kék égen, a szél szelíden fújt és
magával hordozta a vidék szagát. A virágok, a fű és a tehenek
a messzeségben. Amíg a tehenészethez nem értünk több
autót is megpróbáltunk megállítani amíg végre megtudtuk
merre kell menni.

Amikor megérkeztünk már nagyon fáradtak voltunk.
A tehenészetben durván 80 fekete-fehér tehén volt. Nagyon
erős volt a szaguk. Ekkor megjelent egy hölgy, bemutatko-
zott és elkezdett magyarázni a tehenekről és a tehenészetről.
Ezt érdekesnek találtam. Ezután megnéztük a fejést és a tehe-
neket valamint bementünk az újszülött borjúkhoz.
Megkínáltak minket egészséges, házikészítésű sajttal és tejjel.
Ekkor történt egy kis incidens. Valaki az osztályból véletlen
tehéntrágyába lépett. Viszont ez se rontott sokat a kedélye-
ken, lábát amennyire csak tudta letakarította és mikor haza-
értünk alaposan megmosta.

Még mielőtt visszaindultunk volna, a tanító nénik vettek
joghurtot és sajtot, amit a szálláson örömmel elfogyasztot-
tunk. Szerintem ez volt a tábor egyik legeslegjobb program-
ja. Egyébként a tehéntrágyába én léptem...

LeBor Daniel Maurice 4.b

Második nap a tehenészetbe indultunk. Már messziről
láttuk a teheneket. Mikor megérkeztünk egy néni fogadott
minket, akit szintén Ági néninek hívtak. Sokat mesélt a tehe-
nészet történetéről és az állatokról. A tehenek legtöbbje hols-
tein-fríz volt.

Bemutatta az üzemet, majd bementünk a fejőterembe,

ahová tíz tehén fért be egyszerre. Ott már nem kézzel fejtek,
hanem géppel, de az első pár csepp tejet még kézzel fejték ki,
melyet a 4. b végezhetett el. Persze nem mindenki próbálta
ki, hiszen ott semmi sem volt kötelező. Miközben fejtünk,
engem fejen talált a fejőgép, mert automatikusan lecsatolt az
állat tőgyéről, és én mit sem sejtve álltam a teremben.

Ági néni azt is megígérte, hogy megmutatja a borjakat is,
mindenki nagy örömére. Nagyon bájosak voltak! A legkisebb
körülbelül egy hetes volt, és még alig tudott állni a saját
lábán.

A sajtműhelybe is ellátogattunk. Itt nagyon különleges és
ízletes sajtok készültek, melyeket megkóstolhattunk. A kósto-
lás nem állt meg a sajtoknál, hanem házi tejjel is kínáltak ben-
nünket. Az osztály jó része élt ezzel a különleges lehetősség-
gel, hiszen frissen fejt házi tejet ritkán ihatunk. Én már sokszor
ittam, mivel a nagymamám is elvitt minket egy tanyára, és
ezen a nyári kiránduláson minden reggel friss tejet ittunk.
A séta végén lehetett vásárolni a sajtokból, joghurtokból,
illetve vajkülönlegességekből. Apukám nagyon szereti a saj-
tokat, így én is vettem egy medvehagymás házi sajtot neki.
A tanító nénik is vásároltak az osztálynak, aminek nagyon
örültünk, így a reggeliket és a vacsorákat kiegészítettük ezzel
a finomsággal. Mindenki örömmel ette a tehenészet ízletes
készítményeit.

Nagy örömmel gondolok vissza erre a kirándulásra, mert
sok élményt és tapasztalatot szerezhettem, hiszen én is fej-
tem tehenet, amit eddig soha nem próbáltam!

Hidas Gréta, 4.b
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A bognárműhelyben
A kétbodonyi táborozás egy napján a reggeli után felvet-

tük a dzsekinket, és már indultunk is Kálmán bácsihoz, a bog-
nárhoz.

Szeretettel fogadott minket. Mesélt arról, hogy az apuká-
ja hogyan tanulta meg a mesterséget. Édesapja mosolygós
arcú idős úr volt, legalább is a képen úgy látszott, amit
Kálmán bácsi mutatott róla. Ezek után megmutatta a szerszá-
mait. Érdekes volt. A műhely bemutatása után kimentünk az
udvarra, és kipróbáltuk, hogyan fúrják ki a kerék belsejét.

A látogatás végén pedig pörgettyűket lehetett venni,
amiket Kálmán bácsi a két kezével csinált. Jól pörögtek, de
sajnos ez a kedves, idős úr már nem tud többet dolgozni.

Szűts Anna 4.b
A varázslatos parázs

Újra elérkezett az idő, hogy ismét kiránduljunk egy
nagyot az osztállyal az erdei táborban. Most Kétbodonyt
fedeztük fel.

A sok program közül nekem a legjobban a tábortűz esté-
je tetszett. Mikor mindenki megérkezett a kijelölt helyre, kör-
beültük a már előkészített tábortüzet. Guszti bácsi, aki egy-
ben a túravezetőnk is volt, köszöntött minket. Először megta-
nított nekünk egy olyan dalt, amit még közülünk senki sem
tudott. Ez a dal Újra itt van a nagy csapat című dal volt.
A vidám éneklés mellett a lányok és a fiúk egymással táncol-
tak, jobbra-balra. Később egy olyan dal következett, amelyet
el is játszottunk. Ez pedig a János bácsi a csatában című ének
volt. Ennek örültünk, hiszen az osztály szereti a színjátszást.

Már nagyon hideg volt, ezért bementünk a szálláshelyre,
és itt minden csoport előadta a maga kitalált történetét. Az
est fénypontja, hogy a mi csoportunk győzött. Még éjfélig
beszélgettünk, és ezután mindenki ment a szobájába aludni.

Ezen az estén éreztem a legjobban magam, mert sokat
nevettünk, új dolgokat fedeztünk fel.

Ngo Hang Viktória 4.b

Ma tábortűz! Hangzék mindenfelől a gyerekek között ez
a mondat. Nem is véletlenül. Mindenki kíváncsian várja a mai
tábortüzet, a második ott alvós osztálykiránduláson
Kétbodonyban.

Ma minden szoba a saját színdarabját próbálta, ugyanis
ma, a tábortűz után szerveztünk egy búcsúestét, aminek a
végén bemutathatjuk az előadásokat. Ez a program a "kétbo-
donyi ki mit tud" nevet kapta. Mindenki nagyon várta a mai
"ki mit tud?"-ot, de szerintem titokban minden gyerek szívé-
hez a tábortűz állt a legközelebb.

És végre! Eljött az este! Mindenki gyorsan leszaladt az
udvarra (némelyek már a jelmezükben...), ahol már lobogott
a tűz. Mellette Guszti bácsi fogadott bennünket a gitárjával.
Tudniillik Guszti bácsi volt a túravezetőnk, és egy nagyon kel-
lemes túrát töltöttünk együtt vele.

Mire végre berendezkedtünk, és elhelyezkedett minden
gyerek, kezdetét vehette a nagybetűs TÁBORTŰZ. Guszti
bácsi, egy kis előszó után, el is kezdett tanítani nekünk egy
dalt. A címe: "Újra itt van..." Mindenkinek nagyon tetszett már
az első dal is. Aztán még egy nótával lettünk gazdagabbak.
Mégpedig egy nagyon humoros nótával. A címe: "János bácsi
a csatában..." Ezt el is játszottuk... Nagyon sokat nevettünk...
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És e tevékenységek közben mind a tábortűzben gyönyörköd-
tünk. Aztán játszottunk egy körjátékot, ami igen-igen mókás
volt. Ezután énekeltünk olyan dalokat, amiket mi, gyerekek
javasoltunk. Varázslatos hangulat uralkodott azon az estén.
Számomra a legkedvesebb és a legérzékenyebb pillanat az
volt, amikor körbeálltuk a tábortüzet, összekaroltunk, és éne-
keltünk még egy szomorúbb dalt. Akkor jöttem én rá igazán,
és akkor lettem én nagyon szomorú, hogy most itt kell hagy-
nunk ezt a helyet. De nekem ez a pillanat örökre meg fog
maradni a szívembe, örök emlékként fogom őrizni, és sosem
fogom elfelejteni.

Aztán még este, jóval éjfél utánig beszélgetett az osztály,
hogy mi is történt ebben a négy évben. Szerintem ennyire
együtt, még így sosem volt az osztály. Mert ez sokkal másabb
volt, mint amikor a hétköznapokban együtt vagyunk. Ebben
varázslat volt. Aztán végül mindenki elmélyülve ment az
álmok országába, azzal a tudattal, hogy holnap el kell hagy-
nunk ezt a helyet.

Dávid Roxána 4.b

Hogyan választottam a vízilabdát?
Szüleim, amikor óvodás voltam, egyszerűen közölték

velem – meg kell tanulnom úszni.
Őszintén szólva nem örültem neki, mivel igazán még a

hajmosást sem szerettem! Nem sok kedvvel, de elkezdtem.

Az első órák után már élveztem a vizet, mert az órák vidám
hangulatban teltek, és csupa játék volt az egész. A következő
években megtanultam úszni! Visszagondolva a régi Bálintra –
nem is értettem, miért nem szerettem a vizet? Ekkor már
elkezdett érdekelni a vízilabda, mert szüleimmel sokszor
szurkoltam a tévé előtt, ha a magyar fiúk játszottak. Jó érzés
volt látni őket a sikeres mérkőzések után. Már ekkor elképzel-
tem, hogy de jó lenne, ha nekem is lennének ilyen sikereim.
Szeptemberben izgatottan mentünk a KSI vízilabda szakosz-
tályába felvételizni. Bár már jól ment az úszás, de mégis
nagyon izgultam. Annyira akartam, hogy sikerüljön! Nagyon
boldog voltam, amikor Ági néni – aki most is az edzőm – azt
mondta, hogy leigazolt versenyző lehetek. Az elmúlt kilenc
hónapban tanítás után, irány az uszoda. Sikerült nagyon sok
új barátot találnom. Kimerítő, fárasztó néha, de amikor már az
uszodában vagyok, élvezem. Legjobban azt szeretem, amikor
labdás edzéseink vannak. Élvezzük a játékot, és óriási érzés,
amikor sikerül gólt dobnom. Sokszor elképzeltem már, hogy
egyszer majd nekem is szurkolnak a szüleim, a szurkolók, ha
sikerül a kapuba dobnom a labdát. Boldog voltam és büszkén
vettem át egy„vízilabdás sapkát”, amiben egy magyar váloga-
tott játékos játszott. Örülök, hogy egy ilyen ereklye lehet az
enyém.

Nyáron hat hétig edzőtáborba kell járnom. Először mér-
gelődtem, hogy a szünetem nem csak pihenéssel telik, de jó
arra gondolnom, hogy szeptembertől bekerülhetek a „nagy”
csapatba és igazi mérkőzések várhatnak rám. Elhatároztam,
hogy mindent megteszek ezért!

Szakács Bálint 4.b

Kati és a füzetmanó
Élt egyszer egy kislány. Úgy hívták hogy Kati.

Mindig csúnyán és rendezetlenül írt a füzeteibe, ezért sokszor
szidta az anyukája és a tanító néni, de erre a kislány fittyet
hányt.

Meghallotta ezt a rendezett füzetmanók királya, és
elküldte a legbölcsebb manóját, menjen el Katiékhoz, és
tanítsa meg a lányt szépen írni.

A manó éjjel meg is érkezett Katiékhoz. Kijavította a csú-
nya füzetek rendbehozására szolgáló tollal, és elbújt a kislány
iskolatáskájában.

Reggel Kati csodálkozva nézte füzeteit. Úgy gondolta,
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legalább ma megdicsérik a szép füzeteiért. A manó máshogy
gondolta tervét. Arra számított, a kislánynak megtetszik a
szép füzete, és úgy gondolja, így kéne írnia, de be kellett lát-
nia, hogy Kati nem könnyű esett.

A tanító néni és az anyukája Kati füzeteit kivételesen nem
nézte meg, mert a manó egy félrevezető levéllel elküldte
őket, hogy ne tudják megvizsgálni.

Éjszaka a manó elővette a füzetcsúnyító tollát, és vissza-
csinálta a füzetet, hogy úgy nézzen ki, mint régen. A kislány
reggel csodálkozott, de nem szólt semmit.

Estére már megelégelte a manó a kislányt. Az elképedt
Kati elé állt, és azt mondta neki:
— Idefigyelj, én odaadom neked ezt a tollat, ezzel csak szé-
pen tudsz írni; ha nem írsz vele szépen, akkor nem jön belőle
tinta!

A kislány meglepődött és megijedt a manótól, de teljesí-
tette a manó kérését.

Amikor már Kati szépen írt, a manó visszacserélte a tollát
egy újra. Kati azzal a tollal is szépen írt. A kislánynak most már
szépek és rendezettek lettek a füzetei, sőt neki a legszebbek.

Góbor Dóra 4. b

Egy csütörtöki baleset
Mint minden csütörtöki lovaglás, ez is ugyanúgy indult,

mint a többi. Kijöttem szolfézs óráról, beszálltam az autóba,
ahol már várt rám a barátnőm: Bóbi. Az úton, mint mindig, jót
beszélgettünk.

Mikor megérkeztünk, kiszálltunk a kocsiból, bementünk
a melegedőbe, ahol a lovasok lerakják a felszerelésüket vagy
átöltöznek. Utána az istállóba vettük az utunkat, ahol meg-
tudtuk, melyik lovon megyünk. Bóbi egy Navaho nevű lovon,
én pedig Don Pedrón, aki egy nagyon szeszélyes, csintalan,
gyors, harapós, rugós ló. Egyszóval, a lovasok nyelvén, nehéz
lovaglású. Amíg nem kellett elkezdeni felszerelni a lovakat,
lementünk a pónik istállójába, azaz a pónipalotába. A póni-
palota lakói: Tóni póni, Johnny, Lucky Luke, Back in Time, Kb.,
Navaho, Fantom, Kinder Surprise, Dani és Don Pedro.

Amíg én Luckyt simogattam, addig Bóbi Navahót.
Odamentem Pedróhoz is, hogy megsimogassam, de felkapta
a fejét, nyerített egy nagyot, aztán már nem éreztem a karo-
mat. Forgott a világ velem. Megfogtam a karom, előredőltem,
mintha hasba vágtak volna. Nagyon megijedtem és bokán

rúgtam Pedrót.
— NYÍHH! - halottam magam mellől. Pedro fájdalmasan fel-
nyerített. Mikor felhúztam a pólóm, kék meg lila volt a kezem.
Nagyon fájt. Pár perc múlva Bóbi szólt, hogy ideje felszerelni
a lovakat. Felvittem hát Pedrót. Nagy nehezen sikerült felkan-
tározni. Felvettem a kobakomat, majd felszáltam a lóra. Azon
az edzésen nem éreztem a karomat, viszont, amikor leszál-
tam a lóról belenyilalt a fájdalom.

Mikor hazaértünk lejegeltük a sérülést. Másnapra már
kék, meg zöld, meg lila volt a karom és nagyon sokáig lát-
szott. De még mindig szeretem Don Pedrót, mert minden
lónak, ahogy az embereknek is, vannak jó és rossz tulajdon-
ságai.

Kaplonyi Petra 4.b

Az egér esete a sassal
Egyszer volt, hol nem volt, élt egy egér a hegytetőn. Nagy

ellensége volt egy sas, aki mindig rá vadászott.
Egy nap az egér éppen hogy kitette a lábát az egérlyuk-

ból, belekarmolt a sas, és felrepült vele a felhők közé. De a
madár nem figyelt a vadászra, aki már évek óta vadászott rá,
és az ember ezt kihasználva lelőtte a madarat, aki a sérüléstől
több száz métert zuhant a magasból a mélybe. A zuhanás
közben az egér próbált kiszabadulni az ellenfele markából,
de a madár még sérülten is fogta a zsákmányát. Mire leértek
a földre az egérnek mégis sikerült kiszabadulnia és elfutott.
Nem jutott messzire, mert neki is elkezdett fájni az oldalán
lévő sebhelye, amit a sas okozott neki. Oldalra dőlt, és akkor
látta a sérült szárnyú sast, ahogyan elviszi őt a vadász. Az egér
abban a pillanatban megsajnálta a sast.

Az egér késő estétől, hajnalig feküdt a földön. Az erdő-
ben hideg volt és sötét. Reggel egy állatorvos dolgozni ment
az erdőn keresztül, amikor meglátta a sérült egeret, aki a föl-
dön feküdt még mindig. A doktor azonnal magával vitte az
állatorvosi rendelőbe a sérült állatot. Ott megvizsgálta, gon-
dozta őt, addig, amíg meg nem gyógyult. Mikor rendbejött,
elengedte a gyógyult egeret, aki hazafutott az egérlyukba, és
egy jó darabig ki nem tette a lábát onnét.

Ha az egérrel történt volna még más is ezután, én folytat-
tam volna az EGEREM ESETÉT!

Róka Miklós 4.b
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Gólyafészek
Egyszer, amikor óriási vihar támadt, és hatalmas villám

csapott a mellettem álló fába, kiestem a fészekből. Ott ver-
gődtem a sárban, a szüleim pedig fölöttem repkedtek, de
nem tudtak megmenteni. Éreztem, hogy a zuhanáskor eltört
a lábam. Iszonyúan fájt, és egyre jobban éreztem, hogy
nagyobb veszélyben vagyok, mint gondoltam.

Hirtelen egy férfi rohant ki a házból. Óvatosan felemelt,
megnézte a lábam, és bevitt a melegre. Odabent egy kisfiú
várt ránk. Valamit beszéltek embernyelven, azután az idő-
sebb léceket keresett elő, és hozzám lépett. Felemelte beteg
lábam, és bár nagyon erősen ellenkeztem, összeillesztette
csontjaimat, és sínbe rakta a lábam. Miután készen volt, kité-
pett pár tollat a szárnyamból. Újra fájdalmat éreztem, de már
nem féltem.

A hideg telet így a házban töltöttem. Tavasszal kienged-
tek az udvarra, és óvatosan körbebicegtem a tyúkokat.
Nyáron már repülni is tudtam, el-elmentem az erdőbe, és
néha visszatértem a házba, ahol megengedtem, hogy a férfi
megnézze a lábamat.

Újra beköszöntött az ősz, és én elindulhattam a többi
gólyával Afrikába. Ott megismerkedtem egy gólyalánnyal, és
amikor újra tavasz lett, visszatértem megmentőimhez.
Boldogan építettük új fészkünket.

Szűts Anna �.b

Nyaralás
Korán keltem, mert rettentően izgatott voltam: megyünk

nyaralni Horvátországba! Hurrá! Mint minden nyaralás előtt,
elővettem az éjfekete hátizsákom, és raktam bele aszalt gyü-
mölcsöt, ásványvizet, csokit - ezt titokban -, és a legfontosab-
bat, a könyvemet, mert bizony az úton szeretek olvasni.
A bőröndök már az előszobában vártak. Befaltam a reggelit,
utána felkaptam a szandálom és sietve beültem a kocsiba
Ilivel, a húgommal. Öt percen belül a szüleim is elkészültek,
és végre elindultunk.

Tikkasztó hőség volt, ezért elővettem a könyvet, és
elkezdtem olvasni, mert úgy gondoltam, az majd eltereli a
figyelmemet a melegről. Sajnos azonban az út nagyon soká-
ig, hat órát tartott. Ám amikor megláttuk az azúrkék Adriai-
tengert, örvendezni kezdtünk, és attól fogva három percen-

ként kérdezgettük, hogy megérkeztünk-e már a szálláshe-
lyünkre?

Végül befordultunk egy fehér épület elé, és végre kiszáll-
hattunk a kocsiból! Fölöttünk óriási fenyőfák magasodtak.
A kabócák olyan hangosan ciripeltek, hogy még a madarak
énekét is alig hallottuk. Én csak némán bámultam a tájat,
olyan szépséges volt. Gyorsan bepakoltunk a szállásunkra,
amely barátságos volt, és ugyan egy kicsit szűk négyünknek,
de úgy volt jó. Miután befejeztük a rendezgetést, átöltöztünk
fürdőruhába, és lementünk a tengerhez. Három órán át pan-
csoltunk a hűs habokban. Kagylókat gyűjtöttünk, a tenger-
parti sziklák gazdag élővilágát csodáltuk meg: hogyan rejtőz-
nek el a legszűkebb sziklarepedésekben is az apró rákok és a
pici tengeri sünök. Később lefényképeztük emlékül a lenyug-
vó napot, ahogy búcsúzóul megmártózik a tengerben.

A többi nap sem maradt kaland nélkül. Egyik nap bejár-
tuk Pulát, másnap sirályoktól kísérve vitorláztunk a nyílt ten-
geren, sőt egy nap felfedeztünk egy aranyló homokos ten-
gerparti strandot is, ahol apró kövekből gátakat építettünk a
hullámoknak.

Amikor letelt a hetünk, fájó szívvel, de élményekkel gaz-
dagon adtuk vissza a szálláshely kulcsait, és a hajnal első pír-
jánál elindultunk hazafelé.

Kállai Zsófia �.b

Egészségnap az alsó tagozaton
Minden októberben megrendezzük az alsó tagozaton az

Egészségnapot. Egy-egy témát szoktunk ilyenkor alaposab-
ban körbejárni. Foglalkoztunk az előző években a kézmosás-
sal, a közvetlen környezet tisztaságával, az újrahasznosítás
lehetőségét megteremtő szétválogató hulladékgyűjtéssel.
Az idén egy kényes témát választottunk. A vécéhasználattal
kapcsolatban gyűjtöttünk olyan játékos feladatokat és tevé-
kenységeket, melyek javíthatják a gyerekek vécéhasználati
kultúráját. Sajnos társadalmunkban ezzel a kérdéskörrel még
sokat kell foglalkozni, hiszen sokan felnőttként sem tudnak
kulturáltan viselkedni, maguk után tisztaságot és rendet
hagyni az illemhelyen.

Az egészségnap programjának összeállítása Gondos
Judit és Ráthonyi Anita néni feladata volt. Szabad kezet kap-
tak, s mi többiek kíváncsian vártuk, hogyan tudnak elfogulat-
lanul, komolyan szólni e tabunak számító témáról. A problé-
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ma összetett, hiszen nemcsak a rendetlenül hagyott vécékről
kellett beszélni, hanem a helyes higiénés szokások kialakítá-
sa is fontos feladatunk.

Több helyszínen zajlott a program. A tornateremben
Tóthné Horváth Gabi néni vezetett mozgásos játékokat. Az
aulában különböző helyszíneket alakítottunk ki, ahol a cso-
portok váltották egymást. Volt itt illemhely-memória óriási
kártyákkal, rajtuk a témával kapcsolatos képek. Készült óriási
keresztrejtvény, amiben előre elkészített betűkkel rakhatták
ki a gyerekek a megoldásokat. A mateksarokban a gyerekek,
az iskola toalettpapír-szükségletét számolhatták ki. Panni
baba segített abban, hogy megbeszéljük a vécéhasználattal
kapcsolatos szokásokat, szabályokat. A mikroszkópnál Albert

Attila tanár úr mutatta meg a kezünkön található kórokozó-
kat mikroszkóp és írásvetítő segítségével. A gyerekek aranyos
kis Wc-Manót készíthettek a hetedik bések és Eperjesi Ági
néni segítségével vécépapír gurigából. Wc-Manó vigyáz az
illemhelyek tisztaságára. A plakátkészítő műhelyben a gyere-
kek plakátokat készíthettek, amellyel felhívják társaik figyel-

mét a mosdók rendben tartására.
A földszinti mosdókban a helyes kézmosás lépéseit

mutatták be a gyerekeknek a felsőbb éves diákok, majd egye-

sével mindenki kezet is mosott, hogy így sajátítsa el e fontos
tudást. A vetítőteremben kisfilmeket néztek meg a gyerekek
a tápanyag útjáról testünkben, majd a szennyvíz útjáról.

Az Egészségnap nagyon sikeres volt. A gyerekek öröm-
mel vettek részt a programon. Bátran és kulturáltan beszéltek
a témával kapcsolatos problémákról. Megfogalmazták, hogy
melyek azok a dolgok, amelyek zavarják vagy nehézséget
okoznak nekik az illemhelyek használata során. Ezeknek a
gondolatoknak az összegyűjtése eredményezte, hogy az
egészségnap után egy héttel, a földszinti vécékbe akasztókat
szereltek a karbantartó bácsik, hogy az illemhelyen töltött
idő intimitását megőrizzük. A kézmosás szabályairól szóló
folyamatábra a mosdók felett azóta is a helyes kézmosásra
emlékezteti a gyerekeket. Javulást tapasztaltunk az illemhe-
lyek külseje, tisztasága tekintetében is, és jobban odafigye-
lünk arra, hogy a gyerekeknek minden olyan körülmény
adott legyen ahhoz, hogy a megfelelő módon használják a
mosdót.

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

A Józsefvárosi Zeneiskola nyári
tábora

A Zeneiskola itt van az iskola közelében, a Nap utca 33-
ban, egy Ybl Miklós által tervezett épületben. Sokan járunk
oda zenélni az iskolából, de sok órát a Fazekasban tartanak,
úgyhogy van, akinek át se kell mennie.
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Minden nyáron, a tanévzáró ünnepség után 1-2 héttel a
zeneiskolás növendékek egy ötnapos táborban vehetnek
részt. Minden tábornak van egy zenei témája, ami valamilyen
módon kapcsolódik a tájhoz, ahol táborozunk. Megismerünk
és megtanulunk egy zeneművet, amelyet az utolsó napon mi
diákok és a tanárok egy közös zenekarban játszva adunk elő.

Legutóbb Szandán voltunk, a Cserhátban, Nógrád
megyében.

Sok volt a szabadidőnk, de emellett még kirándulni is
elmentünk. Rengeteg érdekes kiállítást néztünk meg, példá-
ul a Csipkemúzeumot, ahol láttuk, hogyan készül kézzel a
csipke. Voltunk az „orsós magnó múzeumban”, ahol megis-
mertük a magnók történetét és meghallgattunk egy Elvis
Presley cd-t. Elmentünk az Ipolytarnóci Őslényparkba, ahol
őskori lábnyomokat és egyéb érdekes leleteket nézhettünk
meg. A vadászmúzeumban is jártunk, ahol igazi őzikéket és
trófeákat is mutattak. Egy régi bányát is meglátogattunk,
ahol most viaszból készült bányászok„dolgoznak”. A szűk tár-
nában járva mi is jeleztünk a haranggal, ahogy annak idején
a vájárok.

Esténként összegyűlt a kis zenekar és próbáltunk. Bartók
Béla Négy szlovák táncának előadására készültünk. A közös
esti próbák előtt persze napközben kis csapatokba osztva
külön-külön is gyakoroltunk. A záró koncert a helyi művelő-
dési házban jól sikerült, ezért ősszel megismételtük az iskolá-
ban, hogy szüleink is hallhassanak minket.

Idén Dömsödre megyünk. Már várom!
Hraskó Júlia, 4.a

Sulibank program
Eredmények

A 2013/2014–es tanévben csatlakoztunk a Sulibank
programhoz. Megtanultuk, hogyan gazdálkodhatunk okosan
a pénzzel, miként segíthetünk a szüleinknek a takarékosko-
dásban, hogyan spóroljunk egy jó könyvre. Izgalmas progra-
mokon vettünk részt, játékos tréningeken, pályázatokon,
interaktív matek órákon, ahol egyre közelebb kerültünk a
pénz világához. Tudásunkat az O.K. központban megrende-
zett versenyen mutathattuk meg.

Eredményeink:
I. helyezés: Bolla Gitta
II. helyezés: Szakál Jázmin
III. helyezés: Vörös Levente

Bankjegy pályázat:
III. helyezés: Vokó Janka

Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a programban.
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Gyerekek gondolatai a Sulibank programról:
„Manapság sok ember csődbe jut, mert nem tudja rendesen
kezelni a pénzt.” (Vokó Janka)
„Megtanultam tudatosan bánni a pénzzel.” (Bolla Gitta)

Oros Márta

A high tech bankfiók
Az OTP bank Sulibank nevű programjának keretében sok

érdekes helyen jártunk. Az egyik ilyen egy high tech bankfiók
volt.

Amikor megérkeztünk az előtérbe léptünk be, ahol egy
nagy kivetítő vásznon mutatták be a bank által támogatott
programokat. Itt vártuk meg a trénerünket. A bankfiók veze-
tője bemutatta nekünk a bankfiókot. Kiderült, hogy ebben a
helyiségben van a pénzautomata, itt tudunk pénzt felvenni.

Majd beléptünk egy olyan helyiségbe, ahol az emberek a

kisebb pénzügyeiket intézik. Ide bárki beléphet, de mi nyitás
előtt érkeztünk, hogy ne zavarjunk senkit. Megtudtuk, hogy
mi az a deviza- és valutaárfolyam, megismertünk egy olyan
gépet is, ami azt ellenőrzi, hogy nem hamis-e a pénz.
Láthattunk egy pénzszámláló gépet munka közben. A vezető
a bank egy olyan részébe kísért minket, ahová már nem lép-
het be akárki, itt intézik az emberek a nagyobb, hosszabb
pénzügyeiket. Nagyon szép és érdekes volt. A falra növények
voltak futtatva, és ha távolról megnéztük, egy írást láttunk:
OTP.

Egy lefelé vezet lépcsőt is észrevettünk, amely egy olyan
helyre vezetett, ahová csak a dolgozók léphettek be. Itt tar-
tották ugyanis az ügyfelek pénzét és értéktárgyait kisebb szé-
fekben. A lépcső felett egy szoborszerű dísz volt, ami egy szé-
fet ábrázolt. Megtudtuk, hogy hogyan működik egy bankfiók,
milyen pénzügyeket bonyolítanak le egy nap folyamán.

Nekem nagyon tetszett a high tech bankfiók, mely nem
csak külső megjelenésével, de praktikusságával is lenyűgö-
zött.

Bolla Gitta 4.a
OTP bank Lovas Világkupa

Az OTP sulibankos program meghívott minket a Lovas
Világkupára. Nagyon érdekes volt látni az akadályokat.
Természetesen a lovak és a lovasok is nagyon szépek voltak.
Magyar és külföldi lovasok is szerepeltek. Néhány versenyző-
nél (főleg a magyaroknál) jobban izgultam, mint másoknál.

Mikor a díjugratást befejezték felvonultak a győztesek.
Az első, magyar versenyző lett. A szünetben felvonulás,
átrendezés és különféle bemutatók voltak. Ezután a jelmez-
verseny következett. A négy jelmezes: Törpilla, Cow girl,
Műtősfiú, Szörnyella. A négyből ezt a versenyt Törpilla nyerte.
A következő játék csapatverseny volt. A narancsok a pirosak a
fehérek és a zöldek küzdöttek egymás ellen. Ezután a kicsik
ugrató versenye jött. Ezt a díjugrató versenyt egy kislány
nyerte meg. Majd a honfoglalók léptek fel. Nekem az tetszett
a legjobban, amikor hátrafelé nyilaztak vágta közben.
A következő műsorszámban egy nő és egy férfi ült egy lovon.
Kaszkadőr mutatványokat mutattak be. Egyikük le is esett a
lóról, majd visszaugrott arra vágtázás közben.

Nagy sajnálatomra nem maradhattunk ott a délutáni
bemutatókon, de a délelőtti látvány kárpótolt engem minde-
nért. Nagyon jól éreztem magam.

Molnár Dóra 4.a
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OTP bank Állatkert
Az OTP bank Sulibank nevű programja felajánlotta az

osztályunknak, hogy a Fővárosi Állatkertben megismerked-
hetünk néhány állat gondozásával, táplálkozásával.

Első állomásunk a pingvineknél volt. Megtudtuk, hogy
ennek az állatnak a tartása elég drága az állatkertnek. Ebbe a
magas pénzösszegbe beletartozik a gondozás, védőoltás,
táplálék az állat tartása és a gondozók bére.
Második állomásunk a kétpúpú tevéhez vezetett. Ennek az
állatnak is magasak a költségei, de nem annyira, mint a ping-
viné. Itt is sok dologra kell figyelni, mint például télen sokkal
több táplálékot kell biztosítani az állatnak, fontos a kifutó
tisztántartása, takarmány költsége, az állatorvos, gondozók
fizetése.

Harmadik állatunk a fóka volt. A fóka a legdrágább állata
az állatkertnek. Nagyon sokba kerül a medence vizének cse-
réje, illetve a kis medence feltöltése sóval. Fontos a jó minő-
ségű halak beszerzése az etetéshez és az idomárok bérezése
is.

Negyedik állomásunk a jegesmedve volt. Ez a medve
800-900 kg is lehet. Leginkább tengeri halakkal táplálkozik,
de ha kell gyümölcsöt és kenyeret is elfogyaszt.

Ötödik állat, amiről információkat kaptunk az oroszlán
volt. Őket nem találtuk a helyükön, mert takarították a helyü-
ket, de azért megtudtuk, hogy nagyon nagy mennyiségű
hússal táplálkoznak. Biztonságos körülményeket nyújtó
helyen kell elhelyezni őket, és az emberek bérét is be kell kal-
kulálni.

Hatodik állatunk a gorilla volt. Ennek a majomnak szüksé-
ge van egy játszótérre. Figyelni kell a játszóhely karbantartá-
sára és az emberszabású táplálkozására.

Nagyon hasznos információkat tudtam meg az állatok
eltartásáról, sok élménnyel lettem gazdagabb a séta során, és
örülök, hogy megnézhettem ezeket a gyönyörű állatokat.

Golopencza Nóra 4.a

Nagyok közöttünk
Mindig voltak felsős vagy gimnazista segítőink. Nem zaj-

lott le verseny vagy nagyobb alsós rendezvény nélkülük.
Műsorvezető, hangosító, fotós, háziasszony, informatikus fel-
adatait látták el lelkesen, szakszerűen. Eleinte afféle csodabo-
gárként tekintettek a kicsikre, azután egyszer csak magukra
ismertek, s onnan kezdve már alakult a kapcsolat nagyok és
kicsik között.

Így van ez minden tavasszal az Iskolakóstolón is, amikor
óvodások lepik el iskolánk földszintjét 160-250 körüli lét-
számban. Jönnek kíváncsian, „belekóstolni” abba, amiből
aztán fiatal felnőtt korukig pukkadásig lakhatnak. Most ijedt-
kíváncsian nézik az iskolát. Pham Thi Linh és csapata fogadja
őket már harmadik éve. Listák, pontos, feladatelosztás, ide-
gen nyelvű fogadók a kapuban, hogy ne legyen fennakadás
esetleges nyelvi nehézség miatt se. Profi módon működő
ruhatár, és máris a csoportvezetők körül csivitelnek az ovisok.
Kéz a kézben járják be az iskolát: osztálytermek, tornaterem,
folyosók… Itt egy könnycseppet kell letörölni, ott egy elve-
szett kardigánt megkeresni. Na, még egy kis bátorítás, és kez-
dődhet a játék!

Tegnap még ők voltak a beiskolázás alanyai, ma már a
kilencedikeseket tanítják be, hogy mindig legyen, aki fogadja
a kicsiket.

Köszönjük Sólyom Anna, Szendrei Gábor, Zahemszky
Dávid, Kovács Barbara, Guandt Balázs, Molnár Lili, Zelanka
Olivér, Vokó Boldozsár, Árvai Adolf, Fülöp Áron, Budavári
Bálint, Turcsányi Szabolcs, Kovács Máté, Huszár Sebestyén,
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Rossen Péter és Phan Thi Linh (11.b) és Gizella Hajnalka,
Takács Éva, Jánosi Tibor, Beke Áron, Földvári Tamás, Szabó
Mihály, Móricz Dorottya, Imre Sára, Kovács Magdolna, Bottlik
Olívia!

Jönnek délutánonként, segítenek a leckeírásban.
Olvasnak a kicsikkel. Vagy éppen szakkört tartanak heti rend-
szerességgel. Sakkszakkörük rendkívül népszerű. Alig várják a
kicsik! Már körmérkőzéseket játszanak, pedig eleinte az alap-
lépéseket sem ismerték.

Farsangi rendezvényen játékvezetők. Izgalmas játékok
sokaságát ismerik, tanítják meg a kicsiknek. Őrködnek a sza-
bályok betartása fölött. Csoda, hogy a kicsik lelkesen üdvöz-
lik aztán a folyósokon nagy barátaikat?!

Köszönjük Leél-Őssy Réka, Pethő Lili, Kovács Zsófia (9.a),
Barta Ádám, Imre Sára, Kósa Anna, Kovács Magdi, Bottlik
Olívia, Gizella, Ürmössy Anna, Hajnalka, Németh Flóra, Akpan
Viktória, Tényi Dorottya (9.b), Németh Hanna 9.c!
Köszönjük Szabó Júlia tanárnő (9.c), Kiss Géza tanár úr (11.b)
és Nagy Péter tanár úr!

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Alsós versenyeredmények:
Iskolai versmondó verseny

1. osztályosok 3. osztályosok
I. Hidas Vince 1.a I. Csery Csenge 3.a
II. Trinter Patrik 1.a II. Ambrus Attila 3.a
III. Svékus Olivér 1.b III. Bognár Kinga 3.b

2. osztályosok 4. osztályosok
I. Sándor Zsófia 2.b I. Hidas Gréta 4.b
II. Lazányi Lili 2.b II. Valastyán Richárd 4.b
III. Kanyó Sári 2.a III. Vörös Levente 4.a

Iskolai mesemondó verseny

1. osztályosok 3. osztályosok
I. Hidas Villő 1.a I. Rozgonyi Zsófia 3.a
II. Fejes Anna 1.a II. Mezei Luca 3.b
III. Svékus Olivér 1.b III. Ambrus Attila 3.a

2. osztályosok 4. osztályosok
I. Urbán Léna 2.a I. Hidas Gréta 4.b
II. Rozmán Lilla 2.e II. Ngo Hang Viktória 4.b
III. Lévai Bendegúz 2.a III. Tóth Panna 4.a

Iskolai népdaléneklési verseny

Kerületi fordulóra tovább jutottak:
Hraskó Júlia 4.a
Mag Sára 4.a
Banyó Liza, Góbor Dóra, Hidas Gréta 4.b
Tóth Anna, Szakál Jázmin, Matisz Dóra 4.a

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Kocsis Péter 2.b országos 28. helyezett
Kocsis Péter 2.b területi 1. helyezett
Sándor Mátyás 2.b területi 2. helyezett
Bolla Péter 2.a területi 3. helyezett
Virágh Rudolf 2.e területi 4. helyezett
Móra Márton 3.a országos 50. helyezett
Móra Márton 3.a területi 1. helyezett
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Máté Lőrinc 3.b területi 10. helyezett
Banyó Liza 4.b területi 7. helyezett

Bolyai Matematika Csapatverseny területi döntőjének
eredményei

3. évfolyam
7. Verhetetlen matekosok 3.a

Móra Márton, Ganczer Lea, Proszenyák Laura,
Genye Luca Csenge

10. Matek-ászok 3.a
Ambrus Attila, Berky Kristóf, Tomopulosz Bence Péter,
Erdősi-Szűcs Veronika

4. évfolyam
6. Matek zsenik 4.a

Boér Bence, Horváth Balázs, Richlik Bence, Vörös Levente
7. Nyerő négyes 4.b

Hidas Gréta, Szűts Anna, Szakács Bálint, Lebor Danny
10. London matekosai 4.b

Dávid Roxána, Ngo Hang Viktória, Czinkóczky Júlia
Kaplonyi Petra

Kiemelkedő egyéni sporteredmények

Nemes Kamilla Viola 1.a
Arany Homok Kupa Nemzetközi Úszóverseny Kecskemét

50 m hát III. helyezés,
Országos Utánpótlás Úszóverseny Budapest

50 m mell II. helyezés,
Országos Utánpótlás Úszóverseny Székesfehérvár

50 m mell II. helyezés
Angyal Ábel 2.a

Országos Diákolimpia sí B kategória
II. helyezés

Kovács György 3. a
kumite karate +30kg Diákolimpia

III. helyezés,
18. Hungarian Tatami Karate Cup

III. helyezés,
17. Kodomo Kupa

III. helyezés,
Goju Kupa

1. fordulóban II. hely,

2. fordulóban I. helyezés,
Budo Fight Kovács Margó Emlékverseny

I. hely
Golopencza Nóra 4.a

Országos ranglista:
I. helyezés 200m vegyes úszás,
II. helyezett 50 m gyors, 100 m gyors, 200m gyors,
III. helyezés 400m gyors, 50m mell

Híves Katica 4.b
Országos ranglista:

II. helyezés 100m mell úszás, 200m mell,
I. helyezés Budapesti Diákolimpia 50 m mell,
III. helyezés Delfin Országos Bajnokság 400m gyors,
III. helyezés Budapesti Diákolimpia Fazekas váltó,
IV.helyezés Országos Diákolimpia

Kisdiákok zenében és sportban

Az alsó tagozaton a hangszeres zenét tanulók száma 67
fő, ez a diákok 28%-a. Legnépszerűbb hangszer a zongora, a
furulya, a gitár és a a hegedű. Különleges hangszert is válasz-
tottak tanítványaink, mint pl. a tangóharmonika vagy a cim-
balom. Reméljük a zene iránti szeretetük még inkább erősö-
dik és mint művészeket köszönthetjük is majd őket. A kis
zenészek számos minősítő hangversenyen vettek részt, ahol
rengeteg arany fokozatú minősítést szereztek. Gratulálunk
nekik!

Az iskolai futóversenyeken, úszóversenyeken, kosárlabda
mérkőzéseken való részvétel tükrözi a sporthoz való kötő-
dést. A kiskolások közül 58 gyerek, ez a diákok 24%-a, már
leigazolt versenyző, akiknek életét az edzés és a versenyek is
kitöltik. Kitartásukkal sporteredményeik is bekerülhetnek a
„fazekasos” sikerek közé. Reméljük gyarapítani fogják a „faze-
kasos” világbajnokok, olimpiai bajnokok számát.

Szurkolunk nekik!
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„Kistanfolyamok nagyoknak”
avagy továbbképzések az alsóta-
gozaton

Az alsó tagozaton évtizedes hagyománya van a tovább-
képzéseknek. Minden vezető tanító aktív tagja évek óta a
képzések vezetésének és tartásának, és ez így volt az idén is.
Mind a délelőtt tanítók, mind pedig a délután tanítók is rend-
szeresen tartottak továbbképzéseket.

Ebben a tanévben is széles skálán hirdettünk tanfolya-
mokat, amelyeket már augusztus végén megjelentettünk az
iskola honlapján. Nemcsak a budapesti általános iskolák taní-
tói, hanem az agglomeráció iskoláinak tanítói is aktív látoga-
tói voltak az úgynevezett „kistanfolyamoknak”. De érkeztek
Kismarostól, Szolnokon át Győrig, mindenhonnan.

Sajnos az akkreditált 30 vagy annál több órás tanfolya-
mok lekerültek a palettáról – akkreditációs program, helyet-
tesítés, finanszírozás és még több, tőlünk független ok miatt
-, ezek helyébe sok-sok 5 órás „kistanfolyam” lépett. 5 órás
tematikus délelőtt, amely tartalmazott: bemutatóórákat, elő-
adást, gyakorlatokat, konzultációt egy témakörben. A tör-
vény adta lehetőséggel élve ezek a tanfolyamok is„pontokat”
értek, tehát akkreditáltnak minősültek. A délután tanító kol-
légák arra is vállalkoztak, hogy a nehéz objektív körülmények

ellenére 30 órás, 20 órás, 18 órás tanfolyamokat is tartsanak.
Ezeket a foglalkozásokat a kollégák a délelőtti időben végzik,
a délutáni munkájuk mellett. Mindegyik továbbképzésünk
ingyenes, az összes meghirdetett tanfolyamra volt érdeklő-
dés. A tanfolyamok elvégzésekor tanúsítványt kapnak a részt
vevők.

Hamar népszerűvé is váltak ezek a tanfolyamok, hiszen
többször teljes tantestületek is igényt tartottak egy-egy
témára. Minden esetben a gyakorlat központú képzés volt a
célunk. Kollégáink rengeteg bemutatóórával készültek, hogy
a pedagógusok a mindennapok munkájában tapasztalhas-
sák meg a kisiskolásokkal való foglalkozás módszereit, eljárá-
sait. A team-munka, a kooperatív együttműködés az alsóta-
gozat egészére vonatkozik, hiszen egy-egy témának igaz, egy
felelőse volt, de a téma kidolgozásában 3-4 kolléga is részt
vett. Az elméleti anyag alátámasztására, bizonyítására szerve-
ződtek a tanórák többféle megközelítésben, több évfolya-
mon bemutatva.

Az alsótagozaton nem volt olyan hét, amikor ne lett
volna valamelyik kollégánknak előadása, bemutatóórája, tan-
folyama. Természetesen voltak olyan látogató pedagógusok,
akik rendszeresen jöttek a tematikus délelőttökön, volt, aki
többször is részt vett ezeken, más-más témákban. A konzul-
tációkon az aktuális témákon kívül éltek a kollégák a tapasz-
talatcsere, az információgyűjtés, és a pedagógia számos kér-
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désének megbeszélési lehetőségeivel. Valóban aktív, értékes,
hatékony munka folyt minden tematikus délelőttön, hiszen
megoszthattuk egymással az oktató-nevelő munka során fel-
merülő gondjainkat, problémáinkat is.

Egy-egy foglalkozás tanfolyami anyagából belső kiad-
vány is készült Játéktanítás és farsang témakörben. A 2012-
13. tanév júniusában a napközis munkaközösség a kiváló
szakmai munka elismeréseként Fazekas-érdeméremben
részesült!

A következő témák közük választhattak a tanfolyami hall-
gatók:

„Erdőkerülő – a szabad ég iskolája”
A természetjárás alkalmával szerzett élmények és tapasztala-
tok feldolgozása a környezetismeret-órán
Mérések, mértékegységek mértékkel
A mérés 1-2. osztályban
Mérések, mértékegységek mértékkel.
A mérés szerepe a számfogalomépítésben.
Geometriai mennyiségek és mérésük a 3-4. osztályban
Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztésének lépései
Átrajzolom a világot! Művészeti nevelés a szabadidőben
„Kötelező” és „ajánlott” irodalom feldolgozása a tanórán
Érzés és értés - versek az irodalomórákon
Otthon az iskolában – alapképző tanfolyam a 2012-ben meg-
jelent módszertani könyv alapján. a szerzők vezetésével
„Egyre ügyesebb vagyok!” – Tanulási részképességek fejlesz-
tésének lehetőségei a napköziben
Mit mesélnek nekünk a gyermekrajzok? – gyermekrajzok
elemzése
Szabadidős tevékenységek a napköziben: szabadidő-szerve-
zés, játéktanítás és különféle kézműves technikák megisme-
rése - papírhajtogatások - játéktanítás - karácsonyi díszek
készítése - farsangi maszkok, álarcok, játéktanítás - gyöngyfű-
zés - szabadidő-szervezés, múzeumlátogatás megszervezése
és lebonyolítása
Papírcsodák – papírhajtogatás
Tanulásirányítás a napköziben
Tehetséggondozás, kreativitás
Természetes anyagok: gyékény, csuhé, szalma

A felsorolás is igen hosszú, a résztvevők száma több mint
300 volt. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan érdeklődtek és

kíváncsiak voltak a munkánkra. A továbbképzéseket egymás-
nak ajánlják, rendkívül elégedettek az itt megszerzett több-
lettudással, amit a fokozott érdeklődés mellett az általuk
kitöltött elégedettségi kérdőívek is igazolnak. Néhány véle-
mény:

”Gyakorlatközeli, gyermekközpontú, pedagógusbarát isko-
lát ismertünk meg.”

„A bemutatóórák szakszerűségét csak dicsérni tudom.
A pedagógusok személyisége roppant megnyerő és szimpatikus
volt számomra. A gyerekek fegyelmezettsége, motiváltsága is
meggyőző volt, s mutatja, hogy ez a mindennapokban is így
folyik.”

„Nagyon tetszett a tanító óravezetési stílusa, türelme, hig-
gadtsága, kedvessége.”
„Mindig örömmel jövök a bemutatóórákra, gratulálok a kollég-
áknak.”

„A tanítók felkészült, alapos, színvonalas órákat tartottak.”
„Megismertem egy új módszert, hasznos volt számomra.”
„Sok újat tanultam. Változatos, ötletes, színes, érdekes órák vol-
tak. Az előadó nagyon tájékozott, összeszedett, átfogó tudást
adott át, hagyományos és újabb módszereket, technikákat.
Nagyon tetszett.”

„Használható tudást kaptam.”
„Nagyon tetszett: kiscsoportban végzett munka – együtt-

működés fejlesztése, tapintatosság hangsúlyozása.”
„Nagyon érdekes, színes, változatos óra volt, rengeteg az életko-
ri sajátosságoknak megfelelő feladattal.”

„A módszerek, a téma megközelítés módjai minden osztály-
ban más és más volt. Ezek nagyon jól használhatók, ötletadók;
nagy segítség a munkámban. Nagyon köszönöm, a továbbiak-
ban is szívesen jönnék.”

„Köszönöm, hogy a munkaközösségi foglalkozásunkat itt
tartottuk egyedi kérésünkre. Szakmai erősítést kaphattunk.
Nagyon alapos és kimerítő, részletes volt a konzultáció.”

„Különös nagy élmény volt. Az összetettség, amely egyedü-
lállóan szemléltette, hogy a tanulás az élet „részévé” válik, és
boldogan „dalolva” lehet tanulni. Köszönöm a különleges órá-
kat, amelyeken újat és új szemléletet tanultam.”

Úgy gondoljuk, hogy ez a fajta továbbképzés-szervezés
lesz a jövő útja, amellyel továbbra is fenntarthatjuk a tanítói
kollégák érdeklődését és motiváltságát hivatásunk iránt.

Szilvásiné Turzó Ágnes
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A jubiláló Tanítók Egyesülete
Visszatekintés az elmúlt 10 évre

A Tanítók Egyesülete 2004-ben alakult országos civil,
non-profit szervezet. Regisztrált tagjaink száma közel 200 fő,
ami szerencsére folyamatosan bővül. Tagjaink alsó tagozatos
tanítók, munkaközösség vezetők, igazgatók, helyettesek.

Megalakulásunk célja, hogy olyan konferenciákat, elő-
adássorozatokat, továbbképzéseket szervezzünk a kollégák-
nak, amelyek segítik szakmai előrehaladásukat, módszertani
fejlődésüket. Szeretnénk megismertetni a tanítókat mind-
azokkal az újdonságokkal, elméleti – gyakorlati ismeretekkel,
kiadványokkal, könyvekkel, egyéb tanulás-tanítást segítő
eszközökkel, amelyeket használni tudnak a mindennapi okta-
tó- nevelő munkájukban.

Évi két alkalommal szervezünk szakmai up-to-date kon-
ferenciát, ősszel (novemberben) és tavasszal (áprilisban).
Ezeken a konferenciákon lehetőséget biztosítunk a kollégák-
nak tapasztalataik kicserélésére, műhelymunkákra, kapcso-
latépítésre is.

Előadók – előadások az elmúlt 10 év Szakmai Konferen-
ciáinak programjaiból

Tudás és iskola
RWCT- program? Kompetencia alapú oktatás

Előadó: Dr. Bárdossy Ildikó egyetemi docens,
tanszékvezető – Pécsi Tudományegyetem

A tanulói készség – képességfejlesztés mozgásterápia
Előadó: Dr. F. Földi Rita - klinikai szakpszichológus

Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Előadó: Dr. Bagdy Emőke pszichológus

A beszédészlelés, a szenzoros emlékezet, és a diszlexia
Előadó: Csépe Valéria PhD, DSc csoportvezető,
az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Az olvasóvá nevelés lehetőségei, módszerek, kutatások
Előadó: Dr. Gombos Péter adjunktus
Kaposvári Egyetem -Pedagógiai Kar,
Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék

Elmélet a gyakorlatban – szövegértési módszerek
Előadó: Dr. Steklács János dékán

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
Az RWCT program alkalmazása a tanítási gyakorlatban

Előadó: Tóth Beatrix főiskolai docens - ELTE TÓK
A művészet hatása a kisiskolások személyiségfejlődésére

Előadó: Páli Judit klinikai szakpszichológus
Játékelmélet – kooperáció és versengés egyidejűleg

Előadó: Dr. Mérő László matematikus, publicista,
pszichológus, ELTE

Tanulási nehézségek kisiskoláskorban
Előadó: Dr. habil. Gyarmathy Éva PhD pszichológus,
a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóin-
tézetének tudományos főmunkatársa, a tehetségügy elis-
mert szakértője

Miért olvassanak a mai gyerekek kortárs gyermekirodalmat?
Előadó: Berg Judit író
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Mindenki tehetséges? Felismerés, gondozás, személyiségvé-
delem

Előadó: Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus,
a pszichológiatudomány kandidátusa.

A műalkotások elemzésének lehetőségei a rajzórákon a 6-10
éves korosztálynak- gyakorlatok, technikák II.

Előadó: Garamvölgyi Béla vezető tanár, festőművész
A színház, a színházra nevelés jelentősége a kisgyermekkori
személyiségfejlesztésben

Előadó: Gabnai Katalin színműíró, kritikus, egyetemi tanár.
A média hatása gyermekekre, a személyiségfejlődésre- való-
ságábrázolás a televízióban

Előadó: Pachmann Péter szerkesztő,
műsorvezető, tankönyvíró

A drámajáték, szituációs gyakorlatok eszközrendszere, a szép
tiszta beszéd , a beszédtechnika fejlesztésének lehetőségei

Előadó: Bence Ilona színművésznő,
a Madách Musical Tánc és Zeneművészeti Iskola tanára

Jazz Qualitativo zenekar bemutatója, azaz „Énekóra más-
képp”

Előadó: Palotai Ferenc trombitaművész,
Weszely János (Budapest Ragtime Band),
Kontra Zoltán (Budapest Ragtime Band,
a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar tanára),
Kovács Péter(Modern Art Orchestra)

A drogfogyasztás problémáinak megjelenéséről már kisgyer-
mekkorban

Előadó: Dr. Zacher Gábor főorvos,
a Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai osztályá-
nak vezetője.

A zenei nevelés, a népzene, a néptánc, a néphagyományok
világának megismertetése a kisiskolásokkal

Előadó: Novák Péter színész, énekes, szövegíró, zeneszerző,
műsorvezető.

A honlapunkon igyekszünk megosztani- a két konferen-
cia ideje között- az újdonságokat, a„napi”híreket. S természe-
tesen e-mailen keresztül is tartjuk velük a kapcsolatot
(www.tanitok-egyesulete.hu).

Ezen kívül a tehetséges gyermekek számára országos
vers- ill. mesemondó versenyeket szervezünk. Ez egyedülálló
az országban, hiszen nem könyvkiadóhoz kapcsolódik, nem
adott szerző műveit preferálja, hanem teljesen függetlenül,
csakis az adott műfaji megkötöttségre szorítkozik.

Ezek a rendezvények lehetőséget biztosítanak, hogy az „iga-
zán kis faluból” érkező tehetséges kisdiákok is sikerhez jussa-
nak. A verseny szakmai zsűrije között szakemberek, tanítók,
színművészek, gyermekkönyvírók drámapedagógusok van-
nak. Olyan kiváló egyéniségek pl. , mint Gabnai Katalin, Kálid
Artúr, Román Judit, Berg Judit, Lázár Zsófia, Tóth Auguszta,
Hegyi Barbara, Balázsovits Edit, Finy Petra, Bosnyák Viktória,
Murányi Tünde, Nyulász Péter) stb.
I mmáron 10.éve rendszeresen vannak ilyen versenyeink
és a gyerekek fejlődése kimagasló! Büszkék vagyunk erre!

XX. Jubileumi konferencia

Immár 10 éves lett a tanítók Egyesülete. A XX. jubileumi
konferencia rendhagyó programmal készült valamennyi
érdeklődő számára. A kivételes évforduló programját a hatá-
rok lebontása és a kihívások keresése, megtalálása ihlette.
2014-ben a gyakorlat, az elmélet, a módszertan, a hétközna-
pok tanítási-tanulási technikája, a mindennapi problémák
kezelése egy új dimenzióban kerül bemutatásra.

Az elmúlt évekhez hasonlóan célunk idén is olyan témák,
kérdések bemutatása, amelyek a tanító kollégákat új, napra-
kész, színes ötletekkel, megoldásokkal, ismeretekkel ajándé-
kozzák meg.
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A jubileumi konferencián elhangzott előadások:

Mit üzen a tested?
Előadó: Dr. Buda László orvos, pszichiáter,
pszichoterapeuta

Az érzelmi intelligencia fejlesztése kisiskoláskorban
előadó: Kádár Annamária pszichológus

Rendhagyó énekóra felnőtteknek, gyerekeknek
előadó: Papó zenedéje…

Tankönyvi változások – tankönyvválasztás lehetőségei
előadó: Hegedüs István miniszteri biztos

Nemzeti Pedagógus Karról, és az első küldöttgyűlés szervezé-
sének lépéseiről

előadó: Kőrösiné dr. Merkl Hilda Nemzeti Pedagógus Kar
Előkészítő Bizottsága elnök

2014-es konferencián a megszokott, ismert szakmai és
nem szakmai problémák új megközelítésben kerültek illuszt-
rálásra.

Csájiné Knézics Anikó a Tanítók Egyesülete elnöke

ELTE TÓK és a Fazekas
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a tanító szakos hallga-

tók sokoldalú felkészítése érdekében a képzésben meghatá-
rozó szerepet játszó gyakorlatok vezetésébe bevonja a fővá-
ros színvonalas köznevelési intézményeinek legkiválóbb
pedagógusait.

Pályakezdő volt hallgatónktól tudtuk meg, hogy az isko-
la pedagógusai, akik elismert művelői hivatásuknak, vállalják

a leendő pályatársak felkészítését. Két esztendeje így került
sor arra, hogy a képzésben való részvételre kérjük a vezető
tanítókat és együttműködésre a Budapesti Fazekas Mihály
Általános Iskola és Gimnázium vezetését. A százéves iskola-
épület 21. századi nevelőmunkának ad otthont, példát
mutatva tehetséggondozásból, gyerekközpontú, egyénre
szabott nevelésből, szakszerű és pontos munkából a tanítóje-
lölteknek. Kollégák komoly elvárásokat támasztanak a hallga-
tókkal szemben, de egyúttal időt és fáradságot nem kímélve
segítik őket, hogy ezeknek meg is feleljenek. Nem kevés fel-
készülést igényel a jelöltektől, hogy a mozgalmas, változatos
órákhoz szokott, tájékozott és önálló véleményt formáló gye-
rekeket megnyerjék a közös munkának, de a fáradság meg-
éri, ha siker koronázza. A jelöltek egy féléven át tanulhatnak
mintaadó pedagógusoktól, aki személyre szóló, kedves-
komoly irodalmi „útravalóval” búcsúznak a rá bízott hallga-
tóktól. Tőlük tanulva Gerlóczy Márton mondatával köszönjük,
amit a képzésünkért tettek: „Ha az ember jó társaságban
tanulhat, ahol a tisztelet tanárok és diákok között kölcsönös,
úgy élvezheti munkáját.”

Dr. Demeter Katalin –Dr. Farkas Mária
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Tíz hetes tanítási gyakorlatom a
Budapesti Fazekas Mihály Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban

2013-ban lehetőségem nyílt a műveltségterületi tanítási
gyakorlatomat Turzó Ágnes tanárnőnél tölteni a Budapesti
Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban.

A tanárnő személye, illetve kiemelkedő szakmai tudása
mellett az iskola szellemisége és gyermekközpontú filozófiá-
ja is teljes mértékben elvarázsolt, ezért esett a döntésem erre
az iskolára a tíz hetes tanítási gyakorlat helyének kiválasztása-
kor.

A tíz hét alatt kiváló pedagógusokkal ismerkedhettem
meg, akikkel megtiszteltetés volt együtt dolgozni, és akik
egyenrangú partnerként, – kollégaként – kezeltek, minden-
ben segítettek tanító tevékenységem során. Az óra előkészí-
tésektől az óraelemzésekig számíthattam szakmai vélemé-
nyükre, útmutatásukra. Kiemelném mentor tanítómat,
Temesvári Miklós tanár urat, aki mindvégig kritikus szemmel
figyelte, és támogatta minden lépésemet, így egyre magabiz-
tosabbá váltam egyéni ötleteim megvalósításakor.

A szakmai támogatás mellett, minden egyes pedagógus-
tól nagymértékű figyelmet és odaadást kaptam a mindenna-
pokban, melynek köszönhetően valamennyi nap örömmel
léptem be az iskola kapuján. A jó hangulat mellett a gyakor-
lat folyamán az eddigiektől eltérő, magasabb színvonalú taní-
tási órákat, nagyfokú felkészültséggel rendelkező pedagógu-
sokat, és egyre nehezedő követelményeket tapasztaltam,
melyek példaként szolgáltak tanítói tevékenységem közben.

Végezetül, az itt eltöltött tanítási idő, és a hivatásuknak
élő pedagógusok példaértékű munkája szilárdított meg
abban, hogy a pedagógusi hivatásra kellően felkészült illetve
a tanítói pályára még inkább elhivatott legyek.

Jenei Zsuzsanna tanítójelölt

Napközis élet a Fazekasban
A 2014-es tanévben Évszakok-Színes színforgók címmel

projektmunkában vett részt az általános iskola 1-6 osztályá-
nak napközis csoportja. Célunk és feladatunk az volt, hogy az
évszakok sokszínűségét a gyerekek kreativitásán, kézügyes-
ségén keresztül szemléltessük.

A csoportokat vezető napközis tanítók sok ötlettel
készültek, és különféle kézműves technikákat alkalmazva kel-
tették fel a gyerekek érdeklődését. A munkák során olyan
anyagokkal és eszközökkel is dolgozhattak a gyerekek, ame-
lyekre egyébként nem lenne lehetőségük.

Az alkotó munka mellett próbáltuk hangsúlyozni az
egészséges életmód fontosságát is, így az éppen aktuális,
évszaknak megfelelő zöldség- és gyümölcsfélékből ízletes
salátákat készítettünk.

A jó hangulatú délutánok után a későbbiekben kiállítást
szerveztünk az elkészült munkadarabokból, így azokat az
érdeklődők is megtekinthették.

A projekt a Fazekas Mihály Alapítvány támogatásával
valósult meg.

Novák Ágnes
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Negyven éve a pályán
Galata Hajnal kolléganőnk 26 évet napközis vezető tanár-

ként dolgozott a Fazekasban. 40 évnyi kiemelkedő, lelkiisme-
retes munka után ebben a tanévben vonult nyugdíjba.
Munkavégzését a magas szakmai színvonal, a precizitás, a lel-
kiismeretesség és az igényesség jellemezte.

Pályafutása példaértékű lehet a még aktív és a pályán
lévő fiatal kollégák számára is. Keze alatt növekedett gyer-
mekek sokasága, nevelt és tanított, szeretettel, türelemmel
egyengette tanítványainak útját. Mindent megtett azért,
hogy a gyerekek a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.
Nagy hangsúlyt fektetett a tanulásra, gyakorlásra. Iskolán
kívüli programok sokaságát szervezte, példát adva ezzel a
kulturált szabadidő eltöltésére, odafigyelve arra, hogy diákjai
mindenből kapjanak egy kis ízelítőt. A gyerekeket igényes-
ségre nevelte, közösen sokat fáradoztak azon, hogy szép, ízlé-
ses környezetben teljenek iskolai napjaik. Mindig kiemelke-
dően foglalkozott hátrányos helyzetű tanítványaival.
Segítette, támogatta őket tanulmányaikban, figyelve arra,
hogy megtalálják helyüket az iskolai közösségben.

Magas színvonalú szakmai tudását nem csak a gyerekek
körében végzett munkája során mutatta meg. Nevéhez szá-
mos értékes képzés fűződik, ahol tanította az érdeklődő nap-
közis pedagógusokat, tudásának továbbadására törekedett.
Tanfolyamai méltán voltak népszerűek. Tapasztalatait, szak-
mai ismereteit közérthetően, kiváló pedagógiai érzékkel köz-
vetítette a hallgatóságának, a pedagógus kollégáknak.

Előadásaiból tükröződött a pálya iránti elhivatottsága, széles-
körű felkészültsége.

Az utolsó, idén tavasszal megtartott „Természetes anya-
gok” nevű tanfolyamán mi,„a fiatalok” is ott lehettünk. A kép-
zés négy alkalma során megismerhettük a természetes anya-
gok felhasználhatóságának sokszínű lehetőségeit. Egy olyan
népi kézműves technika művelésére tanított meg bennün-

ket, melynek ismerete valódi érték, megőrzése továbbadása
számunkra is kötelesség. Belekóstolhattunk a csuhé meg-
munkálási technikákba, készítettünk csuhébabát, csuhéálla-
tokat, jeles napokhoz kapcsolódó dísztárgyakat. Legjobban a
kosárfonást szerettük. Az eleinte ördöngösségnek tűnő tech-
nikát Hajni közérthetően tanította és az eredmény felülmúlta
a várakozásainkat! Hajninak köszönhetően olyan élmények-
ben volt részünk, melyet soha nem felejtünk el!

A tanfolyam többi tagja is teljes megelégedettséggel
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vélekedett kolléganőnk munkájáról Ennek példájaként álljon
itt néhány értékelés, köszönetnyilvánítás, melyet a képzésen
résztvevők írtak Hajnalnak, Hajnalról, elismerést és köszöne-
tet mondva munkájáért:

„Fantasztikus, nagy tudású szakember, nagyon sokat tanul-
tam a tanfolyamon!”

„Csak köszönni tudom a lehetőséget, hogy itt lehettem. 30
éves tanítói gyakorlattal a hátam mögött rengeteg használható
ötletet kaptam. A tanfolyam vezetőjének személyisége, tudása
példaértékű. Köszönöm!”

„Más szemmel nézek a napközis munkámra. Úgy érzem,
megtaláltam, újra felfedeztem a munkában rejlő, eddig kiakná-
zatlan lehetőségeket. A további munkámhoz megerősítést kap-
tam, erőt merítek belőle. Ezután jobb kedvvel megyek dolgozni.”

Kedves Hajni! Nyugdíjas éveidre kívánunk Neked minden
jót! Mi tovább dolgozunk, reméljük, hogy egyre jobb kedv-
vel!

Kántorné Ágh Edit, Kertész Nóra, Sólyom Viktória,
fotók: Horváth Gabriella

Fazekas-évkönyv ��
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5.a

• osztályfőnök, testnevelés Barati Krisztina • napközi Nagy Csilla • magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, erkölcstan
Studinger Józsefné • történelem Ádámné Laczkó Melinda Anna • angol nyelv Laczkó Ágnes • német nyelv Bakuczné
Szabó Gabriella • matematika Paróczay József • természetismeret Gálné Domoszlai Erika • ének-zene Németh Sándor •
rajz Mészáros Zsuzsanna • technika Eperjesi Ágnes • technika Karsai Zsuzsanna •

• Albert Panna • Ambrus Aladár Tamás • Bajkay János • Berzi Dóra Ildikó • Czeczon Réka • Domokos Lenke • E. Kristóf Csaba •
Ganczer Simon • Györkő Marcell Gábor • Horváth Ákos Csongor • Hűvös Márton • Iványi Dóra Lili • Khern Bodza Anna • Korinek
Ádám • Kotán Tamás • Le Julianna Phuong Linh • Molnár Gábor • Nagy Bernadett • Olay Hanna Noémi • Presits Petra • Striker
Áron • Szegedi Márton Antal • Szepessy Hajnalka • Szurop Száva Szófia • Tóth Evelin • Vásárhelyi Máté Dávid •
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5.b

• osztályfőnök, testnevelés Tóthné Horváth Gabriella • napközi Horváth Gabriella • magyar nyelv és irodalom, tánc és
dráma Dr. Oláh Tibor • történelem, erkölcstan Ádámné Laczkó Melinda Anna • angol nyelv Laczkó Ágnes • angol nyelv
Tokár Gábor • matematika Jakucs Erika • természetismeret Kádárné Szalay Eszter • ének-zene Nagyné Rápli Györgyi • rajz
Mészáros Zsuzsanna • technika Eperjesi Ágnes • technika Karsai Zsuzsanna •

• Bagdács Attila • Balkányi Zsófia Blanka • Bognár Csenge • Bursics András • Csepregi-Horváth Péter Balázs • Csomó Lia Rachel
• Fajta Péter • Forreiter Márk • Gyetvai Miklós • Holnapy Bence • Imre Ferenc • Jasik Dorottya Judit • Jósika Anna Réka • Korinek
Péter • Lehóczky Zsófia Zsuzsanna • Müllner Tamás • Nagy Boldizsár • Novák Fanni Anna • Oláh Viktor Károly • Rudolf Tibor
Zoltán • Sándor Anna Viola • Siminszky Eszter Zita • Szabó Hanna Beáta • Szala Patrik • Szapanidu Szofia Athina • Szeberényi
Márk Patrik • Taksás-Virág Szonja Eszter • Teszelszky Mátyás Cornelis •
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• osztályfőnök, természetismeretVizy Zsolt • napközi Galata Hajnal • magyar nyelv és irodalom Studinger Józsefné • törté-
nelem Ádámné Laczkó Melinda Anna • angol nyelv Czene Zsuzsanna • német nyelv, szakkör Bujk Ildikó • matematika
Jakucs Erika • informatika Karsai Zsuzsanna • informatika Richlik-Horváth Katalin • ének-zene BreinichMiklósnéHorváth
Andrea • rajz Zele János • technika Eperjesi Ágnes • technika Karsai Zsuzsanna • testnevelés Ducsai Barnabás • testneve-
lés Koczka Anikó •

• Brandreth Garret Péter • Csiba Krisztina Terézia • Czobor Janka • Dittrich Levente • Dombai Zétény • Donka Gábor Ádám • Dora
Veronika • Fejes Eszter • Gajdátsy Márk Levente • Haas Attila Márk • Hraskó Anna • Jahoda Krisztián • Kiss Dorottya • Makovi
Dorka Blanka • Máthé Levente • Mizik Lujza • Riesz Vera • Szabó Renáta • Szakáll Fanni • Szathmári Hunor Gergő • Szécsi Fanni
• Szegedi Melinda • Szmodits Luca Lilla • Tar Kinga Viktória • Vámos Tamás • Vantal András László • Varsóci Kristóf Erik • Vig
Dorina Rebeka • Vörös Álmos Bulcsú • Weiner Marcell •

6.a
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• osztályfőnök, természetismeretGálnéDomoszlai Erika • napköziDamakné Kertész Nóra Emese • magyar nyelv és irodalom
Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin • történelem Ádámné Laczkó Melinda Anna • angol nyelv Csath Judit Katalin • német
nyelv, szakkör Bujk Ildikó • matematika Rubóczky György • informatika Karsai Zsuzsanna • informatika Richlik-Horváth
Katalin • informatika szakkör Pásztor Attila • ének-zene Breinich Miklósné Horváth Andrea • rajz Mészáros Zsuzsanna •
technika Eperjesi Ágnes • technika Karsai Zsuzsanna • testnevelés Ducsai Barnabás • testnevelés Koczka Anikó •

6.b

• Arnóth Anna • Barna Veronika • Csiszár Bendegúz Péter • Csóri Fanni • Felszeghy Márton Mátyás • Fok Róbert • Halász Béni •
Jex Lili • Kalocsa Lora Dorina • Király Dorottya Gabriella • Kiss Kamilla • Kolozsvári Jázmin Anna • Littmann Márton Ábel • Magó
Laura • Nagy Domonkos Kristóf • Nagy Nándor • Nguyen Milena • Novák Éva Dorottya • Nyáry Dorottya • Pálinkó Teodóra • Pató
Bálint Ferenc • Pogáts Gergely Zoltán • Rajkai László • Schmatz Krisztina Tímea • Svoboda Balázs László • Szabó Lilianna • Szabó
Soma • Széplaki Péter Soma • Vörös András •
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7.a

• osztályfőnök, történelemÁdámné LaczkóMelinda Anna • napközi, biológia Kádárné Szalay Eszter • magyar nyelv és iroda-
lomDr. OláhTibor • angol nyelv Czene Zsuzsanna • angol nyelv LaczkóÁgnes • matematika Jakucs Erika • informatika, infor-
matika szakkör Richlik-Horváth Katalin • fizika Szokolai Tibor • kémia Balázsné KerekMarianna • földrajz Vizy Zsolt • ének-
zene Németh Sándor • rajz Garamvölgyi Béla • technika Karsai Zsuzsanna • testnevelés Visontai Miklós • testnevelés
Antalné Popp Krisztina •

• Balog Laura • Banyó Bálint Jakab • Barabás Áron • Bita Krisztina • Borbás Máté • Domokos Mátyás László • Fábián Bernát Brúnó
• Fóris Péter • Katona Viktória • Khern Mandula Csilla • Klicasz Petrosz Andreasz • Klicasz Szpirosz Szotirisz • Nagy Eszter • Nagy
Henrietta • Nyitrai Boglárka • Olasz Katalin Anna • Pardi Boglárka • Pethő Gréta • Proszenyák Ábel • Székely Regő Levente •
Taletovics Tamás • Tóth Anikó Katalin • Ujvári Ádám • Umathum Péter • Vámos Anna • Vásárhelyi Panka Boglárka • Vidák Béla
Alexander •
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7.b

• osztályfőnök, angol nyelv Ungor Andrea • napközi, biológia Kádárné Szalay Eszter • magyar nyelv és irodalom Takács Márta
Éva • történelem Ádámné Laczkó Melinda Anna • matematika Rubóczky György • informatika, tehnika Karsai Zsuzsanna •
informatika szakkör Richlik-Horváth Katalin • fizika Szokolai Tibor • kémia Balázsné Kerek Marianna • földrajz Szabó Júlia
• ének-zene Tőri Csaba • rajz Mészáros Zsuzsanna • testnevelés Visontai Miklós • testnevelés Antalné Popp Krisztina •

• Bácskai Bence Péter • Berkovics Fanni • Bernert Fanni Ildikó • Borbás Levente • Bordás Bálint László • Boross Sarolta • Deme
Luca Anna • Glattfelder Emma Mária • Hertelendi Rebeka • Huszár Manka • Jánosi Balázs Péter • Juhász Donát • Ketler Boglárka
Gabriella • Kiss Tünde Tamara • Kósa Eszter • Kotán Adrienn • Máthé Benedek • Nyáry András • Orbán Viktória • Pálya Hanna •
Richlik Róbert Kristóf • Sturcz Valentina Barbara • Szrenkó Blanka • Tóth Bálint Dániel • Várnai Olivér •
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8.a

• Ali Dániel Barnabás • Bakos Zsófia Kata • Bálint Barbara Ning • Bíró Kincső • Bodonyi Simon József • Budai Franciska Tünde •
Csordás Zsófia • Dittrich Rebeka • Feledi Pál • Hajdu Krisztián • Horváth Máté Levente • Kalmár Sára Kamilla • Kiss Anna Boglárka
• Móré Judit • Nádor András • Németh Csilla Márta • Nguyen Dinh Tu • Pánczér Eszter • Sánchez Antonio • Selmeci András László
• Szolnoki Ruben • Tatár Marcell • Tóth Franciska Eszter • Tran Quoc Huy • Vági-Szmola Cecília •

• osztályfőnök, matematika Jakucs Erika • napközi, földrajz Kádárné Szalay Eszter • magyar nyelv és irodalom Szigeti Balázs
• történelem Ádámné Laczkó Melinda Anna • angol nyelv Laczkó Ágnes • német nyelv Bakuczné Szabó Gabriella • mate-
matika Solti Edit • informatika Karsai Zsuzsanna • informatika, fizika szakkör Richlik-Horváth Katalin • fizika Horváth
Gábor • biológia GálnéDomoszlai Erika • kémia Balázsné KerekMarianna • ének-zene Németh Sándor • rajz Garamvölgyi
Béla • technika Karsai Zsuzsanna • testnevelés Ducsai Barnabás • testnevelés Tóthné Horváth Gabriella •
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8.b

• osztályfőnök, napközi, földrajz Kádárné Szalay Eszter • magyar nyelv és irodalom Petz György • történelem Ádámné
Laczkó Melinda Anna • angol nyelv Ungor Andrea • német nyelv Bujk Ildikó • matematika Paróczay József • matematika
Solti Edit • informatika Karsai Zsuzsanna • informatika, fizika, fizika szakkör Richlik-Horváth Katalin • biológia Gálné
Domoszlai Erika • kémia Balázsné Kerek Marianna • ének-zene Németh Sándor • rajz Mészáros Zsuzsanna • technika
Karsai Zsuzsanna • testnevelés Ducsai Barnabás • testnevelés Barati Krisztina •

• Bálint Dániel • Bálint Réka • Berencsi Virág • Csepregi-Horváth Júlia Anna • Folyovich Péter András • Gspann Károly • Héja
Emese • Horváth Melani Annamari • Huszár Natasa Mária • Kardos Tibor • Kónya Sárma Sultana • Melcher Nóra • Merker
Vera • Merkli Kata • Molnár Bianka • Móra Fanni Menta • Oláh László • Pachl Áron • Pachl Benedek • Pogáts Márton Ferenc
• Schallinger Zorka Sára • Striker Balázs • Vörös Eszter •
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tos apróságokat árulták, melyekre a kicsik néha hevesen alkudoz-
tak. Ám, ha már csak 5 forintot szorongatott a kezében valame-
lyik gyermek, annyiért is megkaphatta a kiszemelt kincset. Este
nyolckor ért véget a vásár, és nagy érdeklődéssel vártuk az ered-
ményt. 249.755 Forint gyűlt össze. Sok vagy kevés? Azt nem tud-
juk, de a beteg diáklány édesapja meghatottan köszönte meg,

Jótékonysági vásár
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Egy iskolatársunk súlyos betegségben szenved. Segítenünk kell!
Az Igazgatónő kérő levelét olvasva, mindenkiben megmozdult
ez az érzés. De hogyan? Törtük a fejünket, mígnem így határoz-
tunk: rendezzünk jótékonysági vásárt! De mikor legyen? Melyik
nap is lenne a legalkalmasabb erre, mint a közelgő Mikulás napja,
december 6-a. Hiszen talán mindenki vesz valami apróságot sze-
retteinek. Munkához láttunk. Rajzórán készülnek a figyelemfel-
keltő plakátok, hogy a lehető legtöbb diákot mozgósítsuk az ügy
érdekében. Már csak egy hetünk van, és még rengeteg a tenniva-
ló. Dobozokat kell kihelyezni az osztálytermek elé, begyűjteni,
rendszerezni, beárazni a portékákat, eladókat toborozni…

Aznap nemcsak a Mikulást vártuk. Vajon sikerül-e? Tényleg
tudunk segítséget nyújtani annak, akinek nagy szüksége van rá?
Reggel a portán nagy volt a nyüzsgés. A Mikulás és a krampuszok
szaloncukorral várták a beérkező tanulókat, a csillogó szemű,
vidám arcú gyerekek, tanítók, tanárok elözönlötték az elárusító
pultokat. A vásár megnyílt!

A frissen készült popcorn rendkívül kelendő volt, csakúgy,
mint az otthon sütött finomságok és üdítő italok. A fiúk egy cso-
portja vállalta ezek árusítását, míg mások a cd- és dvd-filmeket
értékesítették. A lányok könyveket, társasjátékokat, logikai játé-
kokat ajánlgattak az érdeklődőknek. Nagy segítségünkre voltak
szüleink is, akik a kis elsősök körében legkelendőbb, 10-20 forin-

MMeesséékk,,  ttöörrttéénneetteekk,,  bbeesszzáámmoollóókk
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A nyár véget ért. Az iskola szigorú csengője vidám hangon
kiabálta a tanév kezdetét. Azt gondolhatnánk, a diákhad bá-
natosan baktatott az épület ódon kapujához. Jobban meg-
nézve mégis vidám, izgatott gyereksereg áradt a bejáraton át
a színes termek felé. A kicsik felbolydulva foglalták el új he-
lyüket az osztályokban. A nagyobbak a régi ismerősök láttán
hangos, élménnyel teli zűrzavaros beszélgetésekbe kezdtek.
A legnagyobb izgalom mégis a hetedik osztályosokat ejtette
rabul. Az évkezdés sok új, ismeretlen tantárgyat hozott magá-
val. Az első napok varázslata gyorsan eltelt. Az új órarend ke-
gyetlenül sok feladatot rejtegetett. Az első hét ismerkedéssel,
barátkozással telt. Megismerkedtek az új tanárokkal, tantár-
gyakkal: informatikával, fizikával, kémiával. Lassan a sok fel-
adat lázas kíváncsisággal telt meg.

Lili, aki a hetedik évfolyamon tanult, vidám, barátkozó,
cserfes nagylány volt. Anett és ő már hat éve jó barátnők vol-
tak, mióta első osztályban megismerkedtek. Most mégis ke-
vés időt töltöttek együtt. Lili mostanában nem ért rá. Mi tör-
ténhetett? Érdeklődése egyre inkább a kémia felé terelődött.
Talán az ismeretlen szavak varázsa, a sok érdekes eszköz, vagy
a csillogó, ismeretlen anyagok ejtették rabul? Ki tudja! Az már
biztos, hogy egyre többet forgolódott a kémia terem körül.
Csöndesen, hallgatagon ült a padban délutánonként. Már

Ki kicsoda?
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mely talán nem is a pénzösszegnek szólt, sokkal inkább a lelkes
segíteni akarásnak, jó szándéknak.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az
esemény lebonyolításához, melynek sikerét talán Hajni néni és
Zsolt bácsi szavai fejezik ki a legjobban: „a vásár zseniális ötlet,
fantasztikus szervezés, rengeteg munka, lenyűgöző eredmény”.
Gyógyulj meg Barbara!

Csiba Krisztina Terézia 6.a
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mindenki hazament, mégis barátnője hiába hívta, induljanak
ők is. A lány mindig kibúvót keresett. Ekkor a kémia terem felé
vette az irányt, és csak ült a teremben, figyelte a falakon
függő képeket, táblázatokat, a zárt szekrényben lévő eszkö-
zöket. A kémiaóra közelsége mindig boldogsággal, titkos
izgalommal töltötte el.

Egy nap kémiaórán Lili két főzőpoharat vett elő. Az egyik-
be hipermangánt, a másikba jódot szórt. Mind a két anyagból
egy-egy kristályszemcse félre hullott, persze ezt Lili nem vet-
te észre. A két kristályszemcse egy darabig üldögélt magá-
ban. Egyszer csak mindketten nekivágtak a nagy, végelátha-
tatlan asztalnak, amikor összetalálkoztak:

– Szia! Te ki vagy? – kérdezte a hipermangánkristály félénken.
– Szia! Én egy jódkristály vagyok. Vegyjelem az I, ruhám bar-
nás-fekete, csillogó, épp, mint neked, vagy valami hasonló –
mondta a jódkristály bemutatkozásképp.
– Én egy hipermangánkristály vagyok. Én nem elem, hanem
vegyület vagyok, képletem KMnO4, ruhám lilásszürke, és
valóban csillogó, mint a tiéd.
– Te mi járatban vagy errefelé? – érdeklődött a jód.
– Be akartak zárni valamilyen üvegbe, így megszöktem, de
most bajban vagyok, mert nem találom a családomat –
panaszkodott a hipermangán.
– Engem valami fuvallat odébb fújt, így kerültem az asztalra.
Gyere, segítek megkeresni őket – állt útra és szolgálatkészen

a jódkristály. Karöltve elindultak. Sétájuk során mindenféle
érdekes dolgot láttak: Bunsen-égőt, mérőhengert, kémcsőfo-
gót, gyújtópálcát. A hipermangán türelmetlenkedni kezdett,
ezért sietősebbre fogták. Ekkor velőtrázó sikoly rázta meg a
csendet.
– Ott vannak! Bajban vannak! Valamiért elfogynak! – és már
utánuk is ugrott a főzőpohárba.
Szegény jód kővé dermedve állt és figyelte barátját. Ekkor a
hipermangán is sikoltozni kezdett:
– Segítség, segítség, elfogyok! Egyre lilább körülöttem min-
den, és süllyedeeeeek....
– Jövök máris! – ugrott utána új ismerőse – de nem érlek el!
Nem tudok lesüllyedni. Jól látom, te feloldódtál? – de a
választ már nem hallotta, mert a csengő éles hangja félbesza-
kította beszélgetésüket. A gyerekcsapat hangos zsivajjal
tódult ki a teremből. Lili ott felejtette a főzőpoharat az aszta-
lon. Boldogan keveredett el a gyereksokaság között Anettel.
A lányok vidám csacsogása továbbsodorta őt is.
Két nap múlva a kémia tanárnő, Márta néni mérgesen keres-
te fel Lilit:
– A kémiateremben rendszabályok vannak! Nem rakodtál el
magad után! Menj, tisztítsd ki és rakd el a laboratóriumi esz-
közöket!

Lili szomorúan ballagott vissza a terembe. Csodálkozva
csapta össze a kezét:
– Hű, a víz elpárolgott, a hipermangán pedig visszakristályo-
sodott! – kiáltotta és kiszaladt a teremből. A hosszú folyosó
forgatagában Anettet kereste.
– Anett, Anett – futkosott zavarodottan –, gyere gyorsan!
Mutatnom kell valamit! – húzta barátnőjét magával. – Gyere,
gyere már, siess! – türelmetlenkedett.
Eközben a tömegben elbújva – a kémiateremben – a két új
ismerős vidáman beszélgetett:
– Figyelj! Szerinted hány tömegszázalékos lehetett az olda-
tom? – kérdezte a hipermangánkristály.
– Nem tudom, de mi az a tömegszázalék? – értetlenkedett a
jódkristály.
– Jaj, még ezt sem tudod! Várj, elmagyarázom!

A hipermangán hosszas, bonyolult magyarázatba kez-
dett. Egy darabig a jód türelmesen hallgatta, majd a hiper-
mangán a hangjában gyönyörködve mondta és mondta,
majd meglepődve nézett körül.
– Hol vagy? Hahó! Gyere elő! Nem bújócskázom! Nem hallod?
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Állásinterjú – Örkény modorá-
ban, Rejtőt sem elfeledve –

– Mi a bérelképzelése?
– Évi bruttó 20 millió plusz egyéb juttatások (pl: Karácsony),
de ha ez nem megoldható, tárgyalhatunk az ügyről.
– Utolsó munkahelye?
– A szadista részlegvezető kedvenc céltáblája.
– Na jó, de mivel foglalkozott?
– Teherautó sofőr voltam.
– De magának még nem is lehet jogosítványa!
– Igen, de ezt ne mondja el senkinek, kérem!
– Gépkocsija van?
– Igen, van egy Skoda 1.3-asom, de rossz a kérdés. Ha arra kí-
váncsi, hogy van-e működő gépkocsim érvényes jogosít-
vánnyal, a válaszom kétség kívül más lett volna.
– Előző munkahelyi bére?
– Elfogadható életszínvonal alatt.
– Szakmai sikerei?
– Egy hihetetlen filctollakból álló kiállítás. A lakásomban le-
het megtekinteni.
– Mennyi a kívánt munkaideje?
– 13:00-tól 15:30-ig, hétfőn és csütörtökön.
– Elérhetőség?
– 06 1 234 56 78, de csak ha nagyon muszáj!
– Ön rendelkezik különleges képességekkel?
– Ki tudom szagolni a patkánymérget.
– Mondja, kapcsolatba léphetünk a jelenlegi munkáltatójával?
– Ha lenne, most nem lennék itt.
– Ön szerzett-e már valamilyen kitüntetést, vagy nyert-e már
valamilyen versenyt?
– Egyszer nyertem 850 000 forintot kaparóson, de Lottón már
hármasom is volt.
– Mi a mottója?
– Bízzon bennem, próbáljon ki!
– Van-e valamilyen erőssége?
– A kötekedő partnerek szakszerű leszerelése olyan célból,
hogy a végén mosolyogva fejeződjék be a találkozó.
– Mi a gyengéje?
– Kapusnak nem vagyok olyan jó.
– Egyéb mondanivalója?
– Hát, én abba a korosztályba tartozom, amelybe erősen
belenevelték a kecske és káposzta optimális összetartozását,
de szeretném, ha tudná, hogy kb. 20 perc alatt ott vagyok az
Örs vezér téren!

Tiszay Ádám 7.c

Kérlek – könyörgött szomorúan.
Belépve a terembe a két lány az asztalhoz sietett!

– Látod? – kérdezte Lili.
– Mit? – csodálkozott Anett.
– A víz elpárolgott, és a hipermangán visszakristályosodott.
Jaj, de hová lett a jódkristály? Most mi lesz? Nem tudom visz-
szatenni a helyére!
– Ó lányok! – lépett a terembe Márta néni. A jód szobahőmér-
sékleten szublimál. Kémiaszakkör, hétfőn kettőkor! – mondta,
majd elsietett.
A két fruska kacagva sietett a következő órára. Néha nekünk
is szublimálnunk kéne – mondták, és ettől a naptól minden
hétfőn a kémiaszakkörön ismerkedtek az ismeretlen világ
csodáival.

A „Janikovszky Éva meseíró pályázat”-ra készítette:
Katona Viktória 7.a

– Jó napot! Az állásinterjúra jöttem.
– Jó napot! Foglaljon helyet! Neve?
– János.
– Tudja ezen a munkahelyen komoly szabályok vannak. Itt
mindenki a vezetéknevén szólítja a másikat. Még egyszer
megkérdezem. Neve?
– Drágám. Drágám Jánosnak hívnak.
– Tehát János. Mi a legmagasabb végzettsége?
– A feltételekben azt olvastam, hogy közgazdász diploma
szükséges, de remélem a 8 általános is elég lesz.
– Akkor sajnos közgazdásznak nem tudjuk önt alkalmazni, de
nézzük, van-e valami testez álló munka az ön számára. Kora?
– 16, csak testileg fejlettebb vagyok társaimnál.
– Ez esetben nagyon sajnálom, gyerekeket nem alkalmazunk.
– Hallgasson meg, kérem!
– Rendben. Mihez ért?
– Ha szüksége van olyasvalakire, aki a cég szaladgálni való
dolgait intézi, akkor én kellek önöknek!
– Beszél valamilyen idegen nyelvet?
– Angolt alapfokon (videojátékokból), de ha befizetnek egy
gyorstalpaló tanfolyamra, gyorsan meg tudok tanulni bármi-
lyen nyelvet!
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Történt egyszer magát. Nagyon elbúsult, mert gurulós bőröndje volt, amit
nem tudott felhúzni a lépcsőn, és így szólt:
- Miért is nem a másikat hoztam?
- Panaszos hangokat hallok, mi járatban? - szólalt meg egy
hang Róbert bácsi mellett. Ránézett az idegenre, aki kétség-
kívül egy bölcs volt, mert hosszú, ősz szakállat viselt és fürdő-
köpenyt.
- Az volt kiírva a parton, hogy„LAKATLAN SZIGET”, nem láttad
talán? Ugye nem akarsz itt lakni te is? - kérdezte Róbert
bácsit.
- Nem, dehogy, én csak keresek valakit. Nem ismer véletlenül
egy belevaló nénit, akit meg kell menteni?
- Roxánára gondolsz? Két utcával arrébb lakik - mondta, azzal
el is ment.

Róbert várakozott, hátha megoldódik a bőrönd-ügy,
mert ugye sietnie kellett megtalálni Roxánát. Még szerencse,
hogy nála volt a reggeli újság, abban szokott lenni kereszt-
rejtvény. Mikor a rejtvénybe belemerült, valami eltalálta
hátulról. Egy papírrepülő volt, ezzel az üzenettel: „Öt méter
balra, öt jobbra, öt jobbra!”

Amint ezen a bonyolult és kacskaringós úton Róbert
megkerülte a lépcsőt, egy még nagyobb akadály állta el az
útját. Egy számítógép. A klaviatúrára helyezett apró cetli hir-
dette a feladatot: „roxineni.blog.hu”
„Első lépésben, - vélekedett a technika ördöge - megnyo-
mom ezt a nagy gombot.” Így is lett. Unokaöccse, Andris már
számos alkalommal fektetett időt és energiát Róbert bácsi
elektronikus okításába, innen jött a remek gombmegnyomós
ötlet. Sajnos viszont a végeláthatatlan tudás a végéhez köze-
lített. Hősies küzdelmek során megnyílt ugyan az internet is,
ez nagy büszkeség, ám azt, hogy hogyan lehet megtekinteni
a kívánt blogot, továbbra is a Titok sötét leple fedte.

Egyszer csak támadt egy ötlete. Megfújta a furulyáját,
amit direkt az ilyen helyzetekre hozott, mert azt olvasta, hogy
a furulyaszóra valami csodás segítség szokott jönni. Szóval
megfújta, de nem történt semmi, ezért megismételte, csak
sokkal hangosabban.
- És még csodálod, hogy nem akarom, hogy a szomszédom
legyél? - mondta a bölcs előlépve egy fa mögül - Mi kéne?
Róbert elpanaszolta a baját.
- Ha csöndben maradsz, megcsinálom, csak nehogy öreg-
anyámnak szólíts! – röhögött, azzal belépett a blogba és
továbbállt.

Történetünk kezdetén hősünk, aki rettenthetetlen és hatal-
mas, éppen mamuszban ment ki a reggeli újságért. Szép nap
volt. Egy olyan igazi hétfő reggel.

Másnak persze nem tölti el örömmel és melegséggel a
szívét, hogy hétfő van, de ez a hétfő… ”Ez a hétfő olyan sors-
fordító!” - gondolta Róbert bácsi, ahogy feltette forrni a vizet
a reggeli kávéhoz, amit már ötven éve szigorúan két kockacu-
korral fogyasztott.

Egyébként Róbert bácsi igazán nyugalmas, kiegyensú-
lyozott életet élt. Tíz éve ment nyugdíjba. A helyi múzeum
tárlatvezetője volt azelőtt, azóta, hogy fiatalon és tüzesen,
öltönyben és kínosan szabályosra kötött nyakkendővel kisé-
tált hőn szeretett iskolája ajtaján.

De hogy a tárgyra térjek, fontosnak érzem megemlíteni,
miért is volt ez a nap különleges. Az öreg Róbertnek megfáj-
dult a dereka a lépcsőn lefelé jövet, és ez eszébe juttatott
valami fontos dolgot. Mégpedig azt, hogy talán nem sokáig
küzdhet már páncélban, mint egy lovag, sőt, a Hegyek He-
gyét sem mászhatja meg örökké. Előbb-utóbb el kell kezde-
nie, ez tény.

Hogy miért akart Róbert úr sárkányokkal szembeszállni?
Volt neki egy titka, egy nagy vágya, amit úgy dédelgetett,
mint egyetlen kincsét. Róbert meg akart házasodni. Nem egy
akármelyik jöttment angol lord puccos özvegyét elvenni,
nem, ő valami másra vágyott. Egy olyan igazi, vagány nénire.

El is indult hát menten a nagy útjára egy-két órával
később. Előbb ugyanis felbaktatott Marika nénihez, a felső
szomszédhoz, és amint az ajtót nyitott így szólt:
- Marika, drága! Van-e hamuja?
- Hamum, kedves? - kérdezte meghökkenten a néni.

Róbert elmesélte neki, mire készül és hogy azért jött,
mert hamuba sült pogácsára lenne szüksége. Marika perdült-
fordult, csomagolt még többek között naptejet, esőkabátot
és bunda zoknit is Róbert bácsinak, és a lelkére kötötte, hogy
küld majd képeslapot.

Egyik szavamat a másikba ne öltsem, Róbert tehát ki-
ment a hajóállomásra, és jegyet váltott a finom és segítőkész
recepciós hölgynél, aki nem volt hajlandó megmondani,
hogy van-e mosdó a fedélzeten.

A hajó egy lakatlan szigetre vitte őt. Kiszállt és ballagni
kezdett a sziget közepe felé, amikor is egy lépcső előtt találta
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Roxi néni éppen ezt írta: „Beragadt az ajtóm, srácok, aki
tud, mentsen meg!” Több se kellett! Az öreg Róbert futott,
ahogy csak bírt, feltépte az ajtót egy közepesen karbantartott
Trabant gyorsaságával és belépett. Ott állt előtte Roxána néni
teljes valójában! Tökéletes volt. Kopott bőrnadrágján meg-
botlott a besütő napfény és raszta tincsei fatörzsekként len-
gedeztek a könnyű szellőben. Karján tetoválás hirdette vala-
mely régi banda jelét, kezében egy doboz sör, melyet eldob-
va szökkent Róbert karjaiba.

Aztán ásó, kapa, nagyharang, boldogan éltek volna, amíg
meg nem haltak. De hála a jó égnek, sajnos még mind a ket-
ten nagyon sokáig éltek. Idő közben kiderült, hogy Roxi nem
főz jól, sőt, ha lehet, egyáltalán nem is főz, rossz néven veszi,
ha Róbert nem akar koncertekre menni hetente egyszer,
vagy akár többször, esténként csak hangos zene mellett tud
elaludni, és nem úgy nyomja ki a fogkrémet sem, ahogy
Róbert bácsi szokta.
Egy szó, mint száz, egymás idegein táncolt az ifjú pár.
Róbertnek eszébe jutottak Marika néni szavai: „Vigyázzon
magára, aztán írjon!” És írt. Megírta, hogy maholnap hazauta-
zik, és hogy akkorra süssön neki krémest.

Attól a naptól fogva, hogy Róbert bácsi hazatért kis laká-
sába, Marika néni minden reggel két cukorral főzött kávét, és
közben végighallgatta, miként mentette meg Roxánát
Róbert a lakatlan szigeten.

Szalka Sára Villő 8.c
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Angol nyelvi tábor 2013, Fonyód
Azt hiszem, nem túlzás kijelenteni, hogy az Ungor Andrea
nevével fémjelzett angol tábor a Fazekas egyik hagyományos
nyári programjává vált. Idén negyedik alkalommal került
megrendezésre a tábor, augusztus 7-13. között a Balaton déli
partján, Fonyódon.

Mitől is jó ez a tábor? Erre a kérdésre nem lehet egyszerű
mondatban válaszolni, mégis, ami a legfontosabb: attól, hogy
a diáksegítők és a tanárok időt és energiát nem kímélve már
júniustól azon dolgoznak, hogy a résztvevő gyerekek egy
felejthetetlen élményben részesüljenek. Ezúttal is megannyi
megszokott, már a korábbi táborokból ismert programmal
készültünk, ám idén voltak újítások vagy változtatások is.

A tábor első napja az ismerkedésről szólt. A táborozók
csapatba verődve egy angol nyelven írt kérdéssort kaptak,

amelyek mindegyike a diáksegítőkkel volt kapcsolatban, pél-
dául:„ki az az ifi, aki képtelen megenni az uborkát”, vagy„ki az
a két ifi, akik együtt táncolták a keringőt a szalagavatón”,
hogy csupán kettőt említsek. A diákoknak az volt a feladatuk,
hogy a helyesen megfogalmazott kérdések megbeszélése
után a lehető legtöbb kérdésre megtalálják a választ, és ezál-
tal kicsit megismerjék azokat a diáksegítőket, akikkel azután
az egész hetet együtt töltötték. Ezzel együtt kezdetét vette a
már ismert „gyilkosos” játék is, amelyben a diákoknak külön-
böző módszerekkel kellett „megölniük” valakit a táborból (pl.
„vedd rá, hogy énekeljen el egy dalt”, vagy „hitesd el vele,
hogy az egyik szülőd nem magyar”stb.). Ennek a játéknak ter-
mészetesen az is a lényege, hogy a diákok megismerjék társa-
ikat, hiszen a legtöbb esetben olyan emberek nevét kapják,
akiket korábban nem ismertek.

A második nap a szókincsfejlesztés napja volt. A délelőtti
tanórákon a diákok állati testrészek nevét tanulták meg angol
nyelven (ki-ki különböző módszerekkel), majd a második
órán ezen szavak használatával egy saját szörnyet kellett ter-
vezniük, és egy rövid leírást készíteni róla. A szörny tervezése
pedig azért volt fontos, mert délután kezdetét vette a tábori
darab előkészítése, amely idén új formában öltött testet.
Korábban a diákok egy kész szöveget kaptak, amelyet minél
ötletesebben kellett előadniuk. Idén azonban úgy döntöt-
tünk, magasabbra emeljük a lécet, és a diákok maguk írják
meg a színdarabot. Természetesen nem hagytuk őket mankó
nélkül, és megadtuk, mik azok a dolgok, amelyeknek kötele-
ző jelleggel szerepelniük kell az előadásban. Így például min-
den előadásban kellett énekelni, tüsszenteni, seprűt használ-
ni vagy éppen elutazni valahová. Emellett megadtuk az első
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és az utolsó sort, valamint tíz további mondatot, amelyeket
szintén kötelező volt felhasználni. Ezek általában hasznos ki-
fejezéseket is tartalmaztak, amelyeknek – remélhetőleg – a
jövőben is hasznát veszik majd (pl. „Megtennél egy szívessé-
get?”, „Térjünk a tárgyra!”, „Valami bűzlik.” stb.). S hogy mi köze
volt a délelőtt tervezett szörnynek a színdarabhoz? Nos, ez a
szörny lett a darab főszereplője.
A második nap estéjét a már megszokott tábori éneklés zárta,

amelynek során az Erie Canal vagy a Yankee Doodle mellett fel-
harsantak a Country Roads és a Banks of the Ohio dallamai is.

A harmadik nap inkább a tanulásról szólt. Ezúttal létező
szörnyekkel és egyéb mitikus lényekkel foglalkoztunk. A hala-
dó diákok egy-egy hosszabb, a kicsik rövidebb szövegeket
kaptak a sárkányokról, a sellőkről és a jetiről, amelyeket cso-
portban dolgoztak fel, és igyekeztek minél több információt
megjegyezni. Erre azért volt szükség, mert az esti program
egy kvízjáték volt, ahol a diákoknak válaszolniuk kellett miti-
kus lényekkel kapcsolatos kérdésekre, fel kellett ismerniük az
újonnan tanult szavakat, vagy éppen meg kellett válaszolni
az ifikkel kapcsolatos kérdéseket. A játék végül nagy sikerrel
zárult, és csak úgy repkedtek a gemkapcsok a levegőben.

A negyedik napon ismét a kreativitás került előtérbe. A reg-
geli órákban a diákok megtanulták különböző hozzávalók ne-
veit, majd a receptek utasításait. Az ezt követő szabadidős
foglalkozások alatt aztán a tanárok és az ifik elkészítettek egy
hagyományos angol „trifle”-t, amelyet az ebéd után minden
diák megkóstolhatott. Ez alapján aztán csoportban ki kellett
találniuk, hogy vajon milyen hozzávalók is kellenek ebbe a

süteménybe, s miután ezzel megvoltak, kezdetét vette a hoz-
závalók angol nyelven történő beszerzése. Az ifiktől és taná-
roktól tudtak vásárolni, természetesen a klasszikus angol
nyelvű vásárlási dialógus segítségével. Miután valamennyi
hozzávalót beszerezték, csoportban el kellett készíteniük a
süteményt, amelyet aztán az ifik és a tanárok értékeltek. S bár
a recept a lehető legegyszerűbb (a különböző hozzávalókat
rétegesen kell egymásra tenni), mégis igencsak különböző

süteményeket kaptunk. A legjobban sikerült trifle-t termé-
szetesen jutalmaztuk.
A program záróakkordja egy esti „Call my Bluff” nevű játék
volt, amelynek során a gyerekek ételekkel kapcsolatos idió-
mákat és közmondásokat tanultak. Három ifi három különbö-
ző jelentésről igyekezett meggyőzni a diákokat – zseniális re-
torikai képességeikről téve tanúbizonyságot –, amelyek közül
természetesen csupán az egyik volt igaz, és a diákoknak ezt
kellett megtippelniük.

Az ötödik napon ismét a tanulás került előtérbe, és a diá-
kok megtanultak útbaigazítást adni, valamint térképet olvas-
ni. Ez azért volt fontos, mert délután egy, az„1 perc és nyersz”
nevű műsorból ismert állomásos játékban vettek részt. A diá-
koknak háromszor egy perc állt a rendelkezésükre, hogy vég-
rehajtsák a különböző feladatokat, mint például: guríts végig
egy cukorkát egy vonalzón, és állítsd meg a lyukban; vízipisz-
tollyal irányíts egy léggömböt a vödörbe; építs cipő-tornyot,
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és még sok más színes, szórakoztató játék. Az estét egy közös
karaoke-éneklés zárta.

Az utolsó nap szinte kizárólag az előadásról szólt. A diá-
kok, az ifik és a tanárok vezetésével, az utolsó simításokat
végezték a darabjaikon, majd délután be is mutatták őket.
Ahogy azt már megszoktuk, a diákok rendkívüli kreativitásról
tettek tanúbizonyságot, és jobbnál jobb darabokat láttunk.
Volt itt kétarcú jósnő, brit-amerikai angol párbaj, szivárvány-

csíkot maga után húzó nyan-cat, boszorkányok, táncoló
halak, és persze rengeteg mulattató jelenet. Hagyományunk-
hoz hűen ezt követte egy Oscar-gála szerű díjátadó, ahol
értékeltük a legjobb előadást, a legjobb férfi és női fő- és mel-
lékszereplőt, és idén is kiosztottunk speciális díjakat. Így pél-
dául Várnai Olivér a legjobb jelmezért, Katona Viktória a leg-
jobb éneklésért, Vörös András a legjobban megformált swa-
gért, Korinek Péter pedig a cukiságért kapott díjat.

Az este folyamán került sor a tábor egyik legjobban várt
eseményére: az aukciókra. A diákok idén is gemkapcsokat
gyűjthettek órai teljesítményért, extra feladatok megoldásá-
ért, jó magaviseletért, rendben hagyott szobáért stb. Az ifik
és a tanárok ezután különböző nyereményeket ajánlottak fel,
amelyekre licitálni lehetett. A tavalyival ellentétben az idei
árverés nagy sikernek bizonyult. A legnagyobb számú gem-
kapocsért idén a rémisztő éjszakai séta kelt el, amelynek so-
rán az ifik és a tanárok egy sötét erdőbe vezették a diákokat,

ahol egyedül kellett végighaladniuk egyetlen zseblámpával a
kezükben, miközben az ifik megpróbálták alaposan meg-
ijeszteni őket. De volt itt őszinte beszélgetés az ifikkel, szere-
nád, párnacsata az ifikkel és a tanárokkal, vízicsata, sminkelés,
csokifa és megannyi népszerű item.

A tábor során természetesen idén is voltak pihenőidők,
így például minden nap – amikor az időjárás engedte – le-
mentünk a strandra, a tanórák között 1 órás szünetek voltak,
amelyet szabadon lehetett eltölteni, és persze minden nap
volt háromszori étkezés. Hiába volt hát feszített a menetrend,
és hiába tartottak a programok 8:30-tól 22:00-ig, arra azért

ügyeltünk, hogy a diákokat ne terheljük túl.
(Valóban nem akartuk túlságosan kifárasztani a gyerekeket,
de ez az egyik legnehezebb feladatnak bizonyult. Irtózatosan
nehéz lett volna ágyba küldeni azt az egy kis szobába bezsú-
folódott vegyes társaságot, akik éppen világmegváltó tervei-
ket beszélték meg; elmondták egymásnak, mi nem tetszik
nekik ebben a világban, s megvitatták, mit tehetnének, hogy
kicsit jobb legyen. Ezek a gyerekek az iskolában csak a folyo-
sókon vagy az összevont napköziben találkoznak.

Különlegesen értékes pillanatokat éltünk meg azon az
estén is, amelyiken az egyik legifjabb táborozónak eszébe
jutott elhunyt nagymamája, társai és a szobaifi pedig őt
vigasztalva megosztották szeretteik elvesztése iránti szoron-
gásaikat, félelmeiket.
Aztán persze jelen voltak a pletykálkodás szintjét súroló kibe-
szélések, amelyek szintén elengedhetetlen részei egy tábor-
nak. (A barátságokkal, szerelmekkel, iskolai elvárásokkal kap-
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csolatos szorongások oldódnak az éjszakai suspus alatt. - U. A.)
Mitől is jó ez a tábor? Attól, hogy a gyerekek angolul

tanulnak, miközben jól érzik magukat. Arról, hogy olyan szak-
értő ifik veszik őket körül, akik – bár soha nem tanulták –
remek pedagógiai képességekkel rendelkeznek. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani Rónai Eszter, Mándoki Réka,
Lévai Eszter, Prácser Levente, Merker Iván, Fodor Marcell,
Hives Áron, Takács Zalán, Töklincz Tamara és Magyar Nóra
fáradhatatlan munkájáért és segítségéért. Az angol tábort
azonban természetesen nem jellemezheti jobban más, mint
maguk a diákok. Íme tehát néhány vélemény a táborozóktól.

Tokár Gábor

Iskolába menet

Ébredés. Felkelés (ez túlzás, inkább kiesés az ágyból a hangos
vekker miatt majd feltápászkodás a földről). Kitámolygás a
mellékhelységbe. Reggeli. Felöltözés. Elindulás a buszmegál-
ló felé. Együtt 30-40 perc. De ha mondjuk késésben vagyunk
az ébresztő miatt, ami későn szólt, mert előző este hibásan
állítottuk be, mivel már olyan fáradtak voltunk, hogy a lábun-
kon is alig álltunk, nos akkor elhanyagolhatjuk a reggelit és a
WC-t, csakhogy ennek van egy nagy hátránya, mégpedig az,
hogy akkor a buszon jön ránk az a mindenki számára ismert

érzés, amit könnyebb legyűrni, ha leülünk egy ülésre. De ezt
felejtsük el inkább, és tanuljuk meg állva visszafojtani, mert
tudományosan bebizonyított tény, hogy ha egy 13-14 éves
fiú vagy lány leül a közösségi járműveken, abban a pillanat-
ban megjelenik és körülveszi őket a kerületben lakó összes
idős hölgy, lehetőleg nagy ládákkal és szatyrokkal, amik mel-
lett eltörpül a mi„kicsi” és„könnyű” táskánk, remélve, hogy mi
illedelmesek és jól neveltek vagyunk, így biztos átadjuk a
helyünket. Miután kiderül, hogy a fentebbi tulajdonságok
egyike se igaz ránk (elnézést kérek a kivételtől), akkor követ-
kezik az alábbi, begyakorolt monológ:

– Micsoda arcátlan, udvariatlanság! Nem engedi leülni az idő-
seket! Nem veszi észre, hogy mennyi mindent kell cipelnünk?
Látja ezt, vezető úr? Azonnal vigye el ezt a gyereket a kiskorú-
ak bíroságára, és mondja meg a bírónak, hogy a legszigorúbb
büntetést szabja ki rá, legalább tíz év szigorítottat! Felhábo-
rító! Bezzeg az mi időnkben...
És folytatják. Egyre csak folytatják magukban, persze ebből
mi, gyerekek semmit sem érzékelünk, még a félelmetes, hara-
gos tekintetet sem, mivel mi most fontos dolgokon törjük a
fejünket (a székünkön), olyanokon amelyekből egyszer még
newtoni ötlet lehet. Kivéve persze, hogy a buszon nem szo-
kott almafa nőni aminek a termése a fejünkre eshetne. Még
szép, hogy nem szokott. Nem megfelelő a talajminőség.
Lassan odaérünk az iskolába, már csak néhány száz (amit né-
ha ezreknek érzünk) méter választ el minket a céltól. Meglát-
juk az egyik tanárunkat, ösztönöneikben érezzük, hogy kö-
szönni kéne, de várunk, hátha ő köszön nekünk előbb, de
nem teszi. Továbbmegy. Mi pedig, mint szófogadó tanulók
követjük a tanár példáját. Eközben számolunk azzal is, hogy
aznap szinte biztosan mi fogunk felelni. Ez csak úgy átvillan
az agyunkon sétálás közben. Mert tudniillik ilyenkor a diá-
kagy gyors mint a késésben lévő gyerek az iskola felé vezető
úton, de persze felelés közben lelassul mint a hidrogén-pero-
xid bomlása katalizátor nélkül. Eközben még mindig balla-
gunk az iskola felé.
Nagy nehezen megérkezünk. Véget értek az út viszontagsá-
gai, végre elvonultak a fellegek fejünk felől. Úgy nagyjából 10
percre. Hiszen mindjárt kezdődik az első óra, ami nemhogy
felhőket, hanem vasvilla alakú villámokat, dörgő feleléseket,
megírhatatlan dolgozatokat tartogat számunkra, amire senki
sem készült fel, ami ellen nemhogy az esernyő, de a lovagi
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páncél se védene meg minket. Így inkább magunkban kérjük
a tanárt, hogy ne most, ne ma, legyen holnap, egy hét múlva,
vagy inkább soha. Nem is tudja mélyen tisztelt tanár úr/nő,
hogy milyen borzalmakkal néztünk szembe ma reggel. Nem
ettünk, fáradtak vagyunk, nem tudtunk kimenni, majdnem
börtönbe csukott minket a buszvezető, mert nem adtuk át a
helyünket az idős hölgyeknek. Bezzeg az ő idejükben...!

Témazáró közben

– Figyelem hölgyek, urak! Kezdhetik.

Azzal leült és mereven meredt a diákokra a tanár. Előbbiek ezt
nem látták, már a mondat befejezése előtt felkaparták a
nevüket a feladatlapra, és nekifogtak a dolgozatnak. Senki se
vesztegeti az idejét, ahhoz túl kevés áll rendelkezésre. A papí-
rok sercegnek a tollak nyomán. Volt egyszer, hogy egy gyerek
olyan gyorsan írt, hogy az óra vége felé felgyulladt a dolgozat
a keze alatt. Érdekes eset volt, a többi diák abbahagyta az
írást, remélve, hogy az incidens miatt elhalasztják a dolgoza-
tot, a tanár azonban eloltotta tüzet, mielőtt a bekapcsolt
volna a füstjelző, majd beszedte a dolgozatokat, a „gyújtoga-
tónak”pedig egyest adott. Mindenesetre most nem ez a hely-
zet. Legalábbis tűz nem várható. Az írás megszokott hangjá-
tól eltekintve, csak egy légy zümmögését hallani, aki épp
most utazik haza nyári vakációjáról, egyenesen a napsütötte
iskolakönyvtárból, egy Bartók Béla úti lakásban élő szerettei-
hez. Egy fiú leejti a tollát, a tanár odanéz. Neki ilyenkor csak
az a dolga, hogy minket lessen, figyelje minden mozdulatun-
kat, minden apró gesztusunkat. Bezzeg mi, diákok nem les-
hetünk se egymásról, se könyvünkről. Ez egy kicsit igazságta-
lan. De azért még így is akad néhány puskázó, aki megpróbál-
ja illegálisan kipótolni a tudását. Őket meg is jutalmazzák,
érdemük szerint. Képzelhetjük mivel. Nehéz ez a dolgozat,
nem mondom. De – ahogy a tanár is mindig mondja – nem
megírhatatlan. Bár lehet, hogy ha jó jegyet szeretnék, akkor
bele kellett volna kezdeni. Már az óra eleje óta itt írom ezt a
kis beszámolót a pad alatt, de még senki se szólt érte. Néha
hajlamos vagyok elfelejteni, hogy éppen mi a fontos. Ahogy
körbenézek mindenki ír, gondolkozik, megold. Csak én unat-
kozom. Néhányan már feladták, belenyugodtak, hogy nem
tudják megírni, inkább már azon gondolkoznak, hogyan
javíthatják majd ki a rossz jegyet. Innentől fogva, nekik kelle-

mesen telik az óra, ők feladták, ők pihenhetnek. Már csak
néhányan tartanak ki, de mindjárt lejár az idő. Ők átkapcsol-
nak fénysebességbe (=3•105 km/s) és vészesen gondolkoz-
nak. Ekkor már a tanár is ideges. Nem hiszi el, hogy létezik
olyan gyerek aki megtudja oldani a dolgozatát. Innentől kez-
dődik a végjáték. Versenyfutás alakul ki a még dolgozó gyere-
kek és az idő közt. A többiek annak a néhány zseninek szur-
kolnak, hisz tudják, ha akad egy ember is aki kész lesz a feladat-
lappal, a tanár újrairatja, mondván, hogy nem volt elég
nehéz. Ő is ideges. Arcán verejtékcseppek jelennek meg. A ke-
zét tördeli. Már csak néhány perc. Az egész osztály a tanárral
együtt egy nagy ideggé alakul át, ami pillanatokra van attól,
hogy elpattanjon. Még három másodperc, kettő, egy...

– MEGVAN! – Ordítja az egyik fiú, felugorva a padjából. Háta
mögül, ahogy befejezi a mondatot, felszólal a most már dia-
dalmas csengetés. Megcsinálta. Megmentette az osztályt. A
tanár reakciói is hevesek, de más miatt. A vér az arcába tódul,
haragos arckifejezés jelenik meg homlokán, erei kidudorod-
nak, készül rácsapni az asztalra.... De nem teszi. Őt nem ilyen
fából faragták. Nincs mit tenni, tudni kell veszteni.

Utópia

Óra előtt mindenki vigyázban áll a helyén. Mindenki előtt
kikészítve a felszerelés, senki sem felejtette otthon. Olyan
eset még nem fordult elő. Mikor a tanár belép és köszön, a
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Így készül a Tudorka

gyerekek emelt hangon válaszolnak:

– Jó napot, tanár úr!

Egyszerre ülnek le, egyszerre nyitják ki a füzetüket, egyszerre
másolják a tábláról az anyagot, senki se rendetlenkedik, min-
denki egyenes tartással ír és figyel. Nincsenek kuncogások,
beszélgetések, egyszóval, minden mintaszerűen üzemel. Az
osztály akár egy jól beprogramozott, olajozottan működő
gépezet. Senki se szól, mindenki tanul. Ők most a diákok, ők
most az iskolában vannak, nekik most az a dolguk, hogy
tanuljanak, ez a munkahelyük. Egy madár száll a nyitott ablak
elé és énekelni kezd. A tanár odamegy és elhessegeti. Senki
se zavarhatja meg. Ő most a tanár, ő most tanít, neki az a
dolga, hogy megtanítsa a gyerekeknek a tananyagot. Nem
beszélget a diákokkal. Beszélgetésnek nincs helye az órán.
Valaki túllépte a margót a füzetében, ő ezt már messziről ész-
reveszi. Monoton hangon megkéri, hogy hagyja el a termet.
A fiú engedelmeskedik, tudja, hogy vétkezett, bűnhődnie
kell. Az óra befejeződik, a gyerekek egyszerre csukják be füze-
tüket, elköszönnek a tanártól. Majd egyszerre felállnak és
elmennek. Másnap visszajönnek, minden kezdődik előről. Így
telnek a napok… az elmegyógyintézetben.

Némi Karinthy-ihletésre írta:
Kovács Marcell Dorián 8.d

A Tudorkát immár három éve olvashatják gyerekek és felnőt-
tek egyaránt.

Az alapötlet, hogy az általános iskolások számára készül-
jön egy újság, az akkor negyedikes Hraskó Anna és Szakáll
Fanni fejéből pattant ki. Az első néhány számot még ők ket-
ten írták és szerkesztették. Azóta összeállt egy lelkes csapat,
akik havonta összeülnek az iskolai könyvtárban, hogy meg-
tervezzék az évszakonként megjelenő újság következő szá-
mát. Rendszeres rovataink és szerzőink: Gyorskaják – Hraskó
Anna, Zeneajánló – Dittrich Levente, Elektro-praktikák –
Szegedi Melinda, Útra fel! – Dora Veronika, Mese – Hraskó
Júlia, Lóbarátok – Vig Dorina, Városajánló – Vörös Álmos.
Alkalmanként írunk barkácsolásról, filmekről, feladunk rejtvé-
nyeket és recepteket is olvashattok. Tervezzük egy apróhirde-
tési oldal indítását, hogy a megunt cuccokkal ne kelljen a bol-

hapiacig várni. Szerkesztőségünk nagyon nyitott, szívesen
látjuk az új ötleteket és cikkeket. Egy-egy megbeszélést köve-
tően mindig türelmetlenül várjuk, hogy az ígért cikkek beér-
kezzenek. Ha mindenki leadta az írását, kezdődhet a szer-
kesztés, képek válogatása, hibák kijavítása (na, ez nem min-
dig sikerül maradéktalanul). Az utolsó simítások után indul-
hat a nyomtatás. Az újság ára (legtöbbször) fedezi a költsége-
ket, valamint a rejtvények megfejtőinek nyereményeit. Néha
saját kezűleg is készítünk ajándékokat, mert a LEGO-val még

nem sikerült megegyezni.
Ha ügyesek voltunk és maradt a kasszában pénz, abból a

szerkesztőség tanév végén elmegy fagyizni. Reménykedünk
benne, hogy pár év múlva már saját cukrászdánk lesz...
Köszönjük minden eddigi író munkáját; és a könyvtárosok-
nak, hogy a szerkesztőségnek helyet biztosítanak. Külön kö-
szönjük szüleinknek a mindenféle segítséget, - mert ők tud-
ják, hogy a Facebook is egy kollégiumi szobából indult. De
leginkább köszönjük az olvasók érdeklődését, és reméljük,
hogy ősszel a XVII. szám is megjelenhet.

Dora Veronika 6.a
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Kinematika a 7.d-ből
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gonosz boszor-
kány. A boszorkány házában raboskodott Jancsi és Juliska.
Boszink megunta, hogy a gyerekek szabadon bocsátásukért
könyörögnek, ezért leeresztette őket az alagútrendszerébe.
Jancsiék mentek előre az alagútban, majd egy nagy terembe
értek. A terem közepén egy sárkány ült. A sárkány megszólalt:
– Sziasztok, gyerekek! Már jó pár napja nem ettem, de mivel
jó kedvemben találtatok, ha feleltek egy kérdésemre, meg-
menekültök. S mivel ez itt a fizika útvesztője, megkérdezem,
mi is az a kinematika?
Jancsi, aki mindig jó volt fizikából, már vágta is rá a választ:
– A kinematika szó mozgástant jelent, a fizika részterülete, és
a mozgások leírásával foglalkozik, de azzal nem, hogy miért
mozognak a testek.
– Aargh! Menjetek tovább, de legközelebb nem ússzátok
meg ilyen könnyen!
A gyerekek továbbhaladtak, de a folyosó egy falban végző-
dött. A kőben egy táblázat rajzolódott ki, amibe be kellett írni
a távolság és az idő jellemzőit. Juliska már írta is a táblázat
mellé készített krétával: távolság — jele: l, mértékegysége:
méter, mérése: összehasonlítás az etalonnal, illetve: idő —
jele: t, mértékegysége: másodperc, mérése: periodikus moz-
gások alapján. Alighogy befejezte az írást, a falban ajtó nyílt
meg, és a gyerekek beléptek. Egy hatalmas koordináta—
rendszer terült el előttük, és egy hang töltötte be a termet:
– Mondjatok el a koordináta—rendszerekről három tudniva-
lót!
– Először: a testek helyzete viszonylagos, attól függ, hogy
mihez viszonyítunk. Másodszor: ha van egy vonatkoztatási
pontunk, és a köré teszünk egy koordináta—rendszert, akkor
lesz egy vonatkoztatási rendszerünk. Harmadszor: ezek sze-
rint 2 koordinátával meg tudjuk határozni bármely pont hely-
zetét, a két tengely okán. És mivel negyediket is tudok: a hely-
vektor a két tengely metszéspontjától (az origótól) mutat
valamely másik pontba — mondta Jancsi. Ekkor a gyerekek
nagy durranás közepette eltűntek.

Jancsiék a sebesség világában egy gyorsan mozgó kocsi-
ba kerültek. Megállapíthatták, hogy mozognak, helyük válto-
zik az időben. Gyorsan rájöttek, hogy egy hatalmas hely—idő
grafikonban vannak. Pályájuk (valamely vonatkoztatási rend-
szerhez viszonyítva leírt görbe) nem volt egyenes. Jancsi

rájött, hogy ő is irányíthatja a kocsit. Útjuk (pályájuk hossza)
ezáltal gyorsan növekedett, mert Jancsi vagy gyorsított, vagy
nem, de a fékpedálra sosem lépett. Megjegyezte, hogy az
útjuk messze nem egyenlő az elmozdulással, mert ide-oda
kanyarodnak. Juliska eközben megfigyelte a hely—idő grafi-
kont, és megállapította, hogy a két tengely a hosszúság és az
idő. Erről már pofonegyszerű volt megállapítani, hogy egy
test helyzetét lehet meghatározni ezzel előre megadott idő-
pontban, amennyiben nem Jancsi ül a volán mögött, mert ő
képtelen egyenesen haladni. Rájött, hogy ha ennek a grafi-
konnak az egyenese vízszintes, akkor áll a test, ha pedig
ferde, akkor mozog. A ferde egyenes meredekségéből pedig
bevezethető a sebesség fizikai mennyisége. Ekkor magától
lassított, majd megállt a kocsi. Jancsiék kiszálltak, és szembe-
találták magukat a sárkánnyal.
– Végre megérkeztetek, gyerekek! Újra megmenthetitek
magatokat, ha jól feleltek a kérdésemre! Már éhes vagyok
nagyon, úgyhogy gyorsan mondjatok el mindent a sebesség-
ről! Jancsi máris felelt:
– A sebesség jele v, mértékegysége méter/másodperc, méré-
séhez egy adott utat kell elosztani az út megtételéhez szük-
séges idővel. Az átlagsebesség az a sebesség, amivel egy test,
végig egyenletesen haladva, útját a mozgása teljes időtarta-
ma alatt futná be. A pillanatnyi sebesség pedig az a sebesség,
amivel egy mozgó test az elképzelhető legrövidebb időtar-
tam alatt halad. A sebesség vektormennyiség, ami azt jelenti,
hogy nagysága mellett iránya is van.

Egy hirtelen rántás elragadta a gyerekeket, akik a gyorsu-
lás birodalmába, egy erősen lejtő csőbe érkeztek meg. A cső
lejtése miatt gyorsultak, tehát sebességük változott az idő-
ben. Jancsi gondolkodott: „Ha volt hely—idő grafikon is, van
sebesség—idő grafikon is. Ennek a grafikonnak a két tenge-
lye sebesség és idő, tehát a segítségével le lehet olvasni egy
test sebességét adott időpillanatban. Ha a grafikon vízszintes,
a sebesség állandó, ha ferde, a test gyorsul vagy lassul. A ferde
egyenesből pedig be lehet vezetni a gyorsulást. Ugye-bár a
gyorsulás jele a, mértékegysége méter/másod-perc2, mérése:
a sebesség változása egy adott időtartam alatt. És ha volt
átlagsebesség, akkor van átlaggyorsulás, és ha volt pillanat-
nyi sebesség, akkor van pillanatnyi gyorsulás is. Az átlaggyor-
sulás így a pillanatnyi gyorsulásnak és a közben eltelt időnek
a hányadosa, a pillanatnyi gyorsulás pedig az elképzelhető
legrövidebb időtartam alatt bekövetkező sebességmegválto-
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zás. Végül pedig: a gyorsulás is vektormennyiség, hiszen
nagysága mellett iránya is van. És ha volt sebesség—idő gra-
fikon, akkor van gyorsulás—idő grafikon is.” Amikor Jancsi
eddig jutott, a cső „kiköpte” őket. És láss csodát, a sárkány
megint ott állt előttük.
– Én kerülő úton jöttem ide, a levezetések termébe. Mivel van
egy speciális készülékem (az agyröntgenem), ezért belelát-
tam Jancsi agyába, és megspóroltam magamnak egy kérdést
a gyorsulás—idő grafikonról. Másodiknak azt kérdezném
tehát, hogy mik vannak a gyorsulás—idő grafikon tengelye-
in?
– A gyorsulás és az idő vannak a tengelyein, tehát a gyorsulás
időbeli változásait, illetve mértékét lehet vele megállapítani.
– Mikor vízszintes és mikor ferde ez a grafikon?
– Vízszintes akkor, ha a gyorsulás egyenletes, és ferde, ha nő
vagy csökken.
– Hogyan olvasható le a sebességváltozás erről a grafikonról?
– A grafikon alatti terület mérőszámának segítségével.
– Hogyan változik a sebesség az időben?
– Ha gyorsulunk, egyenletesen gyorsul, méghozzá az adott
időtartam alatti gyorsulással nő a sebessége.
– Hogyan olvasható le az elmozdulás a sebesség—idő grafi-
konról?
– Szintén a grafikon alatti terület mérőszámának a segítségé-
vel.
– Hogyan változik a hely az időben? Ez az itteni utolsó kérdé-
sem!
– A négyzetes úttörvény alapján: v0•t+1/2•a•t•t egyenlő a
hellyel.
– Menjetek fel azon a lépcsőn! Én sajnos nem férek fel, ezért
útközben nem falhatlak fel titeket… Fenn találkozunk, de
onnan már nem menekültök!
Jancsiék felkaptattak hát a lépcsőn, egy nagy szobába értek.
A szemben lévő kapuszárnyak között bedugta fejét a sárkány.
– 5 kérdésem lesz. Ha mindegyikre helyesen feleltek, megme-
nekültök. Ha nem, elevenen felfallak titeket. Mit tudnátok
tehát mondani az egyenes vonalú egyenletes mozgások
során megtett utakról?
– Egyenlő időközönként egyenlő utakat futnak be a testek.
– Mi állandó tehát az egyenes vonalú egyenletes mozgás gra-
fikonján?
– A sebesség vízszintes egyenese.
– A négyzetes úttörvény melyik eddigi témakörhöz kapcsol-

ható?
– Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgáséhoz.
– Ennek a grafikonjain mi állandó?
– A sebességet jelző egyenes, tehát a gyorsulás állandó.
– Utoljára pedig mondjatok el mindent a szabadesésről!
– A szabadesés testek esése, amikor a testre egyetlen erő hat,
a Föld vonzása. Ilyen például egy vasgömb esése. A Földön az
e során bekövetkező gyorsulás (a nehézségi gyorsulás) 9,81
méter/másodperc2, a Holdon viszont csak körülbelül 1,64
méter/másodperc2.
– Aargh! Megmenekültetek! Szavam köt, ezért elmehettek!
De ha egyszer kinn találkozunk, jaj nektek!
Azzal a sárkány kitárta a kapuszárnyakat, és kiengedte a gye-
rekeket a fizika útvesztőjéből. Jancsiék pedig boldogan éltek,
míg meg nem haltak.

Hegyi Péter 7.d

A kinematika, vagyis a mozgástan, a fizika azon ága, amely a
mozgások leírásával foglalkozik, azaz azzal, hogy hogyan
mozognak a testek. Azzal, hogy miért mozognak, nem foglal-
kozik.

A távolság fizikai jele az l. Mérni úgy tudjuk, hogy össze-
hasonlítjuk az etalonnal. Az SI mértékegységrendszerben a
mértékegysége a méter (m). Egyéb mértékegységei: inch,
mérföld, yard, arasz stb.
Az idő jele: t. Mértékegysége az SI-ben a másodperc (s).
Valamilyen stabil, periodikus (ismétlődő) mozgással lehet
mérni. Ilyenek például a Hold fázisai, a Nap (látszólagos) moz-
gása stb.

A testek helyzetét egy választott vonatkoztatási ponthoz
képest tudjuk megadni. A vonatkozatási pont választása
azonban csak rajtunk múlik. Másik vonatkozatási ponthoz
képest az adott test helyzete is más. A test helyzetének leírá-
sához a vonatkoztatási ponthoz egy koordináta-rendszert
kell illesztenünk. A kettőnek együtt a neve vonatkozatási
rendszer, melynek y (függőleges) és x (vízszintes) tengelye
van. A vonatkoztatási rendszerben kettő vagy három koordi-
náta lehet. Egy pont helyvektora a vonatkozatási rendszer
origójából indul és az adott pontba mutat.

A hely változik az időben, azaz a testek mozognak. A
pálya az a vonal, amelyen a test mozgása közben végighalad.
A pálya azon részének hosszát, amelyet a test adott időtar-
tam alatt megtesz, útnak nevezzük. Az elmozdulás a mozgás
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kezdő és végpontja közötti távolság.
A hely-idő grafikon a test helyét az idő függvényében

ábrázolja. Vízszintes t tengelye az időt, függőleges x tengelye
a test helyét mutatja. Ha a hely-idő grafikon vízszintes, a test
nyugalomban van, nem mozog. Ha a hely-idő grafikon ferde
egyenes, a test mozgása egyenletes, a sebessége (0-tól
eltérő) állandó. A hely-idő grafikon egyenesének meredeksé-
ge a sebesség.

A sebesség fizika jele a V. Mértékegysége az SI-ben: m/s,
de gyakran használjuk még a km/h és a cm/s mértékegysége-
ket is. Az átlagsebesség a test elmozdulásának (Δx) az eltelt
idővel (Δt) képzett hányadosa. A pillanatnyi sebesség az a
sebesség, amellyel a test egyenletesen mozogna tovább, ha
az adott pillanatban megszűnne az erőhatás, amely addig a
sebességváltozást létrehozta. A sebesség a testek mozgásá-
nak gyorsaságát jellemző mennyiség. Mivel a testek mozgásá-
nak van iránya, gyorsaságuknak pedig nagysága, ezért a
sebesség vektormennyiség.

A testek sebessége nem állandó, mozgás során a test
sebessége változik az időben. A sebességváltozás a test
sebességének megváltozása az eltelt idő alatt. A sebesség-idő
grafikon a test sebességét az idő függvényében ábrázolja.
Vízszintes t tengelye az időt, függőleges V tengelye a sebessé-
get jelöli. Ha a sebesség-idő grafikon vízszintes, a test sebes-
sége egyenletes, helyzete egyenletesen változik. Ha a sebes-
ség-idő grafikon ferde egyenes, a test sebessége egyenlete-
sen változik, gyorsulása állandó. A sebesség-idő grafikon
egyenesének meredeksége a gyorsulás. A gyorsulás fizikai
jele az a. Mértékegysége az SI-ben: m/s². Az átlaggyorsulás a
sebesség megváltozásának (ΔV) az idő különbségével (Δt)
képzett hányadosa. A pillanatnyi gyorsulás a test gyorsulása
egy adott időpillanatban. A sebesség vektormennyiség, ezért
a megváltozása, a gyorsulás is az. A gyorsulás-idő grafikon a
test gyorsulását az idő függvényében ábrázolja. Vízszintes t
tengelye az időt, függőleges a tengelye a test gyorsulását
mutatja. Ha a gyorsulás-idő grafikon vízszintes, a test gyorsu-
lása állandó, sebessége egyenletesen változik. A gyorsulás-idő
grafikon vonalai által alkotott síkidom területe a sebesség
megváltozása (ΔV). Egy test sebességének megváltozása az
időben a gyorsulás és az eltelt idő szorzata: ΔV=a•Δt
Tehát a sebesség az időben a gyorsulással változik
A sebesség-idő grafikon vonalai által alkotott síkidom terüle-
te a test elmozdulása (Δx). A hely az időben a sebességgel

változik.
Az olyan mozgást, ahol a test egyenlő idők alatt egyenlő uta-
kat tesz meg, egyenes vonalú egyenletes mozgásnak nevez-
zük. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás hely-idő grafi-
konja ferde egyenes, sebesség-idő grafikonja vízszintes egye-
nes, tehát sebessége állandó. Gyorsulása nincs, amit a gyor-
sulás-idő grafikon is mutat.
Ha egy test sebessége egyenlő időközönként ugyanannyival
változik, akkor a test mozgása egyenletesen változó mozgás.
Ebben az esetben a test elmozdulása kiszámítható a négyze-
tes úttörvénnyel: Δx=½•(a•t²)
Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás hely-idő
grafikonja görbe vonalú. Sebesség-idő grafikonja ferde egye-
nes, gyorsulás-idő grafikonja vízszintes egyenes, tehát gyor-
sulása állandó.
A testek olyan esését, amelynél csak a gravitációs mező hatá-
sa érvényesül, szabadesésnek nevezzük. A szabadon eső test
gyorsulásának jele a g. A Földön: g≈10 m/s², a Holdon: g≈1,6
m/s²

Zomborácz Károly 7.d

Kis Kavics Kupa 2014
Márciusban a Fazekas-nap keretein belül rendeztük meg az V.
Kis Kavics Kupát, melynek idei kerettörténete A dzsungel
könyve volt. A verseny szervezését közösen bonyolította le a
10.c és a 10.d osztály, Keglevich Kristóf tanár úr vezetésével.
A feladatokat is ezen osztályok lelkes tanulói írták, jutalom
ötös reményében. Az elkészült feladványokat a szaktanáro-
kon kívül Szőke Nóra (2009c), Horváth Kristóf (2009b), vala-
mint Jávorszky Natasa (11.c) lektorálták.

A versenyre ötfős, hetedik-nyolcadik osztályos tanulók-
ból álló csapatok jelentkezését vártuk. Március 13-án tizen-
hét csapat gyűlt össze az aulában, hogy megbirkózzanak a
matematikai és természettudományi témájú feladatokkal.
Nemcsak a Fazekasból, hanem az Áldás Utcai Általános Isko-
lából, a Jedlik Ányos Gimnáziumból és a Szent István Gimná-
ziumból is érkeztek versenyzők.

A verseny kezdetén a tanulók izgatottan láttak neki a fel-
adatok megoldásához, miközben jóízűen falatoztak a 10.d
osztályos diákok által készített házi süteményekből. Minden
csapat rendelkezett egy futárral, aki a megoldott feladványok
végeredményét kézbesítette a zsűrinek. A zsűri elnöke
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Kovács Csongorné Mara tanárnő, a bizottság további tagjai
Balázsné Kerek Marianna, Kádárné Szalay Eszter, valamint
Erős-Honti Julianna tanárnő voltak a tanári karból. A gimnázi-
um öreg- és jelenlegi diákjai közül Horváth Kristóf (2009b),
Benkő Zsolt (2013b), Draskóczi Ádám (12.b), Ujvári Eszter
(10.c) és Pápay Luca (10.d) vettek részt az értékelő munkában.
A Kupát az Elvesztettem a játékot nevű csapat — Bogdács
Sándor (7.d), Molnár-Sáska Zoltán (8.c), Vankó Miléna (8.c),
Farkas Ádám (8.d), Mészáros Anna (Eötvös Gimnázium) —
nyerte, 475 ponttal. A második helyezett az Azt akarták csa-
patnévnek, mint Zoliék csapat lett, mindössze tíz ponttal

lemaradva a győztes cso-
porttól. Harmadikként a Fi-
kusz csapat végzett, 445
ponttal. A dobogós helyezet-
tek könyvjutalomban, illetve
túrórudibérletben részesül-
tek.
A verseny végén két külön-

díjat is kiosztottak. Könyv-
jutalomban részesült az Ál-
dás csapata (a legtöbb pon-
tot szerző külsős iskola), illet-
ve a Fazekas H2O nevű csa-
pata.
A verseny az eddigi évekhez

hasonlóan sikeresen zajlott

le. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki
segítette a verseny létrejöttét! Reméljük, hogy mindenki jól
érezte magát! Gratulálunk az összes résztvevőnek, hetedikes
diákjainkat jövőre is örömmel várjuk vissza!

Bíró Viktória, Pápay Luca,
Simon Annamária 10.d

1. A szabad nép
Mauglit befogadta egy farkascsalád, az emberkölyök az álla-
tok között nevelkedett

A*Z*I*N*D*I*A*I*Ő*S*E*R*D*Ő*B*E*N.

Ha minden betű egy-egy számjegyet takar — a különböző
betűk különböző, az azonosak azonos számjegyeket —,
akkor mennyi lehet a számjegyek szorzata?

9. Buldeó és az elektronok
Maugli a faluból hazafelé tartva találkozott haragosával,
Buldeóval, a vadásszal. Buldeó csak akkor engedi tovább
hősünket, ha válaszol a következő kérdésre: hány olyan
főcsoportbeli és 87-nél kisebb rendszámú elem létezik,
amely atomjának legkülső héján több elektron van, mint ahá-
nyadik periódusban található az adott atom? Segítsetek
Mauglinak!
11. Szöcske

H2O
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Egy napon Maugli a fűben ücsörögve egy óriási szöcskét pil-
lantott meg. Az állat ide-oda ugrált. Maugli figyelni kezdte.
Egy egyenest is rajzolt mellé, hogy megfigyelhesse, hogyan
halad a szöcske. A szöcske pontosan az egyenes mentén ug-
rált és mindig éppen ugyanakkorát: egy egységnyit. Maugli a
11. ugrás után azt látta, hogy a kis állat éppen 7 egységnyit ha-
ladt jobbra a földre rajzolt számegyenesen.
Hányféleképpen ugrálhatott a szöcske, hogy ide érkezett?

12. Redőny

Amikor Maugli egyik nap a közeli faluba
ment vízért, az utcán az egyik ház ablakán
éppen lehúzták a redőnyt. Az ablak egy
80 cm széles téglalapból és egy félkörből
áll, fényt úgy lehet beengedni rajta, ha a
redőnyt lejjebb húzzák. A bent lakó anyó-
ka éppen 30 cm-rel húzta lejjebb a re-
dőnyt, amint az ábra mutatja.
Hány cm2 területen tudott Maugli beles-
ni? (A redőny nem átlátszó, csak ott lehet
benézni, ahol a rés van.)

Ehető építészet – szerkezetépítő
vetélkedő

Fazekas-napon játékos szerkezetépítő versenyt tartottunk 7-12.
osztályos tanulóknak.

A belépő egy zacskó gumicukor volt, az építéshez fogpisz-
kálót kaptak a diákok. Öt perc építészettörténeti vetítés után a
versenyzők nekiláttak a három kihívásnak: az első egy archimé-
deszi félszabályos test megépítése, a második egy minél maga-
sabb torony megépítése, a harmadik pedig kreatív feladat volt.
Mindenki nagy lendülettel végezte a feladatokat, a pontver-
senyben a 7.c-s fiúk és a 8.b-s lányok küzdöttek fej fej mellett.
Az elkészült munkákat a versenyzők a díjkiosztó után elfo-
gyasztották, csak a fogpiszkálóknak kegyelmeztek.

A lebonyolításban és a zsűrizésben Gyenes Zoltán segéd-
kezett.

Mészáros Zsuzsanna
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1966c — Lovász László a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke

Nagyszerű közösség volt az
1966c. Sokat tanultunk egymás-
tól, és bár sokszor voltunk ve-
télytársak versenyeken, mind-
máig igen jó barátságban ma-
radtunk. Nekem persze különö-
sen fontos, hogy feleségemmel,
Vesztergombi Katalinnal is eb-
ben az osztályban találkoztunk.
Osztályfőnökünk, Komlós Gyula
fantasztikus ember volt, akitől
meg lehetett tanulni a másik
tiszteletét, a más vélemény elfo-
gadását (még ha ezt nem is sikerül olyan mértékben megtar-
tani, mint ő tette). Nagyon sok időt szánt arra, hogy a diákjai-
val egyénenként, vagy kis csoportokban elbeszélgessen, főleg
azzal, akinek valami problémája volt.

Matematikatanárunk, Rábai tanár úr megszervezte, hogy
az egyetemről és a Matematikai Kutató Intézetből jeles mate-
matikusok tartsanak órákat vagy szakköröket. Minthogy mi
voltunk az ország első tagozatos osztálya, érthető módon

MMéérrlleegg
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sokan érdeklődtek irántunk, foglalkoztak velünk. Például gim-
nazistaként találkozni és matematikáról beszélgetni Erdős
Pállal felejthetetlen élmény volt!
1971: ELTE matematikusdiploma. 1971-75: Az ELTE-n, 1975-82:

Szegeden, 1982-93: újra az ELTE-n, majd 1993-99: a Yale Egye-
temen oktat. 1999-2006: a Microsoft Kutatóintézetben dolgo-
zik, azóta újra az ELTE-n tanít. Négy évig a Nemzetközi Mate-
matikai Unió elnöke volt.
Jelentős matematikai díjai: Wolf-díj (a „matematikai Nobel-
díj”), Bolyai- és Széchenyi-díj, Kyoto-díj.
Büszke rá, hogy sikerült hozzájárulnia ahhoz, hogy szakterüle-
te, a diszkrét matematika elfogadottabbá, a matematika fő-
sodrának részévé vált.

Amikor ÉVKÖNYVÜNK megjelenik, a Magyar Tudományos
Akadémiának már új elnöke van dr. Lovász László személyé-
ben, aki iskolánk öregdiákja.

Gratulálunk neki, büszkék vagyunk rá.
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Fazekas-érdemérem 2013

A társadalomtudományi A osztály
humán csoportjának diákjaként érettsé-
gizett kitűnő eredménnyel, azt követően,
hogy gimnáziumi tanulmányait a négy
év során mindvégig kimagasló teljesít-
ménnyel végezte. A Fazekas-érdemér-
met kiváló tanulmányi munkájáért és
országos versenyeredményeiért kapja.
2010-ben a Lóczy Lajos Országos Föld-
rajzversenyen 22., majd egy évvel később
8. helyezést szerzett. Ugyanabban az
évben az országos Arany János Irodalmi
Verseny döntőjébe került. Tizenegyedik
évfolyamosként az OKTV döntőjében
földrajzból negyedikként, irodalomból
tizenkilencedikként végzett. Angol és
német nyelvből középfokú nyelvvizsgát
tett. Rendszeresen aktív szereplője volt az
iskolai sporteseményeknek. Részt vett –
három, szintén érdemérmes osztálytársá-
val együtt – olyan kulturális eseménye-

ken, tévé- és rádiószereplésen, melyeken
műveltségi taneszközöket mutattak be,
iskolánk hírnevét is öregbítve.
Elsődleges céljának és érdeklődési köré-
nek megfelelően jelenleg az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem hallgatója, föld-
rajz-történelem tanári szakon.

Benkő Zsolt a gimnázium természettu-
dományi tagozatán kitűnő eredmény-
nyel végzett.
A Fazekas-érdemérmet országos ver-
senyeredményeiért és közösségi mun-
kájáért kapja.
A Dr. Árokszállásy Zoltán Országos Bio-
lógia és Környezetvédelmi Versenyen
2010-ben 29., 2011-ben 14., majd 2012-
ben a 7. helyen végzett. 2011-ben az
Élet és Tudomány folyóirat Hónap Fotója
Pályázatát nyerte meg. 2013-ban a bio-
lógia OKTV 15. helyezettje lett.
Sokoldalú tehetségét az is jellemzi, hogy
a természettudományok mellett humán
tantárgyakban is sikeres volt. 2011-ben
a Horváth Mihály Történelemversenyen
az 1. helyen végzett.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvosi Karának hallgatója.

Adamis Bence

Agócs Fruzsina

Benkő Zsolt

A speciális matematika tagozaton vég-
zett, mindvégig minden tantárgyból ki-
egyensúlyozott, lelkiismeretes munká-
val, kitűnő bizonyítvánnyal. A Fazekas-
érdemérmet példamutató tanulmányi
és országos versenyeredményéért kap-
ja. 2013-ban a fizika OKTV 9. helyén vég-
zett.
Jelenleg a Cambridge Egyetem első éves
hallgatója.
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Iskolánk speciális matematika tagozatán
végzett. A Fazekas-érdemérmet nemzet-
közi és országos versenyeredményeivel
érdemelte ki. Matematikából, fizikából és
kémiából szerepelt országos versenyek
döntőin, díjakat és dicséreteket szerezve,
Legszebb sikereit kémiából aratta, a ké-
mia OKTV-én 2012-ben az 5., 2013-ban a
2. helyen végzett. A Nemzetközi Kémia
Diák-olimpiáról ezüstéremmel tért haza.
Jelenleg a BME informatika szakos hall-
gatója.

Czipó Bence Eke Csaba

Hat évig volt iskolánk tanulója, a termé-
szettudományos tagozaton végzett,
mindvégig kitűnő bizonyítvánnyal.
A Fazekas-érdemérmet országos ver-
senyeredményeiért kapja. Már hetedik
osztályban felfigyeltek rá a Teleki Pál Or-
szágos Földrajzversenyen, ahol 6. helye-
zett lett. 8. osztályban a Bókay Országos
Biológiaversenyen 4., a Fazekas nyílt
versenyen biológiából és magyarból az
1., kémiából a 3. helyen végzett.
Később az Irinyi János Országos Kémia-
versenyen 10., majd 4., a Kitaibel Pál Or-
szágos Biológiaversenyen 13., a Dr. Árok-
szállásy Zoltán Országos Biológia és
Környezetvédelmi Versenyen 2., majd 3.,
az Ábel Jenő Országos Latinversenyen 8.
lett, és a magyar csapat tagjaként részt
vett a Nemzetközi Cicero Latinverseny
döntőjében, Olaszországban.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvosi Karának hallgatója.

Fenyvessy Borbála

2007-től járt iskolánk hatosztályos álta-
lános tagozatos D osztályába. A Fazekas-
érdemérmet országos versenyeredmé-
nyéért és kitűnő tanulmányi munkájáért
kapja. Osztályában mindig segítőkész és
kedves volt, a többiek értékelték szelíd,
csendes, de a humort, az iróniát értő és
értékelő személyiségét. Érdeklődése el-
sősorban a magyar nyelv és irodalom
valamint a nyelvek felé fordult. Tizen-
egyedikes korában, 2012-ben negyedik
helyezett lett a nyelvtan OKTV-n, egy
mai magyar regény, a ’Mellettem elférsz’
kiváló elemzésével.
Tizenkettedikben a döntőig jutott az
olasz OKTV-n, továbbá nyelvvizsgát
szerzett angolból és olaszból. A verse-
nyek és a tanulás mellett sem hagyott fel
a zenével, régóta tanul fuvolázni.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomtudományi Karán nemzetkö-
zi tanulmányokat folytat.
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Godó Kinga
A társadalomtudományi A osztály hu-
mán csoportos diákjaként végezte el
középiskolai tanulmányait, kimagasló
eredménnyel és kitűnő érettségivel.
A Fazekas-érdemérmet példamutató ta-
nulmányi és közösségi munkájáért és
országos versenyeredményeiért kapja.
Tizedik évfolyamosként az Arany János
Irodalmi Verseny országos döntőjébe ju-
tott, a Lóczy Lajos Országos Földrajz-ver-
senyen pedig 23. helyezést ért el. Tizen-
egyedikben az OKTV-n magyar iroda-
lomból 12. helyezett lett. Angol nyelv-
ből felsőfokú nyelvvizsgát tett. Iskolánk
kulturális életében is szerepet vállalt:
tagja volt a színjátszókörnek; éveken át
lelkesen vett részt a Fazekas énekkari
próbáin, hangversenyein. Osztályának
életében maradandó tette volt a tante-
rem kifestetése. Szabadidős tevékeny-
ségében megfér egymással a művészi
színvonalú gobelinezés és az aktív spor-
tolás: az iskolai röplabdakör tagja volt,
de heti rendszerességgel lovagol is.

Sokoldalú érdeklődésének és eredmé-
nyes fakultációs tanulmányi munkájá-
nak köszönhetően a természettudomá-
nyok területén is magas szintű művelt-
séget szerzett.
Jelenleg a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi
Karának első éves hallgatója.

Nyolc éven át volt fazekasos diák; gim-
náziumi tanulmányait a társadalomtu-
dományi A osztály humán csoportjában
végezte, kitűnő eredménnyel és kitűnő
(minden tárgyból 90% feletti teljesít-
ményt mutató) érettségi bizonyítvány-
nyal. A Fazekas érdemérmet példamu-
tató tanulmányi és közösségi munkájá-
val, illetve nemzetközi és országos ver-
senyeredményeivel érdemelte ki. Tize-
dik évfolyamosként bronz diplomát
szerzett az Arany János Irodalmi Ver-
seny országos döntőjében. Az OKTV kö-
zépdöntőjébe jutott angol nyelvből,
filozófiából és kétszer is magyar iroda-

Hajdu Lili

Gyetvai Gábor

lomból. Iskolánk és hazánk hírnevét
öregbítette nemzetközi vitaversenye-
ken: 2011-ben Olmützben a Heart of
Europe, majd egy évvel később az In-
ternational World School Debate verse-
nyen Szlovéniában. Részt vett az iskolai
színjátszókör munkájában szereplő-
ként, illetve az előadások zenei betétda-
rabjainak szerzőjeként is. Kivételesen
odaadó és lelkiismeretes volt közösség-
formáló tevékenysége és a pedagógiai
munkát mindig segítő magatartása.
Minden évben közreműködött a gólya-
tábor megszervezésében és lebonyolí-
tásában, tizedik és tizenegyedik osztály-
ban a főszervezői feladatokat is nagy
odaadással látta el. Négy évig aktív
tagja volt az iskolai DÖK-vezetőségnek.
Nélkülözhetetlen szerepet töltött be az
iskola centenáriumi rendezvénysoroza-
tának megszervezésében és lebonyolí-
tásában. Az ő nevéhez fűződik többek
között a diákokból álló munkacsoport
irányítása, az ünnepi kiadványok szer-
kesztése és lektorálása, az örökbefoga-
dási program elindítása és felügyelete.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem
gazdálkodás és menedzsment szakos
hallgatója.

A társadalomtudományi A osztály hu-
mán csoportjába járt; gimnáziumi ta-
nulmányait mindvégig kimagasló telje-
sítménnyel – az utolsó években kitűnő
eredménnyel – végezte, és kitűnő érett-
ségi bizonyítvánnyal zárta. A Fazekas-
érdemérmet kiváló tanulmányi és kö-
zösségi munkájával és országos ver-
senyeredményeivel érdemelte ki.
Tizenegyedikes korában az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny dön-
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tőjében magyar irodalomból a 8. helye-
zést érte el. Német nyelvből komplex
középfokú nyelvvizsgát szerzett; néme-
ten és angolon kívül latinul is tanult. Az
iskolai színjátszókör tagjaként 2010 óta
részt vett mindhárom előadás létreho-
zásában. Játszott az iskolai röplabdakör-
ben; a gimnázium leány focicsapatának
tagjaként a Pesti srác kupán a 2011-es
évben ezüst-, a 2012-es évben aranyér-
met nyert. Megbízható, felelősségteljes
közösségformáló és -irányító szerepe
négy éven át meghatározta osztálya
tevékenységét: DÖK-képviselő, Lúdava-
tó-szervező és lebonyolító, gólyatábor
csoportvezető, illetve főszervező; fárad-
hatatlan kirándulás- és programszervező,
feladat-rendszerező volt. Szerepet vállalt
az iskolai centenáriumi rendezvénysoro-
zat koordinálásában, a fotópályázatnak
és a hozzá kapcsolódó kiállításnak a létre-
hozásában, a Mihály-napi ünnepség szer-
vezésében. Empátiája, figyelmessége,
segítőkészsége, az oktatómunkát támo-
gató példamutató magatartása feledhe-
tetlen tanárai számára is.

Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának hallgatója.

Havasi Márton
A gimnázium speciális matematika ta-
gozatán végzett. A Fazekas-érdemér-
met nemzetközi és országos verseny-
eredményeiért kapja. Matematikából és
informatikából is kijutott a Nemzetközi
Diákolimpiára, a matematikai diákolim-
piáról bronzéremmel, az informatika di-
ákolimpiáról ezüstéremmel tért haza. A
Közép-európai Matematika Diákolim-
pián 2012-ben ezüstérmet, a Romániai
Matematika Mester Versenyen 2013-ban
bronzérmet kapott. A Kürschák Versenyt
2012-ben dicsérettel zárta. 2013-ban a
fizika OKTV-én a 19., a matematika
OKTV-én a 4., az informatika OKTV-én a
3. helyen végzett.
Jelenleg a cambridge-i Churchill College
hallgatója.

Havasi Zsuzsanna
Tizenkét éven át volt iskolánk diákja;
gimnáziumi tanulmányait a társada-
lomtudományi tagozaton végezte, a
humán csoportban, kitűnő eredmény-
nyel és kitűnő, minden tárgyból és
emelt szinten is 90%-nál eredménye-
sebb érettségi vizsgával. A Fazekas-ér-
demérmet példamutató tanulmányi és
közösségi munkájáért, valamint orszá-
gos versenyeredményeiért kapja.
Irodalmi, nyelvi, színházi és filmes ér-
deklődésével és legjelentősebb ver-
senyeredményeivel is a magyar nyelv és
irodalom tantárgyhoz kötődött. Nyol-
cadikos korában országos 12. helyezést
ért el a „Nyelvünkben élünk” magyar
nyelvi versenyen. 2011-ben az Arany Já-
nos Irodalmi Verseny országos döntőjé-
ben szerzett ezüst diplomát, 6. helye-
zettként. Sikereit tetézte az OKTV-éken:
a döntőket tizenegyedikes korában iro-
dalomból negyedikként, drámából ti-
zenharmadikként zárta, majd végzős di-
ák korában magyar nyelvből második
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Janzer Olivér

Jenei Márk
A speciális matematika tagozaton kitű-
nő eredménnyel végzett. A Fazekas- ér-
demérmet páratlan nemzetközi és orszá-
gos versenyeredményeiért és közösségi
munkájáért kapja.
Az Arany Dániel Matematikaversenyen
kilencedik és tizedik osztályban is első
díjas volt. Már tizedikes korában beke-
rült a magyar csapatba, és a Nemzetközi
Matematikai Diákolimpián három egy-
mást követő évben bronz, ezüst, majd
aranyérmet szerzett. 2013-ban a Romá-
niai Matematika Mester Versenyről is
aranyéremmel tért haza. A Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyen 2010-
ben 1. díjat, a Kürschák Versenyen 2010-
ben 2., 2013-ban 1. díjat kapott. A mate-
matika OKTV-én a 11. osztályban a 7.,

Hat évig volt iskolánk speciális matema-
tika tagozatának tanulója. A Fazekas- ér-
demérmet áldozatkész, lelkiismeretes
és példamutató iskolaszintű közösségi
munkájáért kapja. Éveken keresztül a
technikai eszközök szakszerű gondozá-
sával és kezelésével nélkülözhetetlen
szerepe volt az iskola mindennapjainak
és rendezvényeinek lebonyolításában.

A stúdiós csapat, a pinceklub és a centená-
riumi ünnepségek egyik legaktívabb és
legeredményesebb szervezője volt.
Jelenleg a BME Villamosmérnöki Karán
első éves hallgató.

Iskolánk természettudományos tagoza-
tának volt a tanulója. A Fazekas- érdem-
érmet nemzetközi és országos verseny-
eredményeiért kapja. A kitűnő tanulmá-
nyi eredmény példás szorgalommal tár-
sult. 4 éven át egyedülálló teljesítmény,
kitartás jellemezte a filozófia, a mate-
matika, a fizika és a kémia tudományai-
nak területén. Tudását, magas szintű fel-
készültségét, széleskörű érdeklődését
az alábbi versenyeredmények tükrözik:
az Arany Dániel Matematika Versenyen
dicséretet kapott, az Irinyi János kémia
versenyen 2., illetve 7. lett, a Mikola Sán-
dor Országos Tehetségkutató Fizika-

Herczeg Zsolt

helyre rangsorolták; irodalomból pedig
ebben az évben az ötödik helyen vég-
zett a hazai rangsorban. Németből kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerzett. Mind-
emellett nyolc évig volt iskolánk kórusá-
nak tagja; három évig a színjátszókör
aktív résztvevőjeként rendszeresen ját-
szott főszerepeket is; csoportvezető,
illetve szervező volt gólyatáborokban.
Kiváló sportolóként letette a MAC Nép-
stadion műkorcsolyázó vizsgáját hala-
dó, IV. kategóriában.
Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi
Karának magyar szakos hallgatója.

tizenkettedikben a 3. helyen végzett,
mindkét évben fizikából is bejutott a
döntő fordulóba.
Sokoldalúságát jellemzi, hogy 2012-
ben az Országos Nyelvhasználati Ver-
seny döntőjébe is behívták.
Jelenleg a cambridge-i Trinity College
hallgatója.
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versenyen a 3. helyet szerezte meg. Az
Európai Természettudományi Diákolim-
pián kémiából aranyérmet kapott, ab-
szolút első helyen végzett. A KöMaL
pontversenyen fizika elméleti kategóri-
ában 4. lett.
A kémia OKTV-n 2., illetve 10, a mate-
matika OKTV-n 22., a fizika OKTV-n 21.,
és a filozófia OKTV-n 14. lett. Az Eötvös
József Fizikaversenyen dicséretet ka-
pott, illetve a 2. helyen végzett. A Kun-
falvi Rezső Olimpiai Válogatóversenyen
fizikából 7., illetve 4. lett, a Nemzetközi
Fizika Diákolimpiáról ezüstéremmel tért
haza. Az Eötvös József Filozófiaverse-
nyen 1. helyen végzett.
Jelenleg az University College London
fizika szakos hallgatója.

Kende Hanna
Tizenkét évig volt iskolánk mindvégig ki-
tűnő tanulója, a természettudományos
osztályban kiváló érettségivel végzett.
A Fazekas-érdemérmet országos veseny-
eredményeiért és iskolai közösségi mun-

kájáért kapja. Tehetsége, sokszínűsége
korán megmutatkozott.
Kiemelt első volt a Horváth Mihály Törté-
nelemversenyen, megnyerte a Kazinczy
Szépolvasó Versenyt, az iskolai színjátszó
kör tagjaként kétszer is részt vett az
Isztambulban megrendezett Nemzet-
közi Diákszínjátszó Fesztiválon, kémia
projekt munkájával az Együtt Tanítunk
Pályázaton 2. lett, jól szerepelt a Public
Speaking versenyen.
Rendkívüli nyelvtehetsége már az általá-
nos iskolában megmutatkozott. Nyolca-
dik osztályban megnyerte az Országos
Általános Iskolai Tanulmányi Versenyt
angol nyelvből. Tízedik évfolyamos korá-
ban nagyszerű eredménnyel tette le a
Cambridge Advanced nyelvvizsgát.
Tizenegyedik évfolyamon negyedik he-
lyezést ért el az angol OKTV-n. Ezt a telje-
sítményt a tizenkettedik évfolyamon is
meg tudta ismételni. Többször segített
az iskola külföldi vendégeinek fogadásá-
ban, versenyek szervezésében és lebo-
nyolításában.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Karának hallgatója.

Kliment Kristóf
2007-től iskolánk hat osztályos általá-
nos tagozatos D osztályába járt. A Faze-
kas-érdemérmet országos versenyered-
ményeiért és kitűnő tanulmányi mun-
kájáért kapja. A tantárgyak közül legin-
kább a földrajz és a biológia érdekelte.
Földrajzból hetedikben is, nyolcadikban
is megnyerte a Teleki Pál Versenyt, majd
kilencedikben ötödik, tizedikben első
helyezést ért el a Lóczy Lajos Versenyen.
Végül tizenegyedikes korában ötödik
helyezést ért el a földrajz OKTV-n.
Középfokú nyelvvizsgát szerzett angol-

ból. Kedves, nyugodt, segítőkész sze-
mélyiségét minden osztálytársa kedvel-
te, tudását elismerték.
Jelenleg az ELTE TTK első éves biológus
hallgatója.

Kovács Ármin
Iskolánk négy évfolyamos természettu-
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Kovács Áron

Leskó Mariann

Magyari Sarolt

Gimnáziumunk speciális matematika
tagozatán végzett. A Fazekas-érdemér-
met kiváló nemzetközi és országos ver-
senyeredményeiért kapja. A fizika és a

Hat éven át volt a speciális matematika
tagozat tanulója, mindvégig kitűnő
bizonyítványával, lelkiismeretességével,
segítőkészségével és a centenáriumi
ünnepségek szervezésében végzett
tevékenységével vívta ki társai és taná-
rai elismerését.
A Fazekas-érdemérmet kiváló tanulmá-
nyi eredményeiért, iskolaszintű közös-
ségi munkájáért és országos sportered-

2007-től járt iskolánk hatosztályos álta-
lános tagozatos D osztályába. A Faze-
kas-érdemérmet kiváló tanulmányi ered-
ményeiért és országos versenyeken
több tantárgyban való helytállásáért
kapja. 6 éven át mindvégig kitűnő illet-
ve jeles eredményt ért el, s hamar meg-
mutatkozott érdeklődésének sokfélesé-
ge. Indult fizika és matematikaverse-
nyeken; a döntőig jutott az Arany János
Irodalmi Versenyen, 2013-ban a kémia
OKTV-n 28-ik, és a filozófia OKTV-n szin-
tén 28. helyezést ért el.
Jelenleg az ELTE TTK első éves kémia
szakos hallgatója.

dományos tagozatának volt a tanulója.
A Fazekas-érdemérmet országos ver-
senyeredményeiért kapja. Négy éven át
kimagasló teljesítmény jellemezte a
matematika, a fizika és a kémia tudomá-
nyainak területén.
Eredményesen szerepelt az Arany Dáni-
el Matematikaversenyen, az Irinyi János
Kémiaversenyen, a KöMaL pontverse-
nyén, a Mikola Sándor Fizikaversenyen,
három éven át a Kardos Verseny első
helyezettjeként ösztöndíjban részesült.
Tizenegyedikesként mindhárom tárgy-
ból döntős volt az OKTV-én, kémiából
15., matematikából 26., fizikából 22.
lett. Ez utóbbi tantárgyból egy év múlva
a 18. helyet szerezte meg.
Jelenleg a BME mechatronika szakos
hallgatója.

matematika tárgyakban volt különösen
eredményes. Az Arany Dániel Matema-
tikaversenyen dicséretet, illetve 2. díjat
kapott, a Mikola Sándor Fizikaverse-
nyen a 10., illetve a 3. helyen végzett,
mindkét tantárgyból döntős volt az
OKTV-éken, az Ortvay Rudolf Fizikaver-
senyen 3., illetve 2. helyezett volt. A Nem-
zetközi Fizikai Diákolimpiáról 2012-ben
bronzéremmel, 2013-ban aranyérem-
mel tért haza.
Jelenleg az ELTE TTK fizika szakos hall-
gatója.

ményeiért kapja. A Tollaslabda Orszá-
gos Diákolimpián 2009-ben 5., 2010-
ben 3. és 2011-ben 1. helyezést ért el.
Jelenleg az ELTE alkalmazott közgazda-
ságtan szakán első éves hallgató.
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Nagy Róbert

A speciális matematika tagozatos osz-
tályban végzett. A Fazekas-érdemérmet
kiváló nemzetközi és országos verseny-
eredményeiért kapja. A Nemzetközi
Matematikai Diákolimpián 2012-ben és
2013-ban is bronzérmes, a Romániai Ma-
tematika Mester Versenyen 2012-ben
dicsérettel, 2013-ban bronzéremmel, a
Kürschák Versenyen 2011-ben dicséret-
tel végzett. Matematikából, fizikából és
informatikából is bekerült az OKTV döntő
fordulójába, a matematika OKTV-n 2012-
ben 2., 2013-ban 6. lett, ugyanebben az
évben az informatika OKTV-n a 13. he-
lyen végzett.
Jelenleg a cambridge-i Trinity College
hallgatója.

Palasik Róbert

Kitűnően érettségizett a természettudo-
mányi tagozatos osztályunkban. A Fa-
zekas-érdemérmet nemzetközi és orszá-
gos versenyeredményeiért és kö-zösségi
munkájáért kapja. Érdeklődése rendkívül
szerteágazó, a természettudományok
mellett az angol nyelv, a történelem, a filo-
zófia és a közgazdaságtan felé irányult. 8
éven keresztül tagja volt az iskolai ének-
karnak, az iskolai DÖK munkáját 6 éven
keresztül segítette képviselőként.
Tizedik osztályban a Fazekas fordítási
pályázatán 2. helyezést ért el, majd 11-
ben kiemelt 1. helyen végzett. Tizen-
egyedikesként letette a Cambridge Ad-
vanced angol nyelvvizsgát, a BBC Public
Speaking angol nyelvű szónokverse-
nyen az országos döntőbe jutott, és
részt vett Szlovéniában és Romániában
angol nyelvű csoportos vitaversenye-
ken. Ugyanebben az évben a történe-
lem OKTV-n a 6., az angol OKTV-n pedig
a 32. helyen végzett.
Tizenkettedikben ismét bejutott az an-

gol nyelvű szónokverseny országos dön-
tőjébe. Az angol OKTV-n a 12. helyen, a
filozófia OKTV-n a 2. helyen végzett.
A Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián
Dániában megnyerte az abszolút 1. he-
lyezést, és aranyéremmel tért haza.
Pearson Test of English Academic felső-
fokú nyelvvizsgáját 100%-os eredmény-
nyel szerezte meg.
Tanulmányait az University College Lon-
don közgazdaságtan szakán folytatja.

Simig Dániel
A speciális matematika tagozatos osz-
tályban végzett. A Fazekas-érdemérmet
nemzetközi és országos versenyered-
ményeivel és közösségi munkájával ér-
demelte ki. Az Arany Dániel Matemati-
kaversenyen 2010-ben 1. díjat szerzett,
2013-ban a matematika OKTV-én az 5.,
az informatika OKTV-én a 6. helyen vég-
zett és csapattag volt a Nemzetközi In-
formatikai Diákolimpián.
Jelenleg az Imperial College London
hallgatója.
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Székely Eszter Tamás Kristóf

Iskolánk speciális matematika tagoza-
tos tanulója volt. A Fazekas-érdemér-
met nemzetközi és országos verseny-
eredményeiért kapja. Fizikából, mate-
matikából, biológiából és kémiából is
eredményes tudott lenni. Döntős volt
az Arany Dániel Matematikaversenyen
és a Mikola Sándor Fizikaversenyen, az
Irinyi János Kémiaversenyen 6., illetve 5.
volt. A biológia OKTV-én a 6. helyen, a
kémia OKTV-én 2012-ben a 6. helyen,
2013-ban a 2. helyen végzett. A Nem-
zetközi Mengyelejev Diákolimpiáról
bronzéremmel, a Nemzetközi Kémia
Diákolimpiáról aranyéremmel tért haza.
Jelenleg az ELTE TTK kémia szakának
első éves hallgatója.

Tizenkét évig volt iskolánk tanulója.
A gimnáziumot a természettudomá-
nyos tagozaton végezte, mind a négy
évet kitűnő tanulmányi eredménnyel zár-
ta. A Fazekas-érdemérmet közösségi
munkájáért, tanulmányi és sport ered-
ményeiért kapja. Minden évben tagja
volt az iskola első számú csapatának a
Történelmi Váltófutáson. Tizenkettedik-
ben a Pesti Srác kupa 2. helyét, valamint
az MLSZ Coca-Cola Kupa körzeti első
helyét szerezte meg az iskola csapatá-
val. Iskolai sportnapokat, röplabda- és
focibajnokságokat szervezett, rende-
zett.
Logikus gondolkodása, kiemelkedő te-
hetsége számtalanszor megmutatko-
zott. Kilencedikben az ELTE Matema-
tikai Intézete által kiírt Modellalkotás
pályázatán dicséretben részesült. 2011-
ben az Irinyi János Kémiaverseny orszá-
gos döntőjében szerepelt sikeresen.
2013-ban a matematika OKTV-n 35.
helyen, a fizika OKTV-n a 12. helyen

végzett. Angolból felsőfokú nyelvvizs-
gát tett.
12. osztályban az iskolai Együtt Tanítunk
Pályázat díjazottja volt.
Érettségi eredménye kitűnő lett, mate-
matikából emelt szinten 100%-os, fizi-
kából szintén emelt szinten 97%-os
eredményt ért el.
Jelenleg BME Villamosmérnöki és Infor-
matika Karának mérnök-informatikus
hallgatója.

Tardos Jakab
A speciális matematika tagozatos osz-
tályban végzett. A Fazekas-érdemérmet
kimagasló nemzetközi és országos ver-
senyeredményeiért kapja. A Nemzetközi
Matematika Diákolimpián 2013-ban
bronzérmes, a Közép-európai Matema-
tika Diákolimpián 2012-ben ezüstérmes,
a Romániai Matematika Mester Verse-
nyen 2013-ban bronzérmes volt. 2012-
ben a Kürschák Versenyen dicséretet ka-
pott. A matematika OKTV-én 2012-ben a
4., 2013-ban az 1. helyen végzett. 2012-
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ben a fizika OKTV-én 9. volt
Jelenleg az ELTE TTK matematika szakos
hallgatója.

Tihanyi Gergely
Nyolc évig volt iskolánk diákja, ebből
négy évet töltött a természettudomá-
nyos tagozaton. A Fazekas-érdemérmet
tanulmányi és sport eredményeiért,
valamint közösségi munkájáért kapja. Ki-
lencedikes diákként a Nemzetközi Kár-
pát-medence Földrajzversenyen 1. lett.
2012-ben és 2013-ban már kémiából
ért el fantasztikus eredményeket.
11. osztályban a kémia OKTV-n a 9., 12-
ben a 6. helyen végzett. A Nemzetközi
Kémia Diákolimpia válogatóján 6. lett.
Bár a biológia csak a hobbija volt, mégis
2013-ban az OKTV-én 19. helyezést ért el.
Kitűnő eredménnyel érettségizett.
Jelenleg a BME Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Karán vegyészmérnök szak-
irányon tanul.

Tóth Emese

Hat éven át volt a speciális matematika
osztály tanulója. A Fazekas-érdemérmet
nemzetközi és országos versenyered-
ményeiért kapja. Tizedik osztályban 2.
díjat kapott az Arany Dániel Matemati-
kaversenyen, és első díjas lett a Nemzet-
közi Magyar Matematikaversenyen.
A következő évben dicsérettel végzett a
Kürschák Versenyen és bronzérmet
nyert az Európai Lány Matematika Diák-
olimpián, ahol egy évvel később arany-
érmet szerzett. A matematika OKTV 13.
helyezettje volt.
Jelenleg a SOTE első éves hallgatója.

Tulassay Ádám

A kilencedik osztály második félévében,
átvétellel került a Fazekasba; tanulmá-
nyait a társadalomtudományi A osztály
humán csoportjában végezte, mindvé-
gig kimagasló eredménnyel és kitűnő-
en érettségizett. A Fazekas-érdemérmet
kiemelkedő tanulmányi munkájáért és
országos versenyeredményeiért kapja.
Tizedik évfolyamosként arany diplomát
szerzett az országos Arany János Irodal-
mi Versenyen, ahol két különdíjat is neki
ítéltek: a legjobb írásbeli fordulóért és
az összesített első helyért járó elismeré-
seket. Egy évvel később az Édes Anya-
nyelvünk Nyelvhasználati Verseny fővá-
rosi fordulójának győzteseként jutott az
országos döntőbe, ahol az első tíz,
éremmel díjazott versenyző egyikeként
végzett. Tizenkettedikes korában az
OKTV-én magyar irodalomból harma-
dik helyezést ért el, a középdöntőben és
a döntőben is majdnem maximális
pontszámú teljesítménnyel. A verseny-
bizottságok tagjai is és szaktanárai is
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Weisz Gellért

nagyra értékelték – érett gondolkodás-
módját, műveltségét és affinitását tük-
röző – kiemelkedően magas színvonalú
értekezéseit és meggyőző szóbeli előa-
dásait. Német nyelvből komplex közép-
fokú nyelvvizsgát szerzett. Sokirányú
zenei és képzőművészeti, rajzi tanulmá-
nyokat folytatott; sokszor hívta fel magá-
ra a figyelmet a művészetek terén szer-
zett jártasságával, az operairodalom és
az építészet iránti lelkesedésével.
Jelenleg építészetet tanul a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
temen.

Iskolánk speciális matematika tagoza-
tán végzett. A Fazekas-érdemérmet ki-
magasló nemzetközi és országos ver-
senyeredményeiért kapja. Sikereit ma-
tematika és informatika tantárgyak te-
rületén aratta. Az Arany Dániel Mate-
matikaversenyen 3., illetve 2. díjat szer-
zett, a Nemes Tihamér Számítástechni-
ka Versenyen a 4., illetve a 2. helyen

végzett, mindkét tantárgyból két évben
is bejutott az OKTV döntőjébe, mate-
matikából 2013-ban a 15. helyen vég-
zett, informatikából 2012-ben a 3. hely,
2013-ban az első hely volt az övé. A
2012. évi Közép-európai Informatika
Diákolimpián bronzérmes, ugyanabban
az évben a Nemzetközi Informatika
Diákolimpián szintén bronzérmes, egy
évvel később ezüstérmes lett.
Jelenleg a cambridge-i Churchill Colle-
ge hallgatója.
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Albert Attila

Csájiné Knézics Anikó
Csefkó Zoltán

Dobos Sándor

DvorákCecília

GálnéDomoszlai Erika

Garamvölgyi Béla
Gyenes Zoltán

Hobinka Ildikó
HorváthGábor

Kiss Géza

dr.Müllner Erzsébet
Pásztor Attila

Rápli Györgyi
Szabó Júlia

SzokolaiTibor

TábornéVinczeMárta

TakácsMárta

TemesváriMiklós
Ujvári Pál
VancsisinGáborné

Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Magyar Termék Nagydíj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Graphisoft-díj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Bonis Bona – A Nemzet Tehetségei-
ért díj
Bolyai Természettudományi Csapat-
verseny pesti körzeti fordulójának ta-
nári fődíja
Kurucz D. István-díj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Bárczy István-díj
Rátz Tanár úr Életműdíj és Miniszteri
elismerő oklevél a diákolimpikonok
felkészítéséért

Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Ericsson-díj
Bárczy István-díj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Magyar Termék Nagydíj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Bonis Bona – A Nemzet Tehetségei-
ért Életműdíj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikonok felkészítéséért
Bárczy István-díj
Bárczy István-díj
Bárczy István-díj

Kitüntetések, díjak 2013/2014

Idén jubiláló tanáraink:
Kelecsényiné Molnár Katalin
Dr. Oláh Tibor
Hraskó András
Petz György
Solti Edit

Bihari Péter
Rubóczky György
Studinger Józsefné
Szabó Júlia

Füzesséry Zoltánné
Orosz Gyula
Tóthné Horváth Gabriella

15 éve a Fazekasban:

20 éve a Fazekasban:

25 éve a Fazekasban:
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Borbás Levente 7.b
felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

Dr. Árokszállássy Zoltán Országos
Biológia-környezetvédelmi Verseny

I.kategória
8. Semperger Zsolt 9.b
10. Bíró Soma 10.d
24. Magyar Nóra 10.d

felkészítő tanáruk: Nagy Péter

III.kategória
18. Tempfli Dóra 12.b

felkészítő tanár: Dr. Müllner Erzsébet

A Természet Világa
XXIII. Természet-tudomány diákpályázata

I. díj Vánkos Boldizsár László 10.b
III. díj Nagy Áron 10.b
III. díj Nyárádi Bence 10.b
különdíj Benis Olivér 10.b

felkészítő tanáruk: Dr. Müllner Erzsébet

Tisza-tavi Ki-Mit-Tud
Természettudományos Országos Csapatverseny

2. Csiba Terka, Brandreth Garret Péter, Varsóci Kristóf 6.a
felkészítő tanáruk: Vizy Zsolt

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

3. Hellinger Ákos 10.b
13. Fehér Zsolt 10.d
14. Bem André 10.b
17. Rottek Bence Bendegúz 10.d
22. Borbás Bence 10.b
22. Dér Levente 9.b

felkészítő tanáruk: Szabó Júlia
24. Merker Iván 10.a
25. Marosi Réka 9.d

felkészítő tanáruk: Vizy Zsolt

Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny

5. Bodonyi Simon 8.a
felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

MOL Junior Freshhh
Természettudományos Csapatverseny

1. hely
csapatnév: 415
csapattagok: Fehér Zsombor, Janzer Barnabás,

Öreg Botond 11.c

VI. Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny

2. helyezett csapat:
Alexy Marcell, 8.c, Kiss Péter, 12.c, Weisz Ambrus, 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny

6. Alexy Marcell 8.c
38. Vári-Kakas Andor 7.c

felkészítő tanáruk: Pásztor Attila

Nemzetközi Informatika Diákolimpia válogatóversenyek

A 4 fős IOI csapat tagja lett az 1. helyen (július 13-20, Tajpej,
Tajvan):

Weisz Ambrus 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Közép-európai Informatika Diákolimpia
válogatóversenyek

A 4 fős CEOI csapat tagja lett 1. és 4. helyen (június 18-24. Jéna,
Németország)

Weisz Ambrus 11.c
Zarándy Álmos 10.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Nemzetközi Filozófia Diákolimpia válogatóversenye
(2014. május 15-18., Vilnusz, Livánia)

��� Fazekas-évkönyv
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1. Merker Iván 10.a
3. Merényi Péter 12.d

Kis Nikoletta 10.d
felkészítő tanáruk: Takács Márta

Arpinói Cicero-verseny hazai válogatója

11. Szabó Máté 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota

Hevesy György Országos Kémiaverseny

döntős Besenyi Tibor, 7.c
döntős Striker Balázs, 8.b

felkészítő tanáruk: Balázsné Kerek Marianna
döntős Tárkonyi Damján, 8.c
döntős Vankó Miléna, 8.c

felkészítő tanáruk: Rakota Edina

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

9. Szakács Lili Kata, 9.c
felkészítő tanár: Albert Attila

10. Semperger Zsolt, 9.b
felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Albert Attila

12. Kovács Benedek, 9.c
22. Lelik Alíz, 9.c

felkészítő tanáruk: Albert Attila
25. Beke Áron, 9.b
29. Ürmössy Anna, 9.b

felkészítő tanáraik: Keglevich Kristóf, Albert Attila
3. Szabó Luca, 10.c
35. Szurop Máté, 9.d

felkészítő tanáruk: Rakota Edina

"Tiszán innen - Dunán túl"
Fővárosi Népdaléneklési Verseny

Kiemelt arany:
Al-Farman Petra 9.a, Tóth Enikő Sára 9.c,
Vásárhelyi Petra 10.a, Benedek Márta, 12.a,
Szarka Luca, 12.a, Vásárhelyi Dalma 12.a

felkészítő tanár: Németh Sándor

Országos Népdaléneklési Verseny

Ezüst minősítés:
Al-Farman Petra 9.a, Tóth Enikő Sára 9.c
felkészítő tanár: Németh Sándor

ELTE Francia Egyetemközi Központ
francia helyesírási versenye

2. Tőri Tünde 12.c

Eötvös József Tanulmányi Verseny német szekció

2. Nagy Flóra 12.a

Eötvös József Tanulmányi Verseny angol szekció

1. Nagy Flóra 12.a

Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek
Csapatverseny

döntős Tóth Anikó, Olasz Katalin, Khern Mandula Csilla 7. a
felkészítő tanár: Karsai Zsuzsanna

A 2013/2014-es tanévsporteredményei

Történelmi váltófutás

Általános iskolás lányok
Csomó Lia 5.b, Novák Éva 6.b, Magó Laura6.b,
Balogh Laura 7.a, Pethő Gréta 7.a, Berkovics Fanni 7.b,
Vida Boglárka 7.b, Csaba Szonja 7.c, Bíró Kincső 8.a,
Kiss Anna 8.a, Kalmár Sára 8.a, Bálint Réka 8.b,
Györkő Dóra 8.d

A csapat az első helyen végzett.
felkészítő tanárok: Antalné Popp Krisztina, Barati Krisztina,
Koczka Anikó, Tóthné Horváth Gabriella

Általános iskolás fiúk
Bácskai Bence 7.b, Juhász Donát 7.b, Czipó Marcell 7.d,

Fazekas-évkönyv ���
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Pogáts Márton 8.b, Pachl Áron 8.b, Pachl Benedek 8.b,
Stricker Balázs 8.b, Bajnok Dénes 8.c, Nagy Dávid 8.c,
Csizmadia Róbert 8.c, Györfi András 8.d,
Wolf Ádám 8.d, Jankó Árpád 8.d

A csapat az első helyen végzett.
felkészítő tanárok: Ducsai Barnabás, Visontai Miklós

Középiskolás lányok:
A csapat a második helyen végzett.

Németh Flóra 9.b, Szentkirályi Dóra 9.b,
Csitári Nóra 9.c, Németh Hanna 9.c, Marosi Réka 9.d,
Südi Anna10.a, Szabó Luca 10.b, Újvári Eszter 10.c,
Csige Boglárka 10.d, Simon Annamária 10.d,
F. Tóth Anna 11.a, Újlaki Katalin 11.b, Nagy Flóra 12.a
felkészítő tanárok: Antalné Popp Krisztina,
Koczka Anikó Nagy Pálné

Középiskolás fiúk:
A csapat a harmadik helyen végzett.

Várgedő Bálint 10.c, Fehér Zsolt 10.d,
Rottek Bence 10.d, Tamás Csongor 11.b,
Badacsonyi István András 11.c, Kaliszky Zsolt 11.d,
Nguyen Csaba 12.a, Tajnafői Gábor 12.a,
Török Bálint 12.a, Németh Gábor 12.b,
Kőhegyi Balázs 12.b, Ződi Levente 12.d,
Rubold Bálint 12.d
felkészítő tanárok: Nagy Pálné, Visontai Miklós, Tamás Gábor

Atlétika diákolimpia

V. korcsoport- lány
400 méteres síkfutás, Budapesti döntő:
2. Bíró Kincső 8.a

V. korcsoport- lány
200 méteres síkfutás, Budapest döntő:
7. Bíró Kincső 8.a

testnevelő tanár: Tóthné Horváth Gabriella

Atlétika többpróba – budapesti döntő

III. korcsoport fiú
A csapat a nyolcadik helyen végzett

Forreiter Márk 5.b, Vantal András 6.a,

Varsóci Kristóf 6.a, Haas Attila 6.a, Juhász Donáth 7.b,
Czipó Marcell 7.d
felkészítő tanárok: Ducsai Barnabás,
Tóthné Horváth Gabriella

II. Balogh Tamás Emlékverseny
Középiskolás Fedettpályás Atlétikai Csapatbajnokság

V-VI. korcsoport - lány
60m lány
1. Fazekas Mihály Ált és Gimn. 8,5433

Bíró Kincső 8.a 8,51
Németh Flóra 9.b 8,56
Gulyás Klaudia 10.a 8,56
Szedenik Hanna 12.a 9,25

Távolugrás
6. Fazekas Mihály Ált. és Gimn. 4,0000

Moussong Zsuzsa 10.b 4,05
Simon Annamária 10.d 4,01
Gizella Hajnalka 9.b 3,94
Lőrincz Emma 10.a 3,90

Súlylökés
5. Fazekas Mihály Ált. és Gimn. "B" 7,6733

Rausch Krisztina 10.d 9,00
Jakab Anikó 10.d 7,52
Zimmermann Eliza 10.d 6,50

8. Fazekas Mihály Ált. és Gimn. "A" 7,4167
Zsombor Zita 11.a 8,71
Lőrincz Emma 10.a 6,82
Oláh Viktória 10.a 6,72

4x200m váltófutás
2. Fazekas Mihály Ált. és Gimn. "A" 1:58,62 f2

Bíró Kincső 8.a, Szentkirályi Dóra 9.b,
Südi Anna 10.a, F. Tóth Anna 11.a

5. Fazekas Mihály Ált. és Gimn. "B" 2:10,54 f3
Gulyás Klaudia 10.a, Szabó Luca10.b,
Vadász Tamara10.c, Simon Annamária10.d

A csapat összesítésben az 5. helyen végzett.
csapatvezető: Koczka Anikó

Tehetségkutató budapesti
magasugró versenysorozat

��� Fazekas-évkönyv
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III. korcsoport- vegyes csapat
1. Szakáll Fanni 6.a és Vantal András 6.a
2. Benedek Borbála 7.c és Dittrich Levente 6.a
IV. korcsoport-vegyes csapat
1. Olasz Katalin 7.b és Kiszli Zalán 8.c
2. Csaba Szonja 7.c és Győri András 8.d

felkészítő tanárok: Koczka Anikó, Ducsai Barnabás

Mezei futás diákolimpia
Budapesti döntő

III. korcsoport- fiú egyéni
3. Czipó Marcell 7.d
IV. korcsoport - fiú
A csapat a harmadik helyen végzett.

Bácskai Bence 7.b, Szolnoki Ruben 8.a,
Tatár Marcell 8.a, Bajnok Dénes 8.c,
Nagy Dávid 8.c
testnevelő tanár: Ducsai Barnabás

III. korcsoport lány
A csapat a kilencedik helyen végzett.

Csomó Lia 5.b, Barna Veronika 6. b,
Király Dorottya 6.b,Novák Éva 6.b,
Pethő Gréta 7.a
felkészítő tanárok: Koczka Anikó, Tóthné Horváth Gabriella

Pest Srác Kupa

V-VI. korcsoport - fiú
Kass Dániel 9.d, Grant Balázs 11.b. Zabó Kristóf 11.b,

Tamás Csongor 11.b, Szendrei Gábor 11.b
Ződi Levente 12.d, Kőhegyi Balázs 12.b
Németh Gábor 12.b

A csapat az első helyen végzett.
csapatvezető: Nagy Pálné

V- VI. korcsoport - lány
Németh Flóra 9.b, Németh Hanna 9.b, Marosi Réka 9.d
Tárkányi Laura 10.b, Újvári Eszter 10.c
Vadász Tamara 10.c,Kovács Barbara 11.b,
Csomó Dana 12.a

A csapat az első helyen végzett.
csapatvezető: Antalné Popp Krisztina

Coca Cola Kupa

V-VI. korcsoport - fiú
Kass Dániel 9.d, Grant Balázs 11.b. Zabó Kristóf 11.b,
Tamás Csongor 11.b, Szendrei Gábor 11.b
Ződi Levente 12.d, Kőhegyi Balázs 12.b
Németh Gábor 12.b

A csapat az első helyen végzett.
csapatvezető: Nagy Pálné

Vegyes röplabda - budapesti bajnokság

Hűvös Anna 10.a, Jele Kitti 10.a, Tordai Luca 10.a,
Bálint Dominika 10.a, Tarnóczi Nóra 10.a,
Fóris Anna 10.b , Moussong Zsuzsanna 10.b,
Jakab Anikó 10d, Zimmermann Eliza 10.d,
Tamás Csongor 11.b, Hegel Patrik 11.b,
Ződi Levente 12.d, Bodnár Levente

A csapat a negyedik helyen végzett.
felkészítő tanár: Nagy Pálné

Sakk diákolimpia

Általános iskolai csapat
A csapat a nyolcadik helyen végzett.

Márton Dénes 7.c, Molnár Sáska Zoltán 8.c
Nagy Dávid 8.c, Papp Bence 8.c, Zólomy Kristóf 8.c
csapatvezető: Tamás Gábor

Középiskolás csapat:
A csapat a kilencedik helyen végzett.

Fazekas-évkönyv ���
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Bege Áron 9.c, Böhm Zsombor 9.c, Ngo Tan Don 9.c,
Horváth Áron 11.a

A budapesti döntőn mindkét csapat a harmadik helyen végzett.
csapatvezető: Tamás Gábor

Alpesi sí diákolimpia

I.korcsoport- fiú
Országos döntő: 2. hely

Angyal Ábel 2.a
testnevelő tanár: Koczka Anikó

IV. korcsoport- lány
Országos döntő: 5. hely

Bita Krisztina 7.a
testnevelő tanár: Antalné Popp Krisztina

Úszás diákolimpia

II. korcsoport- lány
50 méter gyors, Budapesti döntő:

2. Híves Katica 4.b
6. Golopenza Nóra 4.a
8. Ganczer Lea 3.a

Országos döntő:
10. Híves Katica 4.b

50 méter hát, Budapesti döntő:
7. Ganczer Lea 3.a

50 méter mell, Budapesti döntő:
1. Híves Katica 4.b
4. Golopenza Nóra 4.a

Országos döntő:
4. Híves Katica 4.b

4×50 méter gyorsváltó, Budapesti döntő:
3. Híves Katica 4.b, Ganczer Lea 3.a,

Golopenza Nóra 4.a, Kállai Zsófia 4.b
Országos döntő:

4. Híves Katica 4.b, Ganczer Lea 3.a,
Golopenza Nóra 4.a, Kállai Zsófia 4.b
csapatvezető: Barati Krisztina

Ippon Shobu karate diákolimpia

Budapesti döntő:

1. Toró Lilla 10. b

testnevelő tanár: Antalné Popp Krisztina

Kosárlabda budapesti diákolimpia

V. korcsoport fiú
A csapat a második helyen végzett.

Qayum András 9.b, Murvai András 10.a,
Szabó Barnabás 10.c, Hosszú Norbert 10. d,
Badacsonyi András 11.c, Szabó Péter Bernáth 11.d
edző: Tóth Kim Móricz

VI. korcsoport fiú
A csapat a harmadik helyen végzett.

Murvai András 10.a, Szabó Barnabás 10.c
Gnandt Balázs 11.b, Tamás Csongor 11.b
Talyigás Gergely 11.c, Farkas Bence 11.d
Szabó Péter Bernát 11.d, Szécsi Péter 11.d
Kőhegyi Balázs 12.b, Németh Gábor 12.b
Takács Gergely 12.b, Horváth János 12.d
Kozma András 12.d, Vígh Péter 12.d
edző: Tóth Kim Móricz

Labdarúgás budapesti diákolimpia

III-IV. korcsoport - lány
A csapat a második helyen végzett.

Czeczon Réka 5.a, Szepessy Hajnalka 5.a
Albert Panna 5.a, Presits Petra 5.a, Novák Éva 6.b
Berkovics Fanni 7.b, Bálint Réka 8.b,
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Horváth Melani 8.b
csapatvezető: Barati Krisztina

Vívás

Jeruzsálem - kadet és junior Európa-bajnokság
1. Záhonyi Petra 10. d

testnevelő tanár: Nagy Pálné

Tenisz – U12 országos bajnokság

1. Fajta Péter 5. b

testnevelő tanár: Tóthné Horváth Gabriella

SPAR MARATON

Részt vett 285 fő. Iskolánk ezzel a létszámmal első alkalom-

mal nyerte meg a mozgósítási versenyt.

VIVICITTA - VÁROSVÉDŐ FUTÁS

Részt vett 445 fő. Iskolánk ezzel a létszámmal 7. alkalommal
nyerte meg a mozgósítási versenyt.

Fazekas-évkönyv ���

Sport gyalog, jégen és páston
Hat éve versenyszerűen gyalogolok a BEAC atlétikai klubban.
Az első versenyemen gyerek kategóriában álltam rajthoz, jelen-
leg ifjúsági válogatott vagyok. Napi rendszerességgel edzek, té-
len-nyáron, a leghidegebb téli hetekben fedett pályán készülök a
szabadtéri versenyszezonra. A versenyszámok korosztályonként
kü-lönbözőek, idén 3 és 10 km közötti távokon indultam. Minden
versenyen az a legfontosabb, hogy legyőzzem önmagamat, és új
egyéni csúcsot érjek el. Az elmúlt években nagyon sok versenyen
vettem részt, de ezek közül a következőket emelem ki. Rijeka volt
az első nemzetközi verseny, ahol dobogóra állhattam korosztály-
os magyar válogatottként. A tavalyi évben, Békéscsabán biztató
időt mentem életem első 10 km-én, amelyből idén sikerült lefa-
ragnom és egyéni csúccsal országos bajnok lettem. A szintén az
idei évben, Szlovákiában 5 km-en elért eredményemmel kvalifi-
káltam magam a májusban, Bakuban megrendezendő európai
selejtezőre, amelynek első hét helyezettje továbbjut az augusztu-
si nanjingi Ifjúsági Olimpiára. Most minden erőmmel azon va-
gyok, hogy az első hét hely valamelyikén szerepeljek, de már az is
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egy hihetetlen nagy öröm és boldogság számomra, hogy Bakuba
utazhatok.

(Südi Anna 10.a)

Tíz éve kezdtem el jégkorongozni a Vasasban, majd 2 év után
egyesületet váltottam, így vagyok már nyolc éve a MAC Budapest
játékosa. A korosztályos válogatottaknak 5 éve vagyok megszakí-
tás nélkül a tagja. Eddigi sikereim közé sorolnám, hogy a klubcsa-
patommal kétszer nyertük meg a Magyar Bajnokságot. Amire a
legbüszkébb vagyok az az, hogy már háromszor képviselhettem
Magyarországot világbajnokságon, és mindháromszor arany-
éremmel tértünk haza. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
megvertük Kanadát, vagy Amerikát, csupán annyit, hogy a saját
csoportunkat megnyertük. Arra azonban külön büszke vagyok,
hogy az U18-as korosztályban (18 éves korig bezárólag) egymás
után kétszer nyertünk aranyat, és ezzel történelmet írtunk a ma-

gyar hokiban, sőt még a nemzetköziben is.
A harmadik világbajnokság U20-as korosztályban volt, ahol

én voltam a legfiatalabb játékos az egész megmérettetésen (kb.
190 játékosból). Most egy kis pihenő következik, utána pedig
nekivágunk a nyári felkészülésnek, a szezon majd csak október-
ben kezdődik.

A legfontosabb mind a sportban, mind pedig az életben,
hogy napról napra jobban teljesítsünk, erre törekszem én is az is-
kolapadban és a jégpályán egyaránt.

(Garát Péter Zsombor 10.a

Aranyérmet nyert a kardozó Záhonyi Petra a kadett vívók jeruzsá-
lemi Európa-bajnokságán.

A magyar szövetség beszámolója szerint a 17 éves Záhonyi a
32-es táblán először Kelecsényi Mirabellát győzte le, majd török,
és lengyel ellenfélen jutott túl magabiztosan. Az elődöntőben a
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négyszeres olimpiai bajnok, egyéniben ötszörös vb-aranyérmes
Sztanyiszlav Pozdnyakov lányát, Szofija Pozdnyakovát verte meg,
a döntőben pedig 3-7-ről felállva a szintén orosz Alekszandra
Klimovát győzte le.
http://www.ma.hu/sport/2�33�2/Kadett_Europabajnok_a_kardoz
o_Zahonyi_Petra

A folytatásban Papp Bori kezdett, és izgalmas, fordulatos
asszóban egy balszerencsés kizáró vágással szenvedett egytusos
vereséget görög riválisától. Záhonyi Petra maradt tehát az„utolsó
mohikánlány”, aki első világversenyén egyáltalán nem remegett
meg, sőt, döbbenetes magabiztossággal győzte le a korosztály
élmezőnyéhez tartozó török ellenfelét. Jöhetett nem sokkal ké-
sőbb a negyeddöntő a lengyel Matuszekkel szemben. Addigra
éppen megérkezett az edzéséről a magyar válogatott másik fele,
úgyhogy minden magyar találatot hatalmas üdvrivalgás kísért.
Ez egészen pontosan 15-ször történt meg, ebből következően
Szepesi László 17 éves tanítványa pályafutása eddigi legnagyobb
sikerét érte el az elődöntőbe jutással. No meg ő nyerte a magyar
küldöttség első jeruzsálemi érmét!

De milyen színűt?
Az elődöntő után kiderült, legrosszabb esetben is ezüstöt! Pedig
az ellenfél messze a mezőny legjobban csengő nevű vívója volt,
az orosz Pozdnyakova. Akinek, ugye, az édesapja négyszeres
egyéni világbajnok, az előző időszak talán legnagyobb kardvívó
egyénisége. Ott szurkolt az apuka is, olimpiai bajnok csapattársa
Sarikov társaságában, de hiába. Ezen az estén a Záhonyi név do-
minált, 12:12 után remek találatokkal nyert 15:12-re a Kárpáti
vívója, és máris jöhetett a döntő, meg egy újabb orosz rivális!

No meg az újabb győzelem! Klimova 7:3-ra elhúzott, és ekkor
komoly kételyek merültek fel bennünk a végeredményt illetően,

de a többes szám első személybe Záhonyi Petrát kéretik nem be-
levenni! Ő ugyanis ezt követően nyolc, azaz 8 találatot adott zsi-
nórban, és eztán már tartotta a különbséget és nyert egy csodá-
latos aranyérmet!
http://www.hunfencing.hu/?p=hirek/altalanos/�4�223-zahonyi-
petra-az-elodontoben

„Sajtófigyelőnk”: Bíró Barna Soma ��.d

Fazekas-évkönyv ���

A Kardos Alapítvány díjazottjai
Kardos Gyula több mint húsz évig volt a Fővárosi Fazekas Mihály
Gimnázium matematikatanára. Élete vége felé egyedül maradt,
és úgy végrendelkezett, hogy öröklakását adják el, ára egészéből
hozzák létre a Kardos Gyula Alapítványt, és a kamatok szolgálják
a jó matematikus fazekasos diákok ösztöndíját, jutalmát. A ma-
tematika-munkaközösség évek óta az alábbi algoritmus szerint
dönt a díjazottakról: a nem tagozatosoknak versenyt szerve-
zünk, amelyre előre adott témákból kell felkészülni a diákoknak
és a legjobb versenyzők kapják a díjat; a tagozatosoknál az éves
munka és eredmények alapján a matematikatanárok döntenek.

A 2014. évi Kardos-versenyt Orosz Gyula tanár úr szervezte
és állította össze. A decemberben meghirdetett két téma a Re-
kurzív sorozatok és a Markov-láncok voltak, és maga a verseny
2014. február 18-án délután 14.30-17.30. között került megren-
dezésre. Minden korcsoportban öt feladattal kellett megbirkóz-
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nia a diákoknak. Az ösztöndíjra javasolt versenyzők dolgozatai
igen tartalmasak voltak, az alábbiakban a rövid értékelést kö-
zöljük.

A verseny feladatsora:
http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/egyeb/Haziversenyek/
kardos/2014/2014_kardos_fsor.doc

12. évfolyam: Horváth János (12.d) Mind az öt feladatát
lényegében helyesen oldotta meg.

11. évfolyam: Árvai Adolf (11.b) Három feladatra tökéletes
megoldást adott. Az egyik - két részből álló - probléma egyik
felét tökéletesen látta át, a másik felében is hasznos észrevé-
teleket tett. Mándoki Sára (11.d) Az öt feladatból kettő és fél
feladat megoldása tökéletes. A másik két és fél feladatban hi-
bák és értékes gondolatmenetek is vannak, a feladatok meg-
oldása általában elegáns.

A 11. évfolyamon a munkaközösség kettőjüknek megosz-
tott díjat javasol.

A 10. évfolyamból idén senkit sem javaslunk Kardos-ösz-
töndíjra.
A matematika tagozat 12. évfolyamán idén Machó Bónist ter-
jesztjük fel a díjra, aki 2012-ben dicséretet kapott a Kürschák-
versenyen, 2014-ben a matematika OKTV-n 15., a fizika OKTV-n
5. helyezést ért el. A 11. évfolyamon jelöltünk Öreg Botond,
aki a 9. és 10. évfolyamban is kiválóan szerepelt országos fizi-
ka és kémia versenyeken. 10-ben Durban városában az IJSO
(Nemzetközi Ifjúsági Természettudományos Olimpia) verse-
nyen ezüstérmet szerzett. 11. évfolyamosként matematika, fi-
zika és kémia OKTV eredményei mellett talán a legjelentő-
sebb, hogy bekerült a Nemzetközi Fizika Diákolimpiai csapat-
ba. A 10. évfolyamon Csanálosi Balázst javasoljuk a díjra, aki
kitűnően rajzol és zenél, zongorából országos versenyek dön-
tőin vett részt. Balázsnak kiemelkedő a térlátása, ami meg-
mutatkozik a geometria feladatoknál, melyekre mindig eszté-
tikus, és néha egészen meghökkentő megoldásokat ad.
Idén a Kardos Alapítvány pénzének kamata nem lenne ele-
gendő a korábbi években megszokott mértékű díjazáshoz.
Szerencsére az Alapítványnak új támogatói is vannak, példá-
ul az iskola volt tanítványa, Négyesi Károly, valamint Mon-
tágh Balázs édesanyja, Montágh Nelli. Balázs Kardos tanár úr
diákja volt, évekig szakkört is vezetett a Fazekasban. Egy
évvel ezelőtt elhunyt.

Hraskó András

10� Fazekas-évkönyv

Lányok Európai Matematikai Diák-
olimpiája

A Lányok Európai Matematikai Diákolimpiáját 2014-ben Tö-
rökország rendezte meg.
Remekül szerepelt a magyar csapatban 12. c osztályos diá-
kunk, Kabos Eszter. A 29 ország több mint 100 versenyzője
között a negyedik legmagasabb pontszámot érte el és arany-
érmet kapott.

rajz: Hűvös Anna 10..a
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Nemzetközi Kémia Diákolimpia (Moszkva, Oroszország)

Aranyérem
Székely Eszter 2013/c

Ezüstérem
Czipó Bence 2013/c
felkészítő tanáruk: Albert Attila

Nemzetközi Földrajzi Olimpia /iGeo/ (Kyotó, Japán)

Tempfli Dóra 2014/b
a 4 fős magyar csapattal 32 ország 128 versenyzőjéből 9.
helyezést ért el.
A poszter versenyben a magyarcsapat 2. helyezést ért el.
felkészítő tanár: Szabó Júlia

National Geographic Földrajzi Világbajnokság
(Szentpétervár, Oroszország)

Hellinger Ákos 2016/b
A 3 fős magyar csapattal 11.helyezést ért el.)
felkészítő tanár: Szabó Júlia

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
(Brisbane Ausztrália)

Ezüstérem
Weisz Gellért 2013/c
felkészítő tanárok: Korándi Dániel és Pásztor Attila
A 4 fős magyar csapat tagja volt Simig Dániel 2013/c.

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia (Koppenhága, Dánia)

Aranyérem
Kovács Áron Dániel 2013/c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán

�� Fazekas-évkönyv

Ezüstérem
Jenei Márk 2013/c
felkészítő tanárok: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília

Bronzérem
Papp Roland 2014/c
felkészítő tanár: Vígh Máté

Az ezüstérmes 11. osztályos Juhász Péternek (Piarista Gimnázi-
um, Budapest) felkészítői között iskolánk tanárai: Szokolai Tibor
és Horváth Gábor. Az öt fős magyar csapat az országok közötti
nem hivatalos éremtáblázat szerint a 10. helyen végzett.

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
(Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Kolumbia)

Ezüstérem
Janzer Olivér 2013/c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Pósa Lajos

Bronzérem
Fehér Zsombor 2015/c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
Havasi Márton 2013/c
Nagy Róbert 2013/c
Tardos Jakab 2013/c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Kiss Géza,
Pósa Lajos, dr. Surányi László, Dobos Sándor

Összesítésben az országok közötti rangsorban a hat fős ma-
gyar csapat holtversenyben a 22. helyen végzett.

Közép-európai Matematika Diákolimpia
(Veszprém, Magyarország)

Aranyérem
Homonnay Bálint 2014/c
felkészítő tanárok: dr. Hraskó András, Kiss Gergely, Hegedűs
Pál, Jakucs Erika, Pósa Lajos, Juhász Péter, Dobos Sándor,

Nemzetközi szereplés, országos döntő vagy budapesti helyezések, a 2014. május 20-ig megérkezett eredmények alapján

Kiemelkedő tanulmányi versenysikereink

2013 nyarán elért sikereink
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dr. Surányi László, Kós Géza, Frenkel Péter, Gyenes Zoltán,
Rubóczky György
Maga Balázs 2014/c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Hegedűs Pál,
dr. Surányi László

Ezüstérem
Janzer Barnabás 2015/c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

A 6 fős magyar csapat összesítésben a 2. helyen végzett.

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia
(Manchester, Egyesült Királyság)

Dicséret
Szabó Attila Dániel 2014/d
felkészítő tanár: Studinger Józsefné

Kalmár László Országos Matematikai Verseny

8. évfolyam
4. Csitári Nóra 8.c
4. Kovács Benedek 8.c
10. Kuchár Zsolt 8.c
12. Gerliczky Bence 8.c
21. Jenei Dániel Gábor 8.c
22. Éles Márton 8.c

felkészítő tanár: Pach-Pluchár Gabriella
döntős Beke Áron 8.a

felkészítő tanár: Paróczay József
döntős Szakács Lili Kata 8.c

felkészítő tanárok: Rubóczky György

7. évfolyam
5. Keresztfalvi Bálint 7.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
5. Zólomy Kristóf 7.c
11. Molnár-Sáska Zoltán 7.c
13. Imolay András 7.c
13. Papp Bence 7.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Táborné Vincze Márta
16. Bukva Balázs 7.c

felkészítő tanár Táborné Vincze Márta

16. Lakatos Ádám 7.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán

21. Cseh Viktor 7.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

21. Szakály Marcell 7.c
elkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán

5. évfolyam
17. Nagy Nándor

felkészítő tanár: Rubóczky György

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
2012/2013. évi beküldős pontversenyein

az első 10 helyen végzett diákjaink:

nehezebb matematika feladatok versenye
4. Szabó Barnabás 9.c
6. Maga Balázs 11.c
dicséretben részesült

Bodnár Levente 9.c
Fehér Zsombor 10.c
Ágoston Péter 11.c

B-jelű matematika feladatok versenye, 9. osztályosok
1. Szabó Barnabás 9.c
3. Sal Kristóf 9.c
dicséretben részesült

Vu Mai Phuong 9.c
Nagy Kartal 9.c
Németh Virág 9.c
Zarándy Álmos 9.c
Szebellédi Márton 9.c

B-jelű matematika feladatok versenye, 10. osztályosok
1. Janzer Barnabás 10.c
2. Fehér Zsombor 10.c
8. Mócsy Miklós 10.c
dicséretben részesült

Badacsonyi István András 10.c
Weisz Ambrus 10.c

B-jelű matematika feladatok versenye, 11. osztályosok
1. Maga Balázs 11.c
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2. Tossenberger Tamás 11.c
8. Ágoston Péter 11.c
9. Kabos Eszter 11.c
dicséretben részesült

Csernák Tamás 11.c
Németh Gergely 11.c

C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 10. osztályosok
dicséretben részesült

Demeter Dániel 10.d
Hegel Patrik 10.b

C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11. osztály
2. Németh Klára Anna 11.d

C-jelű matematika gyakorlatok versenye, 9-10. osztályosok
2-3. Németh Klára Anna 10. c

I-jelű matematika gyakorlatok versenye, 11. osztály
dicséretben részesült

Kalló Kristóf 11.c

Fizika elméleti feladatok versenye, 9. osztályosok
1. Sal Kristóf 9.c

Fizika elméleti feladatok versenye, 10. osztályosok
1. Janzer Barnabás 10.c
2. Fehér Zsombor 10.c
10. Öreg Botond 10.c
dicséretben részesült

Berezvai Orsolya 10.c
Demeter Dániel 10.d

Fizika elméleti feladatok versenye, 11. osztályosok
1 Papp Roland 11.c
dicséretben részesült

Csernák Tamás 11.c

Abacus Matematikai Lapok
2012/2013. évi beküldős pontversenye

3. oszt.
8-10. Horváth Balázs 3.a aranyfokozatú dicséret

11-15. Richlik Bence 3.a aranyfokozatú dicséret
Róka Miklós 3.b aranyfokozatú dicséret
Barta Piroska Zsófia 3.b ezüstfokozatú dicséret
Szakács Bálint 3.b ezüstfokozatú dicséret
Vokó Janka 3.a ezüstfokozatú dicséret
Valastyán Richárd Dániel 3.b ezüstfokozatú dicséret

5. oszt.
6. Nguyen Miléna 5.b aranyfokozatú dicséret
11-12. Nagy Nándor 5.b ezüstfokozatú dicséret

Fok Róbert 5.b bronzfokozatú dicséret

6. oszt.
7-8. Richlik Róbert Kristóf 6.b ezüstfokozatú dicséret

Besenyi Tibor 6.b ezüstfokozatú dicséret
Fábián Bernát 6.a bronzfokozatú dicséret

7. oszt.
Csepregi-Horváth Júlia 7.b bronzfokozatú dicséret

Lányok Európai Matematikai Diákolimpiája,
(Törökország)

Aranyérem
Kabos Eszter 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely

�� Fazekas-évkönyv

A tanév során elért sikereink
nemzetközi tanulmányi versenyek

fotó: Ajpek Orsi - Index
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Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) 2013
(Primošten, Horvátország)

Weisz Ambrus 11.c
felkészítők: Pásztor Attila, Szenczi Zoltán, Weisz Ágoston

Nemzetközi Filozófia Diákolimpia (Vilnius, Litvánia)

Ezüstérem
Merker Iván 10.a
felkészítő tanár: Takács Márta

NemzetköziWorlds School Vita Bajnokság
(Ljutomer, Szlovénia)

9. Für Viola 9.d
felkészítő tanár: Zanatiné Szántai Ildikó

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

9. Csizmadia Viktória 7.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Rubóczky György

3. Farkas Ádám 8.d
felkészítő tanár: Paróczay József

5. Imolay András 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán

3 Bege Áron 9.c
3. Kovács Benedek 9.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Szűcs Gábor
1. Nagy Kartal 10.c
1. Sal Kristóf 10.c
3. Szebellédi Márton 10.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, dr. Surányi László,
Pósa Lajos

1. Fehér Zsombor 11.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

2. Csernák Tamás 12.c
5. Németh Gergely 12.c

felkészítő tanárai: Hraskó András, Kiss Gergely

A 2013. évi Kürschák József matematikai
tanulóverseny eredményei

I. díj
Homonnay Bálint 12.c
felkészítő tanárai: Hraskó András, Kiss Gergely, Hegedűs Pál,
Jakucs Erika, Pósa Lajos, Dobos Sándor, dr. Surányi László

II. díj
Janzer Barnabás 11.c
felkészítő tanárai: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
Maga Balázs 12.c
felkészítő tanárai: Hraskó András, Kiss Gergely, dr. Surányi
László, Dobos Sándor, Juhász Péter
Nagy Bence Kristóf 12.c
felkészítő tanárai: Hraskó András, Kiss Gergely, dr. Surányi
László, Hegedűs Pál, Juhász Péter, Pósa Lajos, Dobos Sándor,
Pelikán József
Tardos Jakab 2013/c
felkészítő tanárai: Táborné Vincze Márta, Kiss Géza, Pósa
Lajos, Dobos Sándor, dr. Surányi László

oklevél
Ágoston Péter 12.c
felkészítő tanárai: Hraskó András, Kiss Gergely, dr. Surányi
László, Dobos Sándor, Pelikán József, Pósa Lajos, Juhász Péter,
Hegedűs Pál
Czipó Bence 2013/c
felkészítő tanárai: Táborné Vincze Márta, Kiss Géza
Fehér Zsombor 11.c
felkészítő tanárai: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
Szabó Barnabás 10.c
felkészítő tanárai: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, dr. Surányi
László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos, Dobos Sándor

Eötvös Loránd Fizik verseny

II. díj Fehér Zsombor 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

II. díj Kovács Áron Dániel 2013/c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán

III. díj Janzer Barnabás 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

dicséret: Öreg Botond 11.c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

Fazekas-évkönyv ��
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9. Györgypál Zsolt 11.b
felkészítő tanáruk: Horváth Gábor

30. Öreg Botond 11.c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

Fizika II. kategória
3. Homonnay Bálint 12.c
5. Machó Bónis 12.c
9. Csernák Tamás 12.c

felkészítő tanáruk: Horváth Gábor
11. Majoros Péter 12.b

felkészítő tanárok: Dvorák Cecília, Csefkó Zoltán,
Szokolai Tibor

16. Maga Balázs 12.c
20. Tatár Dániel 12.c

felkészítő tanáruk: Horváth Gábor
21. Sümegi Ambrus 12.b

felkészítő tanár: Dvorák Cecília
29. Szántó Tamás 12.b

felkészítő tanárok: Dvorák Cecília, Csefkó Zoltán,
Szokolai Tibor

Francia nyelv I. kategória
1. Tárkányi Laura 10.b

felkészítő tanár: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin
5. Nagy Flóra 12.a

felkészítő tanárok: Unghy-Seres Fanny, Bartha Gabriella
21. Tőri Tünde 12.c

felkészítő tanárok: Leányfalvi Gyöngyi, Marczisovszky Anna
22. Krajewska Weronika 12.a

felkészítő tanárok: Unghy-Seres Fanny

Informatika II. kategória
2. Weisz Ambrus 11.c

felkészítő tanárok: Horváth Gyula, Zsakó László,
Weisz Ágoston,Pásztor Attila, Richlik-Horváth Katalin

24. Papp Gergely12.c
felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Papp László

25. Kiss Péter 12.c
felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Dankovics Attila,
Weisz Ágoston

42. Németh Gergely Dániel 12.c
45. Kalló Kristóf 12.c

�� Fazekas-évkönyv

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Angol nyelv I. kategória
3. Nagy Flóra 12.a

felkészítő tanár: Fabók Ágnes
7. Szabó Máté 11.b
8. Palasik Zsófia 11.b

felkészítő tanáruk: Jilly Viktor
19. Jánosi Júlia Virág 11.c

felkészítő tanár: Nagy Ildikó
23. Komolafe Kareem 12.a

felkészítő tanár: Fabók Ágnes
Angol nyelv II. kategória
11. Szépkúti Bence 11.b

felkészítő tanár: Jilly Viktor

Biológia I. kategória
27. Bíró János 11.c

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, Nagy Péter

Biológia II. kategória
25. Zahemszky Dániel 11.b

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna
34. Daradics Noémi 12.b

felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
47. Szépkúti Bence 11.b

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, Nagy Péter

Dráma
3. Nagy Dorottya12. a

felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs
19. Borosi Balázs 11.d

felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Filozófia
6. Merker Iván György 10.a
8. Örvényesi Bálint 11.d
26. Kiss Nikoletta 10.d

felkészítő tanáruk: Takács Márta

Fizika I. kategória
2. Fehér Zsombor 11.c
4. Janzer Barnabás 11.c
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felkészítő tanáruk: Pásztor Attila

Kémia I. kategória
8. Öreg Botond 11.c
12. Janzer Barnabás 11.c

felkészítő tanáruk: Keglevich Kristóf

Kémia II. kategória
4. Takács Gergely 12.b
9. Sümegi Ambrus 12.b
17. Ivánczi Márton 12.b
22. Majoros Péter 12.b

felkészítő tanáruk: Keglevich Kristóf
23. Kiss-Illés Gergely 11.b

felkészítő tanárok: Albert Attila, Keglevich Kristóf
24. Árvai Adolf 11.b

felkészítő tanárok: Albert Attila

Latin nyelv
7. Szabó Máté 11.b
28. Merényi Péter 12.d
33. Halász Máté 12.b

felkészítő tanáruk: Péli Ágota

Magyar irodalom
26. Merényi Péter 12.d

felkészítő tanár: Studinger Józsefné

Magyar nyelv
4. Bass Judit 11.a

felkészítő tanárok: Szentesné Péter Orsolya, dr. Oláh Tibor
13. Szabó Panna 12.a

felkészítő tanárok: dr. Osztovits Szabolcs
17. Békefi Teodóra 11.a

felkészítő tanárok: Szentesné Péter Orsolya
28. Benedek Márta 12.a

felkészítő tanárok: dr. Osztovits Szabolcs

Matematika II. kategória
34. Györgypál Zsolt 11.b
40. Gnandt Balázs 11.b

felkészítő tanáruk: dr. Kiss Géza

Matematika III. kategória
1. Ágoston Péter 12.c

felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely
1. Fehér Zsombor 11.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
4. Homonnay Bálint 12.c

felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Pósa Lajos
5. Maga Balázs 12.c

felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Juhász Péter

6. Kabos Eszter 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Dobos Sándor,
dr. Surányi László, Hegedűs Pál, Pósa Lajos, Juhász Péter,
Nagy Zoltán Lóránt

7. Janzer Barnabás 11.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

12. Öreg Botond 11.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Hujter Bálint, Pataki János

12. Tatár Dániel 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely

14. Csernák Tamás 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Hegedűs Pál

15. Machó Bónis 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Hegedűs Pál, Kiss Gergely

18. Khayouti Sára 11.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Hujter Bálint,
Pataki János, Pósa Lajos

21. Tossenberger Tamás 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Juhász Péter

27. Papp Gergely 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Orosz Gyula,
Pluhár Gabriella

31. Englert Franciska Éva 11.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán

31. Kiss Péter 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
Hegedűs Pál, Táborné Vincze Márta

31. Nagy Bence Kristóf 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
Hegedűs Pál, dr. Surányi László, Pósa Lajos, Juhász Péter,
Dobos Sándor, Pelikán József

34. Jenei Adrienn 11.c

Fazekas-évkönyv ��
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�� Fazekas-évkönyv

Történelem
13. Póti Botond 12.b
felkészítő tanárok: dr. Keglevich Kristóf, F. Tóth Zoltán

Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny

Angol nyelvi OÁTV
2. Besenyi Tibor 7.c

felkészítő tanár: Csath Judit
5. Vörös Eszter 8.b

felkészítő tanár: Ungor Andrea
10. döntős

Szakály Marcell 8.c
felkészítő tanár: Fabók Ágnes

10. döntős Tárkányi Damján 8.c
felkészítő tanár: Fabók Ágnes

19. Gyöngyösi Máté 7.d
felkészítő tanár: Czene Zsuzsanna

XXV. Bátaszéki Matematikaverseny

7. osztály
1. Kerekes Anna 7.c
17. Bötkös Benedek 7.c
25. Umann Dávid 7.c

felkészítő tanáraik: Táborné Vincze Márta, Rubóczky György
8. osztály

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
34. Kalló Kristóf 12.c

felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Hegedűs Pál
34. Virág-Tulassay Zsolt 11.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
40. Iványi Béla 11.c
41. Babik Bálint 11.c

felkészítő tanáraik: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán
41. Göde Ábel 11.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos
41. Kutasi Kristóf 12.c

felkészítő tanárok: Hraskó András, Pluhár Gabriella,
Orosz Gyula

41. Németh Ilona 12.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely

Mozgóképkultúra és médiaismeret
8. Apor András 12.a

felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs

Művészettörténet
3. Jenei Adrienn 11.c

felkészítő tanár: Garamvölgyi Béla

Német nyelv I. kategória
2. Tárkányi Laura 10.b

felkészítő tanár: Füzesséry Zoltánné

Olasz nyelv I. kategória
8. Tárkányi Laura 10.b
27. Nagy Péter 11.b

felkészítő tanáruk: Füzesséry Zoltánné

Orosz nyelv
15. Tempfli Dóra 12.b

felkészítő tanárok: dr. Laczházi Aranka, Runda Margit

Rajz és vizuális kultúra
4. Tajnafői Gábor 12.a

felkészítő tanár: Zele János
30. Kecskés Eszter 12.b

felkészítő tanár: Garamvölgyi Béla

Egyéb tanulmányi, művészeti és
sportversenyek
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felkészítő tanár: Rubóczky György
33. Morassi Máté 7.c

felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta

3. Bursics Balázs 8.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Táborné Vincze Márta

5. Molnár-Sáska Zoltán 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Rubóczky György,
Pósa Lajos

15. Bukva Balázs 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán

16. Lakatos Ádám 8.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán

24. Imolay András 8.c
43. Alexy Marcell 8.c
45. Vankó Miléna 8.c

felkészítő tanáraik: Gyenes Zoltán, Táborné Vincze Márta

Gordiusz Országos Matematika-tesztverseny

1. Kovács Benedek 9.c
6. Bege Áron 9.c
10. Szakács Lili Kata 9.c

felkészítő tanáraik: Fazakas Tünde, Szűcs Gábor
1 Nagy Kartal 10.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos

2. Sal Kristóf 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza

14. Szebellédi Márton
felkészítő tanárok: dr. Surányi László, Gyenes Zoltán,
Kiss Géza, Pósa Lajos, Juhász Péter

3. Fehér Zsombor 11.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

1. Homonnay Bálint 12.c
3. Kabos Eszter 12.c

felkészítő tanáraik: Hraskó András, Kiss Gergely
4. Maga Balázs 12.c

felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
dr. Surányi László, Dobos Sándor

5. Tőri Tünde 12.c

3. Imolay András 8.c
5. Alexy Marcell 8.c
6. Molnár-Sáska Zoltán 8.c
9. Szakály Marcell 8.c
10. Lakatos Ádám 8.c
15. Vankó Milena 8.c

felkészítő tanáraik: Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán

Bolyai Matematikai Csapatverseny

6. osztály
20. Digitális Átállás 6.b

Felszeghy Márton, Fok Róbert, Litmann Márton Ábel,
Nagy Nándor 6.b
felkészítő tanár: Rubóczky György

7. évf. gimnázium
1. ŐŐŐ, ezt nem tudom elolvasni

Bötkös Benedek, Morassi Máté, Tiszay Ádám,
Vári-Kakas Andor 7.c

6. Beautiful nightmare
Csizmadia Viktória, Pál Viktória, Riedel Zsuzsanna,
Takács Luca 7.c
felkészítő tanáraik: Táborné Vincze Márta, Rubóczky György

8. évf. gimnázium
1. Elnézést kérünk, technikai okok miatt 1 óra szünetet

tartunk, de azért…..
Bukva Balázs, Bursics Balázs, Imolay András,
Molnár-Sáska Zoltán 8.c

7. Védd a fákat, egyél hódot
Babik Barna, Szakály Marcell, Tárkányi Damján Péter,
Zólomy Kristóf 8.c
felkészítő tanáraik: Táborné Vincze Márta, Gyenes Zoltán

Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny

5. Bursics András 5.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika

3. Nagy Nándor 6.b
felkészítő tanár: Rubóczky György

1. Vári-Kakas Andor 7.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta

18. Matolcsi Dávid 7.c
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dicséret Bukva Balázs 8.c
dicséret Imolay András 8.c
dicséret Bursics Balázs 8.c
dicséret Alexy Marcell 8.c
dicséret Janzer Orsolya Lili 8.c
döntős Kovács Kitti Fanni 8.c
döntős Krausz Gergely 8.c
döntős Xu Dávid 8.c
döntős Bajnok Dénes 8.c

felkészítő tanáraik: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta

döntős Lakatos Ádám 8.c
döntős Tárkányi Damján 8.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
döntős Szakály Marcell 8.c

felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Rubóczky György, Pósa Lajos, Szűcs Gábor

döntős Zólomy Kristóf 8.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta

döntős Szalka Sára Villő 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Rubóczky György

döntős Keresztfalvi Bálint 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

Kalmár László Országos Matematikai Verseny

döntős Le Julianna Phuonglinh 5.a
felkészítő tanárok: Paróczay József, Jakucs Erika

döntős Gyetvai Miklós 5.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika

döntős Bötkös Benedek 7.c
döntős Kerekes Anna 7.c

felkészítő tanáraik: Rubóczky György,
Táborné Vincze Márta

döntős Kiss Gergely 7.c
döntős Matolcsi Dávid 7.c

felkészítő tanáruk: Rubóczky György
döntős Takács Luca 7.c
döntős Vári-Kakas Andor 7.c
döntős Zólomy Kristóf 8.c

felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
döntős Tiszay Ádám 7.c

�� Fazekas-évkönyv

6. Csernák Tamás 12.c
11. Ágoston Péter 12.c

felkészítő tanáraik: Hraskó András, Kiss Gergely

Varga Tamás Országos Matematikaverseny

döntős Hegyi Péter 7.d
felkészítő tanár: Rubóczky György

1 díj Tiszay Ádám 7.c
felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta

dicséret Kerekes Anna 7.c
dicséret Kiss Gergely 7.c

felkészítő tanáraik: Rubóczky György, Táborné Vincze Márta
dicséret Vári-Kakas Andor 7.c

felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
döntős Matolcsi Dávid 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Takács Luca 7.c
döntős Márton Dénes 7.c
döntős Bötkös Benedek 7.c

felkészítő tanáraik: Rubóczky György, Táborné Vincze Márta
döntős Csabai Mátyás Dénes 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Tran Ádám 7.c

felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
döntős Farkas Dorottya Veronika 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
döntős Morassi Máté 7.c

felkészítő tanár: Táborné Vincze Márta
döntős Besenyi Tibor 7.c

felkészítő tanárok: Rubóczky György,
Táborné Vincze Márta

1. díj Ujváry Szilvia 8.d
felkészítő tanár: Solti Edit

döntős Dittrich Rebeka 8.a
felkészítő tanár: Jakucs Erika

döntős Kubovics Márton 8.d
döntős Móra Fanni Menta 8.b
döntős Farkas Ádám 8.d
döntős Cu-Le Dieu Huong 8.d

felkészítő tanáruk: Paróczay József
1. díj Molnár-Sáska Zoltán 8.c
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felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Rubóczky György, Pósa Lajos

döntős Bursics Balázs 8.c
döntős Imolay András 8.c

felkészítő tanáraik: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta

döntős Lakatos Ádám 8.c
döntős Szakály Marcell 8.c
döntős Vankó Miléna 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta, Lakatos István

döntős Molnár-Sáska Zoltán 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Gyenes Zoltán, Pósa Lajos, Szűcs Gábor

Arany Dániel Országos Matematikai Tanulóverseny

dicséretKovács Benedek 9.c
döntős Éles Márton 9.c
döntős Gerliczky Bence 9.c
döntős Haála Kada 9.c
döntős Kuchár Zsolt 9.c
döntős Mazzag Bálint 9.c
döntős Nguyen Viet Hun 9.c
döntős Szakács Lili Kata 9.c

felkészítő tanáraik: Fazakas Tünde, Szűcs Gábor
döntős Záhonyi Petra 10.d

felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter
döntős Zih Botond 10.b

felkészítő tanárok: Kocsis Szilveszter,
Pach-Pluchár Gabriella

1. díj Szabó Barnabás 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos,
Dobos Sándor

2. díj Sal Kristóf 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László

2. díj Szebellédi Márton 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Surányi László,
Kiss Géza, Pósa Lajos

2. díj Zarándy Álmos 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,

dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos
3. díj Bodnár Levente 10.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos, Dobos Sándor

dicséretLajos Hanka 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos

dicséretNagy Kartal 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos, Juhász Péter

döntős Borsi Miklós 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta

döntős Csanálosi Balázs 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos,
Losonczi Júlia

döntős Farkas Domokos 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos,
Kollárné Rátkai Ágnes, Horváth Gábor

döntős Hoang Ly Melinda 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos

döntős Kiss Dorina 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta

döntős Kovács Bence 10.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos

döntős Szalka Áron 10.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László

Curie Matematika Emlékverseny

2. Hegyi Péter 7.d
felkészítő tanár: Rubóczky György

3. Dér Levente 9.b
felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter

Nemzetközi Matematika Diákolimpia
hazai válogatóversenye

Fazekas-évkönyv ��
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Ágoston Peter, Homonnay Bálint, Maga Balázs 12.c Fehér
Zsombor, Janzer Barnabás 11.c, Szabó Barnabás 10 c (tarta-
lék) tagjai a magyar olimpiai csapatnak (2014. július 3-13.
Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság)

Öveges József Országos Fizikaverseny

döntős Palánki Lajos 8.d
döntős Striker Balázs 8.b

felkészítő tanáruk: Richlik-Horváth Katalin

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny

9. évfolyam
8. Németh Róbert 9.c
20. Bege Áron 9.c
26. Szakács Lili Kata 9.c

felkészítő tanáruk: Szokolai Tibor
10. évfolyam
1. Sal Kristóf 10.c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán
17. Borsi Miklós 10.c
19. Farkas Domonkos 10.c

felkészítő tanáruk: Horváth Gábor
döntős Szabó Luca

felkészítő tanárok: Dvorák Cecília, Csefkó Zoltán

Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogató Fizikaverseny

1. Janzer Barnabás 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

2. Öreg Botond 11.c – tagja a magyar csapatnak a Nem-
zetközi Fizika Diákolimpián (Astana, Kazahsztán, 2014. július)

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor
5. Fehér Zsombor 11.c

felkészítő tanár: Horváth Gábor
9. Sal Kristóf 10.c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia
válogatóversenye

�� Fazekas-évkönyv

(2014. augusztus 1-10., Suceava, Románia)

csapat tag Horváth János 12.d
felkészítő tanára: Richlik-Horváth Katalin

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

22. Kőrösi Péter 11.d
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

XXI. Országos Arany János Irodalmi Verseny

aranyérem: Merker Iván György 10.a
felkészítő tanár: Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin

bronzérem: Fóris Anna 10.b
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

bronzérem: Szurop Máté 9.d
felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya

döntős: Szabó Luca 10.b
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

döntős: Für Viola 9.d
döntős: Székely Zsófia 9.d

felkészítő tanáruk: Szentesné Péter Orsolya
döntős: Balázs Natália 10.d

felkészítő tanár: Oláh Tibor
döntős: Filipszki László 10.b

felkészítő tanár: Turcsányi Márta
döntős: Hill Dorottya 9.d

felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya
döntős: Szávai Márton 10.d

felkészítő tanár: Oláh Tibor

Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny

Borosi Balázs 11.d
Sátoraljaújhely város plakettjében részesült
kimagasló teljesítményéért
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

döntős Békefi Dóra 11.a
felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya

Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny
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1. Csepregi-Horváth Júlia 8.b
3. Richlik Róbert 7.b
döntős Borbás Levente 7.b
döntős Kiss Tünde Tamara 7.b
döntős Olasz Katalin Anna 7.a
döntős Kósa Eszter 7.b

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

8. osztály
4. Kémcsövesek

Berencsi Virág, Csepregi-Horváth Júlia, Héja Emese,
Striker Balázs 8.b
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika,
Kádárné Szalay Eszter, Balázsné Kerek Mariannna,
Richlik-Horváth Katalin

8. Cakes
Bakos Zsófia Kata, Bálint Barbara Ning,
Kiss Anna Boglárka, Pánczér Eszter 8.a
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

8. évf. gimnázium
1. Svéd húsgolyók

Vankó Miléna, Kovács Kitti, Molnár-Sáska Zoltán,
Alexy Marcell 8.c

felkészítő tanárok: Erős-Honti Julianna, Rakota Edina,
Vizy Zsolt, Dvorák Cecília

4. A természettudományok ÁSZA
Farkas Ádám, Szabó András, Ujváry Szilvia,
Verkmann Zsombor 8.d
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika, Rakota Edina,
Richlik-Horváth Katalin

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

I. korcsoport
11. Brandreth Garret 6.a

felkészítő tanár: Vizy Zsolt
II. korcsoport
7. Boér Dorottya 8.d
9. Folyovich Péter 8.b

felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
13. és pályamunka különdíj

Fazekas-évkönyv ��

döntős Hellinger Ákos 10.b
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Horváth Mihály Történelemverseny

5. Várkonyi Ádám 11.d
felkészítő tanár: Runda Margit

12. Székely Zsófia 9.d
felkészítő tanár: Ujvári Pál

Fővárosi Horváth Mihály Történelmi Tanulmányi Verseny

Lovagi élet Nagy Lajos király idejében
2. Csepregi-Horváth Péter 5.b
döntős Svoboda Balázs 6.b
döntős Nguyen Milena 6.b
döntős Riesz Vera 6.a
döntős Hraskó Anna 6.a

Fegyverzet és harcmodor a magyar lovagkorban
döntős Dittrich Levente 6.a

Hogyan lesz az apródból lovag?
1. Presits Petra 5.a
1. Kalocsa Lora Dorina 6.b
döntős Barna Veronika 6.b

Hadsereg fegyverzete és harcmodora
döntős Kotán Adrienn 7.b
döntős Székely Regő 7.a
döntős Proszenyák Ábel 7.a
döntős Orbán Viktória 7.b
döntős Pardi Boglárka 7.a

Huszárok háborúban és békeidőben
döntős Fábián Bernát 7.a
döntős Umathum Péter 7.a
döntős Sturcz Valentina 7.b
döntős Katona Viktória 7.a

A szabadságharc egy csatája a közlegény, egy tiszt vagy a
hadvezér szemszögéből
döntős Hegyi Péter 7.d
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7.c

• osztályfőnök, ének-zene Németh Sándor • magyar nyelv és irodalom Petz György • történelem Tokár Gábor • angol nyelv
Csath Judit Katalin, Szabó Teréz • matematika Rubóczky György, Táborné Vincze Márta • informatika, szakkör Pásztor
Attila, Richlik-Horváth Katalin • fizika Csefkó Zoltán • biológia Erős-Honti Julianna • kémia Balázsné Kerek Marianna •
földrajz Vizy Zsolt • rajz Mészáros Zsuzsanna • technika Karsai Zsuzsanna • testnevelés Visontai Miklós, Koczka Anikó •
erkölcstan Ádámné Laczkó Melinda Anna •

• Al-Sayyed Zakariás • Besenyi Tibor • Bötkös Benedek • Csabai Mátyás Dániel • Csaba Szonja • Csizmadia Viktória Anna • Farkas
Dorottya Veronika • Horváth Adél Roxána • Kerekes Anna • Kiss Gergely • Márton Dénes • Matolcsi Dávid • Mohácsi Márton •
Morassi Máté • Nagy Benedek • Nguyen Hoang Viet • Pál Viktória • Riedel Zsuzsanna • Szél Levente László • Takács Luca Judit •
Tiszay Ádám • Tran Ádám • Umann Dávid • Valló Dávid Márk • Varga Bálint Márk • Vári-Kakas Andor •
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7.d

• osztályfőnök, történelem, angol szakkör Tokár Gábor • magyar nyelv és irodalom, angol nyelv Szigeti Balázs • angol nyelv
Czene Zsuzsanna • latin szakkör Péli Ágota • matematika Rubóczky György, Solti Edit • informatika szakkör Pásztor Attila •
informatika, informatika és fizika szakkör Richlik-Horváth Katalin • fizika Csefkó Zoltán • biológia Gálné Domoszlai Erika •
kémia Balázsné KerekMarianna • földrajz Vizy Zsolt • ének-zene Németh Sándor • rajz Garamvölgyi Béla • technika Berecz
Árpádné testnevelés Ducsai Barnabás, Koczka Anikó • erkölcstan Studinger Józsefné •

• Bagdács Sándor • Benedek Borbála • Biró Bálint • Czipó Marcell • Dudás Dominik Tamás • Faucher-Timár Bonifác Lukács •
Fenyvesi Dávid • Gyöngyösi Máté • Hegyi Péter • Hermann Botond • Izmajlov Péter • Koródi Flóra • Németh Márton Ádám •
Palánki András • Pálfy János Jakab • Pap Dorina • Pricz Balázs • Rimanóczy Péter • Rozgonyi Csongor Attila • Sárréti Márton
József • Simon Lili • Stein Dóra • Stewart Zsófia Ilona • Szilveszter Máté • Tótth Sarolta Gabriella • Zomborácz Károly •
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• osztályfőnök, biológia Erős-Honti Julianna • magyar nyelv és irodalom Petz György • történelem Foki Tamás • angol nyelv
Fabók Ágnes, Szabó Katalin • matematika Gyenes Zoltán, Táborné Vincze Márta • informatika, szakkör Pásztor Attila • fizi-
ka Dvorák Cecília • kémia Rakota Edina • földrajz Vizy Zsolt • ének-zene Németh Sándor • rajz Mészáros Zsuzsanna • test-
nevelés Ducsai Barnabás, Antalné Popp Krisztina •

• Alexy Marcell • Babik Barna • Bajnok Dénes Ágoston • Bálint Martin • Barabás Péter Ákos • Bukva Balázs Vince • Bursics Balázs
• Cseh Viktor • Csizmadia Róbert Vilmos • Gergely Patrik • Imolay András • Janzer Orsolya Lili • Keresztfalvi Bálint Zoltán • Kiszli
Zalán László • Kovács Kitti Fanni • Krausz Gergely • Lakatos Ádám • Molnár-Sáska Zoltán Gábor • Nagy Dávid Paszkál • Pap
Benedek Gábor • Papp Bence Benjámin • Szakály Marcell • Szalka Sára Villő • Talyigás Flóra • Tárkányi Damján Péter • Vankó
Miléna • Xu Dávid • Zólomy Kristóf •

8.c
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• osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom TakácsMárta Éva • napközi Kádárné Szalay Eszter • történelem Bihari Péter • angol
nyelv • Csath Judit Katalin, Szabó Teréz • matematika Paróczay József, Solti Edit • informatika, informatika szakkör Pásztor
Attila • informatika, fizika, fizika szakkör Richlik-Horváth Katalin • földrajz, biológia Gálné Domoszlai Erika • kémia Rakota
Edina • ének-zene Németh Sándor • rajz Garamvölgyi Béla • technika Karsai Zsuzsanna • testnevelés Visontai Miklós,
Antalné Popp Krisztina •

8.d

• Boér Dorottya • Bui Huyen-Trang Adrienn • Csákai-Szőke Péter • Cu-Le Dieu Huong • Farkas Ádám • Gémesi Szabolcs • Győri
László András • Györkő Dóra • Illés Barnabás • Jankó Árpád Ágoston • Kajdi Péter György • Kovács Marcell Dorián • Kubovics
Márton • Kutasi Rajmund Jenő • Le Son Long Dávid • Martinusz Róbert Márk • Nguyen Quang Anh • Ohnmacht Aliz • Palánki
Lajos • Récsei Hunor • Révész Zita Róza • Szabó András • Szávai Amália Lilianna • Szűrös Márton Péter • Takács Bendegúz Holló
• Tordai Ábel Zsolt • Ujváry Szilvia Réka • Verkmann Zsombor • Wolf Ádám • Zarándy Levente •
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9.a

• osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, médiaismeret Turcsányi Márta • történelem Bihari Péter • angol nyelv JillyViktor,
Szabó Teréz • német nyelv Szabó Júlia, Szabó Márta, Bakuczné Szabó Gabriella • francia nyelv Bartha Gabriella • latin
nyelv Péli Ágota • olasz nyelv Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • matematika Hraskó András, Kovács
Kálmán • matematika szakkör Fazakas Tünde • informatika, szakkör Pásztor Attila • fizika Csefkó Zoltán • kémia Rakota
Edina • földrajz Vizy Zsolt • ének-zene Németh Sándor • rajz Zele János • testnevelés Visontai Miklós, Antalné Popp
Krisztina •

• Adonyi József Márton • Al-Farman Petra • Farkas Zsombor Gergely • Gaál Daniella • Haklik Tünde • Hegedűs Anasztázia •
Horváth Kincső Zsuzsanna • Kárász Luca • Kósa Anna • Kovács Norbert László • Kovács Zsófia Julianna • Kuklis Medárd • Leel-
Őssy Réka • Levron Brigitte Terézia • Marchhart Zsófia • Miklós Réka • Mikolai Brigitta • Nagy Titusz • Pethő Lili • Pótor Anett •
Schenk Artúr Benjamin • Szabó Dániel Áron • Szűcs Ádám László • Tátrai Zsolt • Telek Balázs Kristóf • Tikász Ábel • Turda Adriána
• Végh Dóra Eszter • Verasztó Petra Dóra • Zsidró Zsolt •
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9.b

• osztályfőnök, biológia Nagy Péter • magyar nyelv és irodalom, médiaismeret Szigeti Balázs • történelem Szabó Márta • angol
nyelv Nagy Ildikó, Jilly Viktor • német nyelv Szabó Júlia, Szabó Márta, Bakuczné Szabó Gabriella • francia nyelv Bartha
Gabriella • latin nyelv Péli Ágota • olasz nyelv Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv RundaMargit • matematika Kocsis Szilveszter,
OroszGyula • matematika szakkör FazakasTünde • informatika, informatika szakkör PásztorAttila • fizikaDvorákCecília • kémia,
kémia szakkör Albert Attila, Keglevich Kristóf • földrajz Szabó Júlia • ének-zene Németh Sándor • rajz Garamvölgyi Béla • test-
nevelés VisontaiMiklós,Antalné PoppKrisztina •

• Akpan Viktória • Andó Szabolcs • Barta Ádám • Beke Áron Kristóf • Bottlik Olívia • Demirkan Ela Eszter • Dér Levente • Földvári
Tamás Ferenc • Gizella Hajnalka • Imre Sára • Jánosi Tibor Edward • Kecskés Dominik • Khayouti Ádám • Kovács Magdolna Klára
• Mátyus Kirill András • Móritz Dorottya Katalin • Németh Flóra • Nyitrai-Berdin Dominic • Pecze Kristóf • Polgár Patricia • Riskutia
Balázs • Rossen Márton • Searle Benjamin Lucas • Semperger Zsolt • Szabó Mihály Máté • Szécsi Máté • Szentkirályi Dóra •
Szepesházi Balázs • Szépkuti Fanni • Takách Éva • Tényi Dorottya • Tótth András • Ürge Dániel • Ürmössy Anna • Varga Marcell •
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9.c

• Bege Áron • Bosits Balázs • Bőhm Zsombor • Csabai Bence Barnabás • Csallóközi Kristóf Péter • Csitári Nóra • Éles Márton •
Gerliczky Bence Zsolt • Glattfelder Hanna Zenke • Goth Alex Ignác • Haála Kada Iván • Jenei Dániel Gábor • Kaiser Ferenc Péter •
Kovács Benedek • Kuchár Zsolt • Lelik Alíz Hanga • Mazzag Bálint • Morassi Dávid • Nagy Ábel Mihály • Németh Hanna • Németh
Róbert • Ngo Tan Don • Nguyen Viet Hung • Olexó Gergely • Pálvölgyi Bence Tamás • Pricz Márton • Szakács Lili Kata • Temesi
András • Tóth Enikő Sára • Tóth Viktor • Török Péter István • Vadász András László • Vásárhelyi Máté •

• osztályfőnök, földrajz Szabó Júlia • magyar nyelv és irodalom Takács Márta Éva • történelem Tokár Gábor • angol nyelv
Nagy Ildikó, Számadóné Bíró Alice Anikó • francia nyelv Bartha Gabriella • matematika, matematika szakkör Fazakas
Tünde • matematika gyakorlat Szűcs Gábor • informatika szakkör Pásztor Attila • fizika, szakkör Szokolai Tibor • kémia, szak-
kör Albert Attila • ének-zene Németh Sándor • rajz Zele János • testnevelés Ducsai Barnabás • testnevelés Antalné Popp
Krisztina •
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9.d

• osztályfőnök, angol nyelv Zanatiné Szántai Ildikó • magyar nyelv és irodalom Szentesné Péter Orsolya • történelem F. Tóth
Zoltán • angol szakkör Tokár Gábor • német nyelv Szabó Júlia, SzabóMárta, Bakuczné Szabó Gabriella • francia nyelv Bartha
Gabriella • latin nyelv Péli Ágota • olasz nyelv Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv RundaMargit • matematika Kocsis Szilveszter,
Solti Edit • matematika szakkör FazakasTünde • informatika, informatika szakkör Pásztor Attila, Richlik-Horváth Katalin • fizika,
fizika szakkör Szokolai Tibor • biológia Nagy Péter • kémia Rakota Edina • földrajz Vizy Zsolt • ének-zene Németh Sándor • rajz
Mészáros Zsuzsanna • testnevelésNagy Pálné, Antalné PoppKrisztina •

• Ágoston András Iván • Balázs Patrik • Bényei Erik • Chladny Gergely Marcell • Derényi Áron • Doleschall Nóra Júlia • Dudás
Kata • Érsek Ákos • Fenyvessy Zsófia • Für Viola Julianna • Géczy Dániel István • Hill Dorottya • Hoang Thi Le Trang • Kass
Dániel Péter • Kiss Előd • Marosi Réka Anna • Matuz András • Nagy Botond • Ngo Ha Trang Doris • Pham Van Vinh • Sánta
Soma Péter • Schneider Krisztina • Simon Barbara • Sólyom Dávid Benedek • Somlói-Fazekas Luca • Szajbély Anna Katalin
• Székely Zsófia • Szekeres Kristóf • Szurop Máté István • Vigh Olivér Attila •
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10.a

• Bálint Dominika • Bátorfi Botond Péter • Dávid Patrícia Rozália • Garát Péter Zsombor • Gulyás Claudia • Horváth Ádám Zsolt
• Horváth Dorottya • Hulzebos Dorina Anna • Hűvös Anna • Jászberényi Sára Zsófia • Jele Kitti Rozália • Kindrat Tamás János •
Kovács Viktor • Lőrincz Emma • Merker Iván György • Molnár Judit Réka • Murvai András Máté • Nagy Benjámin Boldizsár •
Nemes Nadin Anna • Neogrády Attila • Ngo Hanh Nikoletta • Oláh Viktória Anna • Percze Mercédesz • Qayum Dániel • Rujp
Tamás • Somogyi Barbara • Südi Anna Ágnes • Sümegi Kinga Dalma • Szabó Csenge Krisztina • Tarnóczi Nóra Anna • Tordai Luca
Anna • Umathum Dóra • Vásárhelyi Petra • Vokó Lili •

• osztályfőnök, történelem F. Tóth Zoltán • magyar nyelv és irodalom, francia nyelv Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin • angol
nyelv Jilly Viktor, Tokár Gábor • német nyelv Bujk Ildikó, SzabóMárta, Bakuczné Szabó Gabriella • olasz nyelv Füzesséry
Zoltánné • orosz nyelv RundaMargit • matematika Hujter Bálint, Kovács Kálmán • informatika szakkör Pásztor Attila • filo-
zófia fakultáció Takács Márta Éva • fizika Csefkó Zoltán • biológia Nagy Péter • kémia Rakota Edina • földrajz Vizy Zsolt •
ének-zene Németh Sándor • rajz, művészettörténet fakultáció Garamvölgyi Béla • testnevelés, testnevelés gyakorlat Ducsai
Barnabás, Koczka Anikó, Antalné Popp Krisztina, Nagy Pálné •
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10.b

• Albert Eszter • Bácsi Barnabás • Bem André • Benis Olivér • Borbás Bence • Borbás Kristóf • Büki Nóra • Fehér Tamás Márk •
Filipszki László • Fóris Anna • Füleki Fábián • Gál Dániel • Hellinger Ákos • Jurin Maxim • Korondi Bence Arnold • Lakos Dávid
Tamás • Lótos Ádám István • Majoros Tamás • Michaletzky Tamás Vilmos • Moussong Zsuzsanna • Nagy Áron • Nemes Balázs
Amadé • Nyárádi Balázs Bence • Szabó Luca • Székely Zsófia • Szűcs Tamás Gábor • Tárkányi Laura Linda • Toró Lilla Réka •
Vánkos Boldizsár László • Zih Botond •

• osztályfőnök, biológiaDr. Müllner Erzsébet • magyar nyelv és irodalom Turcsányi Márta • történelem SzabóMárta • angol
nyelv Czene Zsuzsanna, Fabók Ágnes • német nyelv Bujk Ildikó, Szabó Márta, Bakuczné Szabó Gabriella • francia nyelv
Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin • olasz nyelv Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • matematika Kocsis
Szilveszter • informatika szakkör Pásztor Attila • filozófia fakultáció Takács Márta Éva • fizika, fizika szakkör Dvorák Cecília
• kémia, kémia szakkör Rakota Edina • földrajz Szabó Júlia • ének-zene Németh Sándor • rajz Mészáros Zsuzsanna • testne-
velés Tamás Gábor • testnevelés, testnevelés gyakorlat Antalné Popp Krisztina, Ducsai Barnabás, Nagy Pálné •
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10.c

• Bodnár Levente • Borsi Miklós • Csanálosi Balázs • Csépke Attila • Csepregi-Horváth Dániel András • Dobai Tamás • Farkas
Domonkos László • Hoang Ly Melinda • Horváth Donát Norbert • Kéri Máté • Kiss Dorina • Kovács Bence • Lajos Hanka • Ludman
Levente • Nagy Kartal Dávid • Németh Zsuzsanna Virág • Ratkovics Gábor Ferenc • Sal Kristóf • Siket Olivér László • Sütheő
Dániel Ödön • Szabó Barnabás • Szabó Lili Nelli • Szalka Áron • Szebellédi Márton • Szick Dániel • Trinh Tuan Viet • Ujvári Eszter
• Vadász Tamara • Várgedő Bálint • Vu Mai Phuong • Zarándy Álmos •

• osztályfőnök, matematika Gyenes Zoltán • magyar nyelv és irodalom Dr. Osztovits Szabolcs • történelem Bihari Péter •
angol nyelv Laczkó Ágnes, Számadóné Bíró Alice Anikó • francia nyelv Dr. Kelecsényiné Molnár Katalin • francia nyelv,
francia fakultáció Bartha Gabriella • matematika Dr. Kiss Géza • informatika fakultáció, szakkör Pásztor Attila • filozófia
fakultáció Takács Márta Éva • fizika Horváth Gábor • biológia Erős-Honti Julianna • kémia, kémia szakkör Rakota Edina •
földrajz Vizy Zsolt • ének-zene Németh Sándor • rajz, művészettörténet fakultáció Garamvölgyi Béla • testnevelés Visontai
Miklós • testnevelés, testnevelés gyakorlat Antalné Popp Krisztina • testnevelés gyakorlat Ducsai Barnabás •
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10.d

• Balázs Natália • Bencsik Marcell Domokos • Bíró Barna Soma • Bíró Viktória • Csige Boglárka • Csordás Richárd Tibor • Czifrus
Eszter • Fehér Zsolt • Gehér Panna • Hosszú Norbert • Jakab Anikó • Kis Nikoletta • Kovács Bertold • Kovács Levente Tamás •
Magyar Nóra Melinda • Nguyen Quang Dien David • Pákozdi Éva Anna • Pápay Luca • Prácser Levente • Rausch Krisztina •
Rottek Bence Bendegúz • Simon Annamária • Sörös Dávid • Szávai Márton • Szili Anita Krisztina • Vályogos Anna Eszter •
Záhonyi Petra • Zimmermann Eliza Hanna •

• osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom Dr. Oláh Tibor • történelem Keglevich Kristóf • angol nyelv Fabók Ágnes, Ungor
Andrea • német nyelv Bujk Ildikó, SzabóMárta, Bakuczné Szabó Gabriella • francia nyelv Dr. KelecsényinéMolnár Katalin •
olasz nyelv Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • matematika Kocsis Szilveszter, Solti Edit • informatika, szakkör
Pásztor Attila • filozófia fakultáció Takács Márta Éva • fizika, szakkör Dvorák Cecília • biológia Nagy Péter • kémia Keglevich
Kristóf • földrajz Szabó Júlia • ének-zene Németh Sándor • rajz Mészáros Zsuzsanna • testnevelés. testnevelés gyakorlat
Ducsai Barnabás, Nagy Pálné •
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11.a

• Ádám Tamás • Agócs Edina Marietta • Ágoston Rita • Balogh Tícián Máté • Balog Laura • Bass Judit • Békefi Teodóra • Bujdosó
Csenge • Csoknyay Zoltán • Diószegi Dorottya Anna • Édes Ábel • F. Tóth Anna • Gellai Gábor • Grund Anna Borbála • Halász
Bálint • Horváth Áron Balázs • Kalocsai Bálint • Károlyi Péter Márton • Kelemen Fanni Ráchel • Kovács Friderika Zsuzsánna •
Kurucz Petra Anna • Márkus Melinda • Merényi Attila Bálint • Nádor Anna • Nyeste Dávid Tamás • Samuels Lili • Sokvári Sára •
Székely Anna • Tóth Marcell Zoltán • Tóth Máté Dániel • Zsombor Zita •

• osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom Szentesné Péter Orsolya • történelem Foki Tamás • történelem fakultáció Bihari Péter •
angol nyelv Fabók Ágnes, Szabó Teréz • angol fakultáció Szigeti Balázs • német nyelv Bujk Ildikó, Bakuczné Szabó Gabriella •
német nyelv, fakultáció Szabó Márta • francia nyelv, fakultáció Bartha Gabriella • francia nyelv, fakultáció Unghy-Seres Fanny • latin
nyelv, fakultáció Péli Ágota • olasz nyelv, fakultáció Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • matematika Laczkó László •
informatika, fakultáció, szakkör Pásztor Attila • fizika Richlik-Horváth Katalin • fizika fakultáció Horváth Gábor • biológia Erős-Honti
Julianna • biológia fakultáció Nagy Péter • kémia fakultáció Rakota Edina • ének-zene Tőri Csaba • művészettörténet fakultáció
Garamvölgyi Béla • rajz Zele János • testnevelés Visontai Miklós, Antalné Popp Krisztina •
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11.b

• Árvai Adolf • Bakos Bence • Budavári Bálint Péter • Ferenczi Kinga Kitty • Fülöp Áron • Gecse Dorottya • Gnandt Balázs •
Gyalogh Ádám Tamás • Györgypál Zsolt • Hegel Patrik • Huszár Sebestyén András • Kiss-Illés Gergely • Kovács Barbara Nóra •
Kovács Máté • Kölcsei Nóra Júlia • Krassói Bálint József • Krizsa Ferenc • Lauer Máté • Molnár Lili Gabriella • Nagy Péter • Oláh
Krisztina • Palasik Zsófia • Pham Thi Linh • Rakota Szabolcs • Rossen Péter • Sólyom Anna Barbara • Szabó Máté • Szendrei Gábor
Szabolcs • Szépkúti Bence • Tamás Csongor • Turcsányi Szabolcs Gábor • Ujlaki Katalin • Vokó Boldizsár • Zahemszky Dániel •
Zelenka Olivér •

• osztályfőnök, matematikai Dr. Kiss Géza • magyar nyelv és irodalom Dr. Oláh Tibor • történelem F. Tóth Zoltán • angol nyelv
Jilly Viktor • angol nyelv, fakultáció Szigeti Balázs • német nyelv Bujk Ildikó, Szabó Márta, Bakuczné Szabó Gabriella • fran-
cia nyelv, fakultáció, szakkör Bartha Gabriella • francia nyelv, fakultáció Unghy-Seres Fanny • latin nyelv, fakultáció Péli Ágota
• olasz nyelv, fakultáció Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • informatika, fakultáció, szakkör Pásztor Attila • filozó-
fia fakultáció Takács Márta Éva • fizika Horváth Gábor • fizika, szakkör Dvorák Cecília • biológia Erős-Honti Julianna, Nagy
Péter • kémia Albert Attila • rajz Mészáros Zsuzsanna • testnevelés Nagy Pálné, Antalné Popp Krisztina •
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11.c

• Ács Botond • Babik Bálint • Badacsonyi István András • Berezvai Orsolya • Bíró János • Englert Franciska Éva • Fehér Zsombor
• Göde Ábel • Iványi Béla • Jánosi Júlia Virág • Janzer Barnabás Kristóf • Jávorszky Natasa Indira • Jenei Adrienn • Juhász Kristóf
• Khayouti Sára • Kovács Lilla Veronika • Le Vivien Phuong Trinh • Matolcsi István • Mócsy Miklós • Öreg Botond Zsolt • Pohl Péter
Mátyás • Talyigás Gergely • Virág-Tulassay Zsolt • Weisz Ambrus • Zabó Kristóf •

• osztályfőnök, matematika Dobos Sándor • magyar nyelv és irodalom Petz György • történelem, fakultáció Bihari Péter •
angol nyelv Szabó Teréz, Nagy Ildikó • angol fakultáció Szigeti Balázs • francia nyelv, fakultáció Unghy-Seres Fanny • francia
fakultáció Bartha Gabriella • matematika Gyenes Zoltán, Hujter Bálint • informatika Richlik-Horváth Katalin • informatika
fakultáció, szakkör Pásztor Attila • filozófia fakultáció Takács Márta Éva • fizika Dvorák Cecília, Horváth Gábor • biológia
Erős-Honti Julianna • biológia fakultáció Nagy Péter • kémia fakultáció Rakota Edina • ének-zene Németh Sándor • rajz,
művészettörténet fakultáció Garamvölgyi Béla • testnevelés Tamás Gábor, Nagy Pálné •
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11.d

• Bajnok Anna Borbála • Bányai Gábor • Borosi Balázs • Csellár Lilla • Demeter Dániel János • Farkas Bence • Fekszi Elena Fruzsina
• Horváth-Repárszky Ádám • Iványi Blanka • Kaliszky Zsolt • Kárpáti Zoltán • Kocsi Ádám • Kotán Krisztina Melinda • Kőrösi Péter
• Mályusz Dominika Flóra • Mándoki Sára • Marosi Petra Rita • Meleg András • Meskó András • Örvényesi Bálint • Schiller Patrik
• Szabó Péter Bernát • Szécsi Péter • Szűcs Miklós Dávid • Tanos Viktória • Török Tímea • Trinh Sarolta Hai Yen • Várkonyi Ádám
Zsolt • Végh Veronika Olívia • Virág-Tulassay Eszter •

• osztályfőnök, angol nyelv Számadóné Bíró Alice Anikó • magyar nyelv és irodalom Turcsányi Márta • történelem, fakultáció
Szabó Márta • angol fakultáció Szigeti Balázs • angol szakkör Tokár Gábor • német nyelv Bujk Ildikó, Bakuczné Szabó Gabriella
• német nyelv, fakultáció Szabó Márta • francia nyelv Unghy-Seres Fanny • francia nyelv, fakultáció, szakkör Bartha Gabriella • latin
nyelv Péli Ágota • olasz nyelv Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • matematika Orosz Gyula, Paróczay József • infor-
matika fakultáció, szakkör Pásztor Attila • filozófia fakultáció Takács Márta Éva • fizika Richlik-Horváth Katalin • fizika fakultáció
Horváth Gábor • biológia Albert Attila • biológia fakultáció Nagy Péter • kémia fakultáció Rakota Edina • ének-zene Tőri Csaba •
művészettörténet Mészáros Zsuzsanna • testnevelés Visontai Miklós, Nagy Pálné • ábrázoló geometria Bárdné dr. Feind Teréz •
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12.a

• Apor András • Benedek Márta • Berndt Mihály András • Bodó Fanni • Csomó Dana • Dézsenyi Zoltán • Dóczy Orsolya • Gáspár
Kristóf • Gellért Áron Bertram • Jele Ádám Patrik • Karvaly Balázs Tamás • Kocsor Dániel • Komolafe Kareem Tolani • Krajewska
Weronika • Nagy Dorottya • Nagy Flóra • Nagy Zsófia Piroska • Nguyen Huy Hoang • Oláh Miklós István • Pintér Viktória Ilona •
Rickert Anna Flóra • Rózsa Tamara • Strausz Anna • Szabó Panna Réka • Szarka Eszter Luca • Szedenik Hanna • Sztanó András •
Tajnafői Gábor • Tomopulosz Alexandra • Török Bálint • Vásárhelyi Dalma • Vasvári Péter • Vida Mónika Ruth •

• osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, médiaismeret Dr. Osztovits Szabolcs • történelem, történelem fakultáció F. Tóth
Zoltán • angol nyelv Fabók Ágnes • angol nyelv és fakultáció Szabó Katalin • német nyelv Bujk Ildikó, Bakuczné Szabó
Gabriella, Szabó Júlia • német fakultáció Szabó Márta • francia nyelv, szakkör Unghy-Seres Fanny • francia fakultáció
Bartha Gabriella • latin nyelv Péli Ágota • olasz nyelv, fakultáció Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • mate-
matika Hámori Veronika, Orosz Gyula • informatika fakultáció, szakkör Pásztor Attila • filozófia, fakultáció Takács Márta
Éva • fizika Horváth Gábor • fizika fakultáció Dvorák Cecília • biológia fakultáció Erős-Honti Julianna • kémia fakultáció
Keglevich Kristóf • ének-zene Németh Sándor • rajz Zele János • testnevelés Nagy Pálné, Antalné Popp Krisztina •

!2014_8_gimn_okep:Layout 1  2014.05.26.  22:03  Oldal 126



Fazekas-évkönyv 127

12.b

• Balogh Olivér Márton • Daradics Noémi • Draskóczi Ádám • Dzama Demjén László • Fárizs András • Farkas Levente • Felföldi
Annamária • Halász Máté • Hortobágyi Tamás • Ivánczi Márton • Kecskés Eszter • Kőhegyi Balázs Martin • Krausz Dániel • Kutfej
Bence • Majoros Péter • Németh Gábor László • Póti Botond Tamás • Sárközi Bálint • Schantzl Richárd • Somoskői Balázs Márk •
Sümegi Ambrus • Szabó András László • Szabó Gyula • Szántó Tamás • Takács Gergely • Tempfli Dóra •

• osztályfőnök, történelem, kémia Keglevich Kristóf • magyar nyelv és irodalom Petz György • történelem fakultáció Szabó
Márta, F. Tóth Zoltán • angol nyelv Tokár Gábor, Zanatiné Szántai Ildikó • német nyelv Bujk Ildikó, Bakuczné Szabó
Gabriella, Szabó Júlia • francia nyelv, szakkör Unghy-Seres Fanny • francia fakultáció Bartha Gabriella • latin nyelv, fakultáció
Péli Ágota • olasz nyelv, fakultáció Füzesséry Zoltánné • orosz Runda Margit • matematika Gyenes Zoltán, Fazakas Tünde •
informatika fakultáció, szakkörPásztorAttila • filozófia TakácsMárta Éva • fizikaDvorákCecília • biológiaDr.Müllner Erzsébet
• művészettörténet fakultáció Garamvölgyi Béla • testnevelés Tamás Gábor, Antalné Popp Krisztina •
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12.c

• Ágoston Péter • Béky Csenge • Csépke Péter • Csepregi-Horváth Zsófia Ágnes • Csernák Tamás • Csigi Máté • Érsek Laura •
Gehér Boglárka • Gergely Anita • Gulyás Márton Bálint • Homonnay Bálint • Kabos Eszter • Kalló Kristóf • Kiss Péter • Kutasi
Kristóf • Machó Bónis • Maga Balázs • Nagy Bence Kristóf • Németh Gergely Dániel • Németh Ilona • Ngo Tan Dai • Papp Gergely
• Soós Benedek Vince • Szabó Dániel • Tatár Dániel • Tossenberger Tamás • Tőri Tünde • Török Mihály •

• osztályfőnök, matematika Hraskó András • magyar nyelv és irodalom Dr. Oláh Tibor • történelem Bihari Péter • történelem
fakultáció Szabó Márta • angol nyelv Tokár Gábor, Nagy Ildikó • francia nyelv Leányfalvi Gyöngyi • francia fakultáció
Bartha Gabriella • matematika gyakorlat Kiss Gergely, Orosz Gyula • informatika fakultáció, szakkör Pásztor Attila • filozó-
fia fakultáció Takács Márta Éva • fizika Szokolai Tibor, Horváth Gábor • biológia, fakultáció Erős-Honti Julianna • kémia
fakultáció Keglevich Kristóf • rajz Zele János • testnevelés Visontai Miklós, Antalné Popp Krisztina •

!2014_8_gimn_okep:Layout 1  2014.05.26.  22:04  Oldal 128



Fazekas-évkönyv 129

12.d

• Balogh Viktória Ada • Bencsik Ambrus Dániel • Biricz András Mátyás • Bursics Anna • Csordás Gábor András • Hegedüs Fanni
• Hives Virág • Horváth János • Komáromi Kinga • Kovács Benedek • Kozma András • Merényi Péter János • Moussong Éva •
Németh Klára Anna • Rausch Eszter • Ressely Kinga • Rubold Bálint • Szabó Attila Dániel • Szabó Bence • Szarka Nikolett •
Várkonyi Máté László • Vigh Péter • Vincze Daniella Valentina • Wéber Ádám • Ződi Levente Zsolt •

• osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom Studinger Józsefné • történelem Runda Margit • történelem fakultáció Szabó
Márta, F. Tóth Zoltán • angol nyelv Laczkó Ágnes, Zanatiné Szántai Ildikó • német nyelv Bujk Ildikó, Bakuczné Szabó
Gabriella, Szabó Júlia • francia nyelv, szakkör Unghy-Seres Fanny • latin nyelv, fakultáció Péli Ágota • olasz nyelv, fakultáció
Füzesséry Zoltánné • orosz nyelv Runda Margit • matematika Solti Edit, Dobos Sándor • informatika fakultáció, szakkör
Pásztor Attila • filozófia, fakultáció Takács Márta Éva • fizika Richlik-Horváth Katalin • fizika fakultáció Dvorák Cecília • bio-
lógia, fakultáció Erős-Honti Julianna • kémia fakultáció Keglevich Kristóf • művészettörténet Mészáros Zsuzsanna • testne-
velés Tamás Gábor, Antalné Popp Krisztina • ábrázoló geometria Bárdné dr. Feind Teréz •

!2014_8_gimn_okep:Layout 1  2014.05.26.  22:04  Oldal 129



Az idei feldolgozott két téma a hazugság és a sors kérdés-
körei voltak. A hazugság a Magyar Filozófiai Társaság éves
konferenciatémájának átvétele, a sors kérdését a szervezők
választották.
Tanár előadások

A hazugságról elsőként Ullmann Tamás (ELTE BTK
Filozófia Intézet) tartott előadást, felvetette, hogy a fogalmat
vizsgálhatjuk önmagában (nem komplementer fogalomként,

FIDI 2013 BESZÁMOLÓ

130 Fazekas-évkönyv

A Magyar Filozófiai Társaság támogatásával immár sokadik
éve megrendezett Filozófiai Diáktalálkozó (FIDI) szervezését
évről évre más város, iskola, tanár vállalja. Idén először lett a
helyszín Budapest, az Eötvös József Collegium (EC) adott ott-
hont 2013. július 4. és 7. között a rendezvénynek. Az idei
tanév különlegessége volt még az is, hogy a három szervező
között két volt FIDI-s diák szerepelt: Tóth Olivér István (idén
végzett filozófia MA tanulmányaival az ELTE-n, az EC Filozófia
műhelyének tagja), és Ádám Zsófia (jelenleg elsőéves ma-
gyar BA szakos hallgató az ELTE-n, az EC Filozófia Műhely tag-
ja), a tanári szervező pedig Takács Márta (a Fazekas filozófia-
tanára) volt. A 35 résztvevő között is nagy arányban szerepel-
tek a most már egyetemi hallgató, volt FIDI-s diákok.

A program felépítése követte a hagyományokat: szakértő
tanárok (egyetemi, középiskolai) előadásaival indult a témafel-
dolgozás, melyeket a következő napon a diákok előadásai kö-
vettek, majd sor került egy, a témához kapcsolódó film megte-
kintésére és megvitatására, megismerkedhettünk a rendez-
vénynek otthont adó Eötvös Collegium múltjával és jelenével
(Dr. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója meleg han-
gon köszöntötte az egybegyűlteket), zárásként a helyszínhez
kapcsolódó kulturális program, majd közös játék szerepelt.
A programot végigkísérte a folyamatos eszmecsere és vita.

FFiilloozzóóffiiaa
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nak. Surányi László idézte Pascal mondását, miszerint a logi-
kai hibák karakterhibák, a kettő nem szétválasztható. És fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy ez egy egész társadalomra
nézve is igaz. Az előadása végén felolvasott Kierkegaard Apil-
lanat című írásából.

A sorsról szóló nyitóelőadást Lautner Péter (PPKE BTK
Filozófiai Intézet) tartotta, aki az ókori görög filozófiában
mutatta be a fogalom alakulását. Elsőként a klasszikus görög
filozófia nagy alakjainak életművét vizsgálta. Bár Platón
Állama (X. könyv) szerint rögzítve van az életutunk, mégis
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vagyis az igazság ellentéteként), mert a hazugság az ember
működésének alapvető jellemzője tud lenni. Az előadó két
filozófusnál, Kantnál és Sartre-nál mutatta ezt be. Kant szerint
az, ami az igazán rossz az emberben, és ami így megakadá-
lyozza, hogy átlépjen a moralitásba, az nem a testisége (ez
nem lehet a rossz oka, hiszen ez adottság), hanem a hajlama,
hogy a mozgatórugója az erkölcs helyett az önszeretet
legyen. Ezt nevezi Kant álnokságnak. Ez az, amikor csak jónak
tűnünk, csak jónak tüntetjük fel magunkat, valójában ez a
„rózsaszín köd” az önszeretetből, az önmagunknak való
hazugságból ered. Sartre-nál a hazugságot az inautentikus-
ság jelenti, vagyis az, hogy az ember úgy tesz, mintha azo-
nossá tudna lenni, mintha valamivé tudna válni. Ezzel meg-
csalja magát, hiszen az ember soha nem lehet az, ami.
Létezésünk alapszerkezetéhez tartozik, hogy szeretnénk azo-
nosak lenni valamivel, és ugyanakkor nem vagyunk azonosak
semmivel. Aki elfedi az ebből fakadó szorongást, az hazudik
magának, megcsalja magát. Egyrészről hajlamosak vagyunk
elfedni a kellemetlenségeket valamilyen vonzóbb képpel,
másrészről hajlamosak vagyunk kreálni egy kellemesebb ké-
pet. Az öncsalás mellett a mindig igazmondás kényszeressé-
ge is hiba, mert ezzel azt feltételezzük (újra öncsaló módon),
hogy képesek vagyunk megragadni magunkat. A két filozó-
fus rokon vonása, hogy mindketten a hazugság eredendő
alapjának az önmagunknak való hazugságot tartják, ez a
gyökere minden továbbinak.

Surányi László (a Fazekas matematikatanára) személyes
bevezetéssel indított: elmesélte, hogy a Budapesti Dialogikus
Iskola, Tábor Béla és Szabó Lajos szellemi örökségét folytatja,
ők pedig legszorosabban a Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig
és Martin Buber által képviselt dialogikus gondolkodáshoz
kapcsolódnak, filozófiájuk középpontjába az „én”-hez való
viszony helyett a „te”-hez való viszonyt és a nyelvet helyezik.
A hazugságot a következőképpen definiálta: hazugság az,
amikor az ember nem tud, vagy nem akar jelen lenni az aktuális
helyzetnek arányosan megfelelve. A bibliai „Imhol vagyok!” a
jelen levés, a hazugságmentes állapot megszólalása, ilyen a
gyerekek világának kezdeti (paradicsomi) állapota is, amikor
az ember „még nem látszik ki”. A hazugság talaja viszont pél-
dául az, amikor szétválasztódik a személyes és a teoretikus
nézőpont, ezt a hibát maguk a filozófusok (és a matematiku-
sok) is sokszor elkövetik, pedig megfelelő arányú személyes
jelenlét nélkül teoretikus fejtegetéseik hazugságnak számíta-
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hozó Heisenberg által bevezetett határozatlansági relációt,
az Edward Lorenz amerikai meteorológus és matematikus
által elsőként leírt pillangóhatást, valamint kitért a Laplace-
démonra és a Gödel-tételre.

Merényi Péter (Fazekas) a sors kapcsán az önkiteljesítő
életet mutatta be. A születés utáni ősi misztikus egység tuda-
ta a szabadságra és öntudatra ébredt énnel megszűnik, mely-
nek feladata ezek után ennek újbóli, kiteljesedett megtalálá-
sa lesz. A későbbi kiteljesedett én következik a kezdeti álla-

nyitott egyrészt az, hogy hogyan éljük azt le (erényesen-e),
másrészt, hogy az adott pillanatban hogyan cselekszünk.
A Timaiosz második keletkezéstörténetéből pedig az látható,
hogy ha van rendezetlenség a világban (akár elkülöníthető
módon, akár elkülöníthetetlenül, az egész világot átjárva),
akkor van spontaneitás is. Arisztotelész kapcsán az előadó
elemezte a filozófusnak a determinizmus ellen hozott érveit,
és bemutatta, hogy a világban Arisztotelész szerint nincs ri-
gid determinizmus. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek okok,
hanem azt, hogy lazább sémák vannak, és az oksági sémák-
ban van játéktér. Kitért az etikai determinizmus kérdésére is,
vagyis arra, hogy a jellem meghatározza-e a tettet. Bemutatta
Arisztotelésznek azt a felfogását, hogy felelősek vagyunk a
jellemünkért is, nem csupán a cselekedetünkért, hiszen a fia-
tal felnőtt már tudja magában, hogy mi a célja, vagyis tudato-
sítja magában, mi a karaktere, ezért felelős azért, hogy ezen
célok nevében cselekszik-e.
A sztoikus filozófia váltást hozott a kérdésben: megjelent a
fátum, vagyis a sors fogalma, ami szakadatlan oksági láncot
jelent, vagyis felmerült az a komoly etikai dilemma, hogy
akkor hogyan lehetünk felelősek a tetteinkért. Lautner Péter
elemzéséből kiderült, hogy a sztoikusok nem egyszerű oksá-
gi sorokban gondolkodtak, hanem a világ bonyolult, összefo-
nódott hálózatában. Egy oksági soron (benyomás→ képzet→
jóváhagyás → megragadás → késztetés → cselekvés) belül
pedig van egy pont, amely aluldeterminált, ez pedig a jóvá-
hagyás. Az, hogy egy képzetet milyen jelentéssel ruházunk
fel, alakítható. Vagyis ezért felelősek vagyunk, így van jelle-
münk, amiért akár hibáztathatóak is vagyunk. Az egész szto-
ikus metafizikán belül az aluldetermináltság eredete az, hogy
a lélek az egész világot alakító értelemnek a fragmentuma,
így örökli az isteni értelem autonómiáját, valamint arra irá-
nyul (ha jól használjuk), ami az adott ember javára válik.

Diák előadások

A tanári előadásokat követték a diákok előadásai, itt for-
dított volt a témák sorrendje: először szerepeltek a sorsról, és
utánuk a hazugságról szólók. A diákok előadásához kapcso-
lódó vitákat Tóth Olivér István moderálta.

Gál Szabolcs (egyetemi hallgató) előadásából kiderült,
hogy a sors kérdése a fizikával is szorosan összefügg. Bemutatta
a kvantummechanika fejlődésében forradalmi fordulatot
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már két személyben megteste-
sülve jelent meg az ellentmon-
dás, akkor elkerülhetetlen volt a
tragikus összecsapás. Őszinte szembenézésre, hazugságmen-
tes tisztánlátásra lett volna szükség.

Turcsányi Szabolcs (Fazekas) a bibliai parancsolatból
indult ki, utána kitért a Smullyan-féle logikai fejtörőkre a
hazugság kapcsán, aztán nagy vitát váltott ki azzal az állításá-
val, hogy „Minél több egy hazugságban az igazság, az annál
jobb hazugság”, vagyis„Az igazság ekkor nem más, mint töké-
letes hazugság.” Szabi amellett is érvelt, hogy a nyelv nem al-
kalmas arra, hogy 100%-ig leírjuk azt, hogy mit is gondolunk,
néhány ezer szavas szókincsünk van, és ezekkel egy gondola-
tot leírni lehetetlen úgy, hogy azt a másik is ugyanúgy gon-
dolja. Tehát ha igazat akarunk is mondani, az sosem fog sike-
rülni, mert ha még pontosan el is mondjuk, lehet, hogy a má-
sik nem úgy értelmezi azokat a szavakat. Tehát ha Istennel
nem számolunk, akkor nincs „Igazság”, csak annak változatai
személyekre lebontva.

Film

A diákelőadások és az azokat fűszerező kimerítő viták
után tekintettük meg Fassbinder Lola című 1981-ben készült
alkotását. A film megbeszélésére másnap délelőtt Szilvay Máté
(jelenleg irodalom és kultúratudomány szakos hallgató az ELTE
BTK-n, korábban az EC Filozófia Műhelyének tagja) vezetésével
került sor.

Fassbinder filmje az NSZK-ban, az 1950-es évek elején, vagyis
a jóléti állam, a fogyasztói társadalom kiépülésének időszakában
játszódik, akkor, amikor a nemzeti szocialista ideológia helyé-
be a gazdasági növekedés ideológiája lépett. A filmben egyes
falakon még belövésnyomok, más falakon már új, dekoratív

potból, például a kései Tolsztoj hordozza a korábbi gondola-
tait, csak kiteljesedettebb formában. Péter elemezte Goethe
Faustját is a kierkegaard-i stádiumelméletet felhasználva.

Palasik Róbert (Fazekas) a hazugság témakörén belül az
összeesküvés-elméletekkel foglalkozott. Több összeesküvés-
elmélet gyanús történetet mutatott be, és megszavaztatta a
hallgatósággal, ki melyiket tartja annak. Például:
1. Peti azt gyanítja, hogy az ismerősei hetek óta azért mond-
ják le a találkozókat, mert titokban születésnapi bulit szervez-
nek neki.
3. Az ENSZ-t a liberálisok hozták létre, hogy megvalósíthassák
az internacionális világkormányt.
4. Az USA kormánya évek óta elolvassa/lehallgatja az állam-
polgárok minden emailjét és telefonhívását.
Ezután összefoglalta az összeesküvés–elméletek közös tulaj-

donságait, és kitért pár gondolkodónak a témával kapcsolatos
tézisére. Például Mircea Eliade szerint az összeesküvés-elméle-
tek (és a városi legendák) az ember ösztönös mítoszteremtési
kísérletei a mai, szekuláris világban. Michael Shermer pedig
evolúciós szempontból tartja fontosnak az összeesküvés-elmé-
leteket: „Ha elhisszük, hogy tigris van a bokorban, pedig csak a
szél fúj, még mindig jobban járunk, mint ha fordítva van”.

Lajos Mátyás (egyetemi hallgató) arról beszélt, hogy bi-
zonyos nagy összeütközéseket meg lehetne előzni, ha az em-
ber őszintén szembenézne magával és ellentmondásaival.
Szophoklész drámáját hozta fel példának: Antigoné és Kreón
összecsapása már jóval korábban sejthető lehetett volna ak-
kor, ha az ember végiggondolja a gondolatokban rejlő ellent-
mondásokat, és akkor még orvosolni is lehetett volna. Mikor
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kiépülő társadalom játékszabályait (még ha azok romlottak
és erkölcstelenek is) értik, nyíltan vállalják, nem pedig elfedik.
Lola kendőzetlenül kimondja, hogy az egész város hazugság-
ra és megjátszásra épül, és ő pont ennek akar a része lenni,
Schukert pedig azt, hogy mindenki megvehető, csak meg kell
találni az árát. A kisváros nyugalmát felkavaró von Bohm ára
Lola lesz, megkapja feleségül, és ezzel újra helyreáll a zavarta-
lan állapot. A film zárlata mesterien ironikus: rögtön az esküvő
után Lola Schukerttel vonul vissza „nászéjszakára”, míg von
Bohm Esslinnel és Lola Schukerttől való kislányával együtt sé-
tálgat az erdőben. A film utolsó jelenete az irónia csúcspontja:
a kislány megkérdezi von Bohmtól (azon a helyen és abban a
pózban, ahogy Lola először felajánlkozott a férfinak), hogy bol-
dog-e, mire azt a választ kapja, hogy„Igen, boldog.” A nézőnek
nem lehet kétsége: egy végletekig romlott világot, semmiféle
jövőbeli reményt fel nem mutató filmet látott a kiépülő nyuga-
ti társadalomról, melynek sarokköve a prostituált Lola, aki már
a film elején kimondta gondolkodásának alaptételét: „Nálam
az értelem meghatározóbb, mint a lélek”, és aki a film végére
szerves, megkerülhetetlen részévé válik a kisváros életének,
akinek még Schukert finnyás, arisztokrata származású felesége
is elismeréssel adózik.

Kiállítások

Egon Schiele és Helmut Newton képeit a Szépművészeti
Múzeumban szombaton tekintettük meg. Előtte az Eötvös
Collegiumban a kiállítás megértését szolgáló előadást hall-
hattunk Őze Esztertől (jelenleg az MKE kortárs művészetel-
méleti és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatója, koráb-

borítás látható. A történet Lola, a prostituált köré szerveződik.
Őt veszik körbe az egy-egy típust megjelenítő férfiak:
Schukert, a mindenben hasznot kereső, mindent megvásá-
rolhatónak kezelő építési vállalkozó, az ő„privát kurvája” Lola;
Esslin, a magát humanistának, kommunistának valló, ugyan-
akkor a magát Schukertnek első szóra eladó beosztott, aki
Lola legfőbb beszélgetőpartnere; és a városba a film cselek-
ményének ideje alatt érkező von Bohm, az új építésügyi refe-
rens, aki szeretné fellendíteni az újjáépítést korrupció nélkül.

A történetet ez utóbbi szereplőnek, von Bohmnak a megér-
kezése és Lolához fűződő kapcsolata viszi előre, ő az, aki
megbolygatja a kisváros életét. Nagy lendülettel veti bele
magát az újjáépítésbe, a város politikusaival és vállalkozóival
való egyeztetésbe, valamint elkezd udvarolni a könyvtárban
megismert gyönyörű fiatal nőnek (Lolának), akivel aztán
együtt kirándul és énekel a templomban. Minden gyümöl-
csözően alakul addig, míg Esslin el nem viszi a kuplerájba,
ahol találkozik minden fontos emberrel, de egészen más kör-
nyezetben, és rádöbben a város másik, igazi életére.
Lerántódik a lepel Loláról is, ekkor jön rá, hogy az a fiatal nő,
akinek végül még a kezét is megkérte, a legdrágább prostitu-
ált a kuplerájban.

A film keserű társadalomkritikájához kapcsolódik, hogy
közös elemzésünk során kiderült, hogy a két legrokonszenve-
sebb szereplőnek Lolát és Schukertet tartjuk, pont azokat a
szereplőket, akik mindent megvásárolhatónak és eladható-
nak gondolnak, akik a film metaforikus nyelvezete szerint a
„keselyűk”, viszont épp ők azok, akik nem hazudnak, akik a

134 Fazekas-évkönyv

!2014_9_filozofia:Layout 1  2014.05.26.  22:16  Oldal 134



ban EC Történész Műhelyének tagja). Az alkotók életpályájá-
nak, stílusának, jelentőségének bemutatása kapcsán Eszter
kiemelte mindkét alkotónál a test újszerű felfogását. Schiele
túllép mestere, Klimt vonalharmóniáján, és csak az önmagá-
ban álló emberi alakra koncentrál. Az előadó felhívta a figyel-
met arra az ellentmondásra, hogy bár a Schiele által ábrázolt
testek feltárulkozóak, nem rejtegetik a saját testiségüket (és ez
éppúgy igaz a modellekről készített képekre, mint az önábrá-
zolásokra), mégis zárt, magányos világot képviselnek. Így ho-
zott létre Schiele egy különös, szorongással teli világot.
Newton fotóit, divatfotóit a hideg profizmus, a tökéletes test
bemutatása jellemzi.

Játék

Az utolsó közös vacsorát éjszakába nyúló játék követte.

Bevezetésként mindenki mondott magáról egy igaz és egy
hamis történetet, a többieknek pedig ki kellett találniuk, melyik
melyik. Aztán activity következett: sikerült testbeszéddel elmu-
togatni olyan kifejezéseket, mint például a „mítosz”, „jóváha-
gyás” (sztoikus filozófia), „kategorikus imperatívusz”, olyan idé-
zeteket, mint „nem a tudat határozza meg a létet, hanem a lét
határozza meg a tudatot”, „aki ésszerűen néz a világra, arra a
világ is ésszerűen néz”, „Halj meg idejében; így tanítja
Zarathustra”. És sikerült rajzolással olyan könyvcímeket elma-
gyarázni, mint„A világ mint akarat és képzet”,„Értekezés az embe-
ri értelemről”,„Leviatán.”

Mit jelent a FIDI?

Fazekas-évkönyv 1��

A nyár a fiatalok számára a strandolás, kikapcsolódás
mellett egyre inkább a fesztiválokról is szól. Talán nem vélet-
len, hogy a gazdag nyári programkínálat ellenére a már egye-
temi hallgató diákok is még mindig úgy érzik, hogy érdemes
ellátogatniuk a FIDI-re. Pont az található meg itt, ami a feszti-
válokról programszerűen hiányzik: a véget nem érő szellemi
viták, az őszinte, egymásra odafigyelő kommunikáció. Sokkal
többet tud nyújtani a FIDI, mint egy iskolai filozófiaóra, hiszen
itt a beszélgetések nem érnek véget 45 perc után, a gondola-
toknak van idejük érlelődni, és akár a következő napon újra
felvethetők, és más szempontból megvizsgálhatók. Örömét
lelheti ebben a vitában aktívan résztvevő, és az azt csak in-
kább csendesen szemlélő is, hiszen ez a szellem mozgása.

Köszönet
Köszönjük a Magyar Filozófiai Társaságnak az évek óta nyúj-
tott segítséget és a mind szellemi, mind anyagi értelemben
nyújtott támogatást.
Köszönjük az Eötvös József Collegiumnak, hogy otthont
adott a rendezvénynek, és hogy szállást biztosított a vidékről
érkezőknek.
Köszönjük a résztvevő iskolák alapítványainak a támogatást.
Köszönjük a résztvevő diákoknak és tanároknak, hogy élet-
ben tartják a FIDI-t.

Takács Márta

Hová lett Isten?
A 2014. március 4-i filozófiaórára – dolgozatként – a feladat az
volt, hogy írjanak önálló véleményt kifejtő, érvelő szöveget, amely
egy híres filozófus idézetére reagál. Ádám egy Nietzsche-idézetet
választott, és nagyon érdekes szöveget alkotott. (Takács Márta)

„Hová lett Isten? – kiáltott föl. – Majd én megmondom nek-
tek! Megöltük őt, ti és én! Gyilkosai vagyunk mindannyian!
(…) E tett nagysága nem túlságosan nagy hozzánk képest?
Nem kell-e istenné lennünk nekünk is, hogy méltónak mutat-
kozzunk e tett nagyságára?”

(Nietzsche: A vidám tudomány)
Bűntény: minden
Kár: mindenkié
Elkövető: mindenki
Időpont: mindig
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Ha hatgyerekes cigány családba születek, nem nyerek
diákolimpiát
• Palasik Róbert 18 éves, idén májusban megnyerte a
Nemzetközi Filozófiai Olimpiát. Ezt a versenyt huszonegyedik
alkalommal rendezték meg diákoknak, az idei döntő
Dániában volt.
• A Fazekas Mihály Gimnáziumba járt, most érettségizett,
jövőre a University College London közgazdász szakján foly-
tatja.
• Filozófiával csak fakultáción foglalkozott, igazán a politi-
kai filozófia érdekli.
• A nyertes esszéjében a demokratikus hagyományok elsa-
játításának fontosságáról írt. Bár nem jelenhetett meg nyíltan
az esszében, a legtöbb állítását a magyar valóság is ihlette.

A Nemzetközi Filozófiai Olimpiát középiskolás diákoknak
szervezik, idén már negyven országból érkeztek versenyzők.
Az indulóknak négy híres filozófus idézete közül kell kiválasz-
taniuk egyet, és arról írniuk egy esszét. Persze számít, hogy az
idézetet történeti kontextusba helyezzék, de legalább annyit,
hogy nekik mi jut eszükbe a mondottakról, hogyan gondol-
ják tovább a témát. Bár a zsűri akár több diákot is díjazhat
aranyéremmel, azt idén csak Palasik Róbert nyerte el.

Tanulni a történelemből
Palasik a filozófiához meg úgy általában a társadalomtudo-
mányokhoz a történelem felől érkezett. Nagyon fiatalon
elkezdett történelmi könyveket olvasni. Hat és fél évesen már
azzal sokkolta családtagjait, hogy fejből felsorolta az összes
magyar királyt. A filozófiára máig mint fontos segédtudo-
mányra tekint, az fel se merült benne, hogy csak ezzel foglal-
kozzon: meg sem lehet élni belőle, és más is érdekli.
A gimnázium utolsó két évében kezdett el filozófiafakultáció-
ra járni.
– A görögökkel kezdtük persze, meg azzal, hogy akkor még
minden tudomány a filozófia alá tartozott. Amikor ezt először
hallod, nem is tudod hova tenni. Pedig csak arról van szó, hogy
a világra mint egy koherens egészre tekintettek. Aztán az idők
során a tudományok különváltak, de az megmaradt, hogy a
filozófia segít feltárni köztük az összefüggéseket.
Az olimpia dániai döntőjébe egy hazai válogatóversenyen

Helyszín: mindenhol
Módszer: mindenhogy

Ítélet: semmi

Ügyvéd: Tisztelt Bíróság! Védencem, az Emberiség nevében kér-
dem: hol a bizonyíték? Ha jól tudom, holttestet nem találtak…
Ügyész: Hát persze, hogy nem! Hogy is találnának, hisz eleve
testetlen lény öletett meg.
Ügyvéd: Na és hogyan?
Ügyész: Nézze, ez rém egyszerű: az Áldozatot a belé vetett hit
tartotta fenn. Amint az ön Védence elfordult Tőle, mivé lett
volna?
Ügyvéd: Miért, eddig volt valaki vagy valami?
Ügyész: Persze, ott volt mindenkiben.
Ügyvéd: És így nem „mindenkinek” kellett volna meghalnia?
Ügyész: Nem, csak egy részük… Saját maguk darabkája pusz-
tult el.
Ügyvéd: Az öngyilkosság az bűn-e az állam jogrendszere sze-
rint?
Ügyész: Ez nem öngyilkosság, kérem szépen, ez öncsonkítás.
Ügyvéd: Akkor miért az az alperes, aki kárt szenvedett?
Ügyész: Mert megölte saját teremtményét.
Ügyvéd: Akkor ki teremtett meg kit, és kinek van joga az élet
fölött bíráskodni?
Ügyész: Az ön Védence alkotta meg és emelte maga fölé az
Áldozatot.
Ügyvéd: Maga szerint bűn attól elvenni az életet, akinek mi
adtuk?
Ügyész: Kérem, ez hallatlan! Még hogy mi adtuk?! Hát Ő adta
nekünk, Ő tett bennünket magunkká, a Maga képére terem-
tett minket.
Ügyvéd: Akkor bizonyára az Ő hibája a mi feltételezett gyilkos
mivoltunk is…
Ügyész: Nem! Ő ezeknek felette áll, Ő minden földi, halandó
érintettségtől és gyarlóságtól mentes.
Ügyvéd: Tehát semmilyen szinten nincs beleszólásunk az Ő
létébe, életébe és halálába?
Ügyész: Nincs! Hogy is lehet képes az ön Védence az Áldozat
létébe beleszólni?
Ügyvéd: Köszönöm, nincs több kérdésem.
Ügyész: Maga istentelen barom!

Draskóczi Ádám 12. b
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ott van, ahol van élő demokratikus tradíció. Az ilyesmi pedig
nem alakul ki magától.
– Macintyre szerint minden embernek rengeteg párhuzamos
narratívája van a világról. Én például rendelkezem a diák narra-
tívájával, mostanában az érettségiző narratívájával, és idefele a
villamoson felvettem az utas narratíváját is. A demokratikus tra-
díciókat is így lehet elsajátítani. Ha az emberek látják, hogyan
lehet toleránsnak lenni, hogyan lehet a másikra odafigyelve
cselekedni, akkor idővel ezt fogják tenni. De ezekbe a szerepek-
be bele kell tanulni, maguktól ezek nem jelennek meg.

Demokratikus tradíciók kialakítására szoruló ország
– Itt áll Magyarország ebben a sémában. És ebben csak na-
gyon lassan lehet változásokat elérni. De vannak biztató je-
lek. Fontos például az uniós tagságunk, mert az EU egy olyan
intézményrendszer, amelynek működésén keresztül a ma-
gyar társadalom is demokratikus működésmódokat tanulhat
el. Fontos még a közösségi média terjeszkedése, mert általa
egyre több embernek van lehetősége megnyilvánulni, véle-
ményt kifejezni.
Palasik nagyon fontosnak látja az utóbbi idők diáktüntetéseit
is, amiknek világába fokozatosan ő maga is belesodródott.
Ezek mögött olyan alulról épített mozgalmak állnak, amelyek
a demokratikus szerveződés terében tudtak újat mutatni itt-
hon. Azzal, hogy a bázisdemokratikus modellt választották
működésükhöz; azzal, hogy mindenkit megpróbáltak bevon-
ni. Persze ez sokszor egyáltalán nem működött, számos alka-
lommal futottak bele zsákutcákba, órákon át zajló vitákon
nem jutottak döntésre. De erre a helyzetre is alkalmazható a
hegeli dialektika.
Tézisként ott volt a kormány végsőkig centralizált hatalom-
struktúrája. Ezzel szemben antitézisként a diákok szervezke-
dése, ami sokszor kaotikus széteséssel járt együtt. A kettőből
jöhet a szintézis, azok a születőfélben lévő mozgalmak, me-
lyek tanultak az eddigi hibákból, viszont ugyanúgy nem kér-
nek a kormány hatalomkoncentrációjából.
Ilyesmivel Palasikék is próbálkoznak: a Társaság egy Tudatos
Társadalomért épp azért jött létre nemrég, hogy az eddigi kí-
sérleteknél szervezettebb módon próbálják terjeszteni a de-
mokratikus értékeket a fiatalok között.

Politikailag inaktív társadalom
A legnagyobb probléma Palasik szerint. Kevesen szavaznak,

jutott ki. A döntőben négy idézet közül kellett választania
egyet, és arról írnia egy esszét angolul. Kierkegaard, Konfuciusz
és Arisztotelész szövegrészletei mellett volt egy mondat
Hannah Arendtől is. Arendt ebben amellett érvel, hogy törvé-
nyek által nem korlátozott többségi hatalom rendkívül hatéko-
nyan tudja elnyomni a kisebbségek jogait, és elfojtani az eltérő
véleményeket erőszak alkalmazása nélkül is.
Egyértelmű volt, hogy Arendt idézetét választja. A politikai
filozófia érdekelte mindig a leginkább, ráadásul ehhez az idé-
zethez nagyon könnyű volt történelmi példákat hozni. És
persze adta magát a magyar valósággal való párhuzam, ami
viszont nyíltan nem jelenhetett meg az esszében, mert fon-
tos szabály, hogy a zsűri nem jöhet rá, milyen nemzetiségű
diák írta az éppen bírált írást.
Palasik esszéjében a kormányzás három koncepcióját idézi
fel. Van a semmi által nem kötött többségi kormány, amiről
Arendt is beszél, van az alkotmányos mód, amikor egy bármi-
lyen alkotmány elvei kötik meg a kormányzók kezét, és van a
demokratikus mód: amikor működnek a fékek és ellensúlyok,
amikor van rendszerszintű kontrollja a kormányzásnak.
– Arendt abban tévedett, hogy feltételezte, hogy van olyan,
hogy többségi hatalom. A többség nevében kormányzó ha-
talom valójában mindig egy kisebbséget képvisel.
Machiavellista trükkről van szó, az ilyen hatalomgyakorlás
mindig átfordul abba, hogy egy elit elnyomja a többséget.
Épp erről szólt a Kádár-rendszer is.
– De az igazán izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet megvaló-
sítani a demokratikus uralmat. Palasik ehhez Alasdair Mac-
intyre filozófiáját idézi fel. Ugyanis demokratikus uralom csak

Fotók: Botos Tamás
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kal jobban szeret. A diáktüntetésekre is csak a negyedik alka-
lom után ment ki, igaz, utána már majdnem mindegyikre.
A demokráciára oktatás iskolai megjelenítésének lehetne akár
eszköze a kötelező etikaóra is, de Palasik ezzel kapcsolatban
elég szkeptikus. Szerinte a tananyag csak egy kiragadott masz-
lag, bármiféle beágyazottság vagy előkép nélkül. Az egész csak
arról szól, hogy kibekkeljék valahogy azokkal a diákokkal, akik
nem a hittant választották.
Ráadásul nevetségesen rövid átképzésen készítik fel a tanáro-
kat, ami nyilván nem elég semmire. Pedig egy jól átgondolt eti-
kaoktatás akár a felzárkóztatás eszköze is lehetne, például az
etikaórákkal most lecserélni szánt filozófiaórák keretein belül.
Ő is korrepetált hátrányos helyzetű gyerekeket, látta, hogyan
szegregál a magyar iskolarendszer.
– Nekem szerencsém volt, az ország legerősebb gimnáziu-
mába járhattam. De ha Kazincbarcikára születtem volna egy
hatgyermekes cigány családba, nem nyertem volna meg
semmilyen diákolimpiát.
Finnország példáját hozza fel. A történelemben ott sem vol-
tak erősebben jelen a demokratikus hagyományok. De óriási
presztízst tulajdonítottak az oktatásnak, nagyon megbecsülik
a tanárokat. Mára pedig kialakultak az ország működő de-
mokratikus normái.
Bár most külföldön folytatja, azt tervezi, hogy hazatér majd.
Érdekli a civil szervezetek világa, az újságírás és a politika is.
– Persze az is előfordulhat, hogy három év alatt simán elcsá-
bít a nyugat. De úgy érzem, túl erős bennem a közéleti érdek-
lődés és a felelősségtudat.

Horváth Bence (444)

rengeteg a bizonytalan szavazó.
– Sok ismerősöm mondja, hogy szar itt minden, úgysem lehet
semmin változtatni, akkor minek ezzel szenvedni. A Kádár-
rendszer jóléti paktuma szocializálta a mai társadalmat: ne po-
fázz bele a hatalom dolgába, cserébe pedig békén hagyunk.
A politikusok a világon mindenhol ugyanúgy működnek,
mindenhol csinálnak baromságokat – folytatja Palasik. – Csak
demokratikusan működő országokban el lehet őket számol-
tatni. Ehhez persze kettős rendszer kell. Egyrészt, hogy a
rendszerben legyen mód az elszámoltatásra, másrészt hogy a
társadalomban legyen valós igény erre. És nyilván nem az
első teremti meg a másodikat.
Az egészhez az oktatás a kulcs
De ez nem csak az iskolákban történhet meg. És megint a
diákmozgalmaknál lyukadunk ki.
Még ha most nincsenek is konkrét eredményeik, de ha valaki
most kinn van 18 évesen a tüntetéseken, ő majd 30 évesen is
hinni fog a számonkérhetőségben és megmarad az igénye a
pluralizmusra.
Persze az iskolákban is jobban meg kéne mindez jelenjen.
Szükség lenne például vitaklubokra, fórumokra. Palasik is járt
hasonlóra, ott tanult meg érvelni, szempontokat rendszerezni.
Az olimpia alatt egy másik magyar indulóval volt egy hosz-
szabb vitája. Ő egy piarista gimnáziumból jött, és két és fél
órán át vitatkoztak a melegjogokról. A végén sem értettek
ugyan egyet, de közben lehetett látni, hogyan közeledett a
másik induló álláspontja az övéhez. Az ilyesmi mindig csak
lassú munkával vihető keresztül.
– Meg kell tanulnunk vitatkozni és beszélgetni. Enélkül nem
megy a demokrácia, enélkül az emberek szó nélkül beveszik
a populista szólamokat.
Palasik amúgy nem tartja magát egy aktivistaalkatnak, írni sok-
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ti utolsó éjszakáról van szó – megírtam a pályázathoz szüksé-
ges motivációs levelet. Majd ugyanezt a levelet lefordítottam
angolra, így már a franciák is megérthették (akik egyébként
állítják: a franciának felesleges más nyelvet tanulnia a franci-
án kívül, hiszen sosem megy külföldre, mindig a külföldiek
jönnek Franciaországba, tanulják hát ők a francia nyelvet).
Nem kevés munkával járt ez, de ekkor még a negyedén sem
voltam túl annak a megpróbáltatás-sorozatnak, ami még rám
várt augusztus 30-ig, a repülőútig. Tengernyi dokumentáció –
amin csak kis részben négyünknek (Biró Vikinek akivel együtt
voltunk kinn, illetve Csige Boglárkának és Fekszi Fruzsinának,
akik bennünket váltottak a második félévben), sokkal na-

2012 októberében osztályfőnököm, Számadóné Bíró Ali-
ce tanárnő azt kérdezte, nincs-e kedvem csatlakozni a come-
niusos csapathoz, ugyanis jutna nekem is egy kis munka a
projektben. (Mi az a Comenius? Európai középiskolák közötti
együttműködés, mely során diákok és tanárok egy európai
értékekkel kapcsolatos témán dolgoznak két éven át, és cse-
reutak alkalmával közös programokon vesznek részt. A cso-
port a németországi találkozóra készült. Természetesen
örömmel csatlakoztam. Világot látni ki nem szeret?

2013 tavaszán a franciául tanuló és Comenius-projekt-
ben résztvevő fazekasosoknak a Tempus alapítványon ke-
resztül újabb lehetőségük nyílt jelentkezni egy három hóna-
pos franciaországi kiutazásra. Tizennégy hét Gourin kisváro-
sában, Bretagne-ban, Franciaország talán legcsapadékosabb
részén. Ott lebegett a szemem előtt a kép: perfekt lehetnék
franciából, megismerhetném Franciaországot, a franciákat, új
emberekkel találkozhatnék, új oldalait pillanthatnám meg a
világnak. Ha a németországi útra ostobaság lett volna nemet
mondani, erre a pályázatra egyenesen bűn. S nem is haboz-
tam sokáig, egy éjszaka alatt – természetesen a határidő előt-
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Mi az az ostracisme?
avagy cserediák voltam
Franciaországban
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gyobb részben osztályfőnökömnek kellett nem kevés mun-
kával végigrágnia magát -, három napon át francia nyelv reg-
geltől késő délutánig, és a kedvencem: három osztályozóvizs-
ga biológiából, fizikából és angolból. (Ezt mind a négyen, akik
kiutaztunk, végigéltük és túléltük!) Augusztus 30-án este vég-
re, fél év várakozás után francia földet éreztem a talpam alatt.

Az első napokban minden új volt és titokzatos.

Félelmetesen idegennek éreztem mindent, az utcákat, a há-
zakat, a tájakat, az embereket – pedig ezek mind éppenség-
gel közönségesek voltak. Inkább a tudat riasztott meg: itt
fogok én élni három hónapon keresztül? Nehezen tudtam
megbarátkozni e gondolattal. Távolinak és felfoghatatlannak
éreztem ekkor az egész világot. Pedig, egy bizonyos szem-
pontból nézve a dolgot, minden ugyanolyan volt, mint ott-
hon: ugyanolyan utcák, ugyanolyan házak, hasonló tájak, az
emberek is pont úgy néztek ki, mint Magyarországon, éppen
csak abban különböztek, hogy nem beszéltek magyarul – és
ez a nyilvánvaló tény megrémített. Hogy Mikszáth Kálmán
szavaival éljek, nagyon mély volt ez a tó, és én nagyon mé-
lyen belenéztem.

Aztán persze az élet ment tovább. Elkezdődött az iskola,
beköltöztünk a kollégiumba, bemutattak bennünket min-
denkinek. Öröm volt látni, hogy a franciák is legalább olyan
büszkék fogadásunkra, mint mi arra, hogy itt lehetünk.
Az osztályba beilleszkedni nem volt gyerekjáték. Így vissza-
gondolva, nyilván pont ugyanígy történt ez az általános isko-
la első osztályában a legelső szeptemberi napokon, csakúgy,

mint hat évvel azután, fazekasos tanulmányaim kezdetén.
Ennek megfelelően történt minden: szépen lassan barátsá-
gok alakultak ki, szokásos emberek szokásos helyeken, pár
hét után máris kezdtem magam otthon érezni. Nyelvi nehéz-
ségeim azért gyakran akadtak, de folyamatosan fejlődtem,
megállás nélkül. Visszanézve bámulatos gyorsasággal tanul-
tam meg mindent, amit csak hallottam, láttam, olvastam.

Ilyenkor szinte ragadnak az emberre a nyelvi fordulatok, a
gyönyörű szerkezetek, amelyeket nyelvórán ülve hosszú-
hosszú hetekig kellene gyakorolnia, és még akkor sem talál-
ná őket szépnek – nos, itt mindez ment, mint a karikacsapás.
És egy csapásra beleszerettem a francia nyelvbe.

Hétköznap kollégiumban laktunk, hétvégenként csalá-
dok fogadtak minket. Eleinte kissé kényelmetlen rendszer
volt ez, de hamar megszoktam. Sőt be is láttam: így különbö-
ző családok más-más szokásait is megismerhetem, mindig új
emberekkel találkozhatom, megéri tehát. Iskolába úgy jár-
tunk, mint akármelyik közönséges francia diák. Kevés kivétel-
lel minden dolgozatot megírtunk, mindent megtanultunk,
amit kellett. Szorgalmasabb voltam, mint itthon, ehhez két-
ség sem férhet. Úgy küzdöttem minden egyes jegyért, mint-
ha az életem múlt volna rajta. Az motivált, hogy megmutas-
sam a franciáknak, milyen is a magyar virtus, hogy semmi-
képp se hozzak szégyent a Fazekasra.

Októberre egészen beleszoktam az ottani életembe.
Reggel háromnegyed hétkor kelni, megmosakodni, felöltöz-
ni, még félálomban átvánszorogni az ebédlőbe, megreggeliz-
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ni, órákra menni, ebédelni, barátokkal tölteni az időt, ismét
órákra menni, leckét írni, tanulni, vacsorázni, zuhanyozni,
aludni – remek volt ez így, kívánni se kívánhattam volna töb-
bet. A hétvégék pazarul teltek, minden család elvitt valahova
kirándulni. Szájtátva bámultam a varázslatos breton tájakat:
többször jártam a tengerparton, meglátogattam Concarneau
várfallal védett szigetét, felmentem Mont-Saint-Michel mese-

beli városába is.
Jólesett az őszi szünet nyugalommal teli két hete, ezután,

november kezdetén rá kellett döbbenem, hogy már csak egy
hónap van hátra az utazásból. S attól fogva nem múlt el ben-
nem az a rendkívül összetett érzés, amit csak a hosszú út után
hazainduló vándorok érezhetnek át igazán: vártam már a

hazautazás napját, de mégse akaródzott igazán hazamen-
nem. Tudtam, hogy hiányozni fog minden, amit itt hagyok
majd, de hiányzott már a régi jó otthoni élet is. Igyekeztem
hát kihasználni az utolsó négy hetet és mindenhova elmenni,
mindent kipróbálni, ahova, és amit csak lehetett. A sors finto-
ra, hogy egy héttel a hazaút előtt ismerkedtem csak meg egy
ritka kedves társasággal a kollégiumban (egyetemi felvételi
előkészítősök voltak, szintén a Sainte Jeanne d’Arcban tanul-
tak), akikkel aztán a hátralévő délutánokat töltöttem. A leg-
szebb estém volt a három és fél hónap alatt az a szerda este,
mikor Jeanne (egy előkészítős lány, aki egy épületben lakott
velem) születésnapját ünnepeltük Gourin egy kicsi szórako-
zóhelyén. A szerda estéket mindig kint tölthettük a városban,
tizenegyig kellett csak visszaérni. Az volt az első alkalom,
hogy nem maradtam a kollégiumban, és milyen jó döntés
volt ez. Nyolc-tíz egyetemista és egyetlen gimnazista egy
francia bárban, hangzavarban, Monacót szürcsölgetve, fiata-
lon és boldogan – ez maradt meg búcsúemlékként Francia-
országból.

Gyakran gondolok vissza ma is erre a békés időszakra.

Újra átélem a pillanatait, lélekben újra ott állok a piriaci nya-
raló teraszán a naplementét nézve, újra ott ülök a Sainte
Jeanne d’Arc harmadik emeletének egyik termében, a padon
könyökölve egy történelemdolgozat fölött és azt igyekszem
kifundálni, mi lehet az az ostracisme, újra megtanulok fran-
ciául, újra ott vagyok Bretagne-ban, újra felnövök egy kicsit…
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Immár öt éve tanulok a Fazekasban. Tanultam – mindig is
tanultam, és most jöttem csak rá, mennyi mindent. Tanultam
– munkakedvet, munkabírást. Tanultam még emberszerete-
tet és saját testünk kiművelésének legkülönbözőbb módjait,
avagy: testnevelést, sportot. Tanultam, megtanultam szeretni
a történelmet, mert még ha elmúlt időkről szól is, de igaz
időkről. Tanultam továbbá franciául, nyelvtant, egy kicsit a
magyar nyelv szeretetét is. Tanultam, tanultam, tanultam…
Tanulok most is, de már mást: élni. Élni igazán, nem könyvek-
ben leírt szabályok alapján, nem is a magyar törvények sze-
rint, még csak nem is édes szüleim elvárásainak megfelelve.
Hanem saját magamnak megfelelve.

Fontos ám az embernek, hogy legalább valami normá-
hoz tudjon igazodni, ha már semmi más nem segít. S most,
amikor talán a legkevésbé számítottam rá, a Fazekas nyújtott
segítő kezet. Ha ez nincs, ki tudja, hol lennék, Bretagne nélkül
sehol sem tartanék. És most, 2014 tavaszán rájöttem, ezért
hálával tartozom sok-sok embernek. Legfőképpen két intéz-
ménynek, akik otthonom voltak és felneveltek: a Budapesti
Fazekas Mihály Gimnáziumnak és a Lycée Sainte Jeanne d’Arc
de Gourinnek. Örök és őszinte hálám annak a rengeteg
embernek, akinek ezt köszönhetem.

Az ostracisme cserépszavazója: Kőrösi Péter ��.d

A 2013. júliusi utunkat a legkülönlegesebb élményeink közé
sorolhatjuk mind az öten, akik voltunk olyan szerencsések,
hogy egy hetet vendégeskedhettünk régi cserepartnerünk-
nél, a szingapúri NUS High gimnáziumban.

Július 3-án délután bőröndjeinket izgatottan szorongat-
va várakoztunk a repülőtéren, hogy a járatunk Helsinkin át
Szingapúrba repítsen bennünket. A 13 órás út után csere-
partnereink már a légkondícionált busszal vártak minket a

reptéren – nagy megkönnyebbülésünkre. A trópusi éghajlat
melege és a magas páratartalmú levegő mindannyiunknak
szokatlannak bizonyult, ám szerencsére pár napon belül
megbékéltünk a furcsa időjárással. A diákok egy kiadós va-
csora után elvezettek minket szálláshelyünkre, a gimnázium
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kollégiumába, ahol rögtön leheveredtünk kipihenni a hosszú
út fáradalmait.

Másnap reggel az iskola igazgatója köszöntött bennün-
ket a szépen felsorakozott diáksereg előtt, majd körbevezet-
tek minket az iskola épületében. Megcsodáltuk a jól felszerelt

laborokat, a fizika szertárt, a hatalmas sportpályát az udva-
ron, felfedeztük az iskola minden zegét-zugát. Ebéd után ér-
dekes fizikai kísérletekkel szórakoztattak a tanulók, és beve-
zettek minket a helyi oktatási rendszer világába.

A hétvégét minden diák a cserepartnerével töltötte. Leg-

többünket együtt vezettek körbe a város különböző pontja-
in: láthattuk a hatalmas lakóparkokat, sétáltunk a helyi park-
ban, és különleges ázsiai ételeket kóstoltunk a kínai és az
indiai negyedekben. A hétvége talán legizgalmasabb prog-
ramja volt a sentosai kirándulásunk. Egy különleges felvonó-

val jutottunk át a félszigetre, ahol érdekességek százai vártak.
A helyi állatok, köztük papagájok, kígyók, vidrák, és delfinek
szemléje után tengerparti fürdőzés várt ránk, ami a nagy me-
legben mindnyájunknak nagyon jól esett.

Az ezt követő napok már az iskola szervezésében teltek.
A hetet a szingapúri Csodák Palotájának érdekességeivel
kezdtük, ahonnan a Gardens by the Bay nevezetű botanikus
kertbe vezetett az utunk. A különböző fáknak és virágoknak
két gyönyörű épület adott otthont: az egyikben trópusi, a
másikban mediterrán növények fogadtak, a kertben pedig
óriási, fa alakúra formázott virágkülönlegességek sorakoztak.
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A napot egy kellemes sétával zártuk a város szívében.
A keddet a diákok óráinak látogatásával töltöttük. Bepil-

lantást nyertünk a kémia, matematika és rajz órákra, délután
pedig a színészcsoport próbáin vettünk részt, illetve kipróbál-
tuk magunkat az iskola sakk-klubjában. Meglepődve néztük
végig a gimnázium hadsereg-előkészítőjének menetelését az
iskolaudvaron, később pedig Magyarországról tartottunk
beszámolót a szingapúriaknak, hogy ők is megismerhessék
kicsit a mi országunkat. Délután ellátogattunk a Singapore
Discovery Centre nevű múzeumba, ahol mélyebb betekintést
nyerhettünk Szingapúr múltjába és jelenébe, az estét pedig
tűznyelők előadása kíséretében egy éjjeli szafarival töltöttük

a helyi állatkertben. A hazautazás estéje előtt még körbejár-
tuk az Ázsiai Civilizációk Múzeumát, és további tanórákat
látogattunk.

A fantasztikus hét után a reptéren nehezen ment a bú-
csúzkodás: szingapúri barátaink az utolsó pillanatig integet-
tek nekünk. Mind hálásak vagyunk az iskoláknak, amiért ilyen
élménnyel ajándékoztak meg bennünket, és reméljük, hogy
az elkövetkezendő években sok más diák is részese lehet
majd egy hasonlóan kellemes kalandnak.

Gergely Anita 12.c

Fél évem Amerikában

A 2013-as tanév őszi szemeszterét volt szerencsém külföldön,
Los Angelesben, Kaliforniában tölteni. Egy új kultúrát, gon-
dolkodásmódot és iskolarendszert ismertem meg, mely
nagyban különbözik a magyarországitól. Talán a remek időjá-
rás, a tengerpart és a napfény teszi nyugodtabbá és kiegyen-
súlyozottabbá a Los Angeles-i embereket, mely a minden-
napjaikban is megmutatkozik. Ha Los Angelesre gondolunk,
akaratlanul is a tengerpart, a pálmafák és Hollywood jut

eszünkbe. A turista látványosságok, a csodálatos tengerpart,
pálmafák valóban mind megtalálhatóak, de a mindennapi
élet, felnőtteknek a munka, tanulóknak az iskolai követelmé-
nyek ugyanúgy tele van kihívásokkal, akárcsak itthon. Vannak
állami, illetve magániskolák, melyek szintén eltérhetnek egy-
mástól, de az alaptananyag országszerte ugyanaz. A diákok
Los Angelesben is kapnak házi feladatot, sőt! A tanár és a diák
között kölcsönös tisztelet figyelhető meg, a tanórákon be-
szélgetni nem lehet. A tanár-diák kapcsolat egyenrangú, sze-
mélyes vitákra nem kerül sor. A tanárok becsengetéskor el-
kezdik az órát, és bezárják az ajtót. Pontos adminisztráció fo-
lyik, ha egy diák elkésik az óráról, a titkárságon jelentkeznie
kell, és engedélyt kell kérnie, hogy bemehessen az órára.
Szóbeli felelés nincs, a témazárókat pedig mindig előre beje-
lentik. Az is feltűnt, hogy stresszmentesen próbálják felkészí-
teni a diákokat a vizsgákra, sok előkészületet tesznek közö-
sen, hogy a tananyagot mindenki feldolgozhassa és megért-
se. Minden diák számítógépen jegyzetel órákon, és a házi fel-
adatok többségét e-mailben küldi át tanárainak. Sok iskolai
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program van (pl. Homecoming Dance, Prompt, Football ga-
mes), és ezekre az eseményekre lelkes önkéntes szülőket, va-
lamint diákokat vesznek igénybe jól szervezett rendszerben.
Bár testnevelés óra kötelezően nincs, az iskolák számos sport
lehetőséget biztosítanak a diákoknak tanítás után.

Én mindenkit arra ösztönöznék, hogy aki teheti, időt tölt-
sön egy külföldi intézményben, bármilyen nehéz is utána
visszaszokni, és bepótolni az itteni iskolák által előírt anyagot,
hiszen egy új világot ismerhet meg az ember!

Hulzebos Dorina �0.a

szemléltettünk. A hazai
fordulót sikeresen meg-
nyertük és kijutottunk a
nemzetközi döntőre, ahol
sajnos nem lettünk dobo-
gósok, ám külön kiemel-
ték a pályázatunk remek
szerkesztettségét és a
hozzá tartozó részletes il-
lusztrációkat.

A fizikaverseny jellegé-
ből egy száraz unalmas

versenyre gondolhatunk, erre az érzésre segít a semmitmon-
dó név is. De a témák annál több érdekességet rejtenek ma-
gukban; jó, főleg azoknak, akik érdeklődnek a csillagászat és
az űrkutatás iránt, ám szerintem egy kis sci-fi rajongás is meg-
hozhatja a kedvet a versenyhez. Így nem unatkoztunk a pá-
lyázat készítése közben. Szinte mint hobbi-fizikusok álltunk
hozzá a dolgokhoz, mégis a végén a felületi feszültség leg-
mélyebb bugyraiba is belekeveredtünk, még kísérletet is csi-
náltunk a témában. Végül hatalmas meglepetésként ért min-
ket, hogy a sok szórakozásból mégis egy normális pályázat
látott napvilágot, és nyertünk is a nemzeti fordulóban.

Amikor kitaláltuk, hogy benevezünk az Európai Űrügynök-
ség versenyére, az első gondolatom az volt, hogy mivel járul-
hat hozzá egy középiskolás csapat egy olyan cég kutatásaihoz,
amely Európa legnagyobb koponyáit foglalkoztatja. Ahogy
közeledett a határidő, egyre inkább elkezdtünk hinni abban,
hogy valami hasznos kerül ki a kezeink közül. A verseny lénye-
ge nem az volt, hogy forradalmasítsuk az űrkutatást, hanem,
hogy innovatív ötleteket adjunk a jövő űrhajósainak és űrkuta-
tóinak. Habár a dobogóra a nemzetközi fordulóban nem áll-
hattunk fel, de büszkén képviseltük Magyarországot, és nagy
meglepetésünkre nem Németország vagy Franciaország csa-
pata volt a valós vetélytárs, hanem Bulgária és Görögország.
Ebből is látszik, hogy Kelet-Európában is van érdeklődés az űr-
kutatásra, ezért érdemes elmélyülni ebben a tudományágban.
Reméljük, hogy belátható időn belül Magyarország is az ESA
tagja lesz, hogy aktívabban részt vehessünk az európai űrkuta-
tásban.

Horváth János �2.d
Szabó Attila Dániel �2.d

Csordás Gábor �2.d

Fazekas-évkönyv ���

Osztálytársaimmal az Odysseus Contest nevű versenyen vet-
tünk részt, fizika tanárunk, Richlik-Horváth Katalin vezetésé-
vel. A versenyre a három megadott témakör egyikéből kellett
egy pályázatot elkészítenünk: A Naprendszer, Az űrhajó-
zás–globális együttműködés, Az élet párhuzamos fejlődése. Mi a
harmadik témát választottuk a projektünkhöz. A pályázatunk
három részből építettük fel: az elsőben a mai űrállomásokon
élő emberek különböző minden napi tevékenységeit (pl.: al-
vás, ivás, tisztálkodás) mutattuk be; a második részben egyes
tudósok elképzeléseit ismertettük a jövő űrállomásairól. Végül
az űrhajókon, az űrállomásokon való növénytermesztésre ad-
tunk egy lehetséges megoldást, melyet egy kísérlettel is

Odysseus Contest
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Ráduly István emlékének

Egyik markáns emlékem osztályom erdélyi útjáról, amikor
2013. június 24-én, Iván napján, hétfőn délután (este?)
buszunk aszfaltozatlan, kátyús úton 10–15 km/h sebességgel
zötykölődik egy tó partján Bözödújfalu felé. Mindenki éhes.
Egyre hosszabbak az árnyékok, a nap hamarosan lenyugszik.
Még aludni sem lehet, úgy ráz a busz. Nőttön-nő a feszültség,
pláne, amikor végképp megfeneklünk a sárban. Le kell száll-
ni, és még néhány száz métert kell gyalogolnunk a latyakban,
hogy kiderüljön, miért jöttünk: egy félig összedőlt templom-
torony miatt, amely a tó vizéből áll ki.

Nem turistacsalogató látványosság ez. Az iszapos föve-
nyen állunk vagy száz méterre a toronytól, körös-körül dög-
lött halakat sodort partra a víz. Csönd van. A magyarul beszé-
lő cigánygyerekek — akik, mihelyt leszálltunk a buszról,
azonnal megrohantak minket szalmából készített portékáik-

kal — most háttérbe vonulnak. A pusztulás helyének szelle-
me számukra is tiszteletet parancsol. Csak egy horgásszal ta-
lálkozunk, ő is egykedvűen hallgat — lehet, hogy a dagonyá-
ba süllyedt kocsiját siratja. Az osztályban fölmerül a kérdés:
komolyan ide jöttünk? Megérte a kétórás kitérő? Miért nem
Kolozsvárt voltunk két órával hosszabb ideig?

A válasz értékrendünkben van. A Marosvásárhelytől dél-
keleti irányban 40 kilométerre fekvő Bözödújfalu nem műem-
lékei miatt híres. Nem jelentős fürdőhely. Nem is bortermelő
település. Nem népművészeti központ. Hanem történeti em-
lékhely. Bözödújfalu a maga némaságában egyszerre megin-
dító tanúja a holokausztnak és Ceauşescu faluromboló tevé-
kenységének. A szombatosok letűnt kultúrájára emlékeztet.
Az 1940-es évekig békében éltek itt magyarok (székelyek) és

románok, római katolikusok,
görög katolikusok, unitáriu-
sok és szombatosok. A náci
ideológia lemészárolta a la-
kók egy részét, a román ál-
lamszocializmus pedig a falu
maradékát is eltörölte a föld
színéről. Íme, a huszadik szá-
zad iszonyata és könyörte-
lensége.
A szombatosok (sabbatáriu-

sok) felekezete a reformáció
szélsőséges irányzataként
Gerendi János és Eőssi And-
rás tanítása nyomán a 16. szá-
zad végén jött létre. Az evan-
gélikusok, reformátusok, uni-
táriusok egyre többet vetet-
tek el a katolikus hittanból,
ilyen értelemben a szomba-
tosok voltak a legkövetkeze-
tesebbek: a Bibliából csak az
Ótestamentumot tekintették
szent könyvnek. Elismerték

ugyan Jézus megváltói mivoltát (ebben különböznek a zsidó
vallástól), de hozzátették, hogy a hajdani zsidók hitetlensége
miatt megváltási kísérlete nem sikerült. Ezért új messiást vár-
tak. Az ókeresztény korban az egyház által eltörölt zsidó vallási
szabályok közül sokat helyreállítottak, így heti ünnepnapként
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is a szombatot tartották, nem a vasárnapot. [1] A szombatosok
legjelesebb képviselője Péchi Simon, a kitűnő hebraista, Beth-
len Gábor fejedelem (1613–1629) kancellárja volt, az ő idejé-
ben úgy-ahogy megtűrték a hitközösséget. A 17. században
kb. 10–20 ezer szombatos élt a Székelyföldön, főleg Marosszé-
ken és Udvarhelyszéken. A zsidó jellemvonások miatt azonban
a szombatosokat még a vallásilag viszonylag toleráns Erdély-
ben is üldözték. Így a„szombatos szekta”híveinek száma egyre
zsugorodott. Rendkívül zárkózott életmódjuk miatt szokásvilá-
guk és sajátos hagyományaik egy-két félreeső faluban az újko-
rig továbbéltek. A magyar nyelvű Nagyernye, Bordos, Csöb,
Székelyvécke, Szenterzsébet és legfőképpen Bözödújfalu a 19.
századig őrizte szombatos műveltségét, jóllehet csak titokban:
a szombatosok hivatalosan valamelyik keresztény felekezetnek
voltak a tagjai. A dualizmus kezdetekor már Bözödújfalun is
csak maroknyi csoportjuk, mintegy 150–200 fő maradt. [2]

A magyar liberalizmus virágkorában, 1867-ben Eötvös Jó-
zsef vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére az
országgyűlés elfogadta a zsidók polgári és politikai egyenjogú-
sításáról szóló törvényt (bár az izraelita vallást csak 1895-ben
nyilvánították törvényesen bevett vallássá). A százegynéhány
bözödújfalusi szombatos ezután praktikus okokból úgy hatá-
rozott, hogy csatlakozik a zsidó valláshoz. A későbbiekben ez a
döntésük vezetett a tragédiához. Amikor 1940-ben a II. bécsi
döntés értelmében Észak-Erdély és vele Bözödújfalu visszake-
rült Magyarországhoz, már érvényben volt az első két zsidótör-
vény. A nürnbergi faji törvények szellemében fogant III. zsidó-
törvény 1941-ben ismételten mindenkit zsidónak minősített,
aki az izraelita felekezet tagja volt, illetőleg azt is, akinek két
nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született (hacsak
ő maga nem volt keresztény). 1944-ben, Magyarország német
megszállását követően a szombatosok a marosvásárhelyi get-
tóba kerültek, bár igazolni tudták, hogy felmenőik vér szerint
nem zsidók, hanem székelyek. A bözödújfalusi római katolikus
plébánosnak, Ráduly Istvánnak Degré Alajos miniszteri biztos
tanúsítványait fölhasználva sikerült egy részüket kimenekíteni
a gettóból, többségük azonban — akik ragaszkodtak hitükhöz,
vagy nem akarták otthagyni rokonaikat — Auschwitzban lelte
halálát. [3] A túlélők között akadt, aki katolikusnak vagy unitá-
riusnak állt, mások Izraelbe vándoroltak ki, a beinduló erőteljes
iparosítás miatt többen a közeli városokba költöztek. A szom-
batos gyülekezet az 1950-es évekre teljesen szétzilálódott. [4]

A falu kálváriája azonban ezzel nem ért véget. A román

kommunista diktátor, Nicolae Ceauşescu 1988-ban jelentette
be településszisztematizálási tervét, melynek során „agráripari
centrumokat" kívánt létrehozni. A köznyelvben falurombolás-
ként elhíresült program a mintegy 13 ezer romániai falu felé-
nek(!) felszámolását irányozta elő. Az elgondolás a nemzetisé-
gi kérdés megoldását is segítette volna, amennyiben a — jel-
lemzően — magyar falvak lakosságát a környező városok lakó-
telepeire szándékozták áttelepíteni. Az 1989. évi forradalom
Ceauşescu rendszerével együtt a falurombolási programot is
elsöpörte. Bözödújfalu sorsa mégis megpecsételődött. Árvíz-
védelmi okokra hivatkozva és a Dicsőszentmártoni Vegyipari
Kombinát érdekeinek megfelelően a Küsmőd-patak völgyé-
ben már korábban víztározót alakítottak ki, a völgyzáró gát épí-
tését 1975-ben kezdték meg. Az építkezés 1977-ben leállt,
1984-ben folytatták. A települést fölöslegesen és váratlanul
árasztották el vízzel, 1989-ben. A helybelieknek menekülniük
kellett, a közösség szétszóródott. A tó vízszintje az 1990-es
évek elején állandósult. Az egykori falu fáinak csúcsa ma is ki-
látszik a vízből. Az enyészetet mindössze néhány magasabban
fekvő ház kerülte el, valamint a domboldali temető. A holtak
megúszták szárazon. [5]

A történelem velünk él. E sorok írója 1989-ben, amikor át-
adták a Bözödi-víztározót, 7 éves volt. A szombatosok fohá-
szai akkor már régen elnémultak. Azóta a falu többi (főleg

magyar) lakóját is elűzték. A víz alá került falu, a székely At-
lantisz csöndben pusztul. A vályogházak nem sokat bírhat-
tak. Ottjártunkkor, 2013-ban egyedül a római katolikus temp-
lom tornya látszott ki a vízből. 2009-ben még megvolt a to-
rony sisakja, de egy vihar ledöntötte. Tíz évvel ezelőtt készült
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fotókon a templom falai is állnak — mára összedőltek, a kö-
veket aszályos időben az itt maradt magyar(!) ajkú cigányok
elhordták a tó szárazra került fenekéről. Egy-két évtizedes föl-
vételeken még az unitárius templomot is látni. Ma omladozó
kőhalom.

A történelem állítólag a tanítómesterünk. Mire tanít ben-
nünket? Érdemes volt-e ellátogatnia a 2014b osztálynak Bö-
zödújfalura? Bözödújfalu egykorvolt különleges és üldözött
szombatos műveltségéről is híres, elsősorban mégis egy ke-
serű múlt emlékét idézi, melyben 1944-ben és 1989 táján em-
beri életek törtek ketté. Fény és árnyék, sötétség és világos-
ság — a magyarság Erdélyben. A bözödújfalusi gát könnyein-
ket is duzzasztja.

[1] BÁN PÉTER: Szombatosok. In: Magyar történelmi fogalom-
tár. Szerk. BÁN PÉTER. Bp., 1989. II. 183.
[2] SZÁVAI GÉZA: Székely Jeruzsálem. Bp., 2011. 341–350.,
405–409.
[3] NÉMETH LÁSZLÓ: Degré Alajos miniszteri biztosi tevé-
kenysége a székely szombatosok ügyében, 1941–1944. In:
Történelmi Szemle, 47. (2005) 1–2. sz. 69–87.
[4] GIDÓ ATTILA–PÁL JÁNOS: Kiapadó búvópatak.
Szombatosok az unitárius egyházban 1944 után. In:
Keresztény Magvető, 116. évf. (2010) 4. sz. 386–395.
[5] www.erdely.ma és más honlapok

Keglevich Kristóf

Mikes Kelemen nem létező 208. levelét közöljük öt válto-
zatban is a következőkben. Akár valósak is lehetnének anno
Domini XXIV – házi feladatként…

Rodostó, 29. septembris 1761.
Kedves néném, magános emitt az élet Rodostóban.

Belőlönk, akik jó Rákóczi urunkkol jöttünk ehelyre hajdanán,
immáron csak én maradtam meg, most hogy amaz jó Zay
báróuronk eltávoza közölönk. A fényességes porta parancsa
szerént engem tevék meg emez városban védelemben álló
magyaroknok fejének. Én vagyok érettük a felelős, mégis
ügyes-bajos dolgaikkol egyre kevésbszer keresnek meg
engemöt, inkább önmagunk oldják meg a bajaikat. Igaz,
hogy az írás szerént én vagyok a felelősök, de már vezetőjök
is levé, egy bizonyos Karáthy. Derék ember, az bizonyos, deli
is, tudja mi kell az embereknek, figyel is amazoknak szükségi-
re, örömire és búvjaira egyaránt. Becsületes férfiú, azt tagad-
ni nem lehet, nagyobb döntések dolgában mindég megke-
res, hogy mint ő mondotta, azban a kézben legyen az utolsó
szó, amelyikbe annak jogát letették. Én azonban mindent e
hagyok, hiszen a Jóisten is az emitteni magyaroknok fejébe
teremtette vala őtet. Ezen kévül penig, azt aléttom énmagam
nem leszek már sokáég ezen az világon. Egyre több bütür-
mec dudorok látszódnak rajtam, még a cundrát sem bérom a
hátomon, s erősen betegnek érzem magam. Alighanem az
fekete holál leszen, s ha az, hát nem sokat hagy már nékem
ebből a világból. Nem bánom én azt mégsem, mert elvége-
zém már ezföldön munkámot, nyugottan járulhatok az igaz-
ságos Jóatya színe elé. Amen.

Pákozdi Éva Anna 10.d

Rodostó, 1760. augusztus 2.
Kedves néném, tudom rég hallott már felőlem. Ment-

sígemre szóljun, hogy básbugként sok teendő vár rám, így ke-
vés időm marad, hogy hogylétemrűl tájékoztathassam kédet.

Itt Rodostóban igen magányos vagyok, mióta bujdosó
társaimat mind magához vevé az Isten. Életemnek 70.évét
betöltvén egyre többet töprengek annak mivoltárúl. Már
több, mint 40 éve élek e városban, míg szülőhazámban csu-
pán 2 évtizedet töltöttem. Zágont mégsem tudom feledni,
ahhoz hasonló helyt suhult nem találtam még. Vágyakozva
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gondolok hazámra, melyet utoljára akkor láttam, mikoron
elhunyt fejedelmünk fia oldalán hadakozni kényszerültem
Erdély ellen. A támadással nem jártunk sikerrel, ámbár ennök
én örültem, hisz így hazám megmenekült.

Napjaimat édös urom, Rákóczi Ferenc halála óta is azon
napirend szerint töltöm, melyhez egykoron ő szoktatott hozzá.
Sokat gondolok rá, s többi társaimra is, kik nélkül rodostói tar-
tózkodásom már nem olyan, mint kezdetben, mikor megér-
keztünk. Most új társaim vannak, kiknek vezérük lettem. Sok
igen kedves, parapács* fiatalok, de nekem hiányoznak a régiek,
kikkel jó barátságot kötöttem itt töltött éveim alatt.

Szabad óráimat gyakran azzal töltöm, hogy elsétálok a
tengerpartra, vagy a szőlőhegyekhez, miközben a múltra gon-
dolok. Ha időm engedi levelet is írok kédnek, avagy más roko-
nimnak, kiknek csak nemrégiben engedé meg a felséges ki-
rályné, hogy írhassak.

Való az is, hogy nagy fílelem uralkodik mostanság Rodos-
tóban. Egyre gyakrabban hallunk pestissel fertőzött szemí-
lyekrűl a közelben. Az Isten kegyelmére szorultunk, hozzá
imádkozunk, hogy városunkat ne érje el ez a szörnyűsíges jár-
vány. Ha mégis elérné, úgy érzem azzal lesz vége bujdosásom-
nak, és az Isten engöm is magához hív majdan. Ha így történ-
ne, megérteném Isten akaratját, és várnám az üdvösséget s az
örökké tartó életet.

*parapács: ügyes, talpraesett
Pápay Luca 10.d

Rodostó,16. septembris 1761.
Kedves néném, jó hírrel, kevéssel sem szolgálgatok

ebben a levelemben. Ismét a halálról kell írni, mert itt már
nincs más hír, amit leírnom érdemes. De bujdosókról írni
halálhírt sem tudok, mivel mostanra Isten már a régieket
mind kikévé közüllünk, és mint mondottam előző levelem-
ben is, Zay úrfi halála után, én maradtam egyedül básbug-
ként az újonnan jöttek közütt. Tehát így elsősoron nem is a
magyarokról írok most, hanem Rodostó minden emberérül.

A török népek még mindig nagy harcokban vannak sok
idegen országok népével, sokak vesznek el harci hadakozás-
ban, és ez már majd’ hogy megszokott e helyt. De most az
Isten száz számra vivé másvilágra azokot is kik nem harcolnak
csatamezőn . Rossz kór terjeng ezen a helyt, e csúf kór hideg-
leléssel, esze vesztettséggel, a bőr elfeketedésével bünteté az

embert. Túlélni még nemigen láttam beteget. De egyet mé-
gis üsmérek aki itt maradott élve miközüttünk.

Talám éppen egy nemrégen érkezett felebarát azt, aki ké-
pes vala megmenekedni a haláltól. Igen, bizonyoson vagyok,
hogy azok közül való, akikkel én itt újonnan vagyok. Az el-
múlt holnap kilencedik napján borzongatta már a hideg, vé-
gezni sem tudta, ami a dolga lett volna. Hamar betegágyra
kerülvén felesége, fia és más minden rokona szüntelen kö-
nyörgött az Istennek, étszakát és nappalt egyarántsúvá téve.
És az ember hosszú, fájdalmos szenvedés után csak jobban
lett, elméje is visszatért egészen.

Ez az eset azonban ritka, a betegek nagyja nem jut ilyen
jó sorsra. Üsmérősim közül is egynehány az Istenhez vagyon
hívatott már. Mostanában én is valamely gyengeséget érzek
magamban, a bágyadtság mindinkább ritkábban hagy el.

Tartok tőlle hát, hogy ez lészen utolsó levelem, édes né-
ném, és az Isten engem is kivész e helyt hosszú bujdosásból.
Isten gongviselése azonban velem maradt vala mindezidáig,
és miszerint most rendelkezék felőlem, úgy folyatatom vagy
végzem éltetim, és kérem üdvességem. Amen.

Zimmermann Eliza 10.d

Rodostó, 12. octobris 1761.
Kedves néném, sajnálom, hogy ilyen sokáig nem írtam.

Nehogy azt hidd, hogy gamat ember vagyok, az igazság az,
hogy mostanában sokat betegeskedem. Remélem az Úr Té-
ged jó egészségben talál és még sok-sok évig megtart. Ha
már erről a dologról beszélek, az itteni emberek egészen
máshogyan imádják Istent, kit Allahnak hívnak. Az ő prófétá-
juk Mohamed, kit a „Próféták pecsétjének” neveznek. Papjaik
nincsenek, úgy tartják, hogy nincs ember ki kapcsolatot te-
remthet köztük és Isten közt. Mohamedet sem tekintik isteni
kiváltságokkal rendelkezőnek. Szent könyvük a Korán, mely
világosan leírja hogyan legyenek jó hívők. Nagyon szorgal-
masan imádkoznak, kimondott szabályok alapján. Énmagam
akkor imádkozom amikor kedvem tartja, így furcsállom, hogy
ők ilyen szigorú regulák szerint teszik ezt.

Templomaikat dzsámiknak hívják, melyek teteje kupolás,
alapjuk ellenben négyzetes. Meglepődtem, mikor először
megnéztem egyet, hiszen kívülről teljesen dísztelen volt, míg
beléptemkor láttam, hogy minden gazdagon díszített. Nem
látom értelmét ennek, de talán ez is valami Allah előtti tisztel-
gés, alázatosság jele. Házaikban kedvelik az éles formákat,
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melyek nekem nem túl kedvesek.
Tárgyaik szépek, hasznosak, különösen tetszetősek sző-

nyegeik. Cserepeiket, melyek nem a mi otthoni, pirosan pon-
tozott cserepfazakainkhoz hasonlók, túl rusnyának találom.
Nagyon sok rajtuk a minta és színük rikító. Sok termálfürdőt
építettek, melyek vize igen meleg, s gyógyító ereje van. Ők so-
kat adnak a tisztaságra, s már én is kezdek rabja lenni ennek a
sok tisztálkodásnak, bár eléggé haszontalannak tartom.

Jó dolgod lenne itt, édes néném, a fejérnép errefelé nagy
tiszteletnek örvend. Istenük kimondja, hogy a férfi mit sem ér
társa nélkül, kit meg kell böcsülnie. Hisz őket is megteremtet-
ték, így nem lehetnek alacsonyabbak a férfinál. Gúnyájuk tel-
jesen eltér a megszokottól. Testüket egészen befedi, fejükre
nagy kendejt terítenek. A férfiak ruházata nincs ínyemre, csú-
csos cipőjük, nagy turbánjuk visszataszító. De hogy a régi
szólást másként mondva: 'Kinek nem inge, ne vegye magára!'

Remélem nálunk nem fog elterjedni ez az öltözet, nem
tudom hogyan éreznéd magad ilyen gúnyában. Én biztos
nem kedvelném. Szorgoskodj tovább és remélj, ha meggyó-
gyulok nemsokára meglátogatlak. Várd következő levelem
édes néném, az Isten tartson meg sokáig!

Balázs Natália 10.d

Rodostó, 19 augusti 1761
Kedves néném.

Utolsó órám közelségét érzem. Negyvenöt éve vagyok
hazátlan bujdosó, és idestova húsz esztendeje, hogy elutasí-
tották a kegyelmi kérvényemet. Az Úristen engem hagyá
utoljára azok közül, akik a fejedelmet kísérték vala, és lassan
én is hozzá térek meg. Sajnálatomra válék, hogy idegen or-
szág földjében kell nyugodalmat leljek, és soha többé nem
láthatám szeretett szülőhazámat. Hiszek benne, hogy szenve-
déseink nem voltak hiábavalóak, és egy napon majd meg lé-
szen a fejedelem munkájának gyümölcse.

Mindezeken kívül igen nagy hírt írhatok, mert a prussiai
és anglus seregek megverték a franciákat. A’ pedig így lett
meg. Ferdinandus nagy haddal Lippstadt felé ment, a franci-
ák eleikbe menék, minthogy pedig mind a két résznek szán-
dékába álla a harc, egymásnak esék, és nagy küzdelmet viv-
tak. Hamm nevű város vagy falu mellett volt a harc julii 19-én.
A harc sokáig tarta vala. A győzedelem pedig a franciákot
elhagyá vala és Ferdinandus mellé álla, minthogy kedvesen
fogadá, a harcot is megnyeré, így utját Casselig nyugodalom-

ban folytathatá vala.
A török udvarban a helyzet békés, és habár 1757 óta

Musztafa ül a trónon, a porta belső ügyeit és az államigazga-
tást Raghib Mohammed nagyvezír intézi.

Nem hittem volna, hogy valaha még levelet írok kédnek,
de halálom közelségét érezvén, szükségit éreztem egy utolsó
írásnak. Előző levelemben említést tettem róla, hogy hetven-
két esztendőmet tizenhét kivételével bujdosással töltöttem.
Végnapjaim jövetelivel beletörődöm a teremtő Isten rendelé-
sibe, ami üdvességes élet utáni jó halál révin megszabadít a
bujdosástól. Amen

Szávai Márton, 10.d
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Arany János válasza Petőfi Sándor
levelére

Üdvözlem Önt!

Ma kézhez kapott soraira válaszolni igen siettem. Kedves írá-
sa lelkemnek oly örömet adott, mit levelembe foglalni túlzot-
tan nehéz lenne. Hálás köszönetet mondanék dicséretére, s
ezen túl a népköltészetről mondottak mellett egyetértése-
met kifejezni bátorkodnám.
A cél, melyet Ön ily helyesnek vél s melyért küzdeni minden-
koron kész, nagyon nemes. Benne én is vigyázva reményke-
dem, ám szívem gyakran kétségekkel teli. A politikától, tüzes
harctól s heves vitáktól én távol maradni mindig igyekezvén,
e kérdésben továbbra is így teszek. A költészet erőmnek épp
elég, s az itt is van nekem.
Kérése szólt, magamról írjak, s kegyes óhaját szívélyesen ve-
szem, de életemről írnom nehéz, hisz untatni nem kívánom.
A nép egyszerű fia vagyok csupán, szegény vándorszínész lé-
tem után lettem mostani énemmé. Néhány hű barátom közt
élem életem, és az írást is – mint láthatja – kísérelgetem.
Levelét megkapni oly elismerő s hálám ismét kifejezni igyek-
szem, ha Ön azt engedőn fogadja.
Zárom soraimat, s pennámat mára elhagyom.
Válaszát már most türelmetlenül várva, barátilag

Arany János
Nagyszalonta, február 11. 1847.

Vályogos Anna 10.d
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Fazekas-évkönyv 1�1

Hiszek a Mikulásban

A Mikulás létezik,
Én is hiszek benne
De van pár dolog, ami ennek
Akadálya lenne

Nézzük a légellenállást
Ami a Télapóra nézve
Sokszázezer Newtonnal
Nyomja őt a székbe

A hat rénszarvas ki eközben
Az ajándékot vinné
A másodperc tört része
Alatt égne szénné

Minden gyerek, aki rendes
Tesz ki édességet
Csoda, ha a Mikulás
Nem kap cukorbetegséget

A szánnak a sebessége
Legyőzné a fényét
Kitörölné a tér-időből
A Télapó lényét

A Mikulás a legjobb
Az ajándékozásból,
De szerintem nyolcadikban
Bukott fizikából

Megírország

Össze-össze

Összebújtunk.
Mindegy, ölelsz-e,
Az érzések fáján nem futnak
zöld erek.
Összesúgtunk.
Mint két száraz ág,
Melyeket közelbe fújt a szél
közönye.
Összeférünk.
Egymáshoz esve
Véletlen őszben az avar-vég-
telenbe.
Összefolynak.
Álmatlan napok,
Álomszürke messziségű gép-
képzeletbe.
Összecsúsznak.
Érdes ujjaink
Az esetlenül összetákolt
hangszeren.
Összeérnek.
Orgonás tavasz
Volt. S színtelen, szagtalan
megemlékezem.
Összenéztünk.
Mikor elmész,
Hátrafordulsz: nem látsz, s
nem nézem ott vagy-e.

A Tankönyvkiadó és a Fazekas nyolcadik éve tartó sorozatának
2013-2014-es MEGÍRORSZÁG Diákalkotók Pályázatán HUMOR
kategóriában első Varga Marcell 9.b: Hiszek a mikulásban
LÍRA kategóriában II. Bass Judit 11.a: Össze-össze

PRÓZA kategóriában: III.: Szajbély Anna 9.d

Mohák és zuzmók és pipacsok

Már azt sem értette, hogy miért kellett külön autóval jönniük,
azt, hogy miért kell a ravatalozóban egyedül ülnie, azt vég-
képp nem értette. Igaz, Sára nem volt teljesen egyedül, a
nagypapája is ott volt vele, de ő a terem közepén egy kis feke-
te urnában foglalt helyet. Most együtt hallgatták a szomorú
gyászzenét, amit a kirendelt tisztviselő válogatott össze.
A többi unoka a temetőben sétálgatott a sírok között.
Péternek, Sára édesapjának túl sok volt a megrázkódtatás, így
most Sára anyjával, ő is a sírfeliratokat olvasgatta. Az előzetes
információk szerint István, Sára nagybátyja, és felesége, vala-
mint Sára nagymamája Róza néni, csak fél óra múlva érkez-
nek. Ez az idő békésen telt, mialatt a részvétnyilvánítók a
ravatalozó elé tömörültek.
Sára rendkívül kellemetlenül érezte magát, ahogy a sok szem-
pár egyre csak őt figyelte, amit csak tetézett Mártika, a takarí-
tónő fontoskodása, aki biztosította Sárát afelől, hogy nem az ő
feladata Róza néni kerekesszékét a kapuhoz vinni, ezt inkább
majd maga a lány intézze. Végre aztán leült mindenki, igaz kel-
lett egy-két perc, amíg mindenki megtalálta a helyét.
A temetésen nem volt pap, igaz ugyan hogy Sára református
volt, nagyapja pedig katolikus, de a család döntése az volt,
hogy mellőzik az egyházi személyt. Sára apja és családja nem
hitt Istenben, szerintük a tudás számít, a lelki gazdagság, az
intelligencia mindenek felett. Ezt egy tizenöt éves nem érthe-
ti. Nem értheti, hogy Isten csak egy kreáció a szegények szá-
mára, hogy ne lázadozzanak az elnyomó hatalom ellen. Isten
nem kézzel fogható, tehát nincs. Pedig Sára nagyon is értette.
Talán jobban értette, hogy mit jelent az a kis fekete urna, mint
bárki más. A hit maga a megnyugvás, és Sára nyugodt volt,
hiszen tudta, hogy nagyapja már Istennél van, jó helyen, és
ezért nem kell bánkódnia. Ő volt az egyedüli aki egyetlen
könnyet sem ejtett, nem mintha a köztisztviselő beszéde
olyan vigasztaló lett volna, csak egyszerűen nem értette, hogy
mi siratnivaló van abban, ha egy szerettünk olyan helyre kerül,
ahol nincs se szenvedés, se háború, csupán az örök békesség.
És most ott ült mindenki félkörben, a halott körül. Jobb oldalt
Sára apja Péter és nagybátyja István, Róza néni, majd mellet-
tük Sára féltestvére. Sára a bátyja mellett, a sarokban kapott
helyet. A másik oldalon Sára édesanyja, és István felesége ült,
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mellettük pedig sorban az unokatestvérek, leghátul Dorka és
vőlegénye, Ádám.
A párszavas bevezető után, István felolvasta az általa írt bú-
csúztató beszédet. Sára várta már nagyon, hogy végre fel-
idézzék nagypapája régi megjegyzéseit, és halljon egy-két
olyan történetet is, ami eddig még nem hangzott el az évek
alatt, azonban meglepetten tapasztalta, hogy a családi törté-
netekből, és a kedves közös emlékekből egy sem hangzott el.
Sok kedves emléke van itt mindenkinek az elhunyttal kapcso-
latban, de ezeket nem osztották meg egymással.
A beszéd után a fekete társaság lassan megindult a kiválasz-
tott parcella felé. A gyászmenet sorrendje nem volt éppen a
legmegfelelőbb, tekintve, hogy senki nem tudta hol a helye,
de végül mégiscsak kialakult valamiféle sor. A közel hatvan
fős tömeg síri csöndben, lehajtott fejjel állta körül a sírt.
A köztisztviselő felkérte a társaságot, hogy mondjanak el egy
imádságot a halottért. A Miatyánk azonban csak két vékony
hang volt a halotti csöndben. Sára és édesanyja szavalta
egyedül. A lány hangja azonban kissé elcsuklott az első sort
követően. Egyrészt megijedt, hogy ekkora tömeg előtt szinte
egyedül beszél, másrészt most érezte először a temetés alatt,
hogy a nagyapja végleg elment. Soha nem sétálnak már együtt,
és a nagypapa soha többet nem nézi jokernek az ászt. Akkor
még bosszantotta Sárát, hogy állandóan figyelmeztetnie kel-
lett nagyapját, de most még egy utolsó zsugázásért cserébe
elnézett volna minden tévedést.
A temetést követően a távolabbi ismerősök szép lassan el-
tűntek, de a család nem igazán tudta, hogy mi is volna a teen-
dő. Álljanak még lehajtott fejjel, vagy inkább menjenek vissza
Róza néniék lakásába? Akinek már mehetnékje volt rosszul
érezte magát, amikor látta, hogy a másik még a sír előtt áll és
gondolataiba merülve nézi a keresztet. Aki viszont a sír fölött
állt, nem mert elindulni, nehogy túl korán érjen az autóhoz,
és a többiek azt gondolják nem gyászolták eléggé a halottat.
Így a biztonság kedvéért mindenki önkéntelenül párokban
hagyta el a temetőt, gondolva, hogy ha a párja mehet, akkor
ő is. Sára hátul ment egyedül. Végignézett a tömegen, de
nem azt látta, amit látni akart. Zavartság, unalom, álszentség
tükröződött a szemükben, de a sok érzés között ott volt a szo-
morúság is. Amikor mindenki megérkezett a lakásba, kez-
dődhetett a halotti tor. Mivel senki nem akart senkit terhelni
az előkészületekkel, ezért a menü pogácsára és aprósüte-
ményre szűkült. Hát megint csak itt volt mindenki. Pont

ahogy a temetőben, lehajtott fejjel szótlanul, mint ahogyan
az idegenek viselkednek, amikor összezárják őket. Zavartság
lett úrrá a szobában tartózkodók mindegyikén. A család egy
évben egyszer szokott így összeülni, az összes születésnapot
és névnapot egy napra csoportosítva ünnepelték meg.
Valójában idegenek voltak, senki nem ismert senkit, és nem
is szerettek volna megismerkedni egymással. Az előítéletek
és a ki nem mondott sértések csak rontottak a helyzeten. Vé-
gül hogy megtörjék a kínos csendet olyan témát kerestek,
ami mindenkit érintett. Ez nem volt meglepő, nem is lett vol-
na buta ötlet, csakhogy a legközelebbi családi összejövetel,
Dorka és Ádám esküvője volt. Így a társalgás a közeledő nagy
nap felé vette irányát, megfeledkezve a társaság ittlétének
valódi okáról. Sára szívesen megosztotta volna emlékeit a
nagyapjával kapcsolatban, azonban erre sajnos nem került
sor. Az esküvői ruha, az ülésrend és a költségvetés vette át a
főszerepet. Sára nagyon kényelmetlenül érezte magát. Nem
tudta, hogy mi pontosan ez az érzés, de nem érezte helyes-
nek, hogy esküvőről esik szó, miközben halott van a háznál.
Hogyhogy nem a nagypapáról beszélnek? És miért tartják
meg két hét múlva az esküvőt? Hiszen akkor még a gyászru-
hát sem szabadna levetni. Sára fejében cikáztak a gondola-
tok. Végül kimerült a téma, és szerencsére mindenki úgy érez-
te, hogy másfél óra elegendő lesz, ezért mindnyájan elhagy-
ták Róza néniék földszinti lakásának nagyszobáját.
Hazafelé a hátsó ülésen ülve Sára sírt. Hangtalanul sírt, csu-
pán a kövér könnycseppek csorogtak a szeméből. Nem tudta
mi volt ez. Talán gyalázat, illetlenség, vagy csak egyszerűen
furcsa. Nem tudta. Nem, csak azt tudta, hogy bármi is volt ez,
nem volt helyén való. Szégyellte magát, hogy a családja sem-
mibe veszi a szokásokat, és az alapvető illemszabályokat; szé-
gyellte magát Isten és ember előtt. Úgy érezte, hogy szinte fe-
lesleges volt eltemetni a nagypapát, ha senki nem hisz az
egész ceremóniában. Az elme harca volt ez. Az ész háború-
zott a szokások, a formák és a hit mágikus erejével. A nyílt
érzések és a tiszta lélek keserves csatát vívott az álszentség-
gel és a keserűséggel.
Nem azért sírt mert a nagyapja meghalt. Magát és a családot
siratta. Sokan azt mondják, hogy az ember a halála előtt látja
leperegni az életét. És Sára most úgy érezte, ő is meghalt; a
múltja helyett azonban a jövőt látta. Látta, amint Róza néni
két év múlva követi férjét, látta, ahogy a családnak nem lesz
több indoka az összejövetelekre, és szép lassan sose látják
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többé egymást. Látta a dip-
lomaosztóját is, ahol egyedül
veszi át az oklevelet, mert ne-
ki nincs senkije akire lemoso-
lyogjon a pódiumról. És Sára
látott még valamit. Egy sza-
kadékot varázslat és hideg
valóság között. Egy akkora
szakadékot, amin híd nem
érhet át, és ez az áthatolha-
tatlan szakadék volt az, ami-
be Sára csak zuhant és zu-
hant…

A LÍRA kategóriában dicséretet érdemeltek:
Kőrösi Péter 11.d és Simon Barbara 9.d
III. helyezett: Badacsonyi András 11.c

Rab
(Ars poetica)

Múzsám börtöne voltam,
csak bennem szárnyalhatott,
most nincs mivel oltsam,
amit hátrahagyott.

Fájnak eltünt léptei,
és elfojtott kacaja,
már nincs mit védeni,
őr, nincs feladata.

Így keresem, keresem,
meg nem szabadulhatok,
őriz, mégis keresem,
hol van, és hol vagyok.

A jó próba

Egyszer volt, hol nem volt; még a szomszéd nénin is innen. Élt
egy hétfejű sárkány; a király legidősebb fia. Trónörökösként
megvolt mindene, pénz, sárkánynők, fura egy fejű szörnyek;
mint házi cirkusza. Így hát úgy döntött elmegy balszerencsét

próbálni, s odaállt apja elé.
– Tisztelt király, édesapám. Meguntam, hogy megvan minde-
nem, elindulok elveszíteni.
Apja elmosolyodott, intett, hogy engedi, s miután elment,
odaintette a szolgáját.
– Holnap este hozd vissza a fiam a kaszinóból.
Az ifjú hősünk eközben elindul fényes hintóban. Tizenhét sze-
kér vitte utána a válogatott ételeket, kilenc a háremét, tizen-
egy az egyéb szolgáit. S jöttek még a ruhák, a fegyverek és
minden elképzelhető apróság. Leszámítva persze a király dol-
gait, és a palotákat.
– Mentek, mendegéltek, s mikor már jó messze jutottak,
megtámadta őket egy csapat haramia. De nem voltak túl
sokan, az úrfi szolgái mindet elintézték, kivéve azokat, akiket
foglyul ejtettek.
– Nem baj,- mondta az úrfi- ma este nagy lakomát csapunk,
legalább az ételünkből vesztünk valamennyit.
De indulás előtt a varázsló megátkozta a szekereket, s bár-
mennyit ettek, az étel nem fogyott.
– Hajítsátok ki az étel felét! - ordította a herceg. De minden
eldobott étel a szekérbe esett vissza.
– Itt hagyunk három kocsit! - rendelkezett, de azok utánuk
gurultak.
– Oltsátok el a tábortüzet! - de azok tovább égtek, s a fa sem
fogyott.
Másnap egy faluhoz értek. A királyfi bement a legrozzantabb
házba, és megszólította az ottani szegénylegényt;
– Oda akarom adni neked mindenem.
– Gyere velem, a falu varázslója mindent elintéz.
– Testet fogtok cserélni - mondta kicsit később a varázsló
meglepően tágas, fényes otthonában. - Így fog minden ezzel
kapcsolatos problémátok megoldódni. De előbb ki kell áll-
nod egy próbát, hogy méltó vagy-e rá. Kivéve, ha te vagy a
legkisebb. Akkor automatikus - fűzte hozzá tűnődve - De
nem. Látom rajtad - mondta a hercegnek. - Az erdőben egy
szörny garázdálkodik, hozd el a fejét.

Alig lépett be az erdőbe, meglátott egy apró embert.
– Végre megtaláltalak, szörny! Készülj a harc... - kezdte mon-
dani. - Gyere vissza!- ordította felé, s a nyomába eredt volna,
de torkából lángok csaptak ki, és az ember megsült.
– Na, kelj föl- szólt rá, mikor föléért. - Harcolj! Ne mondd, hogy
eddig bírtad! Milyen szörny vagy egyáltalán? Ez nem is próba.
- Ezt folytatta tovább. De egy nappal később megbékélt.

rajz: Hűvös Anna 10.a

!2014_10_utazasok:Layout 1  2014.05.26.  22:25  Oldal 153



– A virrasztás már próba.
S levágta a fejet. A varázslóhoz vitte.
– Látom, méltó vagy a cserére. Kicserélem a testeteket, de ne
feledkezzetek meg az ajándékomról.

Az új herceg boldogan ment haza. De a palotában feszé-
lyezve, félszegen járt. Nem találta helyét az úri vacsorákon, a
társaságban. Nem tudta követni a társalgások fonalát. És apja
nagy csalódására nem remekelt a politikai, gazdasági ügyek-
ben.
– Hogy hagyjam rád az országot? - kérdezte gyakran a király.
Zavarta a selyem, a túlzott puhaság. Nem tudott aludni.
Álmatlanságában minden sarok rémítette. Minden árnyék
egy-egy merénylő volt. Félelmében nem esett jól semmilyen
étel. Egyszer a király elé állt.
– Tisztelt király, édesapám. Meguntam, hogy megvan minde-
nem, elindulok elveszteni.
Amint távozott egy sovány, megtört lázadót hoztak be.
– A palotára támadt egy kaszával és azt ordibálta; ő a herceg.
- jelentették az őrök. - Biztos nem bírta a kemény munkát. -
Susogták egymás közt.
– Kivégezni! - Legyintett unott arccal a király.

Badacsonyi András 11.c

1�4 Fazekas-évkönyv

„A Habsburg-udvarban megtanulták, hogy Isten különös
kegye, ha valakinek értelmes-egészséges gyereke születik.”
Így I. Ferenc Habsburg császár két, szellemi fogyatékossággal
küzdő fia sem bizonyult különleges esetnek a családban. Az
elsőszülött, Ferdinánd, 31 esztendősen „naphosszat üldögélt
a Burg ablakában, és a számára megfejthetetlen külvilágot
bámulta”. Öccse, Ferenc Károly, a trónra alkalmasabbnak tűnt,
bár az ő adottságai sem voltak igazán megfelelőek az uralko-
dásra. Tekintete egykedvű és kifejezéstelen, majd mikor I.
Ferenc feleséget választott neki, annak éppoly engedelmes
férjévé vált, amilyen engedelmes fia volt apjának. Hitvese, a
bajor király leánya, Zsófia, házasságukban csak a császárnévá,
vagy a császár anyjává való válás lehetőségét látta.
Így mikor 1830. augusztus 18-án fia megszültetett, Zsófia
nem is lehetett volna boldogabb. A kis Ferenc József születé-
se pillanatától a középpontba került, mint a jövendőbeli csá-
szári címre esélyes utód. A gyermek taníttatását épp ezért na-
gyon hamar elkezdték, amelyet azonban manapság inkább
„dresszúrának”neveznénk. Franzinak, ahogy az Udvarban be-
cézték, már 6 évesen heti 13 órája volt, 7 évesen pedig 32 órá-
ban tanulta a számolás alapismereteit, az idegen nyelveket,
illetve táncot, tornát, vívást és úszást. Jó nyelvérzéke volt,
hamar megtanult franciául, magyarul, csehül, olaszul és len-
gyelül, tehát beszélte a Monarchia legtöbb nyelvét. A gyer-
mek minden ideje percre be volt osztva, és ő becsülettel tel-
jesítette, amit kértek tőle. Ám ez a nevelési metódus a kis
Franziból már korán kiölt minden fantáziát és kedvet felada-
tai elvégzéséhez, csupán gépies pedantériával teljesítette

Ferenc József magánélete
A történelmet emberek alakítják és emberekről (is) szól. Emberek
érzéseiről, vágyairól, szerelméről, kapcsolatairól, motivációiról,
önmagukkal folytatott küzdelmükről. Minden történelmi sze-
mélyiség, akiről hallunk, mintegy tükörként áll előttünk: vajon
mi hogyan cselekedtünk volna az ő helyében? Ismerjük a Ferenc
Józseffel kapcsolatos száraz tényeket: 68 évig, 1848 és 1916
között volt osztrák császár és magyar király; ő adta hóhérkézre
az aradi vértanúkat, élete végére mégis "ferencjóska" lett a nép
ajkán; hozzá kötődik az 1867. évi kiegyezés, tulajdonképpen ő
robbantotta ki az I. világháborút az 1914. július 28-i, Szerbiának
küldött hadüzenettel stb. Ez a fogalmazás — amely a 12.b osz-
tály kötelező történelem házidolgozataként született meg —
Ferenc Józsefet, az embert állítja elénk nagy kifejezőerővel. Ha
végigolvasod, betekinthetsz egy magányos ember lelkébe. Aki
szeretett volna szeretni, de nem tudott. És akit ezért nem is sze-
rettek viszont. Szánalom ébred majd szívedben.

Keglevich Kristóf
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kötelességeit. Katonai alapismereteket is korán elkezdett ta-
nulni. „Belenevelték, hogy a katona az igazi férfi, s az uralko-
dó mindenekelőtt a legfőbb hadúr.” Továbbá megtanulta,
hogy az uralkodói hatalom isteni eredetű, és mint olyan, fe-
lette áll annak, hogy egzisztenciáját vitassák. 17 éves korában
már Metternichtől sajátíthatta el az abszolutizmus gyakorlati
alapjait, és megtanulta, hogy „a forradalom a legfőbb ellen-
ség, továbbá óvakodni kell a túlzott reformoktól és a naciona-
lizmus romboló hatásától”. Mindezen erőteljes impulzusok,
amelyek szinte eszmélésétől hatottak rá, érthetővé teszik szá-
munkra az uralkodó későbbi személyiségét és elveit. Így, bár
anyja, Zsófia, gyengédségével és céltudatos nevelésével más
irányba próbálta terelni, tizenéves korára Ferenc József fe-
gyelmezett, szófukar és koravén ifjúvá vált.
Távol akarván őt tartani az 1848-as politikai történésektől, a
családja elküldte Radetzky tábornokhoz. Itt, sok más élmény
mellett, különösképpen a sereg szelleme ragadta meg, ahol
„a hűség és ragaszkodás, a feltétlen engedelmesség még ott-
honos volt”. Így mikor december 2-án megkoronázták, és ne-
vében a József taggal, ill. politikájával is a liberálisabb uralko-
dó látszatát kellett keltenie, az teljeséggel világnézete ellen
való volt. Autokrata jelleme akkor mutatkozott meg legelő-
ször, mikor Windishgrätz herceget, aki politikájába erőszako-
san beleszólt, a császár „szent kötelességeire” hivatkozva ha-
mar eltávolította, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, Win-
dishgrätznek köszönhette hatalmát. Ez volt a legelső meg-
nyilvánulása annak, hogy a császárt a személy iránti hála
semmire nem kötelezte, mert annak fölötte állt„uralkodói kö-
telessége”. Később, mikor a 13 aradi vértanút és Batthyány
Lajost a többi lázadóval egyetemben kivégeztette, ugyane-
zen „szent kötelességének” tett eleget, abban a hitben, hogy
a koronás főnek soha alkudnia nem kell. Ám a császár nem et-
től lett egyeduralkodó. „Alkatilag volt autokrata. S miután a
hatalom túl korán szakadt rá, öntudatossá és egyben bizony-
talanná tette. Minthogy tartott attól, hogy gyengének mutat-
kozik, s ezt el akarta kerülni, elutasító és megközelíthetetlen
lett.” Pedig érdekelték az emberek; a bécsi udvarban ő vezet-
te be, hogy bárki uralkodói meghallgatást kérhetett. De ezek
„kihallgatások” voltak inkább. „Császárunknak nincsen barát-
ja, jelleme, egész lénye tiltja ezt.” Saját fia, Rudolf mondta ezt
róla. Ha néha érezte is önnön sebezhetőségét, mint a Libényi-
féle merénylet után, hamar visszatért a maga építette magas-
latra.

A császárt tanácsadói és személyes jellegű kapcsolatai, egy
kivétellel, igen kevéssé befolyásolták. A kivételt anyja, Zsófia
jelentette, aki társa, segítője és tanácsadója volt fiának. „Csa-
ládi életéről, házasságáról, gyermekeiről Ferenc József való-
színűleg többet mondott el Zsófiának, mint bárki másnak.”
A politikai ügyek személyes jellegű problémáiba is anyjának
hosszú ideig döntő szava volt. Merevsége mögött gyengéd
szeretet és figyelem rejlett anyja iránt. Családja többi tagjá-
hoz azonban nem fűzték érzelmi szálak, csak kötelességeit
teljesítette velük szemben. Öccsével, Miksával, kapcsolata ki-
fejezetten megromlott felnőtt korukra. Ennek oka a két sze-
mélyiség különbözősége volt. Miksa érzelmi beállítottságú,
szentimentális, romantikus lélek volt; ez Ferenc József ellen-
szenvesnek találta, hiszen mindennél távolabb álltak tőle

ezek a tulajdonságok. Mikor pedig Miksa élete közvetlen ve-
szélybe került a mexikói indián felkeléskor, az uralkodó nem
sietett segítségére, hiszen öccse a mexikói trónért cserébe le-
mondott a Habsburg-családbeli minden jogáról, így többé
már nem voltak „kötelességei” irányában.
Anyja után feleségéhez fűzte a legerősebb érzelmi kapocs.
Erzsébettel 23. születésnapján találkozott, majd annak elle-
nére, hogy nem neki szánták, nem sokkal később eljegyez-
hette. Csodával határosnak számított ez a házasság létrejötte,
hiszen szerelemből született. Később azonban Sisi boldogta-
lansága beárnyékolta a császár örömét. Feleségét a folytonos
küzdelem a császáranyával melankolikus, depressziós álla-
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már csak árnyéka volt önmagának, a halált szinte megváltás-
ként várta. Az uralkodó féltette Sisit és óvni próbálta őt, de
ahogy egész életén át, most sem tudott a szeszélyes nőre
hatni. Mikor Sisi meggyilkolásáról tudomást szerzett, vissza-
zuhant a székébe, amely íróasztala mellett állt, és talán a kö-
rülötte állóknak, talán önmagának csak ennyit szólt: „Senki
sem tudja, hogy mennyire szerettem ezt az asszonyt.”
Ez után már egészen magányos volt. Néha meglátogatták lá-
nyai, Gizella és Mária Valéria, elhozva unokáit. Ilyenkor az
öreg császár, a családias légkörben, kiszakadt egy rövid időre
csöndes melankóliájából. Magányát rajtuk kívül csak Schratt
Katalin enyhítette. A Burgtheater színésznőjével 53 évesen
találkozott, és Sisi, aki házasságába már belefásult, támogat-
ta és egyengette kapcsolatukat. A színésznő különlegesnek
bizonyult, mellette Ferenc József ki tudott lépni uralkodói
szerepéből, és ez már önmagában is feloldozást hozott.
Schratt azonban nem csak beszélgetőpartnere volt, de példá-
ul neki jutott eszébe egy sor apróság, ami puritán-rideg élet-
ét egy picit kellemesebbé tette. Tehát úgy törődött a császár-
ral, ahogy anyja óta bizonyosan senki sem.
Mégis, mindezek után, vagy talán mindezek ellenére, életét a
szokásos kerékvágásban folytatta. Négykor kelt, s borzonga-
tó hajnalon fadézsából megmosdott. Ötkor megreggelizett
és az ima után a háziorvos vizitelt. Majd a délelőtt folyamán
meghallgatta az audienciára jelentkezőket. Délben megebé-

delt és a délután további ré-
sze is munkával telt egészen
öt óráig, amikor megvacso-
rázott, rendszerint egyedül.
Puritánság és némi igényte-
lenség jellemezte személyes
életét, de ez egy ilyen sa-
llangtalanul egyszerű em-
bernél nem is lehetett volna
másképp.
Kötelességteljesítés és le-
gendás szorgalom volt élete
legfőbb jellemzője.
„Dolgozott ifjúkorában, mert
azt hitte, hogy egyedül neki
kell vezetnie az államot, dol-
gozott később, mert ponto-
san körülhatárolt feladatai
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potba döntötte. Zsófia egy szép, de ostoba gyermeknek ke-
zelte; gyermekeit elvette tőle, minthogy alkalmatlannak tar-
totta az anyaságra. A császár azonban kiállt a felesége mel-
lett, és szembefordult anyjával ebben a kérdésben, így Sisi
visszakaphatta gyermekeit. Arra azonban Ferenc József nem
gondolt, hogy Sisit emberi társának tekintse, gondjait meg-
ossza vele. Politikáról eleinte sose beszéltek, számára sokáig
csak a „kis édes angyalkája” maradt.
Sisi számára a kiutat a butuska feleség szerepéből gyermekei
jelentették. Hozzájuk a császárt ugyan nem fűzték erős érzel-
mek, de annál inkább kötelességének érezte, hogy megfele-
lő neveltetést kapjanak. Fiával csak rendkívüli alkalmakkor ta-
lálkozott: a császár születésnapján vagy karácsonykor és ek-
kor is nagyszámú udvartartással körülvéve, így idegenek ma-
radtak egymás számára. Ám felelősségtudatból vele szem-
ben még erőteljesebb „dresszúrát” alkalmazott, mint amit ő
kapott, ezzel a gyermeket majdnem egy életre megnyomorí-
totta. Mikor Sisi rájött, hogy a„kiképzés” az oka fia betegsége-
inek, sarkára állt, és követelte urától, hogy a gyermek tanítta-
tása ezen túl az ő kezébe kerüljön. Ezután Sisi már fegyver-
ként használhatta fiát. Mikor megzsarolta urát, hogy Rudolf-
nak elmondja a Sisi szerint helytelen döntéseit, ha felnő, tu-
lajdonképpen Ferenc József felelősségtudatát használta ki fi-
ával szemben, hogy politikájába beleszólhasson.
A császár ugyanis szíve mélyén haláláig abszolutista uralkodó
volt, lelke mélyéből, politikai és vallásos meggyőződéssel hitt
az egyeduralomban, ha a Monarchia császáraként engedni
kényszerült is. Ezt racionális argumentumok hatására, a saját
pozíciója, de fia iránt érzett felelősség miatt is tette. Ezek
vezettek a kiegyezéshez is, így vált egy abszolutista uralkodó
keze alatt a Habsburg Monarchia dualista berendezkedésű,
alkotmányos állammá.
Sisi ekkoriban ébredt öntudatra. A magyar arisztokráciával
rokonszenvezett, így a bécsi udvartól és urától eltávolodott.
A császár pedig, amennyire személyisége megengedte a szen-
timentalizmust, fájlalta, hogy felesége folytonos útjai elveszik
tőle. Leveleit így írta alá: „a te magányos férjecskéd”.
Életét nem csak a magány és a politikai küzdelmek nehezítet-
ték, hanem tragédiák sorozata is végigkísérte. Rudolffal a
kapcsolata megromlott, hiszen az ifjú liberális nézetei össze-
egyeztethetetlenek voltak a császár személyiségével, ezért
mellőzte őt politikai ügyeiben. A fiú számára ez olyannyira
elviselhetetlenné vált, hogy öngyilkos lett. Fia halála után Sisi
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lettek az államgépezetben, s aztán, mert hozzászokott, mert
a kialakult rend keretében való fáradhatatlan monoton cse-
lekvés pótolta az invenciót, gondolatot. Minél öregebb lett,
annál inkább belemerült hivatásának vákuumába.”
Az utolsó napokban a szokásosnál korábban kelt. Félt, hogy
lassabban megy a munka és nem lesz kész vele. 1916.
november 21-én meghalt.

Irodalom
SOMOGYI ÉVA: Ferenc József. Gondolat Könyvkiadó, 1989.
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferenc_József_magyar_király
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A nádasdladányi Nádasdy-kastély
Székesfehérvártól pár kilométerre, Nádasdladányban járva
felhívja magára figyelmünket a falu által körbeölelt park.
Kapuján áthaladva elsőként egy omladozó, üres épületre
vetődik pillantásunk, így kissé kételkedve haladunk tovább.
Pár lépés után azonban feltárul szemeink előtt egy mesébe il-
lő, gyönyörű kastély. Rátaláltunk a Nádasdy-kastélyra, melyet
elemzésem témájának választottam.

A Nádasdy-kastély az angol gótikát felidéző késői roman-
tikus historizmus egyik hazai képviselője. A stílus kiválasztá-
sakor közrejátszhatott az a népszerű vélekedés, mely szerint
a család Angliából származik. Létezik azonban egy másik, va-
lószínűbb magyarázat is. A magyar nemesség ugyanis bámu-
lattal tekintett az angol társadalmi rend mozdíthatatlanságá-
ra és az arisztokrácia életformájára, melyet sokan utánozni

próbáltak. Így terjedtek el az angol gótikus kastélyok Ma-
gyarországon. A várszerű kastély egyben utalás a feudális kor-
ra és az ősök hatalmára is.

Az építkezés 1873-tól 1876-ig tartott Linzbauer István épí-
tész vezetésével, de korai halála miatt Hauszmann Alajos köz-
reműködése is szükségessé vált. A kastély asztalosmunkái
Thék Endre műhelyében készültek, aki kora egyik legjobbjá-
nak számított. Munkáit megtalálhatjuk az Operaházban, az Or-
szágházban és a Királyi Palotában is. A kastély korszerű mű-
szaki felszereltségének a reprezentatív külsővel alkotott el-
lentéte fejezi ki a historizmusra jellemző kettősséget. Tele-
gráf hálózat működött az épületen belül, és később a telefont
is bevezették.

Jobb szélen egy magas bástya határolja a kastélyt. A csúcs-
íves szemöldökpárkány záradékában a Nádasdy-címer, kék
mezőben egy nádasból felszállni készülő vadkacsa látható ki-
lencágú koronával. A főhomlokzat bal szélére egy kisebb, el-
forgatott bástyát helyeztek. A középrizalithoz lépcsőzetes
oromzat tartozik, az ablakokhoz szögletes-füles szemöldök-
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párkány. A hátsó homlokzat mozgalmasságában különleges,
minden oldalról nézve más-más képet láthatunk, nincs aláren-
delt oldala. Egykor faszerkezetes, stílusában különböző téli-
kert is kapcsolódott kastély hátsó részéhez.

Belül különböző nagyságú és formájú terek nyíltak egy-
másba. Ennek a szabad alaprajzi formának eredete Angliába,
a picturesque mozgalomra nyúlik vissza. Ennek ellenére, a
korábbi kastélyokhoz hasonlóan, itt is középen, a főszárny
földszintjén helyezkedtek el a nagyobb közösségi terek és a
díszterem. Felettük a gróf és gyermekeinek lakosztálya és a
belső személyzet szobái voltak. (…) Az oldalszárny vendég-
szobák középfolyosóra nyíló hosszú sorát rejtette magában,
végén a családi kápolnával, alagsorában pedig a vendégek
szolgáinak szobáival.) Az egyes termek nagyszerűen jelképe-
zik a gróf életének különböző aspektusait, a családjához, fele-
ségéhez fűződő viszonyát, különböző érdeklődési területeit

és az arisztokratikus életmódját.
A termek közül van egy, melynek egyetlen célja a család

dicső múltjának reprezentálása: ez az ősök csarnoka, Magyar-
ország legdíszesebb ősgalériája. A terem kétemeletes, falait és

mennyezetét faburkolat fedi. A falakhoz alul padokat kapcsol-
tak, felettük kaptak helyet az ősök portréi keretarchitektúrába
foglalva. A fedél összetett, nyitott fedélszerkezetet formáló
ácsszerkezet, melyet áttört mintájú támívek támasztanak alá
két szakaszban. Az ilyen típusú tető a késő középkori Angli-
ában volt népszerű. Vörösmárvány-oszlopok támasztják alá a
mészkőből készült, felül elkeskenyedő kandallót, melyen a
Nádasdy család címere és jelmondata: „Si deus pro nobis quis
contra nos” (Ha Isten velünk, ki ellenünk) látható. Mellette két
oldalt foglal helyet a Benczúr Gyula által festett két gyönyörű
kép a kastélyépíttető házaspárral.

A család szeretete nem csak az ősökre korlátozódott, na-
gyon fontos volt a grófnak a kastélyban az intim magánszféra
kialakítása is. A családi lakosztály az első emeleten foglalt he-
lyet, hogy a szülők és gyerekek szobái közel kerüljenek egy-
máshoz. Sőt, a gróf és felesége egy hálószobában is aludt vol-
na, ami ritkaságnak számított a nemesek között. Bár az ősök
csarnoka talán a legfontosabb terem a kastélyban, mégis a
gróf írószobája az a hely, ahol a legközvetlenebb kapcsolat-
ban lehetett elhunyt családtagjaival. Itt függött szülei, fiatalon
elhunyt testvére és szintén korán elveszített, szeretett felesé-
gének Zichy Ilonának arcképe. A boudoir vagy női szalon zsú-
folva volt apróbb dísztárgyakkal, képekkel, dísztányérokkal,
ezzel is jelezve, hogy hölgytársaság használatára szánták.

158 Fazekas-évkönyv
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Természetesen több, az arisztokrata élethez nélkülözhe-
tetlen helyiség is volt a kastélyban. A nagy szalon a társasági
élet középpontja volt. A több asztal köré csoportosuló székek,
kényelmes fotelek mellett helyet kapott itt egy nagy zongora

is. A kor szokásai szerint itt vol-
tak kiállítva a család legérdeke-
sebb és legdrágább műkincsei.
A XVIII. század óta a könyvtár a
főúri életforma jelképe volt. A
több tízezer könyvből, térképből
és metszetből álló gyűjtemény
negyvenkét üvegajtós szekrény-
ben volt őrizve, mindegyik felett
díszes felirat jelzi a témát. Több
kép függött a falakon, melyek a
Nádasdy család múltbeli, a kul-
túra támogatásában betöltött
szerepét ábrázolták. A gróf va-
dászszenvedélyéről is híres volt,

és a kastély néhány szobájában ennek ékes bizonyítékára is
lelünk. Ilyen a mellékszárny vendégszobákat összekapcsoló
folyosója, mely falai agancsok erdejével volt fedve. A reggeliző
falát ehhez hasonlóan trófeák borították, s ahol nem, ott vadá-
szattal kapcsolatos festményeket láthattunk.
A kastély lakói szükségleteinek ellátására több gazdasági épü-
let is rendelkezésre állt. A legfontosabb a kulcsárság épülete
volt. Itt helyezték el a konyhákat, a mosó- és szárítókonyhát, a
mosogatót és az éléskamrát. Az épületet a föld alatt egy 20
méter hosszú alagút kötötte össze a kastéllyal, benne sínpárral,
ezen keresztül érkezett a kastélyba a meleg étel és a tiszta ruha.

A kastélyokat sohasem önmagukban építették, mindig a
kerttel alkottak elválaszthatatlan egységet. Ezt a parkot a fes-
tői fák, facsoportok, kanyargó utak és kisebb-nagyobb dom-
bok hasonlatossá tették az angol tájkerthez, mely Rousseau
„vissza a természethez” gondolata jegyében jött létre.
Ugyanakkor a parkban jelentős növénygyűjtemény található,
mind lombhullató, mind tűlevelű fák széles választékával, így
hasonlítva a dendrológiai kerttípushoz is. A kastély tengelyé-
vel egy vonalban helyezkedik el a ma már kiszáradt tó kis szi-
gettel, melyet régen csónakázásra használtak. Ezenkívül a be-
tonozott teniszpálya is lehetőséget nyújtott a sportolásra.

Nádasdy Ferenc halála után a kastély apáról fiúra szállt. Az
idő múlásával a család veszí-tett gazdagságából, s az életük

sokkal kötetlenebb, közvetlenebb lett. 1944 őszén a kastélyt
német katonák kirabolták. Minden mozdíthatót elvittek, csak
az ősök csarnokának képei és a családi levéltár maradt meg.
A könyvtár értékes könyveinek elenyésző hányadát a padlóra

szórva, nagy összevisszaságban találták. A háború után a csa-
lád elköltözött és a kastély a Magyar Államé lett, s ez textilgyá-
rat, később rendőrséget, postát és óvodát üzemeltett benne.
1993-ra a kastély állapota vészesen leromlott. A gazdasági
épületek nagy részét lebontották, a tó kiszáradt, a nagy vízigé-
nyű növények a virágágyásokkal egyetemben eltűntek.
Helyüket a mindenütt elburjánzott aljnövényzet és a járhatat-
lan bozót vette át. Ekkor a Műemlékek Állami Gondnoksága
felújította az épületet. Nyolc évvel később újabb felújítás kö-
vetkezett a Norvég Civil Alap segítségével.

A Nádasdy-ház utolsó férfi tagja, gróf Nádasdy Ferenc
1956-ban Kanadába emigrált, ahol közgazdaságtan szakon
végzett egyetemet. 1998-ban tért vissza hazájába. Megaka-
dályozta a kastély magánkézbe adását, majd közbenjárásával
műemléknek nyilvánították az épületet. 1991-ben kezdemé-
nyezésére létrehozták a Nádasdy Alapítványt és Akadémiát,
mely a mai napig működteti a kastélyt. 2013-ban hosszú be-
tegség után elhunyt az utolsó Nádasdy gróf, s a család férfiá-
gon kihalt.

Jenei Adrienn 11.c
(Művészettörténet OKTV pályamunka rövid kivonata)
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az áprilisi 9-i Fazekas-nap keretében. A program:

10.45: a résztvevők érkezése, regisztrálás
10.55: a levezető elnök üdvözlő szavai
11.00: Pollmann Ferenc (Hadtörténeti Intézet) előadása:
- Az Osztrák-Magyar Monarchia mint nagyhatalom
11.25: Bihari Péter (Fazekas Mihály Gimnázium) előadása:
- Miért fontos ma is a Nagy Háború?
11.50: Kérdések, vita.
12.05: Szünet.
12.20: Szabó Dániel (MTA Történettudományi Intézet) elő-
adása:
- Az első világháború és a magyar társadalom
12.55: Balázs Eszter (Kodolányi János Főiskola) előadása:
- Az első világháború és a kultúra
13.20: Kérdések, vita
13.35: Szünet.
13.50: Rainer János (1956-os Intézet) előadása:
- Demokráciák és diktatúrák a két világháború között
14.15. Dupcsik Csaba (MTA Szociológiai Intézet) előadása:
- Az első világháború a tankönyvekben és az oktatásban
14.40: Kérdések, vita.
14.55: A levezető elnök záró szavai
15.00 A konferencia vége.

A március 15-i ünnepség
alkalmából a vezetőség meg-
bízott minket, rajzosokat,
hogy alkossuk meg a díszle-
tet az udvaron. Igyekeztük
azt használni, amit a helyszí-
nen találunk. Történetesen a
kijelölt helyen egy sportháló
feszül, ami 10 cm x 10 cm-es
raszterével kínálta magát egy
pixelgrafikus installáció ké-

szítéséhez: színes papír téglalapokat tűztünk fel rá. Az építés-
be bevontuk az összes osztályt, akikkel óránk volt a hátralévő
napokban. A kora délutáni órákban a napközisek is beszálltak.
Azt vettük észre, hogy a gyerekek elkezdték magukénak érez-
ni a díszletet, és vele az ünnepséget is, mindenki vigyázott,
nehogy arrafelé dobja a labdát. Ahogy egyre több gyereket
vontunk be az építésbe, úgy kapott egyre nagyobb védelmet
az installáció. A verses-zenés megemlékezés az installáció fö-
lötti teraszon zajlott, miközben a papírpixeleket szépen fújdo-
gálta a szél.
Szervezés: Garamvölgyi Béla, Mészáros Zsuzsanna, Zele János

Emlékeztető a száz éve kezdődött
első világháborúra

Petőfi (négyszáz) pixelből
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16.21. – avagy a Szentivánéji álom
június 21-én
Kettős-hármas játék: fejedelmi-tündéri-athéni (mesterembe-
reké).
Nádasdy Ádám fordítását az invenciózus rendező, Szigeti Balázs
használta fel.
És a játszók az egész színháztermet: rengeteggé változtatták a
függönyöket a nagy egymáskeresésben; szamárfejűvé a megej-
tően tenyeres-talpas Tompor takácsot (Tatár Marcell 8.a), aki leg-
alább rendesen bánt a finomjátékú Titániával (Szalka Sára 8.c),
nem úgy, mint a tündérkirály Oberon.
A tisztelt közönség pedig örvendett az átváltozásokon. Mert az
erdőbe másként lépünk be, ott csoda történik, amiért másként
is lépünk ki belőle – hiszen Szentivánéj van – akár nappal is – a
színházterem nagyszerű előadásának színészeit, rendezőjét és a
technikai segítőket tapsolhatjuk, hiszen a nagy és nehéz mun-
kából sikerült önfeledt könnyedséget varázsolniuk.

Íme a szereplők listája:
•Théseus herceg, athén uralkodója – Schallinger Zorka • Hip-
polyta, az amazonok királynője – Ujváry Szilvia • Lysander, fia-
tal udvaronc – Pogáts Márton • Demetrius, fiatal udvaronc –
Kardos Tibor • Hermia – Kalmár Sára • Heléna – Ohnmacht
Aliz • Égeus, Hermia anyja – Móra Menta • Philostratus, Thé-
seus ceremóniamestere – Horváth Melani • Oberon, a tündé-
rek királya – Tran Tomi • Titánia, a tündérek királynője – Szalka
Sára • tündér, Titánia szolgálatában – Horváth Melani & Tóth
Franciska • Pukk, Oberon mókamestere és szárnysegéde –
Dittrich Rebeka • Tetőfi Petra, ács – Talyigás Flóra • Tompor
Miklós, takács – Tatár Marcell • Sipák Laura, fújtatójavító –
Németh Szonja • Lavór Tamara, bádogos – Pánczér Eszter •
Vinkli, asztalos – Tóth Franciska •
• fordította – Nádasdy Ádám • díszlet - Grund Ágnes • jelmez
– Bálint Barbara • rendező – Szigeti Balázs •
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Május közepén meglátogattuk a francia testvériskolánkat
Bretagne egy kisvárosában, Gourin-ben. Tizenöten, jórészt ki-
lenc-tizedikesek, Runda Margit és Czene Zsuzsa tanárnővel
hajnalban szálltunk fel, hogy aztán megkezdhessük kalan-

dunkat. Három órás várakozás után a Charles de Gaulle rep-
téren átszállhattunk a TGV vonatra, majd egy másikra
Rennes-ben. Végül két kisbusszal (az egyiket az iskola igazga-
tója vezette) utaztunk el Gourinbe, ahová este kilenc óra
körül érkeztünk meg. Elosztottak a fogadócsaládokhoz, ketten
a szomszédos kollégiumba kerültünk.

Másnap biológiai és kémiai kísérleteket végeztünk az al-
gákkal, a francia diákok segítségével. Utazásunk során a fenn-
tartható fejlődés témakörében - az algák és hasznosításuk,
másrészt a turizmus és természet kapcsolatának aspektusait
dolgoztuk fel. Délután két közeli templomot látogattunk meg,
és egy mesebeli kis patakhoz is lesétáltunk a köves úton, a
mohás erdő közepén. Később a közeli városkában letettek a
régi piactérnél, és kis szabadidőnkben szétnézhettünk a kör-
nyékén.

Szerdán előadtuk kutatásaink eredményét, illetve megis-
mertettük a Dunakanyart azokkal a diákokkal, akik ősszel visz-
szatérnek hozzánk. Esti feladatunk a családdal közös süte-
ménysütés volt, amit mi az iskola konyháján oldottunk meg.
Mulatságos kihívás volt a nyelvi akadályokat leküzdve elmu-
togatni a mondandónkat a konyhás bácsinak, mivel a kinn-

tartózkodásunk alatt a közös munkanyelv az angol volt.
Végtelen türelemmel és kedvességgel állt rendelkezésünkre,
és hasonlóan jól szórakozott, míg ránk felügyelt.

Másnap busszal indultunk Roscoffba. Itt bemutatták a
helyi algafeldolgozó-üzem munkáját és termékeit. Nem sok-
kal később áthajóztunk Île de Batz-ra. Egy helyi hölgy életét
annak szentelte, hogy megőrizze szigetének tisztaságát. Mi is
részt vettünk az óceán által lerakott szemetet összegyűjteni.
Még rozsdás grillsütőt is találtunk a sziklák közt. Ebédidőnket
a fehér, kagylókkal tarkított, homokos parton töltöttük.
Napsütéses időnk volt, mindenki szépen lepirult. Délután pe-
dig bicikliket kölcsönöztünk, kis csapatokban a francia diá-
kokkal közösen kerekeztük körbe a mesés kis szigetet.
Mikroklímájának köszönhetően itt nem fagy, így a virágzó pál-

Franciaország – Bretagne – Gourin
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mafák árnyékéban is piknikezhettünk. Este az iskola tanárai
breton óriáspalacsintákat készítettek nekünk, sósat és édeset
is, majd kihirdették a süteményverseny győztesét.

Pénteken délelőtt érkeztünk Dinanba, ahol kis csopor-
tokban jártuk körbe a középkorból ránk maradt belvárost.
Lenyűgöző módon az eredeti házak magasodtak a szűk utcák
felé. Meglátogattunk egy keresztes lovag által építtetett, ke-
leti vonásokat tartalmazó templomot is. Ebédünket a város
melletti viadukt tövében költöttük el, közel a folyóhoz, majd
továbbindultunk Mont Saint-Michelbe. Különlegessége,
hogy a sziklaszirtre épült több száz éves apátság dagályban

sziget. Az óceáni apály azonban lehetővé teszi, hogy elsétál-
junk a szigetig. Körbevezettek a robusztus építményben, fel-
hívták figyelmünket a különös építészeti vonásokra.

Szombaton hajnalban Párizsba indultunk. Mindenki
fáradt volt már, a buszúton végig aludtunk. Chartres-ban
megálltunk, megnéztük a helyi székesegyházat. Jellegzetes,

gazdag mintázatú chartres-i kék ablakai sok történetet me-
sélnek. Párizsba délután érzetünk, megnéztünk egy múzeu-
mot, ami a különböző kontinensek ősi lakóinak kultúráját
mutatta be, elsétáltunk az Eiffel-toronyig, majd elfoglaltuk a
szállásunkat. Másnap reggeli után a Louvre-ba látogattunk,
majd kisebb csoportokban jártuk körbe a várost: végigsétál-
tunk Champs-Élysées-n az Arc de Triomphe-ig, néhányan a
Citébe látogattak a Notre Dame-hoz, mások a Tour Eiffel tete-
jét hódították meg. A buszból még láttunk néhány neveze-
tességet, majd a reptéren gyors búcsút vettünk francia társa-
inktól.

Kellemes és felejthetetlen élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza. Szerencsére napsütéses, meleg időnk is volt. Re-
mekül szórakoztunk. Reméljük, hogy a hozzánk érkező diá-
kok is hasonlóan jól fogják érezni magukat nálunk, mint mi
náluk.

Percze Mercédesz-Tarnóczi Nóra 10.a
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szakképzett vakvezető kutya és hűséges társ egyaránt. A hám-
ján lévő vörös kereszt jelezte, hogy ő segíti gazdáját. Tea és
sütemények kíséretében kezdtük a beszélgetést, főleg arról,
hogy, mik azok az eszközök amik őket segítik, helyettesítik a
látásukat.

Az első tárgy egy beszélő toll volt, amely az élelmiszerek-
re, gyógyszerekre, ruházati cikkekre vagy más termékekre el-
helyezett különleges címkét hangosan felolvasta.

Bemutatták nekünk a legújabb iPhone készüléküket,
amely az írott szöveget felolvasásától a bolti vásárlásig segít-

Láthatatlan világban

164 Fazekas-évkönyv

Minden nap végig kíséri életünket a zakatoló villamos, avagy
a reggeli tömeg morajlása, a frissen főzött kávé és a virágok
illata. Minden egyes érintés érzékeltet valami újat. De milyen
lehet, ha ezekhez az általános ingerekhez nem kapcsolódik
fénnyel megvilágított alak és szín, ha kísérőjük csak a teljes
sötétség? Ezen gondolatokon elmélázva döntött a 10.a osz-
tály F.Tóth Zoltán osztályfőnökkel úgy, hogy itt az ideje köze-
lebbről megismerkedni a nem látók mindennapjaival.

Osztályunk egy fakultatív program keretében ellátoga-
tott a Láthatatlan Kiállításra. Az interaktív kiállítás keretein
belül megismerkedhettük egy láthatatlan világgal, amelyben
vak vezetőnk segítségével, hallásunkat, látásunkat és szaglá-
sunkat használva próbáltunk eligazodni. Legtöbb informáci-
ót adó érzékszervünk, a szemünk nélkül azonban már nem is
volt olyan egyszerű magabiztosan előre lépni a felépített, hét-
köznapokból jól ismert helyeken, mint például egy konyha
vagy egy útkereszteződés.

A kiállításon megismert élettörténetek és a megtapasz-
talt élmények hatása olyan maradandó volt a közösségünk-
ben, hogy a hónapokkal később megrendezett iskolai projekt
hét egyik napjára az idegenvezetőinket, Kovács Margitot és
Oláh Ferencet hívtuk meg.

Mégsem kettesben érkeztek, hanem Feri kutyájával, aki

MMáásskkéénntt  llááttááss
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oda hozzájuk, hogy átkísér-
jük őket egy-egy forgalmas
útszakaszon vagy, hogy
eligazítsuk őket a helyes út-
irányba. Életük mozzanatai-
nak közelebbi megismerésé-
vel most már a szokásos za-
var nélkül siethetünk segít-
ségükre. Örültünk, hogy Mar-
gó és Feri személyében ked-
ves, jó humorú, életvidám
embereket ismertünk meg.
Sokat tanultunk tőlük, köze-
lebb hozták hozzánk a nem
látók világát, és egy kicsit mi

is átgondolhattuk saját életünket, felfogásunkat.
Mindannyian megtapasztalhattunk, hogy látás nélkül is lehet
teljes a világ, így is lehet élvezni, megélni a mindennapokat.

Tarnóczi Nóra 10.a

Hogyan nőnek a növények a gra-
vitációs erő változásának függvé-
nyében?

Fazekas-évkönyv 165

séget nyújtott. A telefon programja hangosan felolvas min-
dent, ami a képernyőn megjelenik. Például az üzletek polcain
található élelmiszerek mind rendelkeznek QR-kóddal, amit az
adott alkalmazás felismer és hangosan elmondja a termék
összetevőit, lejáratát és árát is. A kasszánál is hasznossá válik
az okos telefon, segítségével a jelöletlen papírpénzeket is meg-
különböztetheti a nem látó vásárló.

A leírt szöveget nem csak hallgatva, de tapintva is tudják
értelmezni a látássérültek, ha az adott iromány Braille-írással
készült. A Braille ABC két oszlopos és három soros karakterek-
ből áll, ezek variációjukkal alkotják a betűket. Mi is hamar
megtanulhattuk ezen írás szabályait, és a vakok írására fej-
lesztett írógépen megmérhettük tudásunkat.

A programunk ezután vált igazán interaktívvá, mindenki,
akinek kedve volt hozzá, átélhette a nem látók helyzetét.
Vendégeinktől fehér botot és szemtakarót kaptunk, mi pedig
egymásnak alakítottunk ki akadálypályát a teremben. Volt,
akinek Margit mérte meg a vérnyomását egy olyan szerkezet-
tel, amely hangosan ejtette ki a végeredményt, és végül tár-
sasjátékokkal töltöttük az időt. Mindannyiunk számára érde-
kes volt úgy játszani az ismert játékokkal, mint például a „Ki
nevet a végén”-nel, hogy látásunkat kizártuk, és csak egyéb
érzékeinkre hagyatkozva próbáltunk társainkon felül kere-
kedni, és elsőnek beérni a célba.

Ez a két alkalom megmutatta számunkra, hogy a nem lá-
tók, akár csak mi, dolgozó, az élet mindennapos gondjaival
küzdő, a világot teljességében megélő embertársaink. Ez
után az érzékenyítő program után mi már bátrabban lépünk

Biológia projektmunka

A projektmunkám alapjául szolgáló kísérlet a növények vilá-
gával kapcsolatos. Azon belül is a növényeket érő ingerek, és
az ingerekre adott válaszreakciók, mozgások vizsgálata a kí-
sérlet fő témája. Vizsgálni fogom a csírázó növények gyököcs-
kéjének és rügyecskéjének növekedését a gravitációs erő irá-
nyának függvényében.

A növények mozgása
Az állatokhoz hasonlóan a növények is képesek helyüket, il-
letve helyzetüket megváltoztatni. A növény növekedését és
fejlődését belső (elsősorban a DNS) és külső (környezeti)
tényezők szabják meg. Ezek között az összeköttetést – leg-
alábbis részben – a növényi növekedésszabályozó anyagok,
vagyis hormonok közvetítik. Hagyományosan öt fő típust kü-
lönböztetünk meg: auxinok, gibberellinek (sejtmegnyúlás),
citokininek (sebgyógyulás, sejtosztódás), etilén (érés, növe-
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bekövetkező helyváltoztató mozgást eredményez.
A kísérlet

„Hogyan nőnek a növények a gravitációs erő változásának
függvényében?”

A geotropizmus (vagy más néven gravitropizmus) a növé-
nyek nehézségi erő által kiváltott
ingermozgása, a növényi mozgá-
sok legáltalánosabb fajtája. E fo-
lyamat során, a növényben kiala-
kulnak ortogeotrópos, azaz a gra-
vitációs erővel párhuzamos irány-
ba rendeződő szervek (főgyökér,
fő-hajtás) és plagiogeotrópos
szervek (oldalgyökér, oldalhajtás),
amelyek a gravitációs erő irányá-
val szöget zárnak be.
A gravitációs inger hatására a gyökér (gyököcske) a gravitáci-
ós erő irányába mozdul el, a hajtás ellenkezőleg.

Háttér: a reakciót az auxin újraeloszlása váltja ki.
A gyökér a magban lévő gyököcskéből fejlődik, kialakul szál-
lítási, felszívási, megnyúlási zóna és tenyésző kúp. A tenyésző
kúpot pedig a gyökérsüveg borítja. A gyökérsüveg (2. ábra) a
gyökér osztódó (merisztéma) szövete által folyamatosan ter-
melt, szétszakadozó szövettömeg. „Külső rétegének sejtfalai
elnyálkásodnak, majd az egyes talajrészecskékhez tapadva,
súrlódva lemorzsolódnak, ezáltal szüntelenül pusztulnak, de
a leszakadt rétegek a gyökércsúcs osztódó zónájából állan-
dóan pótlódnak. A folyamatosan megújuló gyökérsüveg így

kedés és auxinszállítás gátlása), abszcizinsav (általános gátló).
Az adott kísérletben és a hosszanti növekedési folyamatok-
ban kiemelt szereppel bír az auxin (auxein=növekedni, meg-
növelni; felfedezésében Paál Árpád magyar kutatónak is, meg-
figyelése: „egy, a csúcsból kiinduló anyag a növekedésszabá-
lyozás közvetítője”).
Az auxin a gyökér- és hajtáscsúcsban termelődik, onnan szál-
lítódik a bázis felé, a megvilágítással ellentétes oldalon.
Hatása mindig a hormon gradiensével, eloszlásának megvál-
tozásával függ össze.

•serkenti a sejtek és szervek megnyúlásos növekedését
•leválás (abszcisszió) gátlása
•szállítószövetek differenciációja
•serkenti a termések fejlődését, járulékos gyökerek kép-

ződését idézi elő
A növényi mozgásokat két alapvető csoportra lehet bontani:

aktív és passzív mozgások. Az aktív mozgásokhoz energiabe-
fektetés szükséges, ezt az energiát a növények ATP hidrolízis-
ből nyerik. Ezek az aktív mozgások lehetnek helyzetváltozta-
tó (tropizmus, nasztia) illetve helyváltoztató (taxis).
Tropizmus: Azt a jelenséget nevezzük tropizmusnak, amikor
egy növény valamilyen egyirányú inger hatására helyzetet
változtat, illetve nőni kezd, azaz a mozgást inger váltja ki és
irányítja végig. Viszonylag lassú, és a növekedésben, sejt- és
szöveti szerkezetben beálló változások kísérik. Pozitív tropiz-
mus az, amikor a növény az inger felé, negatív az, amikor a
növény az ingerrel ellentétes irányba mozdul. A legfontosabb
példái a foto- és az alábbi kísérletben is vizsgált geo/gravi-
tropizmus.
Nasztia: a magasabb rendű növényeknek az ingerek irányától
független helyzetváltoztató mozgása. A nasztiák turgormoz-
gások, melyek csak egyféleképpen zajlanak le, a szerv felépí-
tése szerinti pályán.
Taxis: jellegzetes ingerületi folyamat, amely inger hatására
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sükkel érintett membránszakaszokon kalcium felszabadulást
indukálnak, a kalcium a sejtekben legáltalánosabb másodla-
gos jelátvivő, amely a már említett módon helyileg auxin fel-
szabaduláshoz és újraeloszlásoz vezet.

Válasz: A gyökér földhöz közelebbi oldalán az optimálisnál
nagyobb auxinkoncentráció alakul ki, amely gátolja a növe-
kedést, a felső oldalon kialakuló optimális koncentráció azon-
ban serkenti azt, így egyenlőtlen növekedés indul meg, ami
végül a gravitációs erő irányába forduló gyökérnövekedést
eredményez.

A kísérlet lefolyása
Szükséges eszközök listája:

•Itatóspapír vagy szalvéta
•Retekmagok (a retek a

legjobb választás, mivel
gyorsan nő és fejlődik, de ugyanúgy megfelel a paradicsom,
bazsalikom illetve a zsálya.)

•18 darab CD „tok” (helyettesíthető műanyag lappal,
kemény iratrendező nejlonnal)

•Filctoll
•Jegyzetfüzet
•Vonalzó
•(lehetőség szerint fényképező gép)
•Olló

Előkészítés
A kísérlet előkészítése előtt keressünk egy sima, vízálló fel-
színt, ahol minden eszköz és hozzávaló elfér.
Első lépés: vágjunk ki 18 darab többrétegű kört a szalvétából
illetve itatóspapírból (a körök illeszkedjenek a CD tokokba).
Második lépés: Helyezzük a kivágott köröket a CD tokokba
(praktikus a vékonyabb CD tok)
Harmadik lépés: Helyezzünk el 4-4 magot 1-2 cm távolságra
egymástól minden tok közepén.
Negyedik lépés: Nedvesítsük meg a szalvétát majd csukjuk be
a CD tokokat.
Ezzel el is készültek a „mag szendvicsek”

A tizennyolc darab „szendvicset” hat darab hármas csoportra
bontjuk, minden hármas csoportba kerül egy álló (viszonyítá-
si alap), egy vízszintes és egy forgatott helyzetű tok. A kísér-

védelmet nyújt a gyökércsúcs érzékeny osztódó szövetének.
Sejtjei nyálkás váladékot tartalmaznak. A váladék a Golgi ké-
szülékekben termelődik és nagy sejtnedvüregekben (vakuo-
lumokban) raktározódik.”

„A zömmel savas poliszacharidokból álló nyálkaanyagok se-
gítik a gyökér előrehatolását a talajban és néhány nehezen
felvehető ionnal komplexet képezve/pl Zn, Mo, Cu-ionok/
segítik az ionfelvételt is a gyökérszőrökben.
Sejtjei vakuolumokat tartalmazó tipikus parenchima sejtek.”
A gyökércsúcs további szerepe a védelem mellett a növeke-

dési folyamatokban mutat-
kozik meg, maga a folyamat
érzékelésből, jelátvitelből
(szignáltranszdukcióból) és a
sejtválaszból áll.
Érzékelés: a süveg központi
része a kolumella/kolumna.
Itt speciális sejtek, sztatoci-
ták (statocyta) találhatók,
amelyek „alapi részén nem
raktározott jellegű, az átla-

gosnál sűrűbb, nehezebb keményítőszemcséket találunk.” A
sztatolitoknak (statolith) vagy amiloplasztoknak is nevezett
szemcsék lényegében gravitációs érzékelők, hatásuk az
auxint kifelé mozgató transzporter fehérjék (citoszkeleton
átrendeződés) működésére irányul, ezek járulnak hozzá a
gyökér szöveteiben az auxin újraeloszlásához. A sztatolitok a
sejtek bázisán található organellumok, melyek az éppen
aktuális gravitációs állapotnak megfelelően képesek átrende-
ződésre (3. ábra) (reorientációra), azaz a sejt elhelyezkedésé-
től függetlenül, annak bázisára fognak átvándorolni.
Transzdukció: az a folyamat, amely során a mechanikai inger

(a keményítőszemcsék mozgása és a sejtmembránnal való
érintkezése) kémiai jellé alakul át. A szemcsék a leülepedé-
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számú „szendvicsben” található magok a geotropizmus miatt
egyenesen, függőlegesen csíráztak, a gravitációs inger állan-
dósága miatt irányváltoztatás nélkül.

A kettes számú (vízszintes) szendvicsben található magok a
CD tok falai közé szorulva nem tudtak a gravitációs erő okoz-
ta ingerre reagálni, így azok szabálytalanul kanyarogva nőt-
tek, vízszintesen irányban.
A kísérlet szempontjából legfontosabb „szendvics” a hármas

számú (forgatott).

A pár naponta történő forgatással tulajdonképpen a gravitá-
ciós inger irányának megváltozását modelleztük, ami a fent
említett keményítőkristályok átrendeződésével a növekedés

irányának megváltozását okozta.
A forgatással az addig függőlegesen növekedő gyököcske
vízszintes helyzetbe került és kiváltódott az előbbiekben

let hatszor ismétlésére azért van szükség, hogy kellő mennyi-
ségű adat álljon rendelkezésre a kiértékeléshez.
Ötödik lépés: Vegyünk egyet a hármas csoportokból és filc-
tollal jelöljük meg a tokok hátulját, egytől háromig számozva
őket, az egyes számú minden csoportban a„kontroll”, a kettes
a„fektetett/vízszintes” és a hármas a„forgatott” jelölést kapja.
Hatodik lépés: Jelöljük meg a tokok elejét: a négy oldalra írjuk
rá a „fent”, a „jobb”, a „lent” illetve a „bal” szót.
Hetedik lépés: Helyezzünk a háromból két tokot (az egyes és
a hármas számút) valamilyen tartóra függőlegesen, és
helyezzük el a kettes számút vízszintesen.

•Helyezzük az egészet árnyékos helyre, hogy a fototropiz-
mus ne zavarja meg az eredményeket

•Locsoljuk és ellenőrizzük naponta ha szükséges, gyak-
rabban

•A hármas számú „szendvicset” a magok csírázásától
kezdve 1-2 naponta fordítsuk el az óramutató járásával meg-
egyező irányba kilencven fokkal (az első forgatás után a „bal”
szó kerül felülre)

•Készítsünk kísérleti naplót, amibe feljegyezzük a gyö-
köcskék állapotát és a forgatások gyakoriságát, valamint
fotókkal dokumentáljuk az egész kísérletet.

Saját tapasztalatok
A kísérletet 2013. július 7-én készítettem elő, és kilenc nap
után a kísérlet a várt eredménnyel zárult.
Ahogy azt az elméleti összefoglalóban leírtam az egyes
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Kémia napkelettől napnyugatig
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Míg a legtöbb diák számára a január végi síszünet az otthoni
passzív vagy a sípályákon történő aktív pihenés ideje, minden
évben akad néhány elszánt 11. és 12. osztályos, akik a kémia
OKTV 2. fordulóján, vagy éppen az emelt szintű érettségin
való eredményes szereplés reményében a kémiatanulásnak,
és csakis annak szentelik ezeket a napokat. Idén sem volt ez
másképp, a szűk 30 fős diáksereglet Rakota Edina tanárnő,
valamint Albert Attila és Keglevich Kristóf tanár urak vezetésé-
vel szokás szerint kitartóan birkózott a példák özönével 3 tel-
jes és 2 fél napon át. A tanárokon kívül oktatói minőségben
jelen volt még a tavaly érettségizett Tihanyi Gergő is, aki jelen-
leg a BME vegyészmérnöki karának hallgatója.

A helyszín ugyan nem a megszokott kismarosi épület volt
a Patak vendéglő legendás kosztjával megkoronázva, de a
katalinpusztai kirándulóközpontra sem lehetett panaszkodni.
A Burgenlandot is megszégyenítő csillogó-villogó, frissen fel-

újított épület közvetlenül az erdő szélén állt, a munka helyszí-
néül szolgáló, Keglevich tanár úr által nagyvonalúan Auditori-
um Maximumnak nevezett helyiség üvegfalán át csodás kilá-
tás nyílt a komplexumhoz tartozó vadaspark szökdécselő
muflonjaira és dagonyázó vaddisznóira. A konyha a Patak ven-
déglőt ugyan nem múlta felül, de az átlagos vidéki menzákkal

ismertetett folyamat, azaz a szemcsék átrendeződése és az
auxin újraelosztása. Ennek megfelelően az újonnan fejlődött
gyökérszakasz az eddigi gyökérszakaszra merőlegesen növe-

kedett tovább. A további forgatásokkal minden alkalommal
ugyanez a folyamat ismétlődött.

Érdekesség:

A süveg eltávolításával a gyökér nem érzékeli a gravitáci-
ót/ nem tudja merre van a lefele/, ennek regenerációja után
azonban a geotrópos érzékenység helyre áll.

A trijód benzoesav/ TIBA/ismert auxintranszport gátló
ezért csökkenti a geotrópos érzékenységet.

Felhasznált irodalom:
Dr. Berend Mihály, Dr.Szerényi Gábor-Biológia I. (Műszaki
Könyvkiadó Kft., 2011)

„Passzív és aktív mozgások” (119-122)
„A növekedés szövettani alapjai” (130-132)
„Inger-ingerület-ingerválasz” (135-138)
„Szabályozás a növények szervezetében” (138-139)

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve (Medicina könyvki-
adó ZRT, 2011)

„Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel”(54-70)
Bognár János-www. plantarium.hu (Szövettan – gyökérsüveg
/ kaliptra Közzétéve: 2013. március 1. péntek)

Vánkos Boldizsár
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Élményeink a VII. Dürer Országos
Versenyen
A Dürer egy egyetemisták által szervezett országos matema-
tika, kémia és fizika verseny, melyben három fős csapatok
mérhetik össze tudásukat. Korosztályok szerint több kategó-
riában lehet indulni. (Matematikából: 4, fizikából és kémiából:
1-1) A verseny két fordulóból áll.

A novemberben megrendezett levelezős elődöntőn 5
feladat megoldására 3 hét állt rendelkezésünkre. A Fazekas
mindkét csapata a legjobban teljesítő 15 közé kerülve
továbbjutott az országos döntőbe. Februárban három, élmé-
nyekkel teli napot tölthettünk el Miskolcon. Az első napon 5
kifejtős feladatot kellett megoldanunk és egy játékban

170 Fazekas-évkönyv

másnap bizony iskolába kell menni. Sőt, volt, aki akkor esz-
mélt rá, hogy a tábort megelőző 4 szabadnapon annyira örült
annak, hogy szünet van, hogy elfelejtett tanulni, így otthon
egy egyhetes szünetre méretezett leckehalom várja.

Akármilyen kimerítő volt is azonban a tábor, mindenkép-
pen megérte az erőfeszítést, hiszen minden táborozó felké-
szülten várhatja az érettségit és/vagy az OKTV 2. fordulóját.
Valószínű, hogy a csapat nagy része bármikor habozás nélkül
kész lenne az egészet újból végigcsinálni. A tizenegyedikesek
jó eséllyel végig is fogják jövőre, a tizenkettedikesek pedig
soha nem felejtik el...
Vincze Daniella 12.d, Bursics Anna 12.d, Sümegi Ambrus 12.b

szemben támasztott elvárásokat bőven, ráadásul nem a falu
túloldalán volt, mint az említett vendéglő, hanem egyenesen
a szállásépületen belül. További nagy előnye volt a helynek a
csocsóasztal és a filmnézésre alkalmas kivetítő megléte.

A tábor egy-egy napja rendszerint Keglevich tanár úr ösz-
szetéveszthetetlen stílusú lelkesítő-ébresztő mondataival
kezdődött, és a gyors, de azért nem elsietett reggelivel folyta-
tódott, ami után rögtön kezdődött is a délelőtti, négyórás
kémiázás. A társaság szokás szerint kétfelé oszlott; ki érettsé-
gi feladatsorok, ki válogatott OKTV- és KÖKÉL-példák végte-
lennek bizonyuló sorát oldotta szakadatlanul. Közben néha
még életmentő utánpótlás is érkezett: tea és csoki, illetve az
utolsó előtti napon ősi kémiatábori hagyomány szerint pu-
ding. 4 óra elteltével is csak azért szakadt meg a munka, mert
elérkezett az ebédidő, illetve előtte még egy rövid séta az
erdőben, hogy a testmozgás se maradjon ki csak azért, mert
az étel helyben van. Az ebéd utáni pihenőidő már inkább
csak jelképesnek volt mondható a maga 15–20 percével, utá-
na már kezdődött is az újabb 4 órás kémia-maraton. Ezt (egy
esti) erdei kiruccanás követte, de mivel időközben besötéte-
dett, ez a délelőttinél is hangulatosabb élményt jelentett.
Vacsora után pedig még mindig nem ért véget az okulás: a
kísérőtanárok 1–1,5 órás előadásokkal tették fel a pontot az i-
re minden nap. Ezek az előadások rendszerint este 9 óra után
értek véget, ekkorra már mindenki teljesen kimerült volt a 10
óra intenzív tanulásnak köszönhetően, de egy kis csocsózás
vagy egy film azért még belefért. Éjfél is elmúlt már, mire az
utolsó lámpa is kialudt, és 7 fájdalmasan rövid óra elteltével
kezdődött is az egész elölről.

A tábor vége vasárnapra esett. Ez azért volt igen kelle-
metlen, mert délután 2 óra táján mindenki abban a cseppet
sem megnyugtató tudatban volt kénytelen elcsigázottan
levánszorogni az újpesti buszpályaudvarról a metróba, hogy
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Rövid beszámoló a 2014. évi Kavics
Kupáról
A 2014. évi Kavics Kupán 12 csapat vett részt, köztük egy szin-
gapúri és egy olasz csapat. Az első három helyezett pontban
szorosan követte egymást. Harmadik lett 575 ponttal az olasz
csapat, akiknek egy fordítási hibával is meg kellett küzdenie.
Előtte két „vegyes formáció”, azaz különböző hazai iskolákból
összeverbuválódott csapat, a Cope (600 pont) és a Hupikék tör-

pikék (615 pont) végzett. Álljon itt e két kiváló csapat névsora:

I. díj, Hupikék törpikék: Balogh Tamás 12. (Érsekújvár, Szlo-
vákia, Pázmány), Di Giovanni Márk 11. (Győr, Révai), Fekete
Panna 11. (Pécs, Leőwey), Janzer Barnabás 11.c (küldönc),

Fazekas-évkönyv 171

Gulyás Claudia (10.a). A rendezvényen szervezőként vett
részt: Hujter Bálint és Szűcs Gábor tanár urak, valamint Csep-
regi-Horváth Zsófia (12.c).

Úgy érezzük, az ott töltött idő alatt a fazekasos diákok kö-
zelebb kerültek egymáshoz és mélyebb baráti kapcsolat ala-
kult ki közöttünk.

Mindenkinek ajánljuk ezt a lehetőséget, hiszen felejthe-
tetlen élmény volt számunkra ez a pár nap.

Gulyás Claudia és Szabó Csenge 10.a

legyőzni a szervezőket. A második napon a Kavics Kupához
hasonló váltóversenyben mérettettünk meg. A döntőben
nemcsak a matektudásunkat mutattuk meg, hanem újat is
tanulhattunk az érdekes előadásokon (pl.: kémiai kísérletek
és Surányi László ismertetője Bolyai geometriájáról).
Ezenkívül társasági programok széles köréből válogathat-
tunk, és így sok új embert ismertünk meg. Ilyen program volt
a folyamatosan nyitva tartó teaház a társasjátékokkal, a Ki Mit
Tud?, a licit és az akadályverseny. Az utóbbihoz csoportokat
alkottunk, és a szervezőkkel együtt jártuk körbe az állomáso-
kat, közben szórakoztató feladatokat oldottunk meg. Az
egyik teremben kaptunk egy kinyomtatott Miskolc-térképet,
rajta a verseny helyszíneivel (többek közt a Földes Ferenc
Gimnáziummal). A lapon matematikai, fizikai, kémiai és hét-
köznapi elemeket kellett keresnünk az úthálózaton belül, és
ha a Földes is benne volt, plusz pontot kaptunk. Sikerélmény
volt számunkra, amikor egy √x, egy szinus és egy koszinus
függvény után találtunk egy transzformátort és egy kacsát,
aminek a szeme éppen az iskola volt. Hasonló állomásokon
vettünk részt. A verseny lezárása és sokak szerint a szabad-
idős programok fénypontja a szombat esti licit volt. A játéko-
kon való részvételért „Dürer Dollárt” kaptunk, amelyekkel a
liciten ajándékokért versenghettünk.

A harmadik napon ismertették a helyes megoldásokat és
kihirdették az eredményt. Gimnáziumunk egyik csapata 5.
helyezést ért el, tagjai: Nagy Benjámin (10.a), Szabó Csenge
(10.a) és Vadász András (9.c). A másik csapat megnyerte a ver-
senyt, tagjai: Bátorfi Botond (10.a), Kovács Benedek (9.c) és
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Az okleveleket és a versenyfeladatok fejlécét idén is Ga-
ramvölgyi Béla tervezte. A feladatokat Hujter Bálint, Szűcs Gá-
bor és Gyenes Zoltán állította össze, lektorálásukban segéd-
kezett Lenger Dániel matek tagozatos öregdiák.

A Nagy Benjámin (10.a), Csepregi-Horváth Dániel (10.c)
és Dér Levente (9.b) által készített fényképek elérhetők a

http://matek.fazekas.hu/portal/feladatbank/egyeb/Kavics/K
upa/2014/album1.html
weboldalon, ahol a feladatokat és a részletesebb eredménylis-
tát is meglelhetjük. Iskolánk média szakköre filmet is készített
a rendezvényről, amely szintén elérhető a fenti weboldalon.

Köszönjük a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport
Alapítvány támogatását!

Gyenes Zoltán

Kabos Eszter 12.c (csapatkapitány), Leipold Péter 12. (Bp.,
Jedlik), Simon Péter 12. (Bp., Berzsenyi)

III. díj, L'Emma: Homonnay Bálint Zoltán 12.c (csapatkapi-
tány), Szabó Barnabás 10.c, Maga Balázs 12.c, Györgypál Zsolt
11.b (Szeged, Radnóti), Fonyó Viktória 12 (Keszthely, Vajda),
Thamó Emese 12 (Dunakeszi, Radnóti), Oláh Krisztina 11.b
(küldönc)

Nehézséget okozott, hogy az alábbi példa megoldása után
néhány csapat lefeküdt aludni

5. feladat
Egy gyárban megfigyelték, hogy a munkások óránkénti teljesít-
ménye arányos a napi alvásmennyiségük négyzetével. Hány
órát aludjanak a munkások egy nap, hogy maximális legyen a
gyár termelése? (A munkások a nap minden pillanatában alsza-
nak vagy dolgoznak.)

A zsűri elnöke egy matek tagozatos öregdiák, Surányi
László tanítványa, Keleti Tamás volt, aki beszédében méltatta
Kővári Károlyt, aki őt egy évig tanította. A zsűri tagjai: Lenger
Dániel (2011c), Sándor András (2012c), Kutas Péter (2007c),
Sagmeister Ádám, Gyarmati Máté.

A verseny technikai lebonyolításában segédkezett Guger
Norbert, Bencsik Ambrus, Csepregi-Horváth Dániel, Dér Le-
vente, és két volt Fazekasos diák, Hubai Tamás és Herczeg
Zsolt is. A versenyzők frissítőjéről Szabó Lili Nelli, Ujvári Eszter,
Vadász Tamara és Csepregi-Horváth Zsófi gondoskodott.
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Fazekas képtár
Ami a kéz fejében jár 3.0
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Fazekas obscura
A fotózással aktívan foglalkozó diákok által szervezett kiállítást
Foki Tamás nyitotta meg március 19-én az aulában. A kiállítók
a kurátor által válogatott versrészletek köré rendezhették ké-
peiket. Érdekes volt látni, hogy ki milyen fotóval fejez ki egy-
egy hangulatot.
Kiállítók: Balázs Natália, Dér Levente, Kalocsai Bálint, Kovács
Levente, Ressely Kinga Kurátor: Balogh Viktória
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Blue Elephant Band
A Blue Elephant Band, ami pár évvel ezelőtt Baby Elephant
Band néven alakult meg és lépett a Fazekas közönsége elé,
ismét aktív és színes évet tudhat maga mögött. A nyári közös
zenélések a Gyermekvasútnál rendezett koncerttel kezdőd-
tek, a közös többnapos táborozással folytatódtak, majd a„Po-
zsonyi Napok” elnevezésű XIII. kerületi rendezvénnyel csú-
csosodtak ki. A tanév során néhány alkalommal az Olajág Idő-
sek Otthonában is igyekeztek koncertjükkel derűt varázsolni
az ott élők arcára. A fénykép a karácsonyváró héten készült a
már hagyományosnak mondható fellépésükön a Fazekas au-
lájában.

174 Fazekas-évkönyv

Fővárosi rajzverseny
A kiállításokon szereplő diákoknak először egy festői vagy
egy grafikai kompozíció tartalmi és formai elemeinek vizsgá-
lata, értelmezése volt a feladatuk. Ezután az eredeti mű tartal-
mi, formai jellemvonásaira reflektálva, azok felhasználásával,
átköltésével új alkotást hoztak létre az eredetitől eltérő mű-
vészeti ág kifejezőeszközeivel.
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A Design Terminál, a Bridge Budapest és a Cellux Csoport kö-
zépiskolásoknak szóló oktatási programja egy 2014 május-jú-
niusában lezajló, 5 alkalomból álló workshop-sorozat formá-
jában ismerteti meg a design gondolkodás (Design Thinking)
módszerét 11.b osztályos tanulókkal. A rajzórai program cél-
ja, hogy olyan eszközöket adjunk a résztvevő diákok kezébe,
amiknek segítségével jobban fel tudják mérni az őket körül-
vevő társadalmi és környezeti jelenségeket és tudatosan ala-
kítani is tudják azokat. A kreatív problémamegoldási készség

fejlesztése hasznos lehet a tanulásnál, a pályaválasztásnál és
később bármilyen szakma gyakorlása során.
A gyakorlati oktatás előnyeit szem előtt tartva (tapasztalati
úton való tanulás, kísérletezés, hibázási lehetőség, stb.) a pro-
jekt során végigcsinálunk egy konkrét tervezési feladatot,
amely megvalósul, és a kézzel fogható produktum az iskolá-
ban maradva gazdagítja a diákok mindennapjait.

Design Terminál a Fazekasban
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Tavaly decemberben kilenc osztálytársammal lehetőségünk
nyílt egy délelőttöt eltölteni édesanyámmal és hetedikes osz-
tályával. A találkozást az tette különlegessé, hogy a másik is-
kola gyerekei mind középsúlyos és súlyos fokban értelmileg
akadályozott és halmozottan sérült gyerekek. Édesanyám ré-
vén én kiskorom óta ismerem őket és szerettem volna, hogy
a többiek is megtapasztalják a velük való megismerkedés,
együttlét élményét.

Ugyan előítéletekkel senki sem küzdött, érthető módon
sokakban éltek kétségek, gátlások, de ezek is szinte azonnal
eloszlottak. „Annak ellenére, hogy nagyon vártam a látoga-
tást, őszintén bevallom, hogy tartottam is tőle. Rettegtem a
sajnálat érzésétől, és attól, hogy esetleg nyomasztó lenne
számomra a gyerekekkel lenni. De szerencsére nem így volt.
Sőt! Amint beléptünk a tanterembe, a gyerekek hatalmas sze-
retettel fogadtak minket. Amint az egyik kislány megölelt, az
összes kételyem elszállt.”

Az együtt töltött délelőtt során a gyerekekkel közösen
készítettünk adventi asztaldíszeket, sütit sütöttünk, mesét
dramatizáltunk, játszottunk. Nagy öröm volt számomra, hogy
mindenki nyíltan, empátiával fordult a gyerekek felé, gyorsan
megtalálták velük a közös a hangot, könnyen fel tudtak sza-
badulni természetes gátlásaik alól. Utólag is nagyon jó volt
hallgatni őket az élményeikről, érzéseikről, a gyerekekről al-
kotott véleményükről.

„Sejtettem, hogy pozitív élményekkel távozom majd, mégis

„Lelkemem minden ablak nyitva
áll" (LGT)

meglepődtem, amikor belépve egy kívülről átlagos la-kótelepi
iskolaépületbe, egy teljesen más világba csöppentem, ahol min-
denki barátságos és kedves volt. Nem túlzok, máig, ha erre a
napra gondolok, csak a nevetés, a színes festmények a falon, a
tanterem és a sütemény illata jut eszembe.”

„Nem egy megszokott osztályba csöppentem, hanem egy
sokkal szorosabb közösségbe, egy kis családba, ahol már a leve-
gőben is szeretet lebeg.”

„A gyerekek lelkesen, beleélve magukat, működtek közre.
Érdeklődtek irántunk, kérdezgettek rólunk. Nagyon megható
élmény volt megismerni őket.”

„Hatalmas szeretet, nagy felelősség, odafigyelés, érdeklődés
és odaadás járta át a helyet. Mindenki őszintén, tisztán viselke-
dett, csak önmagát adta. Számomra ez volt a nap ta-nulsága,
legpozitívabb élménye.”

„Minden pillanatban volt valami apropó, amin mind együtt
nevethettünk. Ez volt a legjobb az egész látogatásban, az a sok
szeretet és vidámság, amit ők adtak. Bátran kijelenthetem, hogy
életem egyik legkellemesebb napját töltöttem ott az iskolában,
a gyerekek között.”

Az együttlét olyan jól sikerült, hogy májusban ismét ellá-
togattunk a gyerekekhez. A kapcsolat talán még tovább is
fennmarad, de ha mégsem, az élmény a későbbiekben is
mindenképpen meghatározó lesz.

Bass Judit ��. a

Az idézettek: Ágoston Rita, Balog Laura, Diószegi Dorottya,
Gellai Gábor, Samuels Lili.
A résztvevők: Agócs Edina, Ágoston Rita, Balog Laura, Bass Judit,
Békefi Teodóra, Diószegi Dorottya, Gellai Gábor, Kelemen Fanni,
Nádor Anna, Samuels Lili.
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és életkoron keresztül egészen az egészségi állapotig. És az,
hogy egy egyéniség darabkáiból mikor válik indok arra, hogy
az illető ne szavazhasson, házasodhasson, gyakorolhassa val-
lását, mehessen iskolába, vagy közlekedhessen akadálymen-
tesen egy pályaudvaron, szinte beláthatatlan.

A történetek olyan esetekről meséltek, amikor vagy mi
ma-gunk tapasztaltunk diszkriminációt, vagy valaki az isme-
rőseink, barátaink közül, a családból, vagy a közéletből.
A résztvevők közül többen maguk is szembesültek már bőr-
színük, vallásuk, testi fogyatékuk, vagy szexualitásuk miatt el-
utasítással, hátrányos megkülönböztetéssel. Ugyanakkor a
foglalkozások nem pusztán végtelenített mesedélutánok vol-
tak, terítékre került a diszkrimináció lélektana is, és történel-
mi témák is előkerültek.

Ilyen volt például Anne Frank története, amivel az Anne
Frank Museumban ismerkedtünk meg a kislány életéről szóló
kiállítás, és az arról szóló megbeszélés keretei között. Ilyenek
voltak még azoknak az embermentőknek a történetei is, akik
a második világháború alatt hamis okiratok kiállításával, vagy
bújtatással mentettek meg több száz zsidó embert hivataluk
és életük kockáztatásával. És ilyenek voltak azok a történetek
is, melyeket a náci haláltáborokban meggyilkoltak leveleiből,
naplóiból, és amelyeket a túlélők elbeszéléseiből ismertünk
meg.

De hogyan születhetnek meg ezek a történetek? Hogyan

Stories That Move - Berlin
Iskolánk két tizedikes diákja, Umathum Dóra és Merker Iván
szeptemberben Berlinben vehetett részt egy, a diszkriminá-
ció és a diverzitás témájában szervezett ifjúsági konferencián,
melyet a berlini Anne Frank Zentrum szervezett, a magyar je-
lentkezéseket a Zachor Alapítvány menedzselte.
Stories That Move

A konferencia címe arra utal, hogy olyan történeteket
várnak a résztvevőktől, melyek elmondva valamilyen hatást
lesznek képesek kifejteni. Hogy ezek milyen résztvevők, és
milyen történetek?

A konferencián hét ország vett részt, minden országból
hat résztvevő jöhetett. Tőlük, tőlünk tapasztalatokat, meglá-
tásokat, gondolatokat, és történeteket vártak a diszkriminá-
ció és diverzitás témában. A konferencia öt napos volt, a na-
pok pedig kreatív workshopokkal teltek.

Az első nap fő témája az identitás volt, az, hogy mi ho-
gyan definiáljuk magunkat, és hogyan definiál minket a kül-
világ. Az, hogy milyen kapcsolatban állnak a diszkrimináció,
tömegek pozitív, vagy negatív megkülönböztetése, és az
egyén, mint a tömeg eleme. Hiszen arra, hogy egyéneket ho-
mogén tömegként kezelve bélyegezzünk meg, az önálló
egyének egy közös tulajdonsága adhat okot. Ez lehet bármi:
a hajszíntől kezdve a szexualitáson, valláson, nemzetiségen

EEmmbbeerrjjoogg
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társaság, de volt nagyon sok bevándorló, akiknek ez is része az
identitásának, stb. A diszkrimináció témáját az identitás felől
közelítette meg a konferencia, ezért ennek a különbözőség-
nek még nagyobb szerep jutott a hat nap folyamán.

Mindannyian mások vagyunk, és mindannyian mást tar-
tunk annyira jelentősnek magunkból, hogy azokat identitá-
sunk szerves részévé tegyük, ugyanakkor a diszkrimináció
nem nézi, hogy fontosnak tartom-e azokat a tulajdonságai-
mat, melyek alapján kirekeszt, csupán kirekeszt. Ebből a szem-
pontból rossz megközelítésnek tűnhet az identitás szemszö-
géből vizsgálni a kérdést, ugyanakkor nem az. Ha a diszkrimi-
nációról úgy beszélünk, hogy elfogadjuk, hogy a diszkriminá-
ció szerint vannak az ún. pirézek, és akkor ők ebben a kontex-
tusban minden ellentmondás és kettősség nélkül pirézek,
nem vizsgálva, hogy ez az ún. “piréz” nem gondolja-e magát
másnak vagy másnak is, pont a diszkrimináció hazug logikáját
legitimáljuk. Ez nem új gondolat, bár számtalanszor elfelejtik.

Ezért volt fontos a diszkrimináció, a diverzitás és a identi-
tás egy konferencián való kezelése, vagyis ezzel nyert értel-
met a youth meeting maga. A program egyébként nagyon
színes volt, az első két napon beszéltük meg a az identitás és
a diszkrimináció problémáját (a sokszínűség következett a
társaság összetételéből), majd berlini civil szervezetekhez
volt lehetőségünk ellátogatni, végül pedig az aktív cselekvés
problematikájáról beszélgettünk.

A konferencián hallott történeteket az Anne Frank
Zentrum és az Anne Frank House fel fogja használni 2015-
ben induló, fiataloknak szánt ismeretterjesztő weboldalához.

Umathum Dóra és Merker Iván 10.a

válhat akárki bármiféle mássága okán a diszkrimináció cél-
pontjává és áldozatává? Egyáltalán mi okból számít másság-
nak bármi, mikor mind különbözőek vagyunk?

Mikor válhat a saját identitásom fenyegetővé a másik szá-
mára, és ezért mikor ér “ellentámadás”? Miért kelt bennünk
félelmet, ha a környezetünkben valaki különbözik tőlünk? Mi-
ért nem élhet egyik ember a másik mellett annak tudatában,
hogy mindketten egyedülállóak és másak, miért szül ez a tu-
dat haragot a másik iránt?

A konferencia célja nem az volt, hogy ezeket a kérdéseket
megválaszolja, hiszen erre öt nap kevésnek sem volna elég, ha-
nem az, hogy később a hivatalos honlapon keresztül
(www.storiesthatmove.org) és bárhol, ahol lehetőség nyílik, de
legfőképp az iskolákban megelőzze őket. A “nagy cél” az, hogy
eljusson az iskolákba a konferencián megfogalmazott üzenet:
Fogadd el a másikat, ne félj a másiktól, ne bántsd a másikat!

Szeretnénk, ha ez evidens lenne, ha ez a téma tényleg túl
“lilának”, vagy erőltetettnek tűnne, de sajnos nem az. Nagyon
nem az, és ezt bárki hallja, aki kinyitja a fülét, látja mindenütt,
ha körülnéz, és nagyon sokan a bőrükön érzik nap mint nap.
Cím nélkül

A diszkrimináció és a történelem kezdete valószínűleg
egybeesik, annak ellenére, hogy a 20. század előtt ezek több-
ségét senki se hívta volna annak. Az athéniak nem tartották
teljes jogú polgároknak a bevándorlók sokadik generációs
leszármazottjait sem, a középkorban egy jobbágy még csak
el sem költözhetett, az Egyesült Államok első évtizedeiben
rabszolgatartó ország volt, mi más lenne ez, ha nem a diszkri-
mináció vissza-visszatérő jelensége?

Európa kilenc országából érkeztek a résztvevők, különféle
háttérrel, voltak itt ukránok a Krímről (ennek akkor még nem
tulajdonítottunk ekkora jelentőséget), muszlim bevándorlók
Németországból vagy éppen egy transz fiú Hollandiából.
A sokszínű társaság sokféle tapasztalatot takart, hiszen amíg a
Nagyváradon élő román résztvevő arra panaszkodott, hogy
magyar ismerősei jellemzően magyarul szólnak bele a kapute-
lefonba, addig az egyik magyar résztvevő, mivel Szabadkán
nőtt fel, pont azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy
egy kisebbség tagjai bátran használhassák saját nyelvüket.

A konferencia egyik erőssége az volt ugyanis, hogy a kü-
lönböző indetitásképző elemek és szociológiai hátterek na-
gyon változatosak voltak, egyrészt a hagyományos kelet-nyu-
gat (vagy kelet-közép-nyugat) felosztás szerint is megoszlott a
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házában.
A Millenáris programja alapvetően a kínai kultúrát bemu-

tatni kívánó fesztivál volt, amilyet az év bármely szakában

tarthatnának, a konkrét ünnepre néhány feliraton, illetve egy
húsostáska-áruson kívül nem sok minden utalt a holdújévi
ünnepségre. Feltételezem, a Távol-Keleten nem csak harcmű-
vészetek vannak, ahogy ezt a színpadon látható program
sugallta.

Ennek teljes ellentéte volt az erzsébetligeti színházban
rendezett másik esemény. Itt nem volt nagy felhajtás, az evé-
sen, vásárláson, és beszélgetésen kívül csak egyetlen program
volt egy időben, köszöntő beszédek, táncbemutató vagy
éppen színházi előadás. Az ételek, ránézésre egyszerűbbek
voltak, látszólag házilag készültek, és biztosan nem profi
kiszolgálók árulták őket, vélhetően önkéntes alapon.

A részvételi média programban heti rendszerességgel meg-
valósuló szakköri foglalkozásokon a különböző nemzetiségű
és kulturális háttérrel rendelkező diákok a fényképezést, fil-
mezést, valamint a blogolás alapjait tanulhatták meg a vizuá-
lis és online kommunikáció eszközeinek segítségével.

Az olyan technikai alapokat, mint a portré- vagy ese-
ményfotózás, vagy a fotóriport-készítése a diákok különböző
témákon keresztül sajátíthatták el, mint például az iskola és
környékének, a hétköznapok apró részleteinek bemutatása, a

különböző ünnepek dokumentációja, és a témák csoportos
átbeszélése, az anyagok online megosztása.
A szakkörről további fotók, videók, bejegyzések a
www.mimedia.hu –n láthatóak.
Az alábbiakban pedig egy közös anyag a holdújévről:

Holdújév, ismered?
Mit jelent a ló? Mit jelent a piros szín és milyen szám hoz
szerencsét?

Egyik diákunk első holdújéves tapasztalata:
Holdújév
Szombaton két holdújévi ünnepségen is volt szerencsém
részt venni, bár ezek talán nem is említhetőek egy lapon,
nagyon más volt a céljuk. Az egyik sarokban a Millenárison
tartott holdújévi óriásfesztivál van ugyanis, míg a másikban a
vietnami közösség saját ünnepsége a XVI. kerület művelődési

Mimédia
részvételi médiaszakkör a Fazekasban
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Az igazi különbséget viszont a két esemény hangulatá-
ban volt. Ellentétben a millenárisos eseménnyel, ez valóban a
vietnami közösségé volt, nem a Távol-Kelet iránt érdeklődő-
ké, így én, nem-vietnamiként, természetesen kicsit kívülálló-
nak éreztem magam. Ezt az érzést tovább erősítette, hogy itt
a feliratok többsége vietnami volt, nagyon sokan vietnamiul
beszéltek. Ahogy azt a résztvevőktől megtudtam, itt is háttér-
be szorul az ünnep: sokkal fontosabb, hogy összejöjjenek a
rég nem látott barátaikkal.
És ez így kell, hogy legyen.

Merker Iván 10.a

A Fazekas szakkör résztvevői: Apor András, Banyó Bálint,
Bita Krisztina, Jele Kitti, Lőrincz Emma, Merker Iván, Nguyen
Viet Hung, Percze Mercédesz, Umathum Péter, Vokó Lili

A program célja, hogy a résztvevő tanulók lehetőséget
kapjanak az önkifejezésre, tudatos médiahasználóvá válja-
nak, megmutassák magukat szűkebb és tágabb környezetük-
nek. A közös alkotás és önkifejezés által erősödnek az iskolai
közösségek, a kultúrák közötti párbeszéd.

A részvételi média program Berecz Diána kulturális ant-
ropológus és Fejér János fotográfus vezetésével a Menedék
Egyesület „Migrációról iskolásoknak” projektjén belül, az
Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával
valósult meg.

Fejér János
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ÖÖsssszzeehhaannggoollááss

Hogy mi is az informatika a Fazekasban? Mi volt és mi lett? Ho-
gyan fészkelte be magát minden területre? Hogyan lett a kez-
detben különálló számítógépekből több száz eszközös komp-
lex infrastruktúra? És eközben hogyan váltották egymást a
rendszergazda-generációk? Hát, ez egy hosszú történet...

Az őskor
Már az 1990-es évek közepén két számítástechnika-terem

volt a Fazekasban. Az egyik az alagsorban, ezért inkább mint a
technika munkaközösség birodalmára lehetett rá tekinteni.
A másik pedig a harmadikon, a matek munkaközösség fenn-
hatósága alatt. Ez utóbbi talán valamilyen Novell rendszer le-
hetett IPX-hálózattal, ami persze akkoriban nagy szó volt. Már
ebben az időben voltak olyan érettségihez közeledő diákok,
akik jobban értettek a rendszerhez, és amellett, hogy tudták,
mit kell beírni a parancssorba ahhoz, hogy elinduljon a háló-
zat, arról is volt fogalmuk, hogy mindezt miért. Az ő felügyele-
tükkel nemcsak a programozást gyakorolhatták a diákok,
vagy matematikai szimulációs programokat futtathattak, ha-
nem kihasználva a számítógépes hálózat által nyújtott lehető-
ségeket a NetWars nevű vektorgrafikus űrharcjátékban egy-
mással is megküzdhettek.

1997 szeptemberétől a Horváth Mihály téri épület felújítá-

Informatika a Fazékban sa miatt a Mosonyi utcába költözött az iskola. Erre az időszak-
ra tehető a Sulinet-program beindulása is, ami kormányzati
szinten is célul tűzte ki az informatika (és az internet) oktatási
célú felhasználását. Ezzel egy időben, vagy talán épp ezért az
iskolavezetés is felismerte, hogy a számítógépes rendszer kar-
bantartására, üzemeltetésére és fejlesztésére külön ember kell.
A rendszerhez már értő, ekkorra másod-harmadéves egyete-
mista öregdiákok pedig szívesen vállalták ezt a feladatot, ők
lettek az első rendszergazdák.
Az első generáció tagjai: Koblinger Egmont (1995c), Nagy
Dániel (1995c), Fey Dániel (1995c)

Fazekas.hu?
Az internetet 1997. október 29-én kötötték be a Fazekas-

ba, decemberben érkeztek meg az új számítógépek, 2 szerver
és 17 kliens. A szerverekre először Debian Linux (1.3), majd
SuSE Linux (5.3) került. A klienseken Windows 95 és SuSE Li-
nux között lehetett választani. Talán pont azért, mert a szer-
ver funkciókat a kezdetektől Linux rendszerek látták el, a rend-
szergazdák fontosnak tartották, hogy a diákok megismerjék
ezt az operációs rendszert is, még szakkört is tartottak a té-
mában, és tájékoztató anyagokat is készítettek.

1998 elején megkezdődött a felhasználónevek, email cí-
mek kiosztása. Emlékszem, számomra is hatalmas dolog volt,
hogy nemcsak email címem lett, hanem saját honlapot készít-
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hettem, mindezt teljesen ingyen, a Fazekas által. Az új lehető-
ségeket a tanárok is kihasználták, az alkalmazói és programo-
zói ismeretek oktatásán túl bekerült a tananyagba a weblap-
szerkesztés és az elektronikus levelezés is.

És persze volt lehetőség közös, hálózatos játékra, az új gé-
peken a Starcraft, a régi gépparkon pedig a parancssorban,
karakteres üzemmódban futó internetes szerepjátékok (MUD)
voltak a menők. Linux alatt az XBlast hódított.

A rendszergazdák azt is feladatuknak érezték, hogy az is-
kolai környezetben felmerülő egyedi problémákra kreatív, költ-
séghatékony és jól használható megoldásokat adjanak, így a
rendszer üzemeltetése mellett komoly hangsúlyt kapott a fej-
lesztés is. Ezt jól példázza az iskolában 1998/1999-es tanévben

beüzemelt, ma is a portán található csengővezérlő óra, ami
azért különleges, mert nemcsak az óra vezérlőszoftvere a
rendszergazdák munkája, hanem maga a hardver is.

Új épületszárny, új gépek, új lehetőségek
Bár az iskola már 1998 szeptemberében a felújított Hor-

váth Mihály téri épületben kezdte meg a tanévet, az új épület-
szárny csak egy évvel később
készült el. Itt kapott végleges
helyet a számítástechnika, a
kialakított két tanterem kö-
zötti tanárin a tanárok, a
rendszergazdák és a szerve-
rek osztoztak.

1999 decemberében megérkezett a vadonatúj géppark,
többek között 4 szerver és 57 kliens számítógép. Ezekkel már
fel lehetett tölteni a termeket, és az épületet átfogó számítógé-
pes hálózat kialakítása is megkezdődött. Az épület felújítása
során az irodákba, tanárikba is kiépítésre kerültek hálózati vég-
pontok, így a gerinchálózat beüzemelése után nem volt akadá-
lya annak, hogy a diákok által korábban használt gépeket a
tanárok kapják meg, és saját tanárijukban is elérhetővé váljon
számukra az iskolai hálózat, így az iskolai szerverek által nyúj-
tott szolgáltatások, valamint az internet is. A gazdasági osztály
és a titkárság számára szeparált hálózati szegmens került kiala-
kításra, a hálózati szegmensek közötti védelmet, és az internet
megosztását tűzfal számítógép valósította meg.

A diákok és a dolgozók szá-
mára a Fazekas rendszere im-
már nemcsak email címet,
honlapkészítési lehetőséget
és saját, illetve közös haszná-
latú tárhelyet biztosított, ha-
nem munkaállomásokat is.
Minden feltétel adottá vált,
hogy megkezdődjön az infor-
matikai infrastruktúrán alapu-
ló csoportmunka.
Az első rendszergazda-gene-

ráció az egyetem végéhez kö-
zeledve egyre kevesebb időt
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tudott a Fazekasra fordítani, továbbra is voltak viszont tehetsé-
ges, az egyetem elején lévő öregdiákok, akik szívesen átvették a
stafétabotot, ők lettek a második rendszergazda-generáció, hi-
vatalosan 2000. január 1-től.
A második generáció tagjai: Golda Bence (1998b), Pósz
Márton (1998b), Sinóros Szabó Péter (1999c)

A növekedés időszaka
A lehetőség adott volt. A diákok saját honlapjuk után osz-

tályuk, vagy zenekaruk honlapját készítették el. De a tanárok
sem maradtak le, a HTML-lel ismerkedve, vagy diákok segítsé-
gével megjelentek a munkaközösségi honlapok, köztük a bio-
lógia, a fizika, a földrajz és persze a matematika. Az iskolaveze-
tés is egyre több hirdetményt jelentett meg a Fazekas honla-
pon is, a munkaközösségek pedig saját szakmai programjaik
hirdetésére használták az új médiát.

Lelkes fiatal tanárok segítségével szakkör formájában le-
hetett elsajátítani a webes programfejlesztés mikéntjét, ez ad-
ta az apropóját annak az elsőre meglehetősen furcsa tervnek,
hogy tanári irányítással diákok kezdjenek el fejleszteni egy
elektronikus napló webalkalmazást az iskola számára.

A munka után nem maradhatott el közös hálózatos játék
sem, a Rainbow Six nevű volt az új favorit. Sokszor annyian
voltunk, hogy nem fértünk be egy játékba (16 fő volt a korlát).
A végzéshez közel járó 2001c osztály számított a kemény mag-
nak. Ők elmentek, de a program maradt, és utána még jó 10
éven át az RS lett a standard számteches FPS-játék. Ebben
mindig részt vettek a rendszergazdák és a fiatal informatika-

tanárok, visszajártak az öregdiákok, és be-szálltak a lányok is.
Rengeteg pizza fogyott ezeken az estébe nyúló péntek dél-
utánokon, az idők során pedig jó pár osztályokon és évfolya-
mokon átívelő ismeretség jött létre ennek köszönhetően.
És eltelt négy év, a következő rendszergazdai generációváltás
a küszöbön állt. A számteches élet során ismerték meg a rend-

szergazdák azokat a diákokat, akiket utódjuknak választottak.
2004. januárjától eljött a harmadik generáció ideje.
A harmadik generáció tagjai: Bálint Márton (2003c), Varga
Gábor (2003d)

A kincs legyen közkincs – Fazekas a hálón
Hraskó András vezetésével 2003-ban, az Oktatási Minisz-

térium valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium tá-
mogatásával soha nem látott közös munka kezdődött annak
érdekében, hogy a Fazekas a rendelkezésére álló temérdek tu-
dást és tapasztalatot mindenki számára elérhetővé tegye az
interneten. A „projektbe” (mert mi csak így hívtuk) András be-
vont diákot, tanárt és öregdiákot egyaránt. Azok a munkakö-
zösségek is komoly tartalommal jelentek meg, amelyek ko-
rábban nem képviseltették magukat munkaközösségi hon-
lappal, akiknek pedig már volt, azok elképesztő mértékben bő-
vítették annak anyagát. Az alsós tanítói portál, az irodalmi en-
ciklopédia és a matek portál volt a három legfőbb eredménye
a projektnek, no meg egy újabb zakatoló szerver a számtech
tanáriban.

A projekt szerver bizony komoly terhelést okozott a Fa-
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zekas akkori ADSL alapú internetkapcsolatának, amely terhe-
lést mindenféle trükkös megoldásokkal ideig-óráig sikerült
úgy normalizálni, hogy azért az iskolai internet is használható
maradjon, de a végső megoldás az lett, hogy rendszergazdai
és tanári ismeretségnek köszönhetően engedélyt kaptunk rá,
hogy a gép a BME Számítástudományi és Információelméleti
Tanszékén kerülhessen elhelyezésre. Erre a gépre telepítettük
át az olyan nagyobb külső forgalmat igénylő szolgáltatásokat,
mint pl. a Fazekas Galéria.

Új munkaállomások érkeztek a tantermekbe 2004-ben, a
korábbi gépek pedig a könyvtárba és a tanárikba kerültek, to-
vábbá egy új számítástechnika-terem is berendezésre került
belőlük. Az összgépszám növekedésével egyre sürgetőbbé
vált az épületen belüli számítógépes gerinchálózat moderni-
zálása is. A még 1999-ben beépített 10 Megabites eszközöket
100 Megabites eszközök váltották, melyek egymással már 1
Gigabiten kommunikáltak.

Az iskola könyvtárában bevezetésre került egy elektroni-
kus könyvtári katalógus és kölcsönzési rendszer, az E-corvina,
ez újabb szervergépet jelentett a számítástechnika tanáriban.
A munkállomások automatikus telepítésének feladatát ellátó,
szintén saját fejlesztésű szoftver is külön szervert kapott, így
nőtt szép lassan a munkaállomások után a szerverek száma is.
SAS, alkoss, gyarapíts!

A SAS, vagyis Suli Admin System a Dénes Balázs vezényle-
tével Bálint Márton és Varga Gábor által (vagyis általunk) 2003
óta fejlesztett, PHP és MySQL alapú elektronikus napló webal-

kalmazás kódneve volt. Először csak pár (infós) tanár kezdte el
használni az eszközt, majd a 2006/2007-es tanév első félévé-
ben tesztüzemben, a második félévben pedig már élesben a
teljes iskola. Azt hiszem, nem árulunk el nagy titkot, ha beis-
merjük, hogy napjainkra, amikor a Fazekas mellett más isko-
lákban is megelégedéssel használják a Fazékban kifejlesztett
rendszert, nem sok olyan kódsor maradt, amelyet még 2003-
ban diákként írtunk. Mégis az, hogy az évek során egyre töb-
bet tudtunk meg a használt technológiákról, egyre több ta-
pasztalatot szereztünk, és persze hogy végül egy jól használ-
ható eszközt adtunk a tanárok és a diákok kezébe, azt bizo-
nyítja, hogy minden szempontból érdemes volt részt vállalni a
megvalósításban.

Amikor az e-napló kötelezően része lett az iskolai életnek,
felmerült az igény, hogy csak az elektronikus napló futtatásá-
nak céljára minden teremben legyen számítógép, ehhez egy
speciális, saját készítésű, a hálózatról futó szoftverkörnyezetet
került kialakításra. Napjainkra kikoptak már ezek a gépek, a ta-
nárok többsége a laptopját használja. Hogy ez megvalósul-
hasson, persze kellett az iskolára kiterjedő vezeték nélküli há-
lózat is, melynek kiépítését viszont már a következő rendszer-
gazda-generáció vitte véghez.
A negyedik generáció tagjai: Bornemissza Péter (2007b), Cziva
Richárd (2009b), Kalló Bernát (2009c)

Az újkor
2009-re a kibővült informatikai infrastruktúra szolgáltatá-

sait immáron 11 szerver biztosította. Ennyi gép már nem fért
el az informatikatanárok és rendszergazdák tanárijában, ezért
a számítástechnika termek mellé külön szerverszoba került ki-
építésre, ahol a szervergépek végre megfelelő körülmények
(klíma, szünetmentes tápellátás, stb.) között üzemelhettek, és
zúgásukkal sem zavarták a munkát.

Az egyes szerverek időszakos cseréje egyre nagyobb anya-
gi terhet rótt az iskolára, ezért az iparági tendenciát követve a
rendszergazdák virtuális szerverekre költöztették a szolgálta-
tásokat. A különböző funkciók továbbra is egymástól elvá-
lasztva, biztonságosan működhettek, miközben az őket ki-
szolgáló számítógépek számát a felére lehetett csökkenteni.
A virtualizáció további előnye, hogy egy számítógép meghi-
básodása esetén a virtualizációs felhő egy másik tagja át tudta
venni a kieső gép szerepét, így minimalizálva az okozott szol-
gáltatás-kimaradást. Ezen kívül a virtualizációval az iskolai
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hálózat funkcióinak bővítése sem igényelt újabb hardveres
beruházást.

Az első vezeték nélküli hozzáférési pontok 2004-ben ke-
rültek kiépítésre, a négy üzembe állított adó csak az épület leg-
fontosabb területeit (nagyterem, nagytanári, aula, informatika
termek) volt képes lefedni. Persze akkoriban még alig volt
olyan eszköz, amellyel lehetséges volt a vezeték nélküli kom-
munikáció, 2009-re viszont már mindenkinek a zsebében volt
egy-egy erre képes készülék. Az iskola alacsony sávszélessége
nem tudta kiszolgálni a nagy számú felhasználót, ezért kidol-
gozásra került egy módszer, amellyel a fazekasos felhasználó-
névvel és jelszóval vált lehetségessé a Wi-Fi-hez kapcsolódás,
és ezzel a sávszélesség-felhasználás jobb szabályozása.

Különösen fontos volt ez azért, mivel 2012 végén a Fazekas
Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány lehetőséget biz-
tosított minden tanárnak egy korszerű notebook igénylésére.
A tantestület így már nem csak saját szaktanárijában lévő, vagy
a nagytanáriban kialakított 10 korszerű munkaállomáson,
hanem saját laptopján is elkészíthette oktatási anyagait, illetve
kezelhette az elektronikus naplót. Szintén az Alapítvány támo-
gatásával sikerült jelentősen javítani a szaktantermek informati-
kai felszereltségén. A legtöbb előadóban rögzített kivetítőt,
hangrendszert és számítógépet helyeztek el, egyes termek
pedig in-teraktív táblás berendezéseket is kaptak.

Napjaink
Napjainkra már az ötödik rendszergazda-generáció tagjai

(Balási Szabolcs (2011c), Guger Norbert (2010x) és Hives Áron
(2012d)) üzemeltetik a Fazekas számítástechnikai rendszerét.
Sajnos az oktatás átalakítása nehéz helyzetbe hozta az iskolát,
az informatika fejlesztésére és üzemeltetésére rendelkezésre
álló erőforrások az ezredforduló előtti szintet idézik, miközben
az infrastruktúra mérete a többszörösére duzzadt, az informa-
tika maga pedig a legfontosabb területté vált.

A számtalan tanítási anyag, fejlesztés, amit a rendszergaz-
dák, a tanárok, a diákok és az öregdiákok közösen hoztak létre,
az itt létrejövő informatikai rendszerek, melyeket később a
Fazekason kívül is megelégedéssel használnak, mind azt bizo-
nyítják, hogy Fazekasnak érdemes zászlójára tűzni az informa-
tikát, mert tökéletesen illeszkedik abba az értékteremtő szem-
léletbe, amivel több a Fazekas egy egyszerű iskolánál, és ami
régóta garantálja jó hírnevét.

Bálint Márton, Bornemissza Péter, Varga Gábor

Ezt írta Robert Schumann, s ezt a hivatást és elkötelezettsé-
get magamra vállalva 33 évet töltöttem a rotyogó„Fazékban”,
ahogy ezt tréfásan szoktam volt megjegyezni. Ez volt életem
második munkahelye és az utolsó is, a kedves olvasó bizonyá-
ra elcsodálkozik ezen, ma ez nem trendi! E hosszú idő alatt
megadatott számomra a Lukin házaspár időszakának befe-
jeztével az a szabadság, mely megengedte felépíteni, megte-
remteni a mai napig is helytálló ének-zene munkaközösség
rendjét és hagyományait. Ebben a munkában mindig odaadó

kollégákkal dolgoztam - Kasznár Gyöngyi az alsóban, Zakari-
ás Anikó és Ungár István a gimnáziumban, s végül mi hárman
Andreák – Bolesza-Váradi A. és Ney A. – alkottunk egy csodás
triót. Kuriózumnak is mondható, hogy jelenlegi kollégáim –
Németh Sándor, Rápli Györgyi és Tőri Csaba is tanítványaim
voltak zeneakadémistaként. Néha magam is elkalandoztam az
alsóba vagy a gimnáziumba, de többnyire a felső tagozat volt
az én terepem.

1982-ben egy „vonalas” iskolavezetés hierarchikus rend-
jében a mi tantárgyunk az ún. tréfás tárgyak kategóriájába
tartozott, s ezen az elnevezésen az sem enyhített, hogy más
tantárgyak is ebben a kategóriában „léteztek”. Az akkori rend
szerint heti két órában találkoztunk a gyerekekkel + kórus!
Minden második héten valamelyik felsős osztályban bemuta-
tóóra volt, ahol minimum 20 kolléga árgus szemekkel és fü-
lekkel hallgatta ,véleményezte a munkámat októbertől - má-
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jus közepéig. Ezen kívül voltak a délutáni un. nagy budapesti
bemutatóórák is, ahova a gyerekeket kötelezően visszaren-
delték… ez ellen apelláta nem létezett! Ezeknek az óráknak
az anyagát nem mi, tanárok határoztuk meg, hanem a felet-
tünk álló Fővárosi Pedagógiai Intézet zenész szakértői.
Amikor áthelyezéssel beléptem a Fazekas kapuján, hoztam
magammal egy másik vezető pedagógusi munkát is, mely-
nek heti 3 bemutatóóra majd gyakorlati tanítás volt a lénye-
ge a Zeneakadémia, később az ELTE tanárjelöltjei részére.

A zeneterem az I. emelet 77.-ben volt, egy szűk és sötét
folyosó vezetett oda – és a tanári mosdóhoz -, persze ez nem
a tantárgy véleményezése volt, hanem olyan nagy terem kel-
lett, ahol a kórus is elfért. A gyerekek háttal ültek az ablak-
nak(!), az első padsor előtt pedig szorosan egy behemót taná-
ri asztal állt, beépített lemezjátszóval, írásvetítővel és magne-

tofonnal - ez amúgy minden teremben berendezési tárgy-
ként éktelenkedett, mint a super technikai felszereltség me-
mentója. Mögöttem szorosan a kinyitható zöld tábla és a
szekrénysor. Az oldalfalak drapp műanyag lambéria utánzat-
tal borítva, ugyanakkor a padló igaz parketta, ez a tény önma-
gában is bizarr ellentét. Amúgy a Baross utcára néztek az ab-
lakok, melyeket nem lehetett óra közben kinyitni a nagy zaj
miatt, ez a gond ma is fennáll. Ennek az időszaknak ma már
csak egy kulcs a „tanúja”, hisz az átépítéskor az I. emeleten
minden megváltozott, mi pedig az új szárnyban kaptunk új
termet. Ma az udvari zaj, a felettünk dobogó futók vagy puf-
fanó medicinlabdák okoznak összerezzenést, de mindent meg
lehet szokni, mint a tavaszi vakító fényt és egekig kúszó
izzasztó hőmérsékletet is. Lehet választani a fullasztó me-

leg/elhúzott sötétítő függöny és a zaj/vakító fény között - a
modern építészet„csodája”. Nem volt ilyen„elegáns”külön ta-
nárink, a munkaközösségek többsége egy nagy, neonnal meg-
világított„hodályban”élte mindennapjait az I. emeleten - igaz
jobban is ismertük egymás örömét, gondját, munkáját. Ez a
„szomorú” és szürke terem volt színtere az értekezleteknek,
jutalomosztásoknak, fogadóóráknak.

Már említettem az átépítést, melyet a rendszerváltás és
egy új igazgatás tett lehetővé. Még a kényszerű„kitelepítést”-
Mosonyi utca - is átvészeltem, de ez is már több, mint tíz éve
történt. Aztán, mint a mesében a harmadik „próba”, a jelenle-
gi vezetés következett, és lassan lejárt az én időm is - el kellett
menni hivatalosan is nyugdíjba. 1982 óta a legutóbbi mun-
kaközösség összevonásokig én vezettem a „csapatot”, de a
döntéseket mindig közösen hoztuk meg.
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Mit örököltem anno? A népdaléneklő versenyt, a Fa-
zekas-hangversenyt s azon a kórusok közös éneklését, és az
év végi egy napos kötelező karénekes kirándulást. Ezeket
megtartva és megerősítve október elsején közös énekléssel
ünnepeljük a Zenei Világnapot, decemberben elmaradhatat-
lan a Karácsonyi hangverseny a Józsefvárosi Plébániatemp-
lomban, tavasszal kiválasztjuk a legjobb hangszereseket s új
névvel Tavaszi Hangversenyt tartunk. Hagyomány lett okle-
véllel jutalmazni azokat a végzős - felsős és gimnazista - ének-
karosokat, akik végig kitartottak eme délutáni elfoglaltságot
és plusz örömet adó munka mellett. Ezeknek a hangverse-
nyeknek több helyszíne is volt az elmúlt 33 év alatt, így a Ze-
neakadémia nagyterme, ahol Bárdos Lajos is meghallgatott
bennünket, a Régi és az Új Városháza díszterme, a Duna palo-
ta csodás színházterme vagy a Vasas székház színpompás

Róth Miksa üvegablakos nagyterme, s az utóbbi idők anyagi
szűkössége okán a saját nagytermünk. Az első karácsonyi
koncertek helyszínét, a templomot nem volt könnyű elfogad-
tatni az akkori igazgatósággal, hisz ez a rendszerváltozás kör-
nyékén történt, ma már ez is történelem! Ezeken a hangver-
senyeken a mindenkori igazgatóim – dr. Tóth Jánosné, dr. Sás-
ka Géza és Hámori Veronika - mindig nagy örömmel hallgat-
ták a fellépők színes és magas színvonalú produkcióit, meg-
érezve a zenei nevelés fontosságát. Igen felemelő érzés a volt
általános iskolai kórus tagjait vagy csak tanítványaimat a gim-

náziumi kórusban látni és a hangversenyeink záró egyesített
kórusában vezényelni, ismét megtalálva a mindent jelentő
szemkontaktust - együtt muzsikálni. Az Éneklő Ifjúság minő-
sítőin természetes volt az arany helyezés „csillogása”, nem is
egy esetben az Év Kórusa-díj és más különdíjak. Ezekről a ze-
neterem falán látható temérdek oklevél tanúskodik. Közben
az iskola is gyarapodott általunk egy Mecénás díjjal, melyet a
KÓTA adományozott, megköszönve a minősítő hangverse-
nyek nagyon szerteágazó és fáradságos szervezési munkáját.
Erről egy régebbi Fazekas-évkönyvben már írtam.

A mindennapi munkában a zongora használat szinte kö-
telező,de a sors úgy hozta, hogy citerázni is megtanultam -
kedves kollégám Dobos Sándor jó példája is erre bíztatott ,
ezzel is új színt hozva a felsős kórus népdalcsokor előadásai-
ba és az óra eleji „kötelező” éneklésbe. Nem engedtem a kí-
sértésnek, a ballagási énekeket minden osztály maga énekli,
mint a Himnuszt, a Szózatot a közös ünnepeken - megfelelő
magasságban, élő kísérettel - ezt elvi kérdésként kezelem.
Ugyan sok logisztikát követelt, de az utóbbi években a kará-
csonyi vacsorához még tanári kórust is sikerült toborozni -
ennek sajnos létszáma nem állandó, és csak reménykedni tu-
dok a folytatásában.

Az iskola falain kívül is gyakran tartottam módszertani
előadásokat, nemcsak Budapesten, hanem vidéki városok-
ban is - ezek többsége a tankönyv átírásokkal volt kapcsolat-
ban. Külföldi vendég csoportok is sokszor megfordultak az
óráimon, magam pedig Olaszország legszebb városaiban –
legtöbbször Rómában - Kodály módszertani kurzusokat tar-
tok - ezt is hoztam magammal, mert ez a munka 1977-ben
kezdődött, és a mai napig tart -, itt gyakran kell mesélnem a
Fazekasban folyó iskolai életről. Munkámat a szóbeli elisme-
rések mellett a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével
honorálták 2008. március 15-én.

Ezt a korántsem teljes életpálya összefoglalót egy idézet-
tel kezdtem, s azzal is fejezem be : „Akinek ennyi jó kevés, azt
érje gáncs és megvetés” - Mozart: Szöktetés a szerájból című
operájából.

B(reinichné) Horváth Andrea
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Kedves Iskolám, Tanárok, Diákok, Dolgozók és Hozzátar-
tozók!

Körülbelül nyolc éve jártam először a Fazekasban, felvételizni
jöttem. Édesapám kísért el, aki maga is itt végzett, C osztály-
ban. Körbejártuk az épületet, és ő minden kis zugra emlékez-
ve mesélte évtizedekkel ezelőtti emlékeit, anekdotákat arról,
hogy hogyan gyújtotta fel a kémiatanára az osztálynaplót,
hogyan csúsztak le a főlépcsőn bőrtalpú cipőkön vagy hogy
hogyan lőtt bele egy osztálytársa egy körzőt a táblába. Habár
már nincs papír alapú napló, a főlépcső igencsak megkopott
és talán már a tanárok is nagyobb biztonságban vannak, az
öregdiákok még mindig visszajárnak, és ezért lehet az is,
hogy a ballagók között most számos sokadgenerációs faze-
kasos áll, köztük én is.

Engem ért pár hete az a megtiszteltetés, hogy – ha csak
formálisan is, de – az osztály nevében meghívhattam iskolánk
igazgatónőjét, Hámori Veronikát a ballagásunkra. Mikor át-
nyújtottam neki a meghívót, ő rezzenéstelen arccal közölte,
hogy a ballagást nem tartják meg, ha majd megjelennek a
szülők virágokkal és lufikkal, mindenki szépen haza lesz küld-
ve. Persze tudtam, hogy viccel, de egy pillanatra elgondol-
kodtam: miért van ez az egész felhajtás, minek kell ez a mace-
ra, ez a sok giccs és formaság?

Aztán eszembe jutott a nyolcadikos ballagásunk, és Dana
katicás lufija, ami a műsor közepén elszállt, és azóta fakul a
Diószegi-emlékfa ágaiba gabalyodva. Rájöttem, hogy a felső
négy osztályban eltöltött évekhez nem a bizonyítvány vagy
fotók kötnek, hanem ez a ma már szürkére aszalódott lufi:
csak mi tudjuk, mikor, miért és hogyan került oda, évente el-
lenőriztük nagyobb viharok után a párás üveghez nyomva az
orrunkat, hogy megvan-e még, és büszkén mutogattuk a
később érkezetteknek: Látod, az ott még tőlünk maradt!
Megtanultunk az iskolában élni és túlélni: melyik a leggyor-
sabb út az ebédlőbe, honnan lehet utolsó pillanatban leckét
pótolni, füzetet beszerezni, melyik mosdóban van mindig
szappan, és melyik tanárnál mivel lehet mentegetőzni.

Számunkra, mint az iskola öregjei számára, már minden
hely, szín, szag és érzet ismerős, életünk attribútumai: Gyuszi
bácsi melegszendvicsének illata, a főlépcső fakorlátjának ta-
pintása, a padok néha már idegesítően zöld színe, az aula,

ahol a szalagavatót gyakoroltuk be, a főbejárat ajtajának csa-
pódása a nap elején és végén, és még sorolhatnám…

Azt mondtam, az iskola öregjei, habár mi nem érezzük
magunkat annak. Még harmadikos korunkban a falhoz simul-
va álltunk félre, ha a nyolcadikosok végigcsörtettek a folyo-
són, és olyan elérhetetlennek és távolinak tűnt az ő életük, az
ő osztályuk. És most hirtelen itt vagyunk, 18 évesen, és ahogy
körbenézünk magunkon, el se hisszük, hogy ez igaz.
Valahogy nem tudjuk, vagy nem is akarjuk magunkat végzős-
ként elképzelni, hisz tegnap még a kisudvaron kidobósoz-
tunk, sőt, Anyukánk még csak pár hete kísért be kézenfogva
az első osztályba. De felnőttünk, és növünk tovább.

És ha majd egyszer a gyerekeinket hozzuk el ide, szüle-
inkhez hasonlóan fogjuk mesélni a mi titkainkat: mert csak
mi tudjuk, mi az a salátázás, hogy mekkora harcot lehet foly-
tatni egy kanapéért, milyen jó, ha kávéillat lengi be a folyosót,
és miért nem szabad a rollerrel száguldozni. No, nem mintha
ez tőlünk függött volna…

Mert nem volt egyszerű ez a négy év, és nem lett köny-
nyebb a végére sem: csak most vár ránk az érettségi, mikor 12
év halogatásai és sumákolásai kérlelhetetlenül visszaütnek.
Talán már bánjuk, hogy nem figyeltünk annak a Villon-versnek
az elemzésénél, vagy nem tanultuk meg jobban a citromsav-
ciklust. Úgyse kell majd, ha orvosok vagy történészek leszünk,
gondoltuk, és talán igazunk is van. De a Fazekas nem azért Fa-
zekas, hogy szakbarbár vegyészeket vagy jogászokat nevel-
jen. Szép példák erre a harmadik emeleti leírások 50 év cései-
ről, akik a tagozatról a zenétől kezdve a nyelvészeten és mate-
matikán át a biológiáig minden irányba mentek. Miközben az
ő bemutatkozásaikat olvastam, titkon reméltem, mi is ilyen
évfolyam vagyunk. És arra jutottam: igen. Nem csak mi, de
minden évfolyam, ami a Fazekasból elballag, olyan tudással
van felvértezve a legkülönbözőbb tudományterületeket ille-
tően, amely méltó az iskola híréhez. Ezt pedig tanárainknak
köszönhetjük, az ő szellemiségüknek, türelmüknek, hatalmas
tapasztalatuknak vagy éppen ifjonti lelkesedésüknek, és an-
nak a türelmes és nyitott hozzáállásnak, aminek köszönhető-
en sokuk már nem csak tanárunk, de szinte jó ismerősünk, és,
ha élhetek ezzel a kifejezéssel, már barátunk is.

Külön köszönet jár az osztályfőnököknek, négy nagysze-
rű tanárnak, akik mindegyike az iskola, és főleg az évfolyam
ikonikus alakjává vált. Az ő fáradhatatlanságuk gyümölcse,
hogy a közel száz gyerekből négy osztály érett össze.
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De mi nem négy osztályként, hanem egy évfolyamként
ballagunk. Lufi helyett tablókat hagyunk itt, és az üveglap
mögül fogjuk elsuttogni az összetartó évfolyam titkát: Le-
endő végzősök! Akármennyire is nyűgnek és giccsnek tűnik
minden program, legyen az mozilátogatás, szalagavató vagy
projektmunka, higgyétek el: ezek teszik a Fazekast Fazekassá,
és titeket egy-egy nagyon jó évfolyammá.

Kívánom, hogy így legyen, és a tizenkettedik év végén
büszkén viselhessétek a szalagot, amikor kiléptek a főkapun,
és elköszöntök:

Viszontlátásra tanárnők és tanár urak, szervusz, Fazekas!
Mindent köszönünk!

Draskóczi Ádám 12.b

Ma érzed már, hogy minden, ami egykor
öröknek tűnt, az elmúlik majd egyszer,
s a játékos és felhőtlen gyerekkort
egy láthatatlan oldószer, egy vegyszer

apránként mossa el. Nevezzük ezt Időnek.
Kibújsz köpenyedből és új világot
alkotsz magad körül. Férfinak, nőnek
neveznek már, kezedben pár virágot

markolsz, s hiszed, hogy határkőhöz értél,
pár év és látod majd: nem volt határ,
csak változás, melyet az élet-térkép
utólag is alig jelöl talán,

átéled most, ami átélhetetlen
múltat s jövőt ütköztetel magadban,
sétálsz egyet az ismerős terekben,
dalod felcseng a távoli falakban

s mi köszöntünk. Indulj utadra bátran,
hisz készen állsz. Ne félj, ne habozz többet,
s ha bármi gondod lenne, nézz csak hátra,
a múlt és mi is itt vagyunk mögötted.

F. Tóth Zoltán

Tisztelt Igazgatónő, Kedves Tanáraink!
A 12.b osztály nevében kell búcsúznom, ami nem egysze-
rű feladat. Nálunk annyi nézet és elképzelés keveredik, annyi
sarkos véleménye van mindenkinek mindenről, hogy szinte
lehetetlen mindannyiunk érzését egységesen tükrözni. Most
én mégis erre teszek kísérletet.

Mert hiszen mégis, mint ahogy a szőlőtőkéről szakajtott
fürtök és szemek préselés, majd hosszas gondozás után egy
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Mikor még apró, kicsiny gyermek voltál,
mikor még nem nyomott a súly, az élet,
mikor örömmel vágtad fel a tortát,
s az első szelet mindig a tiéd lett,

mikor anya, s apa óvó ölében
néztél mesét, s a világ óriás halma
nem volt egyéb, mint mosolygón, kövéren
függő kerek, megennivaló alma,

mikor az édes, délutáni álmok,
még ezerféle játékot ígértek,
és nem kellett soha, semmire várnod,
az álom és a játék is tiéd lett,

s kalandokat ölelgettek a könyvek,
a rajzos füzetekkel teli asztal,
mikor még hamar száradtak a könnyek,
és tudtad, valaki majd megvigasztal….
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jó borrá állnak össze, úgy lettünk mi is egy érett közösség és
egy osztály a négy év alatt, osztályfőnökünk és tanáraink mun-
kájának esszenciájaként. És talán bele sem gondoltunk abba
(mint ahogy a szőlő sem, bár erről átlagos filozófiaóráink
alapján vitát is nyithatnánk), hogy mennyi szakértelem és
odaadás kellett ahhoz, hogy ez a munka eredményes legyen.
Hányszor áldozta fel osztályfőnökünk szabadidejét, hányszor
kellett jegyvásárlásokat és szállásokat intéznie, hogy együtt
megannyi élménnyel gazdagodjunk. Mi vagyunk azok a kis-
diákok, akik még csodálkoztak az első szeptemberi osztályki-
ránduláson, hogy bizony szakadó esőben is megmásszuk még
azt a csúcsot. Aztán az évek során megmásztunk még többet
is, magasabbat is, meredekebbet is. És közben kerékpároz-
tunk a Felvidéken, eveztünk kétszáz kilométert a Tiszán, be-
jártuk szinte egész Erdélyt, valamint megnéztünk párszáz
templomot (kis híján a felekezetek és építészeti stílusok szak-
értői lettünk).

Amellett, hogy ezek azok az emlékek, amelyekre az osz-
tálytalálkozókon is összekacsintva gondolunk majd vissza, e
túrák közben ismertük meg jobban a másikat, értettük meg
egymás hóbortjait, összekapcsolódtak a fogaskerekek és ola-
jozott gépezetként kezdtünk működni.

Ám mai szellemünkhöz hozzátartoznak az iskola falain
belül eltöltött órák is, tanáraink, önök kitartó elszántsága,
hogy belőlünk embert, mi több, művelt embert faragjanak.
Néha összejött egy-két dimenziókatasztrófa, és párszor lan-
kadt a figyelem verselemzés közben is, ám minden képezhe-
tetlenségünk dacára lassacskán megtanultuk a törvényeket
és összefüggéseket, és kezdtük megérteni a világ működését.

Talán ez az, ami a Fazekast megkülönbözteti a többi isko-
lától: önök nem csak tudást adtak számunkra, hanem szemlé-
letet is, megkülönböztetni a tudományt az áltudománytól, a
sikereket a demagógiától, az igazat a hamistól. Kritikusak let-
tünk, mérlegelni kezdtünk, és úgy vélem, e rohamosan fejlő-
dő világunkban paradox módon egyre fontosabbá válik az
ilyen gondolkodás, az észérvekre való támaszkodás.

A beszédem elején használt hasonlathoz visszatérve:
ahogy egy-egy bor különlegessége is a vele foglalkozó bo-
rászt dicséri, úgy minden remélhető jövőbeli sikerünk is rész-
ben véleményformáló és irányt mutató tanáraink érdemei
lesznek.

Az idő elrohant. Mindig a következő dolgozatra készül-
tünk, vártuk a következő szünetet, és hirtelen most elballa-
gunk. Bár Einstein szerint a múlt, jelen és jövő közti különbség
illúzió csupán, még ha oly makacs is. Így e hármas metszetben
állunk most, lényünk itt, szívünk az iskola falai közül előtörő
emlékek közt, tudatunk pedig már az érettségi és az élet kihí-
vásai között jár.

Eszünkbe jut ilyenkor minden órák utáni önfeláldozó
pluszperc, minden gondoskodás, készséges válasz, amelyet
ügyes-bajos kérdéseinkre kaptunk önöktől. Tisztelt és szere-
tett tanáraink, hálával búcsúzunk.

Dzama Demján László �2.b

Valedicit discipulis

A 12. B a csodák osztálya.
Ezt egyeseknél már az érettségi közeledtével is látni véljük.
De ne legyek ilyen elvakultan magyaros szemléletű!
A 12. B kultúrhely.
Kulturáltan étkeznek – főleg a szünetekben elkészített
teára/kávéra gondolok, majd arra a decens hangulatra, amit a
meglehetős csendben egy-egy mobil vagy tablet zaja kelt.
A 12. B a jólneveltség osztálya.
Hol van már a 9-10. időszaka? Osztályfőnökük káprázatos
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szervezéssel, mózesi gesztussal fakasztott a neveletlenség
sziklájából éltető diszciplinát, bírta szóra a némákat, mozdí-
totta meg a szinte bénákat, tette szorgossá a heréket – s
ehhez csupán túlélő túrák sorozata kellett, amelyek közül
egyikhez nekem is szerencsém volt (Bécs, Somorja, Dévény,
Pozsony). A már megedződött társaság döbbenten tapasztal-
ta a városi kényelmet, a kisebbségi magyarság kedvességét;
sehol egy beázás, eltévedés, hajós borulás.

Bezzeg az iskola!
A bések színesek! A thai boxtól a frizbín keresztül a gitárig,
dobolásig. Mat-fiz-latin-biológia-kémiáig, és jaj a törinek és
madárrajzolásig; a nyelvekről nem is szólok. Pedig a tünde-
nyelvtől a robogókon át az úrvezetésig, vagy az ukrán nyelv-
től a filozófiáig színesíti a bések spektrumát nyelvvizsgákkal –
azokkal meg „Mi a teendő? sto gyélaty, hogy Csernyisevszkij-
jel éljek”. Bele se férnek egy búcsúzásba.
Csak azt tudnám, mikor van idejük annyi mindenre… Talán
ezért pihennek olykor az órákon, leszámítva az előretolt hely-
őrséget, különösen a hétfői első negyvenöt percet.

Szeretem a hétfő első órát – akad, aki késik negyed órát;
mások itt alszanak negyven percet, próbacsöngetéskor rémülnek fel –

hiába pisszegek, csitítgatok, előbb-utóbb kelnek aprók-nagyok.
Tehát a bések kipihentek.
De azért mindenütt ott vannak, ha személyesen nem is, de
tabletjük segítségével bizonyára. Számos javaslatuk lehet az
oktatás korszerűsítésére, tárgyak összevonására.
Lenne számukra egy olyan nyilvánvaló képtelenség is – mint
az oximoron… ezt a bölcsészettudománnyal vonnák össze;
egyesek szerint amúgy is egyek… Amikor kértem egy oximo-
ront, valaki egészséges ösztönnel egyből a bölcsészettudo-
mányt vágta rá. Ebből is látszik, hogy kilátástalan helyzetek-
ben, pl. érettségi – a béseknek van humorérzéke. Ez remél-
hetőleg kölcsönös lesz.
A bé az eposzok népe, az eposz is háborúval kezdődik és
talán isteni békével, megbékéléssel zárul. Az eposznak talán
lazán kezelt epitheton ornansokkal is elláthatnánk tagjait,
próbálkozzunk egy enumerációval:

osztályrázó dobos Takács Gergő;
dobossportos Somoskői Balázs;
Olivér a disztópiás vívódó;
Schrantzl Richárd a tündenyelves Shakespeare-hős;
Szabó Gyula osztályfőzés és gitár;

Sárközi a monsieur, út s erény, folyton utazás;
Sümegi robog, debilez, latinoz, valakit hardver…;
Szántó Tamás kollégista, úrvezet és tabra mered;
Majoros még néha rendes tőzsdecáp;
Demjén Laci fotó-földrajz-közlekedés mániás;
Hortobágyi műszaki és corvinusos kétlaki;
Kútfej Bence táborverő segítség, ki motoroz;
elektronszavú Krausz Dani gitár/fotólény;
Fárizs András törött karú, meg-megkéső közösségépítész;
Szabó András alvórügy, bionika és frizbícsősz;
magyarmentes Németh mester mozgáskulturált;
Ivánczi Marci megmondja a tutit;
Halász Máté lélekbiztos humorész;
Draskóczi volt színházas – visszatalál;
Tempfli Dóri íráskép és nyelvtudás;
koleszos Felföldi lány meg dekorál;
Kecskés madárrajzol Eszter – kutatás;
sportos Farkas Levente barátkozás;
humán-humor Kőhegyi és labdázás;
Daradics az ember- s gondolattanász;
Póti Botond mozog mint a történelem –

„hepiendet” keresünk a részben s nem az egészben.

Mert az egészhez ti is kelletek kedves 12. bések; akiknek
kívánok a kitűzött célok elérésében sikert, a közbeeső úton
kitartást és egészséget, jó kedélyt.

Vale
Petz György ��73.d (Kaffka, bio-kém)

Kedves 12. c osztály!
Nem szeretem a búcsúzkodást. Felsorolni mindazokat, amik-
től elválunk, előre is lehetne utalni, vágyakat, jókívánságokat
emlegetve. Emlékezzetek vissza az egyik beszélgetésünkre,
amikor felsoroltuk mindazokat, amik valószínűleg nem lesz-
nek benne ebben a búcsúbeszédben.

Egy olyan pillanattal nézünk szembe, amiben nem bővel-
kedik egy életút; egy életszakasz ünnepélyes lezárása ez. Ma
elköszöntök, elváltok ettől az időszaktól, s az azt meghatáro-
zó intézménytől, oktatóitoktól.

Hogy milyen osztály voltatok ti? Folyamatosan alakuló,
sokszínű, minden tagja egy külön világ, értékes és érzékeny
individuum.
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Nagyon szép kis társaság volt.
Egyik léhább, mint a másik.
Átgondolok minden órát
A keserű búcsuzásig... (Ady)

Ezen alkalomból megtiszteltetés ért visszagondolni az el-
múlt hat évre. A hetek, a hónapok, az évek tanórái gyorsan
teltek. Az alváson kívül beszéddel. Úgy emlékszem vissza, hogy
általában a csend és a konstruktív véleménycsere fázisait vál-
togattuk. Művészeti érdeklődésetek, az irodalom iránt való
fogékonyságotok bizonyítandó, a csendes pihenők az irodal-
mi alkotások felolvasásakor jöttek el. Mint a gyerekek az esti
mese olvasása során… Ezután következett a néha offenzív
véleménycsere. Általában négyen-öten próbáltátok egyszer-
re elmondani gondolataitokat (az a kézfeltartásos jelentke-
zés, vagy micsoda, már régen kiment a divatból), amiből ked-
ves, objektív zűrzavar keletkezett.

Az osztállyal meg nem történt megállapodásunk alapján
sokszor parallel értelmezés-konstrukciók folytak az órán.
A teremben kisebb gócok alakultak ki ennek folyamán: Be-
nedek kis tanulócsoportjának hátul magyarázott, Bence és Pé-
ter kreatív megbeszélése folyt elöl, illetve Bónis padtársával
történő furcsa párbeszéde, amit Kristóf csendes megnyugvás-
sal viselt, megoldva közben néhány matematikai problémát a
füzetében. Természetesen tantárgyi alapokon nyugodott min-
den, néha egyesek a padon, de azt is elméleti alapon.

Az osztály úgy is meg fog maradni emlékezetemben, hogy
egyes diákok kezében folyton ott van a számológép, mint va-
lami mentsvár, biztos fogódzó az élethez. Vajon kiszámoltátok
az irodalmi alkotásokat, vagy az irodalom és a nyelvtan stúdi-
uma volt ily inspiratív hatással, s jöttetek rá régi feladatok meg-
oldásaira, esetleg a Disciplina multiplex veritas una (azaz: A tu-
dományok különbözőek, de az igazság egy) – hangoztatott
elvét megértve kapcsoltátok össze a matematika és a humán
tudományok megközelítéseit, s ezek szülték az abszolút meg-
oldásokat? Sosem fogom megtudni.

Persze, sokat fejlődtetek. Eredményesen szerepeltetek ver-
senyeken, listázni sem tudom mindet. Tisztelet illeti meg e szí-
nes kavalkádot gondos odafigyeléssel igazgató Hraskó András
tanár urat, a szakmai próbatételekre felkészítő tanárokat.

No, igen, matematikatagozatos osztály vagytok. Ízig-vé-
rig az. A tanulás, az ismeretek elsajátítása elsősorban a gyakor-
lati alkalmazásban nyert polgárjogot nálatok. Egyetlen osztályt
sem ismerek, amelyben olyan pontosan elsajátították volna a
középkori magyar írásos szövegolvasatot és átírást, mint nála-
tok; magas fokra emeltétek az esszéírás gyakorlatát, értékes
szövegeket hozva létre; érvelési technikátok is igen sokat fej-
lődött.

Összekovácsolódott osztály vagytok – közöltétek a szere-
nád alkalmával, majd ezt bizonyítva, öntudatosan elénekelté-
tek az osztályindulót: C, c, c, kocka cé, kocka cé! Aztán az állítást
mintegy bizonyítandó, felsoroltátok, hogyan osztottátok be
egymást aludni vagy ébren lenni az egyes tanórákra. Szegény
Dani (aki 4-kor kelt, hogy beérjen Gödről - tudtam meg ké-
sőbb) 10.-ben, első fazekasos napján elaludt, amit én először
még óvatos költögetéssel igyekeztem orvosolni. Marci is sok-
szor próbált ébren maradni az órákon, bár nem mindig sike-
rült. Ekkor a két legyet egy csapásra taktikájához folyamodott:
Anitának (aki finom eleganciával viselte) magyarázta az élet
nagy dolgait, amivel önmagát is ébren tartotta.

A legtöbbetek számára az itt töltött hat év, így visszagon-
dolva, igen hamar eltelt. Emlékszem Anita a számok és egyen-
letek világába életet varázsoló élettel teli osztálygrafikáira,
Papp Gergő és Kiss Péter szép nyelvezetű szövegeire, Balázs
(akinek vezetéknevét bizonyos okból nem volt szabad ki-
mondani az órán) megfontolt és okos hozzászólásaira, Né-
meth Gergő mindig mosolygó arcára, a többieket a tananyag-
hoz visszatérítő Csengére, a mindig korrekt Eszterre, vagy Zsó-
fira, az utóbbi időben relaxációs technikával félálomban
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figyelő (különben kiváló stílusú) Tündére, vagy az ugyancsak
érzékeny Ilcsire és Bogira. No, és azok a kalligrafikus kézírások!

A lányok próbálgatták terelgetni a fiúkat, visszatéríteni
őket elméleti eufóriájukból, Néha sikerült is. Hozzászólásai-
tokkal, értelmezéseitekkel is bizonyítottátok kreativitásotokat,
problémacentrikus gondolkodásotokat. Érzékeny lányok és
lázadó fiúk. Mindenről volt véleményetek, néha kicsit kocká-
sabb formázatú és hangos, de sebaj.

Kedves cések! Nem szeretem a búcsúzást. Az búcsúzik, aki
végérvényesen otthagy valamit, valakit. Amitől búcsúznátok,
az mind itt marad. A Fazekas mindig visszavár benneteket,
bárhová is vezessen utatok. Viszontlátásra!

Dr. Oláh Örsi Tibor

Kedves Igazgatónő, kedves Tanáraink!
Minden pillanat folyton formál minket, és minden pillanatot
folyton mi teremtünk meg. Hogyan összegezhetném tehát az
elmúlt hat évet? Hogyan búcsúzzam egy közösség nevében, ha
emberként csak saját élményeimről, érzéseimről tudok szólni?
A tanításról, a tanulásról beszéljek vagy lelki kötődésünkről?

Lehet, hogy most ezer dalba, ezer fénybe pazarlom szét ön-
magam. Mindenesetre szívből ragaszkodom osztályomhoz.
Tehát a közösség tagjaként és személyesen is búcsúzom.

Kedves Tanáraink, az önök elsődleges feladata talán a ta-
nítás, a tudományra való nevelés volt. Azonban sok érzelmi él-
ményt is kaptunk önöktől, sok lelki szálon ragaszkodunk önök-
höz. Így emberként és diákként is búcsúzom.

Az érettségi után, amikor majd elhagyjuk az iskolát, min-
denkiben más-más emlék marad meg az itt töltött évekről.
Más színek, más hangok, más illatok, más részletek. Azonban
a különbség-áradatban biztos lesznek közös motívumok, kö-
zös részletek.

A nagy sárga épületből más-más tér lesz örökre a sajá-
tunk. A pinceklub mást jelent azoknak, akik minden részleté-
ért feletek. Másként emlékeznek a stúdióra azok, akik ott dol-
goztak. Más kémiaszertár, más történelemtanári jelenik majd
meg emlékezetünkben.

A matematikaórákról kinek Kiss Géza tanár úr kettes szá-
mú mackócsele, kinek Solti tanárnő színes krétái, kinek Do-
bos tanár úr lendületes, apró betűi jelennek meg emlékei-
ben. Richlick tanárnő mindenkihez más-más kedves szóval
fordult, Erős-Honti tanárnő végtelen toleranciáját mindenki
másként élte meg. Szabó Júlia tanárnő kék szeme, amellyel az

ember homloka fölé tekint, más élményt jelent a németesek-
nek. Takács Márta tanárnő önironikus nevetését én nem felej-
tem el, viszont Foki tanár úr mosolya másoknak jelent többet.
Még Tamás Gábor tanár úr zöld felsője, Keglevich tanár úr

fehér köpenye, vagy Tőri Csaba tanár úr szólambelépést intő
balja is más-más emlékként él tovább bennünk. Még hány
színnel gazdagodna az emlék-zuhatag, ha a felidézném an-
goltanáraink, nyelvtanáraink hangszínét, dolgozatjavító toll-
vonásait? Hány mozzanat bomlana ki, ha minden tanárunk-
nak csak egy minket üdvözlő pillantását emelném ki a hét-
köznapokból? Másként fognak emlékezni iskolatársainkra a
gólyatábor szervezői. A közös osztályprogramok is sok szem-
szögből tűnhetnek elénk. A Fire Field zenekar tagjai másként
lázadnak, ha tizenkilencre lapot húznak. Ha valaki az osztály-
kirándulásokra gondol, kinek egy számháború a Mátra erde-
jében, kinek egy egri cukrászda, kinek Szent László tordai le-
gendája jut eszébe. A szalagavató részletei közül is kinek egy
lakkozott hajtincs, kinek egy fekete inggomb, kinek egy inte-
gető nagypapa, kinek Studinger tanárnő szalagtűző kézmoz-
dulata jelenik meg emlékeiben.

Azonban minden részekre-szakadtság ellenére ezek az
emlékek fognak összetartani bennünket.

Kedves Osztályfőnökünk, szeretnénk megköszönni mun-
káját, hogy összeválogatta közösségünket, hogy szeretettel
figyelte fejlődésünket. Köszönjük, hogy megbízott bennünk,
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köszönjük, hogy megértő mosollyal tekintett fiatalságunkra.
Kedves Tanárok, köszönjük, hogy egyéni koncepciójuk

volt saját tárgyukról, a tudományról, pedagógiai céljukról.
Köszönjük, hogy őszintén adták át világszemléletüket és sze-
mélyes tapasztalataikat. Köszönjük, hogy megértőek voltak,
ha értetlenkedtünk, köszönjük, hogy segítőkészek voltak, ha
elakadtunk. Runda tanárnő mókus-cica-egerei köszönik,
hogy egyszer majd, klasszicizált lélekkel, talán az emberiség
polgáraivá válhatnak.

Az emlékeken túl két meghatározó élménnyel gazdagod-
tam az elmúlt hat év során.
Egyrészt osztályom megtartó közösséget jelentett számom-
ra. A közös bajlódás és kreativitás, a közös viták és kompro-
misszumok világában otthon érezhettem magam.
Másrészt megtanulhattam, hogy mindenkinek megadatik a
lehetőség, hogy művészi felelősséggel műveljen egy tudo-
mányt. Ha valaki a felelős emberi gondolkodást nem azonosít-
ja a módszertannal, akkor mindegy, hogy a koszinusz-tételről,
a Hardy-Weinberg-szabályról, a direkciós állandóról, az etatis-
ta kultúrpolitikáról, vagy Berzsenyi elégiko-ódáiról beszél.

Kedves Tanáraink, köszönjük az átadott tudást, köszönjük,
hogy megtanulhattunk érvelni, fogalmazni, felelni. Egészsé-
ges izgalommal, lélekben felkészülve állunk az érettségi előtt.

Az itt töltött évekre emlékezve szeretettel búcsúzom, és
szeretettel búcsúzik a 12. d osztály!

Merényi Péter 12.d

Kedves Tizenkettedik Dések!

Nem kevés az az idő, amit együtt töltöttünk el nap, mint nap
a történelem valamint az orosz órákon és azokon kívül is (ami
miatt sokszor nem tudtatok a szünetben megebédelni, idő-
ben elindulni a tesiórára vagy a többiekkel gyorsan elintézni
valamit). A hat év alatt megismertük egymást, ránézésből
tudjuk, kinek milyen napja van, kitől mit lehet elvárni vagy ép-
pen mit nem. Tudjuk, hogy ki milyen finom süteményt süt, mi-
lyen szendvicset készít. Ki milyen zenét szeret, mit olvas és
mit nem. Ki milyen érdekes munkát kapott, ért-e el jó sport-
eredményt. Kinek van kisebb vagy nagyobb bánata, ki minek
örül éppen vagy ki kivel vitázott valamin. Azt is tudjuk, ki há-
borodik fel szívből azon, hogy az emberek miért nem tudnak
békében élni egymással, ki nem érti, hogy miért történik
meg, ami logikusan nem levezethető. Tudjuk, ki az osztály ki-

váló manipulátora, ki az, aki mindig megbízhatóan szolgáltat-
ja a technikát vagy behozza a szöveggyűjteményeket.
Tudjuk, ki adja elő a nagy belépőt, amikor felel, vagy ki az, akin
nem nagyon lehet kifogni, amikor tudásról van szó. Tudjuk,
kinek vannak fehér foltjai a tananyagban, és ki látja rózsaszín-
ben a világot.

Ilyen körülmények között nagyon nehéz a hétköznapok
apró-cseprő dolgait átlépve az ünnepélyes alkalomhoz illő
útravalót adni. Úgy gondolom, ezt az útravalót a hat év alatt
már a tarisznyátokba tettem.

Ezért inkább először az emlékeimet szeretném felidézni,
a közösen eltöltött több mint ötszáz történelem órát.
Eszembe jut a hetedik és nyolcadik d osztály, a kedves megfe-
lelni vágyásával, az elképesztő mennyiségű tanulásával, hogy
jól sikerüljenek a dolgozatok, ugyanakkor azzal a jópofa suta-
sággal, ahogyan igyekszik utakat keresni a történelem bo-
nyolult összetettségében. Emlékszem a lázadó kilencedik-ti-
zedik désekre, akik felháborodottan kérték számon, hogy mi-
ért nem annyi az annyi, és különben is! Akik ugyanakkor el-
képesztő leleményességgel játszották el a görög színházat,
öltöztették ókori római ruhákba egymást, falták fel pillanatok
alatt a finomabbnál finomabb római ételeket. Akiknek való-
ban gőzölgött a therma makettje, akik lenyúlták a kistestvér
gyurmáját, hogy görög oszlopfőket formáljanak belőle.
Emlékszem a legó-filmekre, a híradó közvetítéseire a római
arénából, az inkvizíciót bemutató akciófilmre. De emlékszem
a tizenegyedikben az órákon elhangzó egyre komolyabb mi-
értekre is, amelyek tizenkettedikre olyan mélységekig jutot-
tak, hogy teljes megelégedésünkre már nem lehetett rájuk
egyértelmű válaszokat adni, és amelyek egyre gyakrabban a
szünetekre is átnyúltak. A teljes elfogadásból így vált a hat év
alatt a kétkedés bizsergető bizonytalansága. Nem tettünk ke-
vesebbet, mint hogy megtanultuk élvezni a nem egyértelmű
helyzetek értelmezéséből fakadó nem egyértelmű válaszok
bizonytalanságát, az előre megrágott és félig megemésztett
egyértelmű kinyilatkoztatások, értékítéletek langyos posványt
jelentő biztonsága helyett. Ehhez a történelem csak egy kel-
lemes eszközként szolgált. Remélni vélem, hogy sokan közü-
letek már tudják, nem az adatok halmaza miatt csináltuk vé-
gig közösen azt a több mint ötszáz órát. Azt gondolom, mos-
tanra megértettétek, miért van igaza Oscar Wilde-nak, hogy
„aki mindig csak a múltjába néz vissza, az nem érdemel jövőt,
amibe belenézhetne.”
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Mostanában gyakran hallok Oscar Wilde-idézeteket, és
úgy gondoltam, én is kölcsön veszek belőlük néhányat csak
úgy gondolatébresztőként, hogy némi útravalót mégiscsak
adhassak nektek.
„Kezdem azt hinni, hogy Isten, amikor az embert teremtette,
némileg túlbecsülte saját képességeit.”
„Minden társadalmi osztály azoknak az erényeknek a fontos-
ságát prédikálja, melyek gyakorlására semmi szüksége a saját
életében."
„Az ember képes hinni a lehetetlenben, de nem képes hinni a
valószínűtlenben.”
„Bármilyen bolond csinálhat, de csak a zseni tudja megírni a
történelmet.” Sajnos zseniből azonban elég kevés születik.

Azt remélem, köztetek sok-sok történetíró lesz, akik zse-
niális módon írják majd meg személyes történelmüket, és ez-
által talán a mi közös történelmünket is. A tollat már megkap-
tátok hozzá.

Dialloné Runda Margit

Már illeszkedik és egymásra épül
minden elem, mely összetartozik.
A villanypóznákra dér, feledés ül,
a január is lelkemhez szokik,
azt hiszem, hogy egy kicsit mélyre ástam
magamat ebben a modernitásban.

Nem kérdezek, hiszen a válaszok
(az ember ettől fél, titokban retteg)
lebegve szállnak át a házakon,
már véglegesen összekeveredtek,
ösvényt tapos a kor és bámul, hallgat.
Inognak elvek, istenek, hatalmak.

Kis fonnyadás, amely még meg sem ismer,
zuhan a langyos, egykori mesékre,
magára hajlik, dől, befele rímel,
kirajzolódó kezdetekre-végre
rak végleges jelet – nevetve, sírva.
„Nel mezzo del cammin di nostra vita….”

F. Tóth Zoltán

Fazekas-évkönyv 1��

[NEL MEZZO…]
„Nel mezzo del cammin di nostra vita….”,
még mindig, mint egy botladozó gyermek,
ezen-azon egy kicsikét javítva,
nem keresve a kudarcnak, sikernek
okát – még mindig csendes-öntudatlan
tapogatózok itt, e lét-furatban.

Egy elfelejtett mondat
Kosztolányinak
Mondta-e már
neked valaki,
hogy szép vagy,
mikor a tükörből
rád néz egy vézna,
kövér vagy hajlott,
fiatal-öreg alak;
lehet, hogy görbe
az orra, és
szemét a ráncok
gyűrűbe fogják,
petyhüdt az arca:
pergamen térképe
annyi harcnak,

rajz: Hűvös Anna 10.a
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mit érdemén
más se jegyez,
tán: agyad –
mi kiüzen onnan,
a homlokon túlról,
szemedben fényt gyújt
és meleget, –
tükörtől fordulsz,
megindulsz lassan,
bicegve, gyorsan –
egyre megy,
lesétálsz néhány
lépcsőt vagy liften
hullsz lefele,
s kiülsz a parkba,
madár és gyerek
meg-megnéz néha,
s akár – ha fa lennél,
tudják: hogy szép vagy.

Petz György
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Alkony
Ezerkilencszázharminchat december:
sötét keretben gyász-folyóirat.
November harmadik napján egy ember
meghalt, kit csendes nekrológ sirat.

Búcsúzik tőle régi költőtársa,
a szerkesztő-barát Babits Mihály.
Egy égi lélek földi lét-futása
ma véget ért. Nem fáj bent semmi már.

Megérintett a múlt egyik kezével,
a másikkal is nyúl felém, nem ér el.
Hideg van kint. Sovány kutya ugat.

A bánat körbeleng, oly sokszobányi.
Aludj nyugodtan, mélyen, Kosztolányi.
Bealkonyult. Örökkön csend. Nyugat.

F. Tóth Zoltán
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