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ELKÖSZÖNŐ BEKÖSZÖNTŐ

Kedves diákok, szülők, kollégák, öregdiákok, a Fazekas iránt
érdeklődő olvasók!

A 2014–2015-ös tanév eseményeit és eredményeit tartalma-
zó, tartalmában és megjelenési formájában is színes Évköny-
vet tartják a kezükben.

Megjelenésekor közeledik a tanév vége: a fáradtság érzése
keveredik a nyári szünidő/szabadság várásának örömével. A
tanév során felmerült problémák, nehézségek emléke halvá-
nyul, hogy helyet, teret adjon az eredményeket, sikereket, az
örömteli perceket, eseményeket és napokat idéző írásművek-
nek és képeknek.

A Fazekas tanulói és kollégáink ebben a tanévben is dicsősé-
get szereztek több mint 100 éves intézményünknek.

A diákok a tanulmányi-, sport-, és művészeti tevékenységük-
kel, a versenyeredményeikkel, a már professzionálisnak
mondható rendezvény- és programszervezéseikkel vívták ki
környezetük elismerését. A pedagógusok – ezeken kívül –
azzal, hogy a testület csaknem fele eddigi életművével és a
közoktatásban vállalt további feladatokkal jelentős lépéseket

tett a pedagógus életpálya modell mesterpedagógus, vagy
kutatótanár szintje felé.

Legyünk büszkék magunkra, és érezze mindenki, hogy sze-
mélyes feladata, felelőssége is a kivívott dicsőség, elismerés
lehetőségei szerinti fenntartása, gazdagítása. Segítsen a
2014-2015-ös Évkönyv mindenkit abban, hogy bármikor,
amikor kézbe veszi, fel tudja idézni a „Fazekas szellemiséget”
és feltöltődjön azzal az energiával, amely e könyv lapozgatá-
sa közben árasztja el az olvasót.

Ezzel az Évkönyv-ajánlóval búcsúzom.
Nemcsak a 2014–2015-ös tanévtől, hanem 15 év után az
intézményvezetéstől 29 év után a Fazekastól, és 42 év után a
pedagógus léttől.

Büszke vagyok arra, hogy ebben az intézményben dolgoz-
hattam, ezt az intézményt vezethettem. Búcsúzom a diákok-
tól, akikben pályafutásom alatt soha, egyetlen pillanatra sem
csalódtam, akik értelmét adták annak a munkának, amit hiva-
tásomnak éreztem. Búcsúzom kollégáimtól, pedagógusoktól,
és a pedagógusok munkáját segítő dolgozóktól, akiktől sok
segítséget kaptam, akik társaim (néhányan barátaim) voltak,
és akiknek az iskolához való lojalitásában és segítőkészségé-
ben sohasem csalódtam. Búcsúzom a szülőktől, akiktől
nagyon sokat tanultam.

Kívánom, hogy a Fazekas értékrendje, szellemisége mindig
tegye lehetővé, hogy országosan, sőt határainkon kívül is
ismert és elismert intézmény legyen. Kívánom, hogy a faze-
kasos diákok és kollégák egymás, az intézmény és a jövő irán-
ti felelősségtől vezérelve mindig legyenek képesek az együtt-
gondolkodásra, az értékek melletti bátor kiállásra, a kemény
munkára.

Sok sikert, szép eredményeket, Fazekas!

Sok szerencsét és boldogságot, gyerek- és felnőtt fazekaso-
sok!

Hámori Veronika
igazgató

2000-2015
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Oros Márta • Damakné Kertész Nóra Emese
• Albert Ádám • Béres Máté Sámuel • Berky Péter • Borsody Ádám Benő • Burka Szilvia • Busa Zoé Dzsesszika • Csaba
Linett • Erős-Honti Kamilla • Horváth Emese Réka • Izsák Berta • Kajtár Bara Réka • Kazár Sára Eszter • Nagy Ágota
Zsófia • Németh Áron • Németh Bálint Máté • Nguyen Gia Kiet • Novák Fanni Flóra • Parragi Zsombor Dénes • Pastyik
Kata • Radnóti Attila • Studinger Júlia • Szabó Imre Bence • Szulyovszky Zsófia Csenge • Tóth-Maros Ádám • Váradi
János • Varga Krisfóf Kornél • Zólomy Csanád Zsolt •

1.
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Csájiné Knézics Anikó • Sólyom Viktória
• Bagdács Ádám • Balogh Álmos Buda • Bedőcs-Szabó Dóra • Bertók-Bálint Ticián • Berzi Júlia Zsuzsanna • Czirják
Márton Pál • Dobos Klára • Doncsev Míra • Dudás Zelma Adrienn • Forreiter Márton • Fülöp Kristóf Levente • Halász
Janka • Hegedűs Milán • Keszthelyi Sára • Mann-Tari Benedek • Masszi Zsófia Sára • Müller Katalin Anna • Nagy-
Gazdag Maja • Ngo Linh Dan • Pongrácz Melitta • Rózsa Benedek • Svékus Ádám Milán • Székely Keve Zsolt •
Szepessy Áron • Szepessy Máté • Szinkulics Liliána • Temesvári Lénárd • Theisz Dominik • Tisóczki Tília • Tóth Péter •
Trochanov Zora • Vincze Artúr •
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8 Fazekas-évkönyv

Jencsikné Végh Adrienn • Kántorné Ágh Edit
• Bányai Boldizsár Péter • Berdefi Anna • Dobos Jakab • Dora Karolina • 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 • Vámos Ágnes •
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Ráthonyi Anita Eszter • Komporday Dóra
• Bönde Boróka Lilla • Erdősi-Szücs Frigyes • 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 • Máté András Boldizsár • Nagy Móric • Novák Balázs Barnabás •
Simon Zsófia Hanna • Svékus Olivér Márk • Szabó Anna • Szűts Eszter Szonja • Tóth Ambrus Mátyás • Varga Dávid
Gyula • Wagner Miklós • Yan Lin • Yan Qi •
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Szakolczai Katalin • Szabolcsné Krasznai Rózsa
• Angyal Ábel • Berdefi Adél • Billege Bulcsú Boáz • 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 • Nyeste Jakab Márton • 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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Szilvásiné Turzó Ágnes • Soóty Éva
• Balogh Emese Lili • Barta Lilla Katalin • Dobó Aliz • Égner Milán Márton • Fok Miklós • Forreiter Máté • Gazdag Ferenc
• 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 • Török
Gergely • Varga Gréta Anna • Yang Yu Jie •
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Temesvári Miklós • Fehérvári Zoltánné
• 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 • Virág Rudolf András •
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Erdősiné Gondos Judit • Novák Ágnes
• 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 • Kerekes Boldizsár • 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 •
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Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes • Dr. Turcsányiné Bacsák Katalin
• Baranyi Dorka • Bognár Kinga • Bordás Zsófia Ágota • Buru Réka • Csordás Noémi • Doncsev Angéla • Erős-Honti
Zille • Fehér Balázs • Feller Leonárd Máté • Ferenczi Zita Katalin • Kovács Balázs László • Máté Lőrinc • Máthé Anna •
Menzák Milán • Mezei Luca Zsuzsanna • Müllner Bence • Nagy Simon • Oláh Kósa Lukács • Radványi Bence •
Szeberényi Zorka • Szegedy-Maszák Blanka • Tatár Levente • Tóth Bertalan Ákos • Tóth Liliána Tamara • Törőcsik Lili
Bea • Vámos Eszter • Varga Bálint Botond • Vári-Kakas Adél • Vidák Dominik Krisztián • Visky Bence Mártonr •
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töltése és felengedése volt. Sokáig figyelhettük az égen, szo-
morúak voltunk, mikor eltűnt a szemünk elől.

Boér Csaba, Papp Dániel 3.a

- A Normafához is kirándultunk, s végigsétáltunk a tanös-
vényen. Láttuk a téli jégkár pusztítását, a hatalmas kidöntött,
megcsonkított fákat. Sikerült sok madárhangot hallanunk, s
kifigyeltük a madarak röptét is. Vezetőnk fészkeket, agancsot,
agyart, koponyákat is mutatott nekünk. A napot egy hatalmas
játékkal fejeztük be.

Cseczon Dorka, Kanyó Sára, Nemes Ábel 3.a

22 Fazekas-évkönyv

Események a 3.a osztályban

- Drámajátékon vettünk részt a Mono Art Stúdióban.
Kitalált népcsoport tagjai voltunk, saját nyelvünk és szoká-
sunk volt. Jellegzetes öltözékünket is mi állítottuk össze.
Különböző hangszereket is kipróbáltunk.

Billege Boáz, Orbán Benedek 3.a

- Az egyik osztálykiránduláson Regölybe mentünk. Ez egy
időutazás volt, visszatértünk a régmúltba a régésztelep bejá-
rásakor. Különböző korok házaiban jártunk. Megismertük,
milyen lehetett az élet egy jurtában, réz- és bronzkori házban,
Árpád-kori földkunyhóban. Agyagoztunk, íjászkodtuTnk, s
gyönyörködtünk a vad ménes vágtájában.

Felvinczi Lilla, Urbán Léna, Szmodits Emma 3.a

- A Postamúzeumban kipróbálhattuk a régi eszközöket,
beülhettünk régi postakocsikba. Megismertük a hajdani pos-
tások munkáját. A postacső hasznát is megtudhattuk.

Bodonyi Gellért, Pongrácz Tibor 3.a

- A Meteorológiai Intézet különböző műszerei sok fontos
adatot rögzítenek. Nagy erőre volt szükségünk, hogy egy régi
radart körbe forgathassunk. De a legizgalmasabb a ballon fel-

Nagy témák apróban
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Miért szeretem az iskolát?

- Szeretek iskolába járni, mert ott megtanulok írni, olvasni,
számolni. Azért is szeretek tanulni, mert a tanáraim kedvesek
és okosan tanítanak. A legfontosabb pedig, hogy ez az ország
legjobb iskolája, s a legjobb barátaim is itt vannak.

- Az iskola kisugárzása varázslatos, a tanulás élmény, a
közösség, az osztálytársaim, a tanítóim nagyon barátságosak,
segítőkészek. Egyszóval nagyon szeretem az iskolát, ez a
második otthonom.

Pongrácz Tibor, Keleti Milán 3.a

A „flafó”

Ez az állat az Északi-sarkon él. Rózsaszín és fehér színben
pompázik. A feje meg a nyaka flamingó, a hátsó fele pedig
fóka. Szeret játszani és nagyon szereti a társaságot, ezért sok
barátja van, elsősorban minden flamingó és fóka.

Egy kifejlett példány akár 150 kg-ot is nyomhat, hossza
pedig eléri a 178 cm-t. Feje kicsi, nyaka hosszú. Látása nagyon
rossz, ezért a vízben a csőre segítségével tájékozódik.
Elevenszülő, kicsinyét a vízben hozza világra. Általában kora
nyáron szaporodik. 0 hónapos korától 12 hónapos koráig fóka,
1 éves korától 3 éves koráig flamingó, ezt követően fejlődik ki
flafónak. Halakkal, rákokkal és különféle vízi lényekkel táplál-
kozik. Ha sok rákot eszik a fehér fókaszőre is rózsaszínné válik,
mint a flamingó tolla.

Ellenségei a jesza és a pingó, nem beszélve a rocsiról, aki
naponta 30 flafót eszik meg.

Azért választottam ezt az állatot, mert ahogy elképzeltem,
már láttam, hogy remek fogalmazás lesz belőle.

Genye Luca Csenge 3.b

Ha a szarka …

Ha a szarka farka tarka,
az a szarka tarka-barka.
S ha a szarka dalra fakadna,
hallgass a szarka dalra!

Proszenyák Laura 3.b

Fazekas-évkönyv 23

_nagy témák apróban_ZJ:Layout 1 2015.05.28. 14:06 Oldal 23



A kőleves - a vándor szemszögéből

Egyszer elhatároztam, vándorútra indulok. Amikor elfo-
gyott az útravalóm, betértem egy faluba, hogy enni kérjek.
Hát persze, hog irigy volt minden lakója. Az utolsó háznál csel-
hez folyamodtam, mert senki sem szánt meg egy falattal sem.
Ezért, azt mondtam a ház gazdájának:

- Én bizony kőlevest főzök, ha nem kínálnak meg semmi-
vel.

Erre sokan összegyűltek, ugyanis nem hallottak még a
kőlevesről. A falusiak hoztak mindent, amit kértem a leveshez.
Közben csodálkozva nézték hogyan készül és nagyokat nyel-
tek. Amikor a leves kész lett, jóízűen elfogyasztottam, nekik
nem adtam belőle.

A követ szépen elraktam, a falusiak pedig rájöttek, hogy
átvertem őket.

Magyar Zsófia 3.b

Kétbodonyi versike

Voltam egyszer Kétbodonyban,
Társaimmal együtt voltam.
Focipályán heverésztünk,
Együtt háltunk, együtt éltünk.

Ooo Kétbodony, Kétbodony,
Ooo Kétbodony, Kétbodony.

Voltunk egyszer Kétbodonyban,
Mi laktunk a kettes házban.
Besétáltunk az erdőbe,
Kisétáltunk a mezőre.

Ooo Kétbodony, Kétbodony,
Ooo Kétbodony, Kétbodony.

Pitypangokkal háborúztunk,
Fűszálakkal barátkoztunk.
A számokkal nagy csatában
Bujkáltunk a faárnyakban.

Ooo Kétbodony, Kétbodony,
Ooo Kétbodony, Kétbodony.

Magyar Zsófia 3.b

24 Fazekas-évkönyv
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Hőlégballon kétszer

Láttam a tévében egy hőlégballon versenyt, és Gyurival
elhatároztuk, hogy mi is építünk egyet kicsiben.

Amikor reggel öltöztem, kiesett a szekrényemből az a kő,
amit tavaly nagyapától kaptam az időutazáskor. Ahogy vissza-
gondoltam rá, véletlenül megdörzsöltem a követ. A szobám
eltűnt, és egy régi szobában voltam, ahol egy fiú rajzolt.
Egymásra néztünk, és örömmel felismertük egymást. A tízé-
ves nagyapa volt, akivel már tavaly összeismerkedtem.
Megkérdeztem, hogy mit rajzol. Azt mondta, hogy egy kicsi
hőlégballont tervez, és kérte a segítségemet.

Sok tervezés és építés után elkészült a ballon. Nagyapa
rám bízta a terveket, amiket a zsebembe tettem a kő mellé.
Mikor végre felemelkedett az asztalról a ballon, izgalmamban
megdörzsöltem a követ, és újra a szobámban találtam
magam. Megszólalt a csengő. Gyuri jött, hogy megépítsük a
saját kicsi hőlégballonunkat. Ahogy a zsebembe nyúltam, ott
voltak a tervek, de a papírok annyira megsárgultak, mintha
százévesek lettek volna. Gyuri ránézett a lapokra és megkér-
dezte, hogy csináltam-e már ilyet. Azt feleltem, hogy igen, de
már nagyon régen. A tervek alapján Gyurival újra megépítet-
tük a kicsi ballont.

Amikor felemelkedett a második ballon, olyan érzésem
volt, mintha nagyapa szelleme is ott állna mellettem, és
ugyanúgy örülne a sikernek, mint akkor, ott, abban a régi szo-
bában.

Gyalókay Gergely 4.a

Levelek a Tisza mellől

Kedves barátom!
Képzeld, a nyári szünetben elmentünk a Tisza és a Túr tor-

kolatához!
Legmesszebb látszottak a mármarosi bércek. Közelebb

egy kis falu tornya látszott, de a falut eltakarták a mogyoró- és
rekettyebokrok. Volt egy magas erdő is ott és előtte egy rét
közel hozzánk. Előttünk volt ugye maga a torkolat. Vizén,
ahogy lement a nap, piros fények táncoltak.

Gyönyörű volt!
Szeretettel Lilike

Törőcsik Lili 4.b

Kedves Lea!
Itt vagyok a Tiszánál. Már nagyon hiányzol, de szerencsé-

re hétfőn hazamegyek, és akkor találkozhatunk.
Amúgy a táj gyönyörű, a nagy távolban van egy malom,

ahol lisztet szoktak őrölni, neked biztos tetszene! Egy kicsit
közelebb, túl a réten egy magas erdő van, abban szoktam ját-
szani, de az biztos, hogy veled sokkal jobb lenne. Egyébként a
Tisza partján nagyon sok bokor nő. Nagyon szépek, csak egy
baj van velük, hogy iszonyatosan szúrnak.

Kár, hogy te nem vagy itt, már borzasztóan hiányzol!
Remélem, minél előbb látlak.

Üdvözöllek, Adél
Vári-Kakas Adél 4.b

Kedves Hannah!
Bocsánat, hogy ilyen sokáig nem írtam, de természetesen

nem felejtettelek el, és a többieket sem.
Képzeld, éppen osztálykiránduláson vagyunk, a Tiszánál.

Pontosabban a Túr torkolatánál. Tőlünk pár kilométerre már
egy másik ország hegyei néznek ködön át ránk. Előttünk kis
falu, de innen csak a templom tornyát lehet látni, mert fák
takarják el a házakat. A Tisza másik partján éppen korsót merít
egy falusi asszony a vízbe.

Kár, hogy te és az egész osztályod nem lehet itt.
Szeretettel Eszti

Vámos Eszter 4.b
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Kedves Luca!
Képzeld el, hogy szombaton elmentünk a Tiszához. Éppen

oda, ahol Petőfi Sándor írta híres versét a folyóról. Eleinte ott
akartunk sátorozni, de mivel anya ezt nem akarta, egy ven-
dégházban szálltunk meg.

A torkolatnál minden nagyon szép. A folyótól messze áll-
nak a mármarosi bércek. Másfelől látszik a magas erdő. De
persze ott a falu is, előtte pedig mogyoró- és rekettyebokrok
vannak. Szinte közvetlen előttünk lassan folyik bele a kis Túr a
Tiszába. Nagyon szép itt minden. Kár, hogy nem vagy itt.

Nemsokára hazaérünk és akkor tudunk találkozni.
Szeretettel Kiki

Bognár Kinga 4.b

Szia, Samu!
Képzeld el, Szabolcs-Szatmár megyében jártam, ahol a kis

Túr meg a Tisza torkolata van.
Messziről a mármarosi bércek néztek ködön át felém. A

Tisza egyik oldalán mogyoró- és rekettyebokrok, a másikon
meg erdők.

Nagyon szép volt. Majd, ha Magyarországon jársz, nézd
meg! Nagyon várlak már.

Üdvözlettel
Máté Lőrinc 4.b

Kedves Lilike!
Képzeld, egy nagyon szép tájra kirándultunk! Majd küldök

képet is róla.
Nagyon messze hegyek sorakoznak. Kicsit közelebb egy

templom tornya látszik. Velem szemben magas erdő áll.
Mellettem a Tisza kanyarog lágyan. Itt már alkonyodik, és sze-
rintem így a legszebb a látvány.

Kár, hogy nem lehetsz itt. Egyszer eljöhetnénk ide együtt.
Mit gondolsz?

Várom leveledet.
Zorka

Kedves Any!
Kár, hogy te nem kirándulhattál velünk! Egy gyönyörű

helyen voltunk a Tisza közelében. Ez a hely nagyon hasonlított
Petőfi Sándor A Tisza című versének tájához.

A távolban hegyek sorakoztak. Közelebb egy kis falucska
lapult, melynek közepén egy templom tornya bukkant fel. Pár

lépésnyire előtte a Tisza kanyargott, és a Túr belefolyt. Ahol mi
álltunk, puszta volt és egy kis tanya.

Remélem, így te is el tudtad képzelni, hogy milyen szép
helyen jártunk.

Jobbulást kívánok!
Osztálytársad, Zsóci

Bordás Zsófi 4.b

A 4.b botsáskái

A mi botsáskáink az iskola falai között a 2. emeleten a bio-
lógia tanárinál élnek. Indiában őshonosak. A bengáli botsás-
kák rózsafélékkel táplálkoznak.

A botsáskák azért érdekesek, mert úgy néznek ki, mint
egy faág, és úgy mozognak, mint egy ág, amit fúj a szél.
Nagyon szaporák, és magas páratartalom kell nekik, hogy jól
érezzék magukat. A fejükön található körülbelül 1 cm-es csá-
pok segítenek nekik a tapogatásban. Rögtön alattuk a szem-
pár. A rágó szájszervvel táplálkoznak. Utána a botszerű test
következik, melyből a 3 pár szintén botszerű láb nő ki.

Egyszer fogalmazás órára lehoztuk a botsáskákat, mert
fogalmazást kellett írni róluk. Így a 4. b-ből sokan megked-
velték őket.

Erős-Honti Zille 4.b
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Néha elgondolkodom, ki lehet ő…

Egy lány a képről
Nagyon mosolygós! Fényes, kedve szeme van, ami csak

úgy sugározza, hogy kedves, aranyos kislány. Bőre kicsit söté-
tebb, olyan csoki színű. Kerekarcú. Haja fekete és hosszú.
Világos színű, piros peremű kalapot visel.

Sajnos, nem valami mozgékony. Mindig egyhelyben áll, és
mindig ugyanabba az irányba néz. Az arckifejezése is olyan,
mint másfél évvel ezelőtt: vidám, tele életkedvvel. Valami soha
véget nem érő fesztiválon lehet. Egy botot fog, amin különbö-
ző színű szalagok vannak. Mögötte egy nő áll.

Máthé Anna 4.b

Ismeretlen lány
Év eleje óta nézem ezt a képet. Vajon ki ő? Mi a neve?
Szőke hajú, ovális arcú lány. Szeme kék, mint a tenger vize.

Bőre színe halovány, nem csoda, hisz szőke. Kedvesnek látszik,
halk természetűnek. Vajon az? Ki tudja? Úgy szeretném meg-
tudni!

Erős-Honti Zille 4. b

A kép
Ez a nő szép kerek arcú. Fehér bőrű. A száján mosoly.

Fehér, fekete csíkos kalapot visel. Hasonlít Mary Poppinsra. A
ruhája hosszú, fehér. Hímzések díszítik. Cipője fekete. Kosár

van a kezében, melyben szép virágok vannak.
Szerintem nagyon kedves nő. De lehet, hogy néha szigo-

rú is tud lenni. Ki tudja?
Csordás Noémi 4.b

Vajon ki ő, és milyen lehet?
Almával a kezében pózol a fényképen. Egy nő. Barna hajú,

és mint mondtam, alma van a kezében. Szerintem nem nyu-
godt, de nem is vad. Mosolygós, talán lehet, hogy kedves. Én
nem tudom. Soha sem ismertem.

Törőcsik Lili 4. b

A keresztanyu
A keresztanyukám igazán csinos nő. Vékony, szép hosszú

lábai az egekbe emelik. Arcán a bőr bársonyos, szeme színét
kiemeli az a mindig fekete szemceruza.

Játékos a keresztanyukám. Néha gyerekessége ront az
eleganciáján. Igaz kedves, ámbár szigorú tekintete néha meg-
fagyaszt.

A keresztanyunak sok okos ember azt mondta, hogy
legyen modell, amiatt az igazán kék szeme és igazán fekete
haja miatt, de ő sportmenedzser akart lenni. Hát az is lett!
Mindig büszke leszek rá azért, mert ahelyett, hogy a köny-
nyebb utat választotta volna, inkább lett értelmiségi.

Mezei Luca 4.b

A titokzatos férfi
„István” feketés hajú, középkorú ember. Szerintem elég

magas és izmos. Így ránézésre viszonylag nagy orrú, és nagy a
füle is, ezért hasonlít egy ismerősünkre. A szeme gesztenye-
barna. István arca általában olyan titokzatos, ezért úgy gondo-
lom, jó lenne póker játékosnak.

Én úgy gondolom, hogy István általában jókedvű, és sze-
reti a gyerekeket. Szerintem valami távközlési munkát végez-
het, és szabad idejében szívesen megy például hegyet mászni
vagy búvárkodni. De azt is kinézem belőle, hogy akár távfutó
vagy síelő. De lehet, hogy orvos.

Vámos Eszter 4. b.

A napszemüveges férfi
Csak most néztem meg a képen, de már sok dolgot látok

rajta. Nem biztos, hogy igaz, amit állítok róla.
Szerintem elég magas. Azt nem látom, hogy milyen testal-
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katú, de lehet, hogy erős. Mivel fekete-fehér ez a kép, haját is
fekete-fehérnek látom. A szeme pedig egyáltalán nem látszik,
mivel napszemüveget hord. Arca borostás.

Az arckifejezése alapján magabiztos és céltudatos. Biztos
kedves. Még humora is lehet.
Szerintem építész vagy mérnök lehet. Én ezeket látom a nap-
szemüveges férfin.

Ferenczi Zita 4.b

Tanítók Egyesületének hírei…

2015. április 16-án ismét a Fazekasban került megrendezésre
a Tanítók Egyesületének szakmai konferenciája. Az Egyesület
22. konferenciájának idén is a Fazekas nagyterme biztosította
a helyszínt. Az évek óta több száz érdeklődő pedagógust
számláló szakmai továbbképző programnak idén áprilisban -
Vekerdy Tamás tollából származó - mottója a következő volt:
„Legyél azzá, aki vagy! Ne azzá legyél, akivé én akarlak tenni.”
A konferencia tematikája és a plenáris előadások témái a mot-
tónak megfelelően olyan kérdések köré szerveződtek, mint
például a konfliktuskezelés pedagógus - gyerek, és pedagó-
gus - szülő között, vagy az elbizonytalanodó elhivatottságtu-
dat és a szakmába való hit megtörése problémája, ill. ezek
megoldásának keresése. Az idei két fő meghívott előadó
között dr. Vekerdy Tamást és dr. Almássy Kittit köszönthették
az ellátogató pedagógusok. Természetesen idén is nagy siker-

rel, iskolánk alsó tagozatos pedagógusai reggel 8 órától
magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret és
rajz tantárgyakból tartottak bemutató órákat a konferencia
résztvevőinek. A konferencia programjának második felében,
a műhelymunkák keretében először Koósné Sinkó Judit az
ELTE Tanítóképző Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi tanszé-
kéről a kortárs irodalom feldolgozásának lehetőségeiről tar-
tott előadást, ahol a drámapedagógia eszközök alkalmazását
helyezte a középpontba; utána Oravecz Márta, és Temesvári
Miklós a matematikai eszközök felhasználásának különböző
lehetőségeit mutatták be a tanítás- tanulás folyamatában az
1.-2. valamint a 3.-4. osztályban.
Az Egyesület által szervezett tehetséggondozó performance-
ok egyike a több éves múltra tekintő prózamondó verseny
megrendezése. Idén tavasszal több száz alsó tagozatos kis-
gyermek különböző 2-3 pereces irodalmi művet adott elő a
neves színészekből, drámapedagógusokból és rendezőkből
álló zsűri előtt. A zsűri tagjai: Azurák Csaba műsorvezető,
főszerkesztő, Bajzáth Mária a Meseközpont szakmai vezetője,
író, Bosnyák Viktória író, Both Gabriella író, Frenkó Zsolt, a
Pinceszínház igazgatója, színművész, Horváth Károly színmű-
vész, Jávorkai Judit drámapedagógus, író, Náray Erika színmű-
vész, Nyulász Péter író, Pachmann Péter szerkesztő, műsorve-
zető, Kazinczy-díjas, Román Judit színművész, Tarczali Judit
drámapedagógus, Tóth Auguszta színművész, Várkonyi
Zsuzsanna drámapedagógus A prózamondás töretlen sikerét
mutatja, hogy idén is kiváló tehetségek, egyedülálló adottsá-
gokkal rendelkező kisiskolások jelentkeztek a megmérettetés-
re az ország különböző pontjairól. Az Egyesület büszke arra,
hogy a Fazekas intézményi hátterével együtt lehetőséget tud
biztosítani, hogy az új generáció ilyen minőségi programokon
fejleszteni és kamatoztatni tudja a tehetségét.

Csájiné Knézics Anikó
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Tanítóképzősök a Fazekasban

2015. februárjában tele izgalommal, kíváncsisággal és
őszinte leszek, félelemmel érkeztem meg. Féltem, hiszen
nem tudtam képes leszek-e teljesíteni Budapest első számú
iskolájában. A villamoson ülve arra gondoltam, talán a gyere-
kek is mások, mint amilyenekkel eddig találkoztam. Nem
fogok tudni velük szót érteni, kevés leszek nekik.

Aztán beléptem a 3.b osztályba és az a bizonyos kő, ami
a mellkasomon csücsült, egyik pillanatról a másikra eltűnt.
Sugárzó tekintetek, segítőkész közeledések, egyszerűen
bájosak voltak a „fazekasos” gyerekek.

S mikor már mondhatni teljesen megnyugodtam, belé-
pett a terembe Szilvásiné Turzó Ágnes, Ági néni az osztályfő-
nök, és visszapottyant az a kő a mellkasomra. Vegyes érzel-
mek kavarogtak bennem. Egyszerre véltem felfedezni ked-
vességet, szigort, a gyerek részéről Ági néni felé pedig mér-
hetetlen szeretetet és tiszteletet egyszerre. Hát én is így érez-
tem. Egyszerre féltem a helyzettől (ne kérdezzék miért, a ma
napig nem tudom megmagyarázni) ugyanakkor éreztem és
tudtam hogy az amit Ági néni csinál a gyerekekkel és aho-
gyan csinálja az jó és nekem mindenképpen magamba kell
szippantsam.

A félév során történelmi olvasmányokat dolgoztunk fel.
Rengeteg nagyon jó órát láttam, de a gyerekek segítőkészsé-
ge minden egyes órán határtalan volt, amiért mi hallgatók
nagyon hálásak vagyunk. Az órák után az elemzések követ-
keztek. Azt nem mondhatom hogy rövidek voltak de annál
tartalmasabbak és tanulságosak. Ági néni nem csak a peda-
gógiailag, didaktikailag fontos dolgokra hívta fel a figyelmet,
nem csak a tanórán zajló eseményekre, készített fel minket
hanem A pedagógus életre. Megtanított bennünket arra
hogy bár a kedves és aranyos pedagóguskép elengedhetet-
len, emellett rendkívül következetesnek is kell lennünk.

Én személy szerint, de azt gondolom a csoporttársai
nevében is mondhatom, rengeteget fejlődtünk a tanítási
gyakorlaton. Sokat kaptunk a gyerekektől e pár hónap alatt.
Ezt a sok mindent talán leírni sem lehet. Azt érzem hogy ez az
egy fazekasos félév olyan hatással volt rám amit soha nem
fogok és azt gondolom nem is tudnék elfelejteni. Örök
élmény marad, és büszkeséggel tölt el hogy így vagy úgy de
egy kis időre én is „fazekasos” lehettem.

Orosz Eszter

Alsós versenyeredményekk

Bolyai Matematika Csapatverseny
3. évfolyam, területi forduló
1. helyezés „Fordul a kocka" csapat

LeBor Hannah Lily, Sándor Zsófia Flóra,
Kocsis Péter, Sándor Mátyás István - 3.b

3. helyezés „Gyíkok" csapat
Fok Miklós, Forreiter Máté, Rausch Ákos,
Lévai Bendegúz - 3. b

Országos döntő
3. helyezés “Fordul a kocka" csapat

LeBor Hannah Lily, Sándor Zsófia Flóra,
Kocsis Péter, Sándor Mátyás István - 3.b

4. évfolyam, területi forduló
2. helyezés „Legendás matekosok” csapat

Móra Márton, Proszenyák Laura,
Ganczer Lea, Ambrus Attila – 4. a

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
3. évfolyam, területi forduló
1. helyezés Kocsis Péter 3. b - országos döntőbe jutott
4. helyezés Sándor Mátyás István 3. b -
bejutott az országos döntőbe
5. helyezés Bolla Péter 3. a
7. helyezés Magala Máté Dominik 3. e
8. helyezés Billege Bulcsú Boáz 3.a
10. helyezés Urbán Léna 3.a
3. évfolyam, országos döntő
1. helyezés csapat

Kocsis Péter 3. b, Sándor Mátyás István 3. b,
Bolla Péter 3. a

21. helyezés Kocsis Péter 3. b
23. helyezés Sándor Mátyás István 3. b
4. évfolyam területi forduló
7. helyezés Móra Márton 4. a

Kalmár László Matematikaverseny
4. évfolyam, megyei forduló
24. helyezés Móra Márton 4. a– döntőbe jutott
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XXVI. Bátaszéki Matematikaverseny
4. évfolyam, döntő
17. helyezés Kerekes Balázs 4. a

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
3. évfolyam, területi forduló
5. helyezés „Indul a bakterház” csapat

Fok Miklós, Keszthelyi Zétény,
Lévai bendegúz, Rausch Ákos – 3. b

Sakk diákolimpia
1.korcsoport
1. helyezés Kocsis Péter 3. b

Iskolai Mesemondó Verseny
1. évfolyam
1. helyezés Szepessy Máté 1. b
2. helyezés Béres Máté Sámuel 1. a
3. helyezés Mantari Benedek 1.b

2. évfolyam
1. helyezés Kiss Rajmund 2.b
2. helyezés Dora Karolina 2. a
3. helyezés Gáspár Dorka 2.b
3. évfolyam
1. helyezés Felvinczi Lilla 3. a
2. helyezés Bácsi Eszter 3. e
3. helyezés Szabó Lili 3. a
4. évfolyam
1. helyezés Csery Csenge 4.a
2. helyezés Bencsik Boglárka 4. a
3. helyezés Vári-Kakas Adél 4. b

Iskolai Versmondóverseny
1. évfolyam
1. helyezés Béres Máté Sámuel 1. a
2. helyezés Szepessy Máté 1. b
3. helyezés Studinger Júlia 1.a
2. osztályosok
1. helyezés Szabó Anna 2. b
2. helyezés Trinter Patrik 2.a
3. helyezés Kiss Rajmund 2.b
3. osztályosok
1. helyezés Felvinczi Lilla 3. a

2. helyezés Kemény Zalán 3. e
3. helyezés LeBor Hannah Lily 3. b
4. osztályosok
1. helyezés Mezei Luca 4.b
2. helyezés Tomopulosz Bence 4. a
3. helyezés Stitz Brigitta 4.a

Országos Prózamondóverseny
1.évfolyam
1. helyezés Szepessy Dávid 1. b
2. évfolyam
1. helyezés Kiss Rajmund 2. b

Kéttusa Diákolimpia
Budapesti forduló, 1. korcsoport
lány, egyéni
3. helyezés Kun Zsófia 3.e
lány csapat
1.helyezés Kun Zsófia, Nemes Kamilla 3. e

Országos döntő, 1. korcsoport lány, egyéni
6. helyezés Kun Zsófia 3.e
csapat
2.helyezés Kun Zsófia, Nemes Kamilla 3. e

2. korcsoport, egyéni
3.helyezés Ganczer Lea 4.
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Koczka Anikó • Svobodáné Nemes Krisztina
• Angyal Attila • Berán Hanga • Boér Bence • Bolla Gitta • Golopencza Nóra • Gulyás Petra • Hajas Levente Dániel •
Horváth Balázs Szilveszter • Mag Sára Zita • Matisz Dóra • Molnár Dóra • Móré Zsófia • Müller György Zoltán • Nagy
Szabolcs Tamás • Olasz Eszter Orsolya • Racskó Gergő Áron • Richlik Bence György • Robin Eszter Melinda • Szakál
Jázmin • Tang Bettina • Tar Liliána Réka • Tóth Anna Alíz • Varsóci Nóra Kinga • Varsóci Zita Orsolya • Vokó Janka •
Vörös Levente Örs • Zsigmond Dániel •

5.
a
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Nagyné Rápli Györgyi • Kiss Bíborka
• Banyó Liza Anna • Barabás Anna Sára • Barna Benjámin • Barta Piroska Zsófia • Caracciolo Lara • 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 • Miszori Karina • Miszori
Mirtill • Ngo Hang Viktória • Oppitz Laura Edina • Róka Miklós András • Szakács Bálint • Szűts Anna Zsófia • Terjék
András József • Tóth Bence Viktor • Valastyán Richárd Dániel • Zelles Károly •

5.b
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Barati Krisztina • Nagy Csilla
• Albert Panna • Ambrus Aladár Tamás • Bajkay János • Benkő Dávid • Berzi Dóra Ildikó • Czeczon Réka • Domokos
Lenke • Ertsey 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 • Nagy Bernadett • Olay Hanna
Noémi • Presits Petra • Striker Áron • Szegedi Márton Antal • Szepessy Hajnalka • Szurop Száva Szófia • Tóth Evelin •
Vásárhelyi Máté Dávid •

6.
a
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Tóthné Horváth Gabriella • Horváth Gabriella
• 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 • 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 • Szapanidu Szofia Athina • Szeberényi
Márk Patrik • Taksás-Virág Szonja Eszter •

6.b
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Vizy Zsolt
• Csiba Krisztina Terézia • Czobor Janka • Dittrich Levente • Dombai Zétény • Donka Gábor Ádám • Dora Veronika •
Fejes Eszter • Jahoda Krisztián • Kiss Dorottya • Máthé Levente • Osztovits Pál József • Pál Marcell Attila • Riesz Vera •
Szabó Renáta • Szathmári Hunor Gergő • Szécsi Fanni • Szegedi Melinda • Szmodits Luca Lilla • Tar Kinga Viktória •
Vantal András László • Varsóci Kristóf Erik • Vertetics Attila Zsombor • Vig Dorina Rebeka • Vörös Álmos Bulcsú •
Weiner Marcell •

7.
a
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Gálné Domoszlai Erika
• Arnóth Anna • Barna Veronika • Brilli Marco • Csiszár Bendegúz Péter • Felszeghy Márton Mátyás • Fok Róbert •
Halász Béni • Jex Lili • Kalocsa Lora Dorina • Király Dorottya Gabriella • Kolozsvári Jázmin Anna • Nagy Domonkos
Kristóf • Novák Éva Dorottya • Novák Péter András • Pató Bálint Ferenc • Pogáts Gergely Zoltán • Rajkai László •
Schmatz Krisztina Tímea • Svoboda Balázs László • Szabó Soma • Széplaki Péter Soma • Trinh Balázs Haison • Vörös
András •

7.b
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Csath Judit Katalin
• Bethlenfalvy Lőrinc • Botos Ellák Bendegúz • Brandreth Garret Péter • Fajszi Bulcsú • Gajdátsy Márk Levente • Galsa
Tamás • Gulácsi Máté Mihály • Haas Attila Márk • Jedlovszky Pál • Kálóczi Kristóf • Kántor András • Kotmayer Előd •
Kovács Vince Demeter • Littmann Márton Ábel • Lovász Botond • Magyar Zsuzsanna • Martinák Zalán • Mazug Péter
• Molnár-Sáska Zsófia Eszter • Molnár Bálint • Nagy Nándor • Porkoláb Lili • Soós Máté • Szabó Lilianna • Szakáll Fanni
• Vámos Tamás •

7.
c
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Studinger Józsefné
• Árvay-Vass Iván Ottó • Balogh Zsombor András • Baranyi Judit Ilona • Batki Barna Tamás • Bokor Ákos Márk • Bolgár
Janka • Büki Balázs Richárd • Emri Emőke Mária • Herke Miklós Loránd • Kajdi András Tamás • Kovács Barnabás • Lazányi
Luca • Makovi Dorka Blanka • Molnár Csenge Melinda • Nagy Anna Flóra • Nguyen Milena • Nguyen Phuong
Thao Vy • Nguyen Trong Tung • Sepsi Réka • Sipos Botond • Szücs Balázs József • Terényi-Szabó Dávid • Tfirst Dániel •

Vadász Anna Margit • Zsolnai Luca •

7.d
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Ádámné Laczkó Melinda Anna
• 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 •

8.
a
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Ungor Andrea
• 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 • Sturcz Valentina Barbara • Szrenkó Blanka • Tóth Bálint Dániel • Várnai Olivér •

8.b

felso_okep_testulettel-dijazottakkal-jubil:Layout 1 2015.05.28. 13:41 Oldal 43
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Németh Sándor
• 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 • Mészáros Anna • Mohácsi Márton • Morassi Máté • Nagy Benedek • Nguyen Hoang Viet • Pál Viktória • Riedel
Zsuzsanna • Saár Patrik • Takács Luca Judit • Tiszay Ádám •Tran Ádám • Umann Dávid • Valló DávidMárk • Varga Bálint
Márk • Vári-Kakas Andor •

8.
c
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Tokár Gábor
• 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 • Stewart Zsófia Ilona • Szilveszter Máté • Tótth Sarolta Gabriella •
Zomborácz Károly •

8.d
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Dr. Osztovits Szabolcs
• Babis Anita Regina • Bagossy Bálint Bendegúz • Bakos Zsófia Kata • Bálint Barbara Ning • Bálint Márton János • Bánki-
Horváth Dóra • Barcsi Liza Melinda • Csepregi-Horváth Júlia Anna • Doktor Rebeka Dóra • Fárizs Mihály • Finta Ervin
Péter • Héja Emese • Huszár Natasa Mária • Jegorov Júlia • Kelemen Márk Balázs • Kerekes Gréta Gabriella • Kónya
Sárma Sultana • Kövesdi Máté • Móricz Benedek • Nádor András • Nakhlé Krisztián Joseph • Pánczér Eszter • Qayum
Laura • Récsei Péter • Réder Ferenc • Szabó Gabriella • Szalka Sára Villő • Szegő Szonja Viktória • Tóth Franciska Eszter
• Török Zsombor • Vadler Júlia • Zemplényi Lili Naómi •

9.
a
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Keglevich Kristóf
• Balázs Bence • Bodonyi Simon József • Bogdándi Lilla Kata • Boros Dániel • Bottlik Jákim • Conrád Kata • Csanálosi Ilona
• Dittrich Rebeka • Folyovich Péter András • Fricska Dorottya Ibolya • Holtzer Gábor • Jedlovszky Krisztina • Keszthelyi
Keve Bálint • Kiss Anna Boglárka • Kolozsvári Nataniel • Majoros Anikó • Martinusz Róbert Márk • Molnár Cecília • Móra
Fanni Menta • Móré Judit • Páldeák Keve • Striker Balázs • Szőke Dániel • Takács Boglárka • Tatár Marcell • Tomcsányi
Kinga • Tran Quoc Huy • Ürmössy Barbara • Varga Richárd • Veres Dóra Erzsébet • Vörös Eszter • Zsoldos Bernadett •

9.b
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Erős-Honti Julianna
• Alexy Marcell • Babik Barna • Bajnok Dénes Ágoston • Bálint Martin • Barabás Ábel • Barabás Péter Ákos • Bukva
Balázs Vince • Bursics Balázs • Cseh Viktor • Csizmadia Róbert Vilmos • Gergely Patrik • Harsányi Benedek • Imolay
András • Janzer Orsolya Lili • Keresztfalvi Bálint Zoltán • Kiszli Zalán László • Kovács Kitti Fanni • Krausz Gergely •
Kulcsár Gergő • Lakatos Ádám • Molnár-Sáska Zoltán Gábor • Nagy Dávid Paszkál • Németh Balázs • Pap Benedek
Gábor • Papp Bence Benjámin • Szakály Marcell • Szarka Álmos • Talyigás Flóra • Tárkányi Damján Péter • Vankó
Miléna • Xu Dávid • Záhorsky Ákos • Zólomy Kristóf •

9.
c
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Fazekas-évkönyv 49

Takács Márta Éva
• Bálint Réka • 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 SonLong Dávid • Melcher Nóra • Nguyen Quang
Anh • Ohnmacht Aliz • Palánki Lajos • Récsei Hunor • Révész Zita Róza • Sólyom Dávid Benedek • Szabó András •
Szávai Amália Lilianna • Szűrös Márton Péter • Takács Bendegúz Holló • Tordai Ábel Zsolt • Ujváry Szilvia Réka •
Verkmann Zsombor • Wolf Ádám • Zarándy Levente •

9.d
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Turcsányi Márta
• 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 Zsolt10
.a
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Nagy Péter
• 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 Dominik • 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 •

10.b
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Szabó Júlia
• 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 • 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 IstvánVadász András László • Vásárhelyi Máté •10
.c

felso_okep_testulettel-dijazottakkal-jubil:Layout 1 2015.05.28. 13:42 Oldal 52



Fazekas-évkönyv 53

Zanatiné Szántai Ildikó
• Ágoston András Iván • Balázs Patrik • Bényei Erik • Chladny Gergely Marcell • Derényi Áron • Doleschall Nóra Júlia •
Dudás Kata • Fenyvessy Zsófia • Für Viola Julianna • Géczy Dániel István • Hill Dorottya • Hoang Thi Le Trang • Kass
Dániel Péter • Kiss Előd • Kovács Jonatán Mátyás • Lantos Jonatán • Marosi Réka Anna • Matuz András • Nagy Botond
• Ngo Ha Trang Doris • Pham Van Vinh • Sánta Soma Péter • Schneider Krisztina • Simon Barbara • Somlói-Fazekas
Luca • Szajbély Anna Katalin • Székely Zsófia • Szekeres Kristóf • Szurop Máté István • Vigh Olivér Attila •

10.d
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F. Tóth Zoltán
• Bálint Dominika • Bátorfi Botond Péter • Csoknyay Zoltán • Dávid Patrícia Rozália • Garát Péter Zsombor • Gulyás Claudia
• Gyalogh Ádám Tamás • 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 •11
.a
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Dr. Müllner Erzsébet
• 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

11.b
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Gyenes Zoltán
• 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 •11
.c
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Dr. Oláh Tibor
• Balázs Natália Zita • Bencsik Marcell Domokos • Bíró Barna Soma • Bíró Viktória • Csige Boglárka • 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 •

11.d
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Szentesné Péter Orsolya
• Ádám Tamás • Agócs Edina Marietta • Ágoston Rita • Balogh Tícián Máté • Balog Laura • Bass Judit • Békefi Teodóra
• Bujdosó Csenge • Diószegi Dorottya Anna • 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 •12
.a
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Dr. Kiss Géza
• Árvai Adolf • Bakos Bence • Budavári Bálint Péter • Ferenczi Kinga Kitty • Fülöp Áron • Gecse Dorottya • Gnandt
Balázs • Györgypál Zsolt • Hegel Patrik • Hernold Eszter Natasa • 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 •

12.b
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Dobos Sándor
• Ács Botond • Babik Bálint • Badacsonyi István András • Berezvai Orsolya • Bíró János • Englert Franciska Éva • Érsek
Laura • Fehér Zsombor • Göde Ábel • Iványi Béla • Jánosi Júlia Virág • Janzer Barnabás Kristóf • Jávorszky Natasa Indira
• Jenei Adrienn • Juhász Kristóf • Khayouti Sára • Kovács Lilla Veronika • LeVivien PhuongTrinh • Matolcsi István • Mócsy
Miklós • Öreg Botond Zsolt • Pohl Péter Mátyás • Talyigás Gergely • Virág-Tulassay Zsolt •Weisz Ambrus • Zabó Kristóf •12
.c

felso_okep_testulettel-dijazottakkal-jubil:Layout 1 2015.05.28. 13:43 Oldal 60



Fazekas-évkönyv 61

Számadóné Biró Alice Anikó
• Bajnok Anna Borbála • Bányai Gábor • Borosi Balázs • Csellár Lilla • 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 •
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 •

12.d
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Fabók Ágnes vezetőtanár
Jilly Viktor vezetőtanár
Kivovics Judit tanár
Laczkó Ágnes tanár
Nagy Ildikó vezetőtanár
Szabó Katalin igazgatóhelyettes, vezetőtanár
Szigeti Balázs tanár
Számadóné Biró Alice Anikó vezetőtanár
Sziliné Tóth Melinda tanár
Szövényi-Luxné Szabó Teréz Ágnes vezetőtanár
Tokár Gábor tanár
Ungor Andrea vezetőtanár
Zanatiné Szántai Ildikó vezetőtanár

Német nyelv
Bakuczné Szabó Gabriella tanár
Bujk Ildikó tanár
Füzesséry Zoltánné vezetőtanár
Szabó Júlia vezetőtanár
Szabó Márta vezetőtanár

Olasz nyelv
Füzesséry Zoltánné vezetőtanár
Tomaschek-Barlai Magdolna tanár

Francia nyelv
Bartha Gabriella tanár
Leányfalvi Gyöngyi vezetőtanár
Seres Fanny vezetőtanár

Orosz nyelv
Becsák Viktória tanár – orosz nyelv

Latin nyelv
Péli Ágota vezetőtanár –

Matematika
Dobos Sándor vezetőtanár
Farkas Csaba vezetőtanár

62 Fazekas-évkönyv

Tanító
Bali Judit napközis tanító
Csájiné Knézics Anikó vezetőtanító
Erdősiné Gondos Judit tanító
Damakné Kertész Nóra Emese napközis tanító
Fehérvári Zoltánné napközis vezetőtanító
Horváth Gabriella napközis tanító
Jencsikné Végh Adrienn vezetőtanító
Kántorné Ágh Edit napközis vezetőtanító
Kiss Bíborka napközis tanító
Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes vezetőtanító
Komporday Dóra napközis tanító
Nagy Csilla napközis tanító
Novák Ágnes tanár, napközis tanító
Oros Márta napközis tanító
Ráthonyi Anita Eszter tanár, napközis tanító
Sólyom Viktória napközis tanító
Soóty Éva - napközis tanító
Svobodáné Nemes Krisztina napközis tanító
Szabolcsné Krasznai Rózsa -napközis tanító
Szakolczai Katalin vezetőtanító
Szilvásiné Turzó Ágnes vezetőtanító
Temesvári Miklós vezetőtanító
Dr. Turcsányiné Bacsák Katalin napközis vezetőtanító

Magyar nyelv és irodalom
Bujk Ildikó tanár
Dr. Oláh Tibor vezetőtanár
Dr. Osztovits Szabolcs vezetőtanár
Petz György tanár
Studinger Józsefné vezetőtanár
Szentesné Péter Orsolya vezetőtanár
Szigeti Balázs tanár
Takács Márta Éva vezetőtanár
Turcsányi Márta vezetőtanár

Angol nyelv
Csath Judit Katalin vezetőtanár
Czene Zsuzsanna vezetőtanár

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tantestülete a 2014—2015-ös tanévben
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Fazakas Tünde vezetőtanár
Gyenes Zoltán tanár
Hámori Veronika igazgató, vezetőtanár
Hujter Bálint tanár
Jakucs Erika vezetőtanár
Kiss Gergely tanár
Dr. Kiss Géza vezetőtanár
Kocsis Szilveszter tanár
Koren Balázs tanár
Laczkó László vezetőtanár
Orosz Gyula vezetőtanár
Paróczay József vezetőtanár
Pereczes Marianna vezetőtanár
Rubóczky György vezetőtanár
Solti Edit tanár
Szoldatics József vezetőtanár
Táborné Vincze Márta vezetőtanár

Ábrázoló geometria
Bárdné dr. Feind Teréz tanár

Történelem
Ádámné Laczkó Melinda vezetőtanár
Bihari Péter vezetőtanár
Foki Tamás igazgatóhelyettes, vezetőtanár
F. Tóth Zoltán vezetőtanár
Szabó Márta vezetőtanár

Erkölcstan
Ádámné Laczkó Melinda vezetőtanár
Studinger Józsefné vezetőtanár

Filozófia
Takács Márta Éva vezetőtanár

Természetismeret
Gálné Domoszlai Erika vezetőtanár – természetismeret

Biológia
Erős-Honti Julianna tanár
dr. Erős-Honti Zsolt tanár
Dr. Müllner Erzsébet vezetőtanár
Nagy Péter vezetőtanár

Fizika
Csefkó Zoltán tanár
Dvorák Cecília vezetőtanár
Horváth Gábor vezetőtanár
Kissné Tóth Réka Judit tanár
Richlik-Horváth Katalin vezetőtanár
Szokolai Tibor igazgatóhelyettes, vezetőtanár

Kémia
Albert Attila vezetőtanár
Balázsné Kerek Marianna vezetőtanár
Keglevich Kristóf vezetőtanár
Rakota Edina vezetőtanár

Földrajz
Szabó Júlia vezetőtanár
Vizy Zsolt vezetőtanár

Ének-zene
Nagyné Rápli Györgyi vezetőtanár
Németh Sándor tanár
Ney Andrea tanár

Vizuális kultúra
Garamvölgyi Béla vezetőtanár
Mészáros Zsuzsanna tanár
Zele János vezetőtanár

Informatika
Farkas Csaba vezetőtanár
Karsai Zsuzsanna vezetőtanár
Pásztor Attila vezetőtanár
Richlik-Horváth Katalin vezetőtanár

Technika
Eperjesi Ágnes vezetőtanító
Karsai Zsuzsanna vezetőtanár

Testnevelés
Antalné Popp Krisztina tanár
Barati Krisztina vezetőtanár
Ducsai Barnabás tanár
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Koczka Anikó tanár - testnevelés
Nagy Pálné tanár
Tamás Gábor tanár
Tóthné Horváth Gabriella vezetőtanár
Visontai Miklós tanár

Oktatást segítő munkatársak
Bali Judit tanár, könyvtáros, könyvtár vezető
Fehérné Darányi Andrea ügyviteli dolgozó
Gardáné Angebrandt Dominika ügyviteli dolgozó,
pedagógiai asszisztens
Guger Norbert rendszergazda
Herczeg Zsolt rendszergazda
Híves Áron informatikus
Hittig László tanár, logopédus
Kerti Tamásné, Andrea ügyviteli dolgozó
Kutassy László rendszergazda
Majoros Éva ügyviteli dolgozó
Rózsahegyi Krisztina ügyviteli dolgozó, titkárságvezető
Szalai Tamásné tanár – könyvtáros
Szukics Sándorné, Erzsébet – laboráns
Szűcs Imre Lóránt tanár, iskolaorvos, pszichológus
Tóti Brigitta ügyviteli dolgozó

Kitüntetések, díjak 2014/2015
Bali Judit Trefort Ágoston-díj
Dobos Sándor Miniszteri elismerő oklevél a diák-

olimpikon felkészítéséért
Bonis Bona – A Nemzet Tehetségei-
ért díj

Gyenes Zoltán Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikon felkészítéséért
Graphisoft-díj

Hámori Veronika Bonis Bona – A Nemzet Tehetségei-
ért díj

Horváth Gábor Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikon felkészítéséért

Hraskó András Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikon felkészítéséért

Hujter Bálint Graphisoft-díj
Jakucs Erika Miniszteri elismerő oklevél a diák-

olimpikon felkészítéséért

Kiss Gergely Graphisoft-díj
Dr. Kiss Géza Graphisoft-díj
Szokolai Tibor Bonis Bona – A Nemzet Tehetségei-

ért díj
Miniszteri elismerő oklevél a diák-
olimpikon felkészítéséért

TábornéVincze Márta Graphisoft-díj
Takács Márta Miniszteri elismerő oklevél a diák-

olimpikon felkészítéséért

Idén jubiláló tanáraink:
15 éve a Fazekasban: Sövegházi Márta
20 éve a Fazekasban: Czene Zsuzsanna

Gálné Domoszlai Erika
25 éve a Fazekasban: Jilly Viktor

Péli Ágota
30 éve a Fazekasban: Dr. Müllner Erzsébet
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mi megmagyarázhatatlan kisugárzással párosul, és bár né-
hány történetet többször olvastam, hallottam tőle, mindig új,
ahogy elmeséli, sosem válik unalmas és gépies monológgá.

Úgy tűnt, az iskolában tartott előadása is nagy hatással
volt a diákokra. Akik nem olvasták a könyvét, azok számára is

Közös dolgaink

�� Fazekas-évkönyv

Fahidi Éva élete tizenkilenc éves koráig idilli volt. Jutott
neki a városi és a vidéki életből egyaránt, megismerhette
Goethe, Schiller világát, de ugyanúgy a lekvárfőzés vagy a sa-
vanyú káposzta készítésének rejtelmeit is. Könyve (A Dolgok
Lelke) első felében életének erről a szakaszáról és szülei, nagy-
szülei történetéről olvashatunk. Hetven év távlatából olyan
gyengéden, féltő szeretettel nyúl vissza gyermekkorához és
felmenőihez, hogy mi magunk is megszeretjük őket, sőt, a
család részének érezzük magunkat.

Ekkor következik be a tragédia, mely önmagában is fel-
foghatatlan, pláne ilyen tökéletes gyermekkor után. Nem vé-
letlen, hogy a Fazekas Fesztiválon tartott előadásának címe
Idill – halál lett, mert ez tökéletesen kifejezi élete két szaka-
szának (az „Auschwitz előttinek és az Auschwitz utáninak”)
kontrasztját.

Éva néni ragaszkodott hozzá, hogy mielőtt eljönne isko-
lánkba, néhányan látogassuk meg, hogy kicsit megismerjen
minket, és kötetlenebbül is beszélgethessünk vele. A tizen-
kettedik évfolyamról négyen (Kovács Friderika, Békefi Teodó-
ra, Iványi Blanka és Kőrösi Péter) mentünk el hozzá Szabó
Márta tanárnő és Bihari Péter tanár úr kíséretében, és azt hi-
szem, a nála eltöltött pár óra mindnyájunknak meghatározó
élmény volt. Kedvessége, frissessége és tájékozottsága vala-

Megemlékezések
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megrázó és megható élmény lehetett Fahidi Éva beszámoló-
ját hallgatni. Elmondta, hogyan tudta, mi módon lehetett túl-
élni; azt is, hogy valamennyi rokonát (köztük tizenkét éves
húgát, Gilikét) megölték Auschwitzban. Aztán hogyan élték
túl az allendorfi telet a munkatáborban, kabát és cipő nélkül.
Hogy miből merített erőt minden nap az újrakezdéshez, ami-
kor már régen nem emberként kezelték, amikor már ki tudja,
hogy bírta a napi nyolc óra fizikai munkát negyven kilósan. A
válasza ez volt: a közösség megtartó erejéből. A számolás
miatt kialakított„ötös soruk” néhány nap alatt családdá ková-
csolódott össze, a kilátástalan helyzetekben vállvetve küz-

másképp viszonyul a története meghallgatása után az embe-
rekhez, az elfogadás és kirekesztés kérdéséhez, akkor már

döttek, támogatták egymást, és szüntelenül reménykedtek,
hogy fognak ők még egyetemre járni, férjhez menni, ember-
ként élni.

Éva néni rendszeresen jár iskolákba előadást tartani, kül-
földre is, legtöbbször Németországba. S miért csinálja mind-
ezt kilencven évesen? Miért mondja el ezredszer is története-
it? Azt mondta, sokat gondolkodott azon, miért maradt ép-
pen ő életben, ha rengetegen meghaltak. S rájött, hogy azért,
mert ha csak egy embert is elgondolkoztat, ha csak egy diák
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Ebből vették ki részüket 2014. októberében iskolánk osztályai és
tanárai, akik felkeresték az 1956-os forradalom és szabadság-
harc fontos budapesti helyszíneit, emlékhelyeit. Minden osztály
maga tervezte meg a saját megemlékezését: ki verset szavalt, ki
énekelt, ki koszorút helyezett el, ki a helyszínen elevenítette meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek néme-
lyikét – a sok kreatív ötlet által mindannyian bekapcsolódtunk az
ünneplésbe. Az emlékezetes eseményeket a diákok fotókon,
rövidfilmeken örökítették meg. Az események összehangolását a
11. a osztály vállalta, és az elkészült dokumentumokból a Stúdió
készített filmet – köszönjük munkájukat!
Mindannyiunk közös alkotását az iskolai ünnepélyen mutattuk
be. Ekkor hangzott el a következő szép visszaemlékezés is, ame-
lyet a 7. d osztály elevenített meg rövidfilmjében.

6� Fazekas-évkönyv

megérte. Mert beszélni kell róla, tudnunk kell a múltat, s fel
kell dolgoznunk azt – ahogy József Attila írta: „rendezni végre
közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

Békefi Dóra 2015a

1956 októberében államférfiak és katonák állhatatos küzdelme
mellett az utca hétköznapi hőseinek áldozata nyomán vált a for-
radalom és szabadságharc a magyar nép közös történelmi emlé-
kezetének meghatározó eseményévé. A tudományos kutatások
eredményei mellett az egyének és a közösségek történeteiből, a
házak falán maradt golyónyomokból, majd a szaporodó emlékt-
áblákból, szüleink, nagyszüleink történeteiből, az iskolába
menet útba eső emlékművekből áll össze 1956 közös emlékezete.

Pillanatkép 1956-ról
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Kései riport Petre Katalinnal
– egykori 3.c osztályos tanulóval (Horváth Mihály Gyakorló Iskola) –

Éppen iskolába mentem, első órám Benedeki Gabriellá-
val volt, az osztályfőnökömmel. Majd matematika Szabolcs
Gusztáv úrral. Ezután magyar, Kulcsár Andorjánnal, és végül
az ének Lukin Lászlónéval. (Az iskolába mi voltunk az első
vegyes osztály.) Órák után indultam haza, köszöntem Boldi-

Fazekas-évkönyv 69

zsárnak, a portásnak, és távoztam az iskolából.
Én a Nap utcába laktam, nem messze az iskolától. Más-

nap reggel édesanyám azt mondta, hogy most otthon kell
maradnom. Anya rémültnek látszott. Majd szüleimmel le-
mentem az óvópincébe, magunkkal vittük a takarót, a lekvárt
és minden fontos dolgot. A ház összes lakója ott volt. Csönd,
némaság és félelem volt a pincében. Én se beszéltem, csak
fogtam édesanyám kezét. Mindenki ijedt volt, csak apa nem,
ő nem mutatta ki érzelmeit. Majd hirtelen egy nagy dörrenést
hallottam, mindenki felriadt, de aztán a dörrenések egész
nap hallatszottak, s nem múltak el hetekig.
Mikor tűzszünet volt mindenki felrohant a lakásba. Mi is ezt
tettük. Lenézve a második emeletről óriási tankokat láttam;
az utcát, több centiméter vastagságú repesz és háztörmelék
borította. Borzasztó volt, azok a félelmetes tankok mindent és
mindenkit elpusztítottak. Siettünk vissza, mert a tűzszünet-
nek mindjárt vége volt.
A vöröskereszttől ételt és ruhát kaptunk. Majd egy fülsiketítő
hang tört be a pincébe – a második emelet egyik lakása belö-
vést kapott. Az utcákon alig voltak, mindenki meghúzta ma-
gát. Másnap berontottak az orosz katonák, ijesztő arcuk volt,
s a puskaportól kormos volt mindenük. Az ávósokat és a for-
radalmárokat keresték. Mindent feltúrtak, de nem találtak
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tása terén végzett kísérleteket. Eredményei felhasználásával
tudományos cikkeket írt, majd 2006-ban a Debreceni Egye-
temen a matematika- és számítástudományok területén
summa cum laude minősítéssel PhD tudományos fokozatot
szerzett.

Tanári diplomája megszerzése után 1975 és 1983 között
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdett tanítani, ahol spe-
ciális matematika tagozaton is oktatott. 1983 és 1990 között
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban dolgozott, ahol 5 évig ve-
zette a matematika munkaközösséget, valamint a tehetség-
gondozásban is rész vett: a Fővárosi Pedagógiai Intézet meg-
bízásából tehetséggondozó szakkört vezetett a 7-8. osztályo-

senkit, s elmentek. Újabb tűzszünetkor anya és apa lerohan-
tak a boltba. Vége lett a szünetnek, de ők még sehol. Pánikba
estem, sírtam. Majd két alak lépett be a pincébe, sok kenyér-
rel a kezükben, ők voltak azok, odarohantam és megöleltem
őket. Következett az étkezés. A kenyeret ki hol érte, ott ette.
Olyanok voltunk, mint éhező foglyok egy pincében. Másnap
anya elvitt a boltba. Édesanyám látott valamit és így szólt:„Ne
nézz oda!” - de én mégis megtettem. Egy férfi lovával ott fe-
küdt az úttesten. Mindketten talpig véresek voltak, annyira
megijedtem, hogy sírva öleltem meg anyát. Borzasztó volt.

Az utcákon pánik és félelem honolt. Decemberben elha-
tároztuk, hogy Mohácsra menekülünk. A Nyugati pályaudvar
felé vettük irányunkat. A Körúton nők férfiak, és 12 év körüli
gyerekek feküdtek holtan. A Körút mindkét oldalán. Emberek
rohangáltak, hogy szeretteiket megtalálják. A házak falai
eltűntek, s a lakások belülről látszódtak. Szörnyű, sőt borzasz-
tó érzés volt átélni, mások szenvedését. 1957-ben újra a régi
iskolámba jártam. Nagyon jó volt újra találkozni, az osztály-
társaimmal. Sokan eltűntek, örökre… Az iskolába a svédek
küldték a főzéshez az alapanyagokat, a konyhások dolgozták
fel. (Nekem ízlett). Tanárok felvidítottak minket, Eszter néni
sokat énekelt velünk, és vidám dolgokról beszélgettünk. A
történtekről, nem beszéltünk, nem is beszélhettünk.

Lazányi Luca 7.d

Szászné dr. Simon Judit 1975-ben szerzett diplomát az
ELTE TTK matematika-fizika tanári szakán, de már az 1974/75-
ös tanévben helyettesítő tanárként dolgozott a budapesti Te-
leki Blanka Gimnáziumban. Pályafutását a folyamatos to-
vábbképzés és a megszerzett ismereteknek az oktatásba, ta-
nári továbbképzésekbe illesztése jellemezte. 1988-ban elvé-
gezte az ELTE TTK által indított intenzív tanártovábbképző
tanfolyamot, ezután 1999-ben a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem Posztgraduális Karán aktuáriusi, majd
2006-ban a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán
közoktatás-vezetői végzettséget szerzett. Részt vett több ma-
tematika-oktatási kísérletben, 1979-ben és 1988-ban a Mate-
matikai Kutatóintézet ösztöndíjasa volt. Hosszú ideig együtt
munkálkodott Nemetz Tiborral, a matematikai tudomány
doktorával, melynek során a sztochasztika középiskolai taní-
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Szászné dr. Simon Judit emlékére

100_megemlekezesek:Layout 1 2015.05.28. 7:46 Oldal 70



sok számára. 1991-től 2011-ig - nyugdíjba vonulásáig - a Fa-
zekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
umban tanított vezető tanárként.

Az országos középiskolai matematika versenyeken pálya-
futásának legelejétől voltak olyan diákjai, akik a legjobbak
között szerepeltek. Vezetett gyakorlatot néhány speciális ma-
tematika tagozatos osztályban is, de túlnyomórészt normál,
valamint emelt szintű matematikát tanuló osztályai voltak.
Diákjai közül sokan jutottak országos döntőbe, a KöMaL pont-
versenyének élmezőnyébe. 2008-ban az általa tanított osztály
1. helyezést ért el a Matematika határok nélkül versenyen.

Szászné dr. Simon Juditot 101 diákja terjesztette fel a
Rátz Tanár Úr Életműdíjra és írt személyes, ajánló sorokat.
Diákjai visszaemlékezéseiből egy nagy tudású, érthetően, szí-
nesen magyarázó, következetes, szigorú, de emberséges, az
óráin mindig vidáman, jó kedvvel, sajátos humorral tanító
matematika tanár és a diákjaira odafigyelő, gondoskodó pe-
dagógus életműve rajzolódik ki. Olyan tanáré, aki a szabadi-
dejéből is sokat adott diákjainak, mindenkire volt ideje, aki a
segítségét kérte. Nem tett kivételt, a gyengébbeket és a te-
hetséges diákjait egyaránt segítette. A diákjai által leírtakból
nyomon követhető, milyen nagy érzékkel ismerte fel még a
szunnyadó tehetségeket is, és a matematika tanítása iránti
hatalmas lelkesedésével hogyan ébresztette fel bennük az
érdeklődést és az elkötelezettséget a matematika tanulása
iránt. Diákjai közül sokan választottak olyan területet tovább-
tanulásukhoz, ahol a matematika alap tantárgy volt.
Úgy emlékeznek vissza a diákok, hogy mind a felvételihez,
mind pedig az egyetemi tanulmányaikhoz alapos felkészítést
kaptak, aminek következtében könnyebben vették az akadá-
lyokat. Több diákja választotta a matematika tanári vagy a
matematikusi hivatást.

Szászné dr. Simon Judit több éven keresztül vett részt a
tanárképzésben is. Óraadóként gyakorlatot vezetett az ELTE
TTK matematika tanár szakos hallgatóinak algebrából és ana-
lízisből, a főiskolai karon geometriából és elemi matematiká-
ból, de dolgozott gyakorlatvezetőként a Budapesti Műszaki
Egyetemen is.
A Fazekas Mihály Gimnázium matematika munkaközösségé-
vel közösen több feladatgyűjtemény társszerzője. 2003 óta
dolgozik a Nemzeti Tankönyvkiadónak, egyik társszerzője az
új, közkedvelt, háromkötetes„Matematika - Gyakorló és érett-
ségire felkészítő feladatgyűjtemény” példatárnak, valamint az
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ötkötetes „Az érthető matematika” középiskolai tankönyvnek.
2006-tól 2011-ig a Nemzeti Tankönyvkiadóval közös szer-

vezésben évente akkreditált továbbképző tanfolyamot tar-
tott középiskolai matematika tanárok részére, „A matematika
gyakorlati alkalmazásai: valószínűség-számítás, statisztika,
kombinatorika, számítástudomány” címmel, melynek célja a
matematikaoktatás hangsúlyeltolódásának megfelelően a
tanárok tudásának erősítése volt ezeken a területeken. A Rátz
László Vándorgyűlésen 2002-ben a középiskolai szekcióban
biztosítási matematika témájú előadást tartott, majd 2007-
ben és 2009-ben feladatmegoldó szemináriumokat a valószí-
nűség-számítás és statisztika témakörében. Rendszeresen
tartott továbbképző és népszerűsítő előadásokat, bemutató
órákat a Fővárosi Pedagógiai Intézet rendezvényein, vala-
mint országjáró népszerűsítő előadásokat a Nemzeti Tan-
könyvkiadó felkérésére.

1986 és 1988 között tagja volt az ICME-VI. (International
Congress on Mathematical Education - Matematikatanítási
Világkonferencia) szervezőbizottságának, mint az egyik té-
macsoport (Profession of Teaching) koordinátora. Tagja a Bo-
lyai János Matematika Társulatnak, 1989 óta folyamatosan a
Választmányának is. Alapító tagja a Magyar Aktuárius Társa-
ságnak, 2002-2009-ig minősített tagja. 2000-ben Graphisoft-
díjat kapott az Arany Dániel Matematikai Versenyen első he-
lyezést elért diákja felkészítéséért.

Munkája, lelkiismeretessége, lelkesedése példa értékű
volt, emlékét őrizzük.

Dobos Sándor
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amelyek számunkra ezek: Margitsziget, Parlament, Pál-völgyi-
cseppkőbarlang, Csodák Palotája, Nagytétényi Kastélymú-
zeum, Láthatatlan Kiállítás, Visegrád, Gellérthegy (ekkor volt a
napfogyatkozás), Hősök tere, Városliget és a PánIQ Szoba.
A program középpontjában hagyományosan a pénteken meg-
rendezett Kavics Kupa matematikaverseny állt, ahol a szinga-
púriak egy csapatban versenyeztek, és a 9. helyet szerezték
meg. A vendégek hazaútja a tervezetthez képest kissé módo-
sult, ugyanis a Lufthansa-sztrájk miatt járatukat törölték, így
még további két napig maradtak nálunk.

Kiss Géza tanár úr a repülőtéren még adott egy feladatot
unaloműzőnek az útra; remélhetőleg a megoldást a magyar

Szingapúri csere – vissza

72 Fazekas-évkönyv

Tizedik osztályos tanulóként idén részt vettem iskolánk
szingapúri cserediákprogramjában.

A szingapúri diákok és kísérőik (Hsiao I Ann, Lim Li, Jedi-
diah Koh Kee Hao, Lee Yu Hao, Sean Pek Yu-Xuan, Teddy Ong
Hong Ming, Teo Por Loong Jacob és Tan Hiang Kiat, Chan Yu
Ming) március 14-23. között tíz napot töltöttek el Budapesten.

A cserediákok 16 órás repülőút után érkeztek meg Buda-
pestre. Itteni programjuk során matematika-, és egyéb tanórá-
kon vettek részt, illetve Budapest nevezetességeivel ismerked-
tek. Meglátogattuk a város (és környéke) érdekesebb helyeit,

Kapcsolatok
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csapat kiutazása során sikerül részletesen megbeszélni.
Az együtt töltött idő során nem csak a cseréink szórakoz-

tak jól; nekünk (Hoang Ly Melinda, Ujváry Eszter, Vu Mai
Phuong, Borsi Miklós, Zarándy Álmos 11.c, Tulassay Zsolt 12.c,
Nagy Ábel 10.c) és kísérőinknek is (Számadóné Bíró Alice, Kiss
Géza) felejthetetlen élményben volt részünk.

Nagy Ábel 10.c

Idén januárban a Comenius-program segítségével öt
francia diák látogathatott iskolánkba a Gourin városában lé-
vő Sainte Jeanne d’Arc Gimnáziumból.

A kíváncsiságban eltöltött hetek és levelezések után elő-
ször a „szerelmes pár” Floriane és Myke érkezett. Én velük töl-
töttem a legtöbb időt, tekintve, hogy Floriane végig nálunk
lakott, kapcsolatukból adódóan pedig Myke is sok időt töltött
velünk. Egyikük családjának péksége van, másiknak étterme,
de a magyar ételek mindkettőjüket lenyűgözték, kiváltképp a
harcsapaprikás túrós csuszával, és a Túró Rudi. Az általános mú-
zeumi látogatásokon (Rembrandt kiállítás) és belvárosi sétá-
kon kívül geológus édesapámnak köszönhetően gyakran ki-
rándultunk az országon belül és kívül is (Gellért-hegy, Budai
Vár, Selmecbánya, Tátra, János-hegy), amit szintén nagyon él-
veztek. A három hónap végére a gyakori családi programok-
nak köszönhetően már az egész rokonságommal megismer-
kedtek, és el tudtak beszélgetni. Rengeteg szót megtanultak
magyarul, és jóízűeket nevettek, mikor mások próbálták törni
a franciát.

Elmondásuk szerint jót tett nekik ez a kis idő egy nyüzs-
gő nagyvárosban, messze a békés vidéküktől, világot láthat-
tak és önállósulhattak. A harmadik hónapra már bátran járták
az utcákat egyedül is, és a közben megérkezett francia társa-
ikkal. Lenyűgözte őket az oktatás, szerintük sokkal érdeke-
sebb, mint náluk, illetve egyáltalán nem érezték kényelmetle-
nül magukat az iskolában. Mindenki kedves és segítőkész
volt velük. Nekik jót tett a pihenés, a Fazekas diákjainak pedig
a nyelvgyakorlás, a francia órai segítségek, a barátságok pe-
dig mindenkinek.

Leél-Össy Réka 10.a

Francia vendégek
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Egy fejlettebb világba csöppenhettünk bele. Bár busszal
egy kicsit hosszú volt az oda-vissza út, megérte kiutazni.
Magát Montpellier-t, illetve néhány nevezetes várost látogat-
tunk meg a kint töltött egy hét alatt, ezek mindegyike más
jellegzetességével ejtett ámulatba.

Az első hely Aigues-Mortes, egy a védelemre épült, közép-
kori város. Mivel igen jó állapotban maradt fenn – ahol kellett
restaurálva –, körbe tudtuk sétálni a falak tetején. A falakon

belüli kis területen számos apró bolt kínálatából választhattunk.
A második meglátogatott város, Nîmes látványosságai a

római korból maradtak fenn: egy csodálatos park a fasoros
sugárút végén, egy görög-római építészetet idéző „négyszög-
letes ház” (maison carré), illetve egy nagy amfiteátrum.
Lacoste-táskás idegenvezetőnk mondta, hogy a város jelképe
a krokodil, majdnem mindenütt láthatjuk.

A harmadik napot Montpellier-nek szenteltük. Egy belvá-
rosi séta után a Fabre Múzeum kiállítását tekintettük meg.

74 Fazekas-évkönyv

Montpellier-i kirándulásunk során…
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A kirándulás vége felé elmentünk még egy halászvárosba,
Sète-be. Megnézhettük az egykori halászfelszereléseket, elkép-
zelhettük a korabeli életet; és egy kis hegy tetejéről panoráma-
képeket készíthettünk.

A kirándulás során mindenki a cserediákja családjánál
aludt, és akadt időnk elegendő szabad programra is. Ha a cse-
rediákok mégsem lettek volna kellően kompromisszumkész ál-
lapotban, azért amit meg szerettem volna nézni, azt láttam is.

Elégedett vagyok a programokkal, a szervezéssel; próbál-
ja ki más is a cserediák-programot, mert nagy élményt nyújt.

Gerliczky Bence 10.c

Iskolánk több mint két évtizede ápolja kapcsolatait a nürn-

bergi Hans Sachs Gimnáziummal. A 2014-15-ös tanév májusá-
ban német partneriskolánk diákjai és tanárai tettek látogatást
iskolánkban. A cserediákprogram keretein belül a magyar diá-
koknak lehetőségük nyílt a mindennapokban is kamatoztatni
és elmélyíteni német nyelvtudásukat. A városnézések alkalmat
adtak a résztvevőknek, hogy bővítsék szókincsüket - ők tartot-
ták ugyanis a cserediákok csoportja számára a vezetéseket.

A nürnbergi fiatalok megismerkedhettek Budapest, Gö-
döllő és Szentendre nevezetességeivel. A legemlékezetesebb-
nek talán a közös szentendrei kirándulás bizonyult. Ezen a na-
pon a német és magyar diákok közösen tekinthették meg a
várost.

Hazafelé izgalmas hajókiránduláson vehettünk részt. Este
búcsúzóul megcsodáltuk a kivilágított budai várat és a város
fényeit.

Füleki Fábián 11.b
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Cserekapcsolatok – német diákokkal
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feladatsorok, tesztsorok megoldása keretében bővítették is-
meretüket – kezdetben Rakota Edina tanárnő, aztán Kegle-
vich Kristóf tanár úr vezette.

A reggeli után mindenkinek lehetősége nyílt (egész nap
folyamán) korlátlan kávé– és teafogyasztásra, aminek szüksé-
gét is éreztük, hiszen napjaink során délelőtt és délután 4–4
órában, majd este 2 órában – akkor már különböző előadá-
sok keretében – kémiáztunk. Mivel vacsoránkat és ebédünket
egy színvonalas, ám a szálláshelytől körülbelül 2 km–re eső
étteremben fogyasztottuk el, a sok tanulás után felfrissülést
nyújtott a napi többszöri séta.

A táborban folytatott intenzív kémiatanulás folyamán
módunk volt kérdések feltételére is, melyekre tanáraink min-
dig örömmel és készséggel válaszoltak. Az érettségizőknél

Kémiatábor 2015

76 Fazekas-évkönyv

Január 28–án, a kémiatábor kezdetének reggelén izga-
tottan keltünk fel… Vonatunk már délelőtt begördült Kisma-
ros állomására, ahonnan fél óra alatt el is értük szállásunkat.

A bőséges ebéd elfogyasztása után, immáron három cso-
portban nekiláttunk munkánkhoz. A hét elején Albert Attila
tanár úr, majd később Tihanyi Gergely – iskolánk vegyészmér-
nök szakos öregdiákja – segített OKTV–seink felkészülésé-
ben. A lelkes 11.–esek csoportját (az elméleti és számolási fel-
adatok gyakorlása közben), valamint az érettségizőket – akik

Táborok, osztálykirándulások
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mindemellett nagy hangsúly helyeződött az egyes témák ala-
posabb megismerésére (például szerves és szervetlen anya-
gok ipari előállítása), illetve a nehezebb témák (vasgyártás
vagy katalizátorok használata) ismételt felelevenítésére.

Habár ez az öt nap mindenki számára fárasztónak bizonyult,
mégis úgy gondoljuk hasznosan töltöttük időnket. Nem csak is-
meretekkel, hanem élményekkel is gazdagodtunk, így aztán
minden kémia iránt érdeklődő és fejlődni vágyó társunknak csak
ajánlani tudjuk a tábort!

Kovács Barbara Nóra és Sólyom Anna 2015b

In dem Lager bin ich mit Laci, Pechl und Csepi in einem
Zimmer. Ich denke, dass Csepi doof ist, aber er ist witzig. Mir
gefällt es sehr, wenn wir viele LEGO-Figuren suchen. Das Es-
sen ist sehr gut und die Palatschinken auch. Jeden Abend
sind wir bis drei Uhr wach. Jeden Tag warten neue Witze auf
uns und viele Erregungen. Wenn wir auf den Strand gehen,
baden und spielen alle Kinder, nur ich nicht, weil das Wasser
sehr kalt ist. Im nächsten Jahr möchte ich noch einmal ins La-
ger gehen.

Programm an einem Tag:

am Morgen: aufstehen, frühstücken, Deutschstunde, Spiele
(z. B. Japanischer Fußball)
am Mittag: essen, ruhen, Strand (schwimmen, Fußball)
am Nachmittag: Deutschstunde, spazieren, spielen, einkau-
fen
am Abend: essen, spielen (z. B. Mörderspiel und witzige
deutsche Spiele)

Das Deutschlager
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A némettáborban Lacival meg Pechllel és Csepivel voltam
egy szobában. Először azt hittem Csepiről, hogy bolond, de
sokkal inkább vicces. Nekem nagyon tetszett, amikor egész
Balatonszárszón kerestük a legófigurákat. Nagyon finom volt
az étel, meg a palacsinta, amit az ABC-ben vettünk. Este min-
dig hajnal 3-ig fent voltunk, és utána aludtunk el. Minden nap
újabb viccek és izgalmak vártak. Meg az is humoros volt, mi-
kor a legóbábura egy zacskót kötöttünk, és úgy nézett ki, mint
egy ejtőernyős, és azokat dobáltuk az első emeletről.
Mikor lementünk a strandra, akkor mindenki fürdött, csak én

nem, mert hideg volt, de meg is bántam, hogy nem fürödtem,
mert mindenki nevetett és játszott. Jövőre is biztosan elmegyek.

A napi program:
reggel: kelés, reggelizés, németóra, játékok (pl. japánfoci)
délben: ebéd, pihenés, strand (úszás, strandfoci)
délután: németóra, városi sétálás, játékok, bevásárlás az ABC-
ben
este: vacsora, gyilkosos játék a sötétben, vicces német játékok

Széplaki Soma 6.b

A fonyódi angol nyelvi táborról most már elmondható,
hogy a 4-8. évfolyamos diákok körében szinte kötelező prog-
rammá vált a nyárra. Megható, hogy a szülők ehhez igazítják
nyaralásaikat és egyéb elfoglaltságaikat, hogy gyermekeik
mindenféleképpen részt tudjanak venni ezen az egy hetes ese-
ményen. A visszajelzések és élménybeszámolók is azt igazol-
ják, hogy a tanárok és diáksegítők fáradhatatlan munkája min-
den befektetett energiát megér.

Idén egy hetes táborral örvendeztettük meg a táborozó-
kat, és a szokásos menetrend, illetve programok mellett szá-
mos új ötlettel leptük meg őket. Kreativitásban nem volt hi-
ány. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a gyere-
kek számára nem feltétlenül aratott osztatlan sikert a kötele-
ző színdarab, ezért idén ezt a programot kiszélesítettük. A
gyerekek számos egyéb feladattípus közül választhattak: a
színdarab mellett készíthettek videokamerával rögzített fil-
met, rádiójátékot és újságot.

78 Fazekas-évkönyv

A némettábor

Angol nyelvi tábor – 2014, Fonyód
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Ha már produkció, nem feledkezhetünk el a „Ki mit tud?”
programunkról, amely hagyományosan a tábor nyitóesemé-
nyének számít, és ahol a diákok bemutatkozhatnak ismert
vagy ismeretlen társaik előtt. Idén is számtalan remek elő-
adást láttunk a sztepptánctól kezdve a bűvészkedésen át a
zongorajátékig vagy egy fizikai kísérlet angol nyelvű bemuta-
tójáig.

Idén szintén újítás volt, hogy a délutáni sávban – ahol
idáig egy tanóra, egy produkció szerepelt – a produkció he-
lyét átvette egy forgószínpadszerűen mozgó „rotációs sáv”. Ez
azt jelentette, hogy a diákok csapatokban minden nap más és
más területen mérethették meg magukat, és minden csapat
mindent kipróbált, napi felosztásban. Volt itt daltanulás – amit
utolsó délután egy kis koncert keretében elő is adhattak –,
hídépítés, alapvető elsősegélynyújtó ismeretek angolul (ami-
be becsempésztünk egy kis színjátszást is), programozási
alapismeretek profi, névre szóló oklevelekkel a kurzus elvég-

zésének bizonyítékaként, egyszóval szinte valamennyi olyan
terület, ami összességében mindenkit érdekelhetett.
Természetesen idén sem feledkeztünk meg arról, hogy tudás-
ukat bővíthessék a tanulók. Idei táborunk során tanultak szó-
vicceket, amerikai és brit akcentust és filmes szakkifejezése-
ket. Az idei tanévben is tapasztalhattuk, hogy ezt a tudást a
diákok a tanórákon is kamatoztatják.

Többi szokásunk természetesen megmaradt, így amikor
az időjárás engedte, mindig merítettünk rá időt, hogy úszkál-
janak a Balatonban, volt gémkapocs-gyűjtés és árverés, cso-
csó-bajnokság, karaoke-est (ami akkora sikert aratott, hogy
meg kellett ismételni) és ügyességi játékok.

Szintén újítás volt, hogy idén egy médiás csapat segítette
munkánkat, akik minden este zseniális videókkal örvendeztet-
tek meg bennünket az aznapi programokról, és természetesen
a rádiójáték és a filmkészítés során is segítettek minket.

Ezúton is köszönjük két volt diákunk, Hives Áron és Ma-

gyar Gábor, illetve az iskola jelenlegi stúdiófőnöke, Neogrády
Attila segítő munkáját. Szintén köszönjük jelenlegi diákjaink,
Magyar Nóra és Prácser Levente, valamint számos volt tanu-
lónk, Töklincz Tamara, Sárközi Bálint, Fodor Marcell, Mándoki
Réka, Verrasztó Zsolt és Takács Zalán diáksegítőként végzett
nélkülözhetetlen munkáját.

Ungor Andrea és Tokár Gábor
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Mikor Kriszta néni feltette nekünk a kérdést, hogy hová is
szeretnénk idén kirándulásra menni, mindenki komolyan
elgondolkozott. Voltak persze hihetetlen és sajnos lehetetlen
javaslatok is, mint például ilyen: - Menjünk el Dubaiba!- ame-
lyen osztályfőnökünk jóízűt nevetett, de természetesen tud-
ta, hogy ez nem megvalósítható. Mindenképpen valami olyan
helyet kellett keresni, amely érdekes, izgalmas és tanulmányi
célokra is szolgál. Mikor már a táblán álltak a választható hely-
színek, az osztály szinte egyöntetűen Hollókő- és Ipolytarnóc
mellett döntött. Különösen ösztönző hatással volt mindenki-
re a 4-dimenziós mozi illetve az „Ostrom” nevű csapatjáték.
Ugyanakkor később kiderült, hogy nem csak ez a két dolog
tette zseniálissá az ott eltöltött időt, hanem azok a dolgok is,
amelyeket most elmesélek.

2015. május 4-én: indulás! Az út nem volt túl hosszú, hi-

szen ha jó a társaság, csak úgy repül az idő. Hollókőn várt ránk
az első kaland. Csodálatos kis falu, nem csak a környék más,
mint Budapesten, de az ott élő emberek is. Mindenki egy kis-
sé ízesen, tájszólással beszélt, ami elsőre szokatlan volt és kis-
sé meg is mosolyogtam, de az ember hamar rájön, hogy az
efféle várostól különböző dolgokban van az igazi szépség. Az
első hely ahová aznap betértünk, egy pajtakert volt, ahol ré-
gebben állatokat tartottak. Egy nagyon kedves bácsi beszélt
nekünk egy kicsit bővebben Hollókőről, és körbevezetett

bennünket ebben a kicsi, de mégis nagyon értékes faluban.
Elvitt minket egy régi berendezésű lakóházhoz, és megismer-
tette velünk a palóc népviseletet is, amelyhez két emberre
volt szüksége, egy magas fiúra és egy magas lányra. A höl-
gyek közül Panna vállalkozott, aki néhány perc múlva úgy tért
vissza, mint egy született palóc menyecske. A fiúktól Marcell
jelentkezett, és ő nemsokára egy fess palóclegényként lépett
közénk. Mindketten mosolyogva néztek egymásra, majd el-
nevették magukat. Természetesen a „Népi pár” képet Csilla
néni megörökítette, hogy legyen egy szép és vidám emlék
számunkra. Emellett kaptunk tőle egy feladatlapot, amely-
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ben többek között verset kellett írnunk Hollókő nevének ere-
detéről, ez jó kis fejtörést okozott a csoportoknak. A győztes
csapat a „Hollók a köbön” lett, akiknek úgy tűnik nem csak a
nevük volt találó, hanem válaszaik is. Emellett persze voltak
még érdekes és frappáns csapatnevek, mint például a „Nyis-
telők” vagy a „Pántlika banditák”. Összességében nagyon él-
veztük az Ófalu környékén eltöltött perceket, és egy kis idő
múlva fel is gyalogoltunk a várhoz, amit már mindenki oly
régen várt.

A vár egyik bástyáján rendhagyó történelemórán vet-
tünk részt, és kifejezetten élveztük az akkori katonák ruháza-
tának bemutatását. Az órát egy roppant jó humorú, szigorú,
de aranyos úr tartotta, akinek 3 emberre volt szüksége. Dávid,
Áron és Marcell vállalták a segítői szerepet, és beöltöztek kö-
zépkori katonának. Majd utána belecsöppenhettünk egy kö-
zépkori ostromba, amelyben az elsődleges cél nem a másik
csapat legyőzése, hanem a becsületes játék volt. A vacsoránál
kellemes emlékek törtek felszínre, nem is hinné az ember, hogy
egy nap alatt ennyi minden történhet. A finom ételek után ki-
mentünk a vár melletti dombra, és fél tízig játszottunk. A ta-
karodó pontban éjfélkor volt, de persze mindig vannak olyan
gyerek, akik még nem tudnak villanyoltás után sem elaludni,
így egy fél órával sajnos lerövidítettük pedagógusaink alvási ide-
jét. Reggel mikor felkeltünk, tea és nutellás kenyér várt bennün-
ket, illetve még egy utolsó búcsúzkodási lehetőség, ugyanis a
szálláshelyet reggeli után elhagytuk.

Következő állomásunk az Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Terület, amely nekem személy szerint azon-
nal nagyon megtetszett. Hatalmas játszórész is volt a gyere-
kek számára, és elképesztően szépen lenyírt gyeprész. Mivel
a hely egyik ismertetőjele az„ős” szó, ezért természetesen ős-
állatok szobrát is láthattuk, néhányan fel is másztak rájuk.
Amit erről a helyről tudni érdemes, azt mind elmondták a ge-
ológiai tanösvényen, amelyre most megpróbálok visszaemlé-
kezni. Ez a terület Budapesttől körülbelül 150 km-re helyezke-
dik el észak-kelet felé, Magyarország szlovákiai határához kö-
zel. Megfigyelhettünk egy szubtrópusi éghajlatú erdőt, amely-
ben cápafogak, illetve régi megkövesedett fák voltak látható-
ak. Maga az ösvény az 1836-os régészeti kutatások eredmé-
nye, amely 28 éve fogadja a látogatókat. Különleges jellegze-
tessége, hogy pünkösd hétfőn is nyitva van. Mikor az ösvény vé-
géhez értünk, visszasétáltunk a játszótérhez majd megnéz-
tünk egy 4- dimenziós mozifilmet. Ez nemcsak hihetetlenül nagy
élmény volt, de kiválóan összefoglalta az ipolytarnóci tudni-
valókat is.

Legnagyobb sajnálatunkra hamar eljött a délután, és
kénytelenek voltunk fejet hajtva újra beszállni a buszba. Talán
amíg élek nem is lesznek ilyen jó élményeim, mint ebben a
két napban. Ez a történet ugyan nincs Hollókőbe vésve, illet-
ve nem kövült meg Ipolytarnócon sem, de ha bármelyik érin-
tettet megkérdeznénk, mind ugyanolyan lelkesen mesélnék
el. Azt hiszem, ez a kirándulás nem pusztán azt mutatja be,
hogy milyen jó közösséget alkotunk, hanem azt is, hogy ez a
társaság oly sok helyen jól érezheti magát. Nem az számít,
hogy Dubaiban vagyunk, vagy éppen New York-ban, a lé-
nyeg, hogy együtt legyünk és sokat játsszunk, nevessünk
közösen.

Presits Petra 6.a
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Osztálykirándulásunk kezdő-és végállomása Jókai em-
lékhelyekként híresek.

Komáromban, szülővárosában szobor áll a helyi múzeum
előtt, ahol korabeli tárgyak őrzik egy-egy regényhősének
emlékét.

A Balatonfüreden található Jókai - villában írta - többek

között - az egyik legnépszerűbb regényét, Az arany embert.
A villa bepillantást enged a Jókai család mindennapjaiba; fel-
idézi életüket, szokásaikat. Már a házhoz vezető kikövezett
útra lépve elfog minket a 19. század hangulata. A lépcsőn föl-
érve, az előtértől a dolgozószobáig, a szalonon, a hálószobán,

majd a gyerekszobán át vezet az út. Magas, tágas belterű vil-
lában élt a Jókai házaspár. A korabeli bútorok, festmények,
kosztümök, edények, dísztárgyak, növények árulkodnak az itt
töltött időkről. Láthattuk íróasztalát, melyen remekművei szü-
lettek, s néhány eredeti kézirat is a kiállítás része volt.
Örültem, hogy bepillanthattam a kor e jeles írójának az ottho-
nába, és egy rövid időre ekképpen részese lehettem alkotó-
művészetének.

Kirándulásunk emlékezetes állomása volt Zirc, ahol a hí-
res könyvtárat, a ciszterci apátsági templomot és az arborétu-
mot láttuk. A királynék városaként emlegetett Veszprémben
Szent István király korát idézték fel a látnivalók.
A kirándulás gazdag programjában egy kevés játékra is jutott
időnk.

Jól éreztük magunkat, szeretnénk, legközelebb is tartal-
mas, érdekes kirándulásokat szervezni.

Batki Barna 7.d

Kétnapos osztálykirándulásunk folyamán Balatonfüre-
den is jártunk és megnéztük a Jókai-villát. Szerintem a legér-
dekesebb és legszebb szoba a hálószoba volt. Akkoriban az
emberek kisebbek voltak mint most. Ezért az ágy is kis mére-
tű volt, alig volt 170 centiméter.

Az utazásnál két-két bőröndöt vittek. Egyet a kalapoknak
és egyet a ruháknak. A ruháknak szánt bőrönd akasztós volt,
vállfával együtt lehetett a ruhákat berakni.

Molnár Csenge 7.d
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Osztálykirándulás? Mindenkinél másmilyen. Hosszabb vagy
rövidebb, a közelben, vagy kicsit távolabb, izgalmas lehet
mindenhol. Mi magasra tettük a mércét. Hosszú hadakozás és
szervezés után, az utolsó közös kirándulásunkon Prágáig jut-

hattunk. Mindenkiben élénken él a több órás, bár korántsem
unalmas utazás élménye, a szállodában a tizedik emeletig
nyúló lépcsőház nem szűnő akadályai, valamint a programok
sokasága.

Az iskola szabályait nem áthágva szemlélhettük az egyik
legmeghatározóbb cseh sör gyártásának folyamatát, többször

szeltük át közösen a városnézés során már megismert utcá-
kat, szinte helybéliként használtuk a tömegközlekedés eszkö-
zeit.

Mindannyiunk számára felüdülés volt a közösen eltöltött
idő. Merem állítani, hogy még Alice tanárnő is nyugodt szív-
vel, jókedvűen gondol vissza az utazásunkra. Az utolsó év pró-
batételei előtt nekünk így nyílt lehetőség a közös szórakozás-
ra, pihenésre.

Végh Veronika 2015d
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Tegnap még
Itt édes Lucretiámnak
S szerelmes magamnak
Ejjhajahujj
Volt ez békés fészeke.

Egy víg pacsirta
Zengő énekét
Nevetésünk kísérte el
Oly kedvesen.
Képzelet tán, vagy csak egy
Szépséges tünemény?
Ó drága Ámor
Mutass utat nékem.

Veres Dóra
Egy félszeg trubadúr éneke

Itt állok a csillagos ég alatt,
Márvány balkonra bámulok
fel,
Éjjeli vadak hangja alant,
S íme a szívem szárnyra kel.

Trubadúr versek a 9. b-ből
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Keserédes dalom az égbe
száll,
Mint a fehér szerelmi madár,
S az imádott arc lenéz rám,
De sűrű bokor rejt, ó milyen
kár!

Boross Dániel

Éneket kell írni ám,
S ez lesz művem lám.
Írok trubadúrokhoz hűen,
Múzsákról bőven.

Drága, messzi álomkép!
Egy idillt rejtegetsz,
ami csal lépre,
mert hiszem, hogy eljöhet.

Szép szemeddel rebesgetsz,
Bájos száddal nevetgetsz,
Beszédeddel hitegetsz
S a végén elfeledsz.

Hisz nincs nagy szakadék:

Munkában
Vagyonban vagy osztályban.
De mégis egy hasadék
válasz ketté, ó ég!

Striker Balázs
Trubadúrvers szívem
(ismeretlen) Hölgyéhez

Neked írok, szívem hölgye,
Kinél Földnek hegye-völgye
Szebbet nem talált,
Érted vállalom a halált.
Bár sohasem láttalak,
Minduntalan áldalak.
Többen mondják: Ez hülye!
De lovagnak szíve ügye
Olyan lányért harcba menni,
Akit sosem fog elvenni:
Távoli lány, nyers erő,
Lovagoknál ez a menő.Folyovich Péter

Trubadúrvers

Csendes ligetnek
Szép pázsitján,
Hol most lantom pengetem,
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(Kiegészítés – házi feladat – Nagy Lajos Képtelen természet-
rajzához)

Az egyik leghasznosabb állat. Szerintem...
Készülhet belőle cipő, táska. Ezek nélkül az élet nem élet, és
bár elvileg lehet nélküle élni, nem érdemes.

Laikusok számára hihetetlen, de a krokodilok ma élő leg-
közelebbi rokonai a madarak, melyekkel monofiletikus cso-
portot alkotnak, jelentsen ez bármit is. Ha egymás mellett áll-
nak, nehéz is lenne megkülönböztetni őket. Bár az egyik in-
kább vízszintes, a másik inkább függőleges. De nem is ez kü-
lönbözteti meg őket igazán, hanem a szájuk. Bár a madarak
inkább csőrre cserélték, harapásuk közel azonos. Próbáld csak
ki! Szemük felépítése is egyezik a madarakéval, három szem-
héjuk alakult ki: egy felső, egy alsó, és egy átlátszó pislogóhár-
tya. Mindkét faj tojást rak, csak a krokodil meg is eszi ezeket.

Távoli rokonaik a dinoszauruszok voltak, azonban a mo-
csárban állva túl sok látszódott ki belőlük, ezért inkább kisebb
lábakat növesztettek, azt is inkább oldalra nyújtják ki, így ké-
nyelmesebben lebzselhetnek a sekélyebb folyóban is.
Az álcázás és a rejtőzködés mestere. Amikor a víz alá merülnek,
nagy hasonlóságot mutatnak az alámerült vízilovakkal, de a
balatoni keszeggel is. Amikor felbukkannak, és csak éhségtől
kopogó szemük látszik ki, olyankor ártatlan vízipóknak álcáz-
zák magukat. Sok buta jószág csak fogat mosni jár a folyóra,
örökre ott is hagyhatja azt, ha egy krokodil vizsgálja meg.

Régebben a krokodilok száját és fogát egy kismadár – a
krokodilmadár – tisztította. Mára az ember – köszönhetően a

falánk és gátlástalan krokodiloknak – a krokodilmadarak fel-
falódtak, vagy „felszívódtak”.

Sivatagban csak óriási szerencsével találkozhatsz vele.
Ennek oka, hogy nem szereti, ha a kvarchomok összekaristol-
ja a hasát; azonkívül gyalogolni sem szeret. Márpedig ahol él,
onnan jó messze van a sivatag.

Farkuk hossza megegyezik a testük hosszával, ami azért
rendkívül hasznos, mert némi matekkal elég a szájától a farok
kezdetéig lemérni, így nem kell a szájától messzire menni.

Gerinces állat, de a csigolyák közül a kulcscsont például
hiányzik. Erre egyszerűen nincs szükségük. Talán a repülné-
nek, de ezt ritkán teszik.

A lábujjaik között úszóhártyák feszülnek, mint a kacsáknak.
Mint említettem, rendkívüli haszonállat. Próbálták is keresz-
tezni a Labrador kutyával. Igaz, hogy leharapja a lábad, de
vissza is hozza.

Kalocsa Lora Dorina 7.b

9.b: olyan fazekasos osztály (genus proximum), melynél
az egy főre jutó iskolatáska átlagos tömege ≥6,5 kg ± 0,01 kg
(differencia specifica).

I. Körülmények (mikor, hol, kik, miért, milyen segítséggel, mit)
2014. szeptember 1-jén a Fazekas Mihály Gimnázium 315-ös
termében 32 elszánt diák közös érdeklődési pontjuk, a ter-
mészettudományok révén, Keglevich tanár úr segítségével
összeverődött egy osztállyá.

II. Elméleti összefoglalás
A 9.b osztály általános hajtóereje a tudományok, legfőkép-
pen a reáltudományok megismerésének vágya, de különbö-
ző mellékreakciók segítik működését, és katalizálják a folya-
matot.
Név szerint:

• elviselhetetlen szóviccek;
• osztálykirándulások születésnapi meglepetéssel;
• teremfestés;
• mozi-klub;
• számonkérés utáni triumphus / gyászmenet;
• tanulmányi versenyek, melyek a továbbjutók száma

alapján osztálykirándulásnak tekinthetőek.

Fazekas-évkönyv 85

A krokodil

Jegyzőkönyv a 9.b-ről

107_munkaban_modositott:Layout 1 2015.05.28. 10:51 Oldal 85



A reakció főterméke egy fizikai és kémiai módszerekkel szét
nem választható közösség, melynek részecskéi között az össze-
tartó erő a barátság, valamint a vicc és házi feladat megosztásá-
nak igénye. Keletkezik továbbá kávéfolt a padlón, versek, Lúd-
avató-Oscar és ez a jegyzőkönyv. A diákok aktiválási energiája
viszonylag magas, ezért a tanárok toleranciáját kérjük az órán
való„kikapcsolás” esetén.

III. Általános jellemzés
Honnan ismerni meg minket? Hogyan is néz ki egy „igazi” b-s?
Mivel más-más helyekről és környezetből jöttünk, külsőnk-

ben aligha találni általános ismertetőjegyet. Vannak azonban
olyan jellemző magatartásformák, melyek közösségünk és a b

tagozatos életmód sajátjai. Ha például reggelente a harmadik
emeleten jársz, nézz el az italautomata felé! Bizonyosan találni
fogsz a sorban néhány homályos tekintetű, félig alvó 9.b-s diá-
kot, kávéra várva. Így kezdődik a napunk. A későbbi órákban,
ha már kellőképpen felébredtünk, többnyire bioszkönyvvel
vagy kémiafüzettel láthatsz minket, amint egyik óráról igyek-
szünk a másikra. Ha pedig menet közben egy ajtóhoz érke-
zünk, feltehetőleg nem jutunk túl rajta egyhamar, hiszen min-
denki arra vár, hogy a többiek menjenek előre. Ez már amolyan
verseny kérdése nálunk. És még egy szokásunk van, ami bizto-
síthat arról, melyik osztályba járunk: előszeretettel durrantjuk
ki a menzán kapott, kiürült üdítős dobozokat (a lépcsőházban
különösen jó hangja van). Innen ismerni hát meg minket, 9.b-
seket.

IV. Menetleírás
Mivel az osztály kulccsal rendelkező tagjainak bevett szokása
későn érkezni, ezért minden napunk a folyosóra száműzve in-
dul. Idővel persze mindenki megérkezik (kivéve, aki nem), és
elkezdődhet a tanítás. Az első pár órában a legtöbben még
alszanak, de ahogy közeledünk a nap vége felé, az osztály

egyre éberebb lesz és bőszen jegyzetel egészen addig, amíg
a tanár meg nem kérdezi, hogy van-e kérdésünk. Akkor min-
denki mozdulatlanul ül – vagy azért, mert mindent ért, vagy,
mert azt sem érti, hogy mit nem ért. Így telik el 7–8 óra. Mikor
az utolsóról is kicsöngetnek, az osztály vidám mosollyal az
arcán hagyja el a termet, hiszen még senkiben sem tudato-
sult, hogy holnapra valójában mennyit is kell készülni, de
nem gond! Másnap reggelig temérdek idő van még rá!
V. Adatok
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VI. Szemléletes ábrázolás

VII. Értékelés, megjegyzések
Eme jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy tanulmánya-

ink iránya és nagysága illeszkedik a tökéletes életpályához
tartozó elmozdulásvektorral (vagy némely esetben megha-
ladja azt).
Azaz sínen vagyunk.

Takács Boglárka, Vörös Eszter, Striker Balázs 9.b

Az ötlet megszületése
Összegezve az elmúlt években megrendezésre kerülő Fa-

zekas Farsangi Fesztivállal kapcsolatos tapasztalatokat, úgy
döntöttünk, hogy iskolánkban egy, az FFF rendezvényt felváltó,
új tematikájú és szervezésű rendezvényt szeretnénk megvalósí-
tani. Felmérve a lehetőségeinket, egyeztetve az érintettekkel,
engedélyt kértünk arra, hogy az eddigi, a Fazekas Napokra szánt
három napban szervezhessünk egy újfajta eseménysorozatot.
Így született meg a Fazekas+ Fesztivál, mely először 2015. már-
cius 30. - április 1. között került megrendezésre.

A főszervezők
Azért, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk előkészíte-

ni a Fesztivált, már 2014 őszén elkezdtük a munkákat. Ekkorra
össze is állt a főszervezők stábja, ami a következő személyek-
ből állt: Dér Levente (10b), Kovács Levente (11d), Neogrády At-
tila (11a). Mintegy utólag hozzánk csatlakozott főszervező-
ként kiemelnénk még Verkmann Zsombort (9d), aki a segítő-
kért felelt. Iskolai oldalról szervezői szinten Foki Tamás igazga-
tóhelyettes támogatta a munkánkat koordinációs szerepben,
valamint Guger Norbert (rendszergazda) a rendezvényre ké-
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szített weboldal segítségével.

Részvételi kötelezettség
Az ötlet megszületése után felmértük, hogy mik voltak az

elmúlt évek hasonló kezdeményezéseinek kívánatos pontjai,
valamint buktatói. Megállapítottuk, hogy a legvisszásabb pont
a diákok részvételi aránya volt, éppen ezért az eseményt Foki
Tamás igazgatóhelyettes úr közbenjárásával kötelező jellegű-
vé tettük a 7-től 12-ig évfolyamnak. Ahhoz, hogy a jelenléte-
ket nyomon lehessen követni, elkészült a fesztival.fazekas.hu
címen elérhető weboldal, ahol a diákok regisztrálhatták ma-
gukat az eseményekre.
Az események megszervezése

Célunknak tekintettük, hogy mindenki megtalálja a szá-
mára vonzó és érdekes programokat, éppen ezért a lehető
legszínesebb palettáját próbáltuk felvonultatni az előadások-
nak és egyéb eseményeknek a rendelkezésre álló három nap-
ban. Az előző évi rendezvényekhez hasonlóan mind a tanáro-
kat, mind a diákokat felkértük előadások megtartására, és
több hírességet, sportolót, közéleti személyiséget is sikerült a
Fazekasba csábítanunk, visszacsábítanunk. Örömmel konsta-
táltuk, hogy a tanárok és a diákok közül is rengetegen éltek az
előadás lehetőségével.
Megpróbáltuk ezzel együtt a lehető legtöbb területet bevon-
ni, a nagyobbaknak egyetemi ismertetőkkel készültünk, de a
történelmi jellegű előadásoktól kezdve az informatikán át az
utazási élménybeszámolókig számos más érdekesség is szere-
pelt a Fazekas+ Fesztivál kínálatában. A megmérettetések kö-
zött kvízjátékkal és Kis Kavics Kupával is készültünk az arra vá-
gyóknak. Azért, hogy az esemény szórakoztató vonulatát is
erősítsük, idén az iskola hagyományos “Performance” nevű te-
hetségkutatóját is ekkor rendeztük meg, ezenkívül kiemelke-
dő szereplőnek számított a lézertorna nevű ügyességi játék, a
LAN-Party, a filmszobák, filmklubok, és természetesen nem
maradhattak ki a már jól bevált sportesemények sem.
Záróeseményként koncerttel készültünk a fesztiválozóknak.
A több hónapon át történő szervezésnek köszönhetően végül
136 meghirdetett eseménnyel büszkélkedhettünk, az egyes
számú mellékletben megtalálható a teljes eseménylistánk.
Promotálás

Rendkívül fontosnak tartottuk azt, hogy a lehető legszéle-
sebb körben tájékoztassuk a diákságot a Fazekas+ Fesztivál-
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ról. Éppen ezért a fesztival.fazekas.hu oldal majd két hónappal
a rendezvénysorozat megtartása előtt beüzemelésre került,
ahova folyamatosan töltöttük fel az eseményeket, cikkeket, tá-
jékoztatókat. Ezen kívül hivatalos Facebook eseményt hoz-
tunk létre, promotáltuk azt más közösségi csoportokkal, meg-
jelentük a YouTube-on is. Épületünkben közel 100 plakátot
helyeztünk ki, külön e-mail címeket üzemeltettünk be kapcso-
lattartás céljából. Fontosnak tartottuk, hogy ilyen módon min-
denkinek megadjuk a lehetőséget a tájékozódásra, aminek a
lehetősége különösen fontos egy kötelező rendezvénynél.

A regisztráció
Mint már beszámolónkban említettük, egy webes felüle-

ten tudtak jelentkezni a diákok az eseményekre. Az érintett
évfolyamokra járó diákok 97%-a használta a fesztival.faze-
kas.hu-t regisztráció céljából, akik több tízezer oldalletöltést
generáltak, és több, mint 5000 jelentkezést adtak le. A regiszt-
rációs rendszer első megnyitásakor a diákok bármennyi ese-
ményt felvehettek. Pár hét múlva figyelmeztettük őket, hogy
az eddigi jelentkezéseik közül csak egyet tartsanak meg ma-
guknak egy idősávban, a többit töröljék. 2015. március 20-án
lezártuk a regisztrációs rendszert, töröltük az ütköző ese-
mény-felvételeket, majd újból megnyitottuk azt, március 27-
ig. Ezután véglegesítettük a jelentkezéseket, valamint beosz-
tottuk azokat a diákokat különböző programokra, akik nem
vettek fel elég eseményt maguknak a három napra.

Tájékoztatás
A webes felületen kívül többször is e-mailben tájékoztat-

tuk a felhasználókat a regisztrációjukról. Figyelmeztető levelet
küldtünk azoknak, akiknek ütköző eseményeik voltak, vala-
mint a végleges órarendet is megkapták ugyanígy a diákok.
Ezen kívül a sulirádióban több bejátszás is elhangzott a ren-
dezvénnyel kapcsolatban. A SAS tanári hirdetőtábláján és
üzenetben is tájékoztattuk a tanárokat a rendezvény részlete-
iről. Nyomtatott formában átadtuk az osztályfőnököknek a
végleges órarendeket.

Technikusok, segítők, önkéntes munka
Mivel több, mint egy tucat program futott párhuzamosan,

így rengeteg segítőre volt szükségünk a rendezvény ideje
alatt: 56-an feleltek a jelenléti ívek kitöltéséért, az informatikai
eszközök beüzemeléséért, az előadók támogatásáért. A csa-

patnak az esemény előtti héten egy órás eligazítást, valamint
minden reggel meetinget tartottunk.
Másik csapatunk, a technikai team 28 főből állt. Ők feleltek a
termek berendezéséért, fotózásért, videózásért, hangtechni-
káért, és egyéb multimédiás segítséget nyújtottak. A segítői
csapathoz hasonlóan ők is többször kaptak eligazítást.

Események lebonyolítása
Egy-két nagyobb technikai előkészülettel nem lettünk

időben készek, de 15-20 perces csúszás után az érintett ese-
mények is kezdetüket vették. Ezen kívül legalább egy esetben
a rendezvény előadója a szervezők kifejezett kérése ellenére
indoklás nélkül eltért az eseménye helyszínétől, valamint egy
másik eseményen annak időpontját próbálták megváltoztat-
ni. Összességében az események rendben lezajlottak, a koor-
dinátorok az összes felmerült problémát kisebb-nagyobb
sikerrel tudták kezelni.

Változás a programokban
Az időjárás-előrejelzések alapján a szerdai napra tervezett

udvari koncertnek a helyszínét módosítottuk a nagyteremre.
Azért, hogy fenntartsuk az érdeklődést és kárpótoljuk a diáko-
kat, frissítővel és nasival készültünk a rendezvényen jelen
lévőknek.

Sajnálatos módon rajtunk kívülálló okok miatt több külsős
előadó sem jött el, így többek között pár egyetemi előadás is
elmaradt. Szintén változás volt, hogy Hajdú B. István a szerdai
nap helyett kedden kommentálta a focimeccseket, a zsong-
lőrbemutató pedig keddről szerdára került át.
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Tanári elengedések, kikérések
Sajnálatos módon legalább két olyan osztályfőnök volt,

aki előzetesen megengedte a diákjainak, hogy ne jelenjenek
meg a Fazekas+ Fesztivál eseményein, ezzel a szervezők által
megvalósított, az igazgatói döntésnek megfelelő kötelező
részvételt hátráltatva.
Több esetben is elkértek diákokat különböző szakkörök, pró-
bavizsgák, cserediák programok és más elfoglaltságok miatt.
A fenti tényekről csak a rendezvény ideje alatt szereztünk tu-
domást. Azért konstatáljuk szomorúan ezt, mert így a diákok
egy része nem tudott jelen lenni olyan programokon, amikre
szívesen elment volna. Őket a fent említett okból távol mara-
dók regisztrációja kiszorította a szabad helyekről.

Részvételi arány
Az eseményekre összesen több mint 6700 regisztráció

történt, ennek ~84%-ára elmentek a diákok, vagy az intéz-

mény területén más önkéntes munkában vettek részt.

Káresemények
A rendezvény alatt szándékos károkozás nem történt. Az

iskola dísztermének ablakát a huzat egy rendezvény alatt
becsapta, ami miatt egy üvegtáblája betört. Senki sem sérült
meg.

Hiányzások kezelése
A weboldalra feltöltésre kerültek a hiányzások, a diákok meg

tudták tekinteni azt. Több esetben reklamálás történt a hiányzás

ténylegességéről, ezeket legjobb belátásunk szerint orvosoltuk.
A rendezvény utáni egy hétben volt lehetőségük rekla-

málni a diákoknak, ezután a hiányzások listáját átadtuk az
igazgatóságnak, akik intézkedtek az elektronikus naplóba
való rögzítésről.

Összegzés
Az eddigi visszajelzések alapján a rendezvény sikeresnek

volt mondható, a kitűzött célokat elértük. A diákok részvétele,
a programok száma és színvonala elégedettségre ad okot. Az
alábbiakban leírjuk, hogy mi az, amin változtatnánk.

Jelentkezési felület továbbfejlesztése
A jelentkezési felület nagyon bevált, azonban a hatéko-

nyabb működés érdekében a következőket szeretnénk változ-
tatni, fejleszteni rajta:

• Jó lenne, ha a tanárok is regisztrálhatnának az esemé-
nyekre felügyelőknek.

• Némi zavart okozott, hogy a segítőket kézzel kellett

beosztani. A jövőben így azt szeretnénk, ha a diákok tudnának
segítőnek jelentkezni a felületen. Miután a főszervezők a je-
lentkezéseket mérlegelik és elfogadják, a segítők saját maguk
tudnák beosztani magukat eseményekre. Így a diákok úgy
tudnának önkéntes munkát vállalni, hogy közben a nekik tet-
sző programokon vesznek részt.
Természetesen mindkét esetben limitálnánk az egy esemé-
nyen felügyelő tanárok és a segítők létszámát, a segítők pedig
vállalnák, hogy a rendezvény mindhárom napján, folyamato-
san feladatot kell ellátniuk.
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Segítők előválogatása
A többszöri tájékoztatástól függetlenül is több esemé-

nyen komoly hiányosságokat tapasztaltunk a segítők munká-
jával kapcsolatban. Voltak előadók, akik az oklevelüket és az
ajándékukat nem kapták meg, több esetben elhagyták a segí-
tők jelenléti íveket, illetve volt olyan páros is, aki nem jelezte a
szervezőknek az egyik előadó meg nem érkeztét.
Érezzük azonban a saját felelősségünket is, mivel a szervezés
végére ebben a tekintetben kifutottunk az időből, hiszen a
segítők csak a rendezvény megkezdése előtti napon este kap-
ták meg végleges beosztásukat.

Programok mennyisége, milyensége
Alapvetően az előadások és programok nagyon színvona-

lasak voltak, sok pozitív visszajelzést kaptunk. Be kell látnunk,
hogy a kötelező idősávon kívül eső eseményeken (sport, kon-
certek) a részvételi aránya csekély volt. Éppen ezért a jövőben
ezeket az amúgy színvonalas programokat is a délelőtti órák-
ra szükséges időzítenünk. Ezen kívül fontosnak tartjuk azt,

hogy a harmadik napra is annyi programot kell szerveznünk,
mint a többire.
Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk ennek az ese-
ménysorozatnak a megszervezésében. Bízunk benne, hogy
jövőre is bizalmat kapunk az igazgatóságtól, a tanári kartól és
a diákságtól arra, hogy egy még jobb Fazekas+ Fesztivállal
készülhessünk iskolánknak!

Foki Tamás, Guger Norbert, Dér Levente 10b,
Kovács Levente 11d, Neogrády Attila 11a,

Verkmann Zsombor 9d

(Az 5. a osztály tánc és dráma vizsgaelőadása - Szigeti Balázs
tanítványai)

A műsorunk próbáin sok vidám pillanatunk akadt. A
humoros verseken jókat derültünk. Eleinte akadozott a
memóriánk, ügyetlenkedtünk is.
De lassan megtanultuk nem csak a saját, hanem egymás ver-
seit is, és azt, hogyan mozogjunk egymásra figyelve.

A jelmezes főpróbán a versek és jelmezek igazi történet-
té álltak össze. Amikor a stúdiósok segítségével beállítottuk a
fényeket, megszólaltak az aláfestő zenék, a színpad egyszer
csak átváltozott egy igazi színházzá.

Az előadást már önfeledten játszottuk el, magunk is
meglepődve azon, ahogy a szürkének tűnő hétköznapok
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kellő humorral szemlélve milyen színessé is válnak.

Tóth Anna Alíz 5.a

2015 márciusában a tizedik évfolyam diákjai Rakota Edina
tanárnő szervezésében tanulmányi kiránduláson vettek részt az
Egis Gyógyszergyár látogatói központjában. A túra előtt min-
denki egy egyedi QR-kóddal ellátott, nyakba akasztható név-
jegykártyát kapott, amelyet, mint a vendéglátók ismertették, az
épület három szintjén elhelyezett, különböző tartalommal ren-
delkező interaktív eszközök aktiváláshoz használhattunk. A ru-

határ igénybevétele után rövid filmvetítés következett: három-
dimenziós kisfilmet láthattunk a gyógyszerkészítés folyamatá-
ról, a gyógyszer útjáról. A filmet majdnem teljes egészében az
Egis magyarországi létesítményeiben forgatták. Részletes,
ugyanakkor pergő, színes, érdekes és dinamikus volta miatt ha-
talmas élményt nyújtott mindannyiunknak. A második film ma-
gáról a központról szólt, bemutatta annak használatát, valamint
az épület kínálta lehetőségekből is ízelítőt kaptunk. Ezután rö-
vid körbevezetés során a gyakorlatban is láthattuk a rendelke-
zésre álló eszközöket, a földszinten szagolhattunk különféle, il-
latosításhoz használt anyagokat is. Az első emeleten a gyógy-
szerkészítés gyakorlata kapott nagyobb szerepet, míg a máso-
dik, egyben utolsó emeleten inkább a gyógyszerek történetére
és kémiájára helyezték a hangsúlyt.

A – filmekkel együtt – bő két óráig tartó látogatás sajnos
nem volt elég mindenre: számtalan, érdekesebbnél érdekesebb
megtekinthető dolog várt bennünket. A már említett legalsó
szinten például egy nagyobb gép is látható a gyár történetét és
Magyarországon kívüli jelenlétét bemutató interaktív eszközök
mellett. A gyógyszerészek ruházatával, a targoncavezetés gya-
korlati kipróbálásával az első emeleten találkozhattunk, de
számtalan gép is megtekintésre várt. Készíthettünk kézkrémet,
természetesen csak a vendéglátók segítségével, és csupán ada-
golhattuk a tubusba, de szerencsére az így készült „emléktár-
gyat” hazavihettük. Szemfülesek észrevehették, hogy a látoga-
tókat ingyenesen elvihető, színes füldugók is várják, illetve ezen
a szinten egyes gépek két helyesen megválaszolt kérdés után
oklevéllel jutalmazták az eszes érdeklődőket, amelyeket ké-
sőbb, elektronikus úton kézbesítettek. Sőt, akár targoncaveze-
tői oklevelet is kaphattak azok, akik az ehhez tartozó szimulátor
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játékának feladatát sikeresen teljesítették. De készíthettünk ké-
pet a gyár egy korábbi igazgatójának dolgozószobájában vagy
gyógyszerészruhában is. Ezeket is kézbesítették később az álta-
lunk megadott e-mail címre.

A legfelső emeleten pedig érdekes információkat tudhat-
tunk meg a kapszulák színezéséről, játszhattunk hasznos infor-
mációkkal ellátott memóriajátékot, sőt, a díjnyertes hatóanya-
gok hiányzó atomjait is a helyükre rakhattuk, miközben érde-
kességeket olvashattunk róluk. Az intézményben tett látogatás
emlékezetes marad, hiszen rengeteg új információval lettünk
gazdagabbak.

Haklik Tünde, 10.a

Közösségi tér leírás
Az Új Budapest Galéria a Határtalan Design kiállításához

kapcsolódóan írta ki országos diákpályázatát, melynek témája
iskolai közösségi tér tervezése volt.

Középiskolás kategóriában a két design szakkörös csapat
munkája megosztott első helyen szerepelt. Kiss Anna, Molnár
Cecília és Ürmössy Barbara csapata formatervezett koponya-
fotelekkel, berendezett különleges hangulatú tetőteraszt raj-
zolt és makettezett. Bíró Soma és Zimmermann Eliza az iskola
padlását tervezték át: áramvonalasan formált, puha bútorokon
és a tetőgerendák közé kifeszített ruganyos hálókban pihenhet-
nek és tanulhatnak a diákok.

Fazekarácsonyfa
A design szakkörösökkel karácsonyi installációt készítet-

tünk. Először a Fazekas betűiből terveztünk grafikát, majd az
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elkészült betűkarácsonyfát a
negyedik emeleti folyosóra
felragasztottuk a perspektív
anamorfózis szabályainak meg-
felelően: a kép csak egy kitün-
tetett pontból látható torzulás
nélkül, a térben való mozgás
által nyer értelmet.

Köztéri bútor
A FŐKERT Nonprofit Zrt. a Design Terminál és a Hello Wood

szakmai támogatásával köztéri bútor pályázatot hirdetett 2015
februárjában. A pályázatra hazai környezettervező szakembe-
rek, környezettervező szakos egyetemisták valamint általános-
és középiskolás diákok pályázatait várták. A három kategória
győztes tervezői pénzjutalomban részesültek, terveikből 2015
nyarára prototípusok készülnek, melyeket közterületen pró-
bálhatnak ki a járókelők. Iskolánkból több pályamunkát nevez-
tünk, ezek közül Ürmössy Barbara (9.b) terve első helyezést ért
el.

Mészáros Zsuzsanna
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Fővárosi Rajzverseny kiállítás

Fazekas Obscura kiállítás
A fotózással aktívan foglalkozó diákok által szervezett kiállí-

tást Szabó Katalin nyitotta meg 2014. 09. 26-án. A kiállítók mun-
káit öntapadós papírszívekkel lájkolhatta a közönség.
Kiállítók:
Ressely Kinga (kiállító és főszervező), Apor András, Dér Levente,
Jele Kitti, Kalocsai Bálint, Kotán Krisztina, Lőrincz Emma, Szegedi-
Maszák Blanka, Tarnóczi Nóra, Wéber Ádám, Zimmermann Eliza

Tensegrity leírás
Rajzórákon és a kötetlen tensegrity délutánok során elké-

szült számos térbeli installációt egy kiállításon mutattuk be az
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aulában. A tensegrity-nek nevezett szerkezetben egyenletesen
megfeszített huzalokkal összekötött, egymáshoz nem érő
rudak egy térbeli zárt alakzatot alkotnak. A szerkezetek elkészí-
tése fejlett koncentrációt, kézügyességet, térlátást és logikai
érzéket igényel.

Könyvborító kiállítás leírás
A könyvtárban rendezett könyvborító kiállításon először a
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3-6. osztályosok, majd a 7-8. osztályosok mutatták be kedvenc
könyvükhöz tervezett borítóikat.

Mészáros Zsuzsanna

Három éve harminchárman voltunk, most harminchatan.
A névsorban. Az órai létszám változó. Sokan vagyunk, és sok-
felé megyünk. Vannak, akik hónapokra, közel egy évre messze

mennek, van, aki nem is tőlünk indult, messzire ment, és hoz-
zánk érkezett. Ki Európa-szerte, ki a stúdióba, ilyen-olyan ver-
senyekre, különórákra, korrepetíciókra, fakultációkra, köz-
munka-óraszámot teljesíteni, színházba, futni, kiállításra, tán-
colni, énekelni, olvasni, diákolimpiára, bajnokságra, táborba, a
városba, a barátokhoz, tanulni, néha-néha aludni, majd hétfő
reggel fel a negyedikre, és onnan újra százfelé.
Sokfélék vagyunk és sokszínűek, de együtt harminchat szín-
folt egy tarka képen.

Az elmúlt három év összecsiszolt minket, de nem mosta el
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az egyéniségeket, karaktereket, hiszen nem tudnánk egymást
alakítani, ha nem lennénk különbözőek. Itt tagadhatatlanul
nyomot hagynak egymáson még azok is, akik szinte alig be-
szélnek egymással. Talán nem tudtuk mind tökéletesen meg-
ismerni egymást, de egymás életében lassan és kimondhatat-
lanul viszonyítási pontokká váltunk.

Molnár Réka – Umathum Dóra 11.a

Nagy nap a mai: 15 év óta először következik be egy olyan
ritka asztronómiai esemény, amiért sokan több ezer kilométert

is utaznának, és ez Magyaror-
szágon is látható lesz.

Egy másik nevezetes ese-
ményismazajlik,melynemany-
nyiraközismert,deaFazekasszá-
mára nagy jelentőséggel bír.
Ugyanis ez a nap az utolsó, melyet a messzi Szingapúrból jött
cserediákok nálunk töltenek, és ezt a napot a Hold, a Nap és a
Föld együttállása miatt méltóképp meg is ünnepelhetjük.
A nap ugyanúgy kezdődött, mint bármely másik tanítási nap,
de mikor elérkezett a harmadik óra előtti szünet, társaimmal
(név szerint Csepregi-Horváth Dániel és Palánki Lajos) felszerel-
keztünk a szükséges eszközökkel, hogy megörökítsük ezt a ritka
eseményt, és csatlakoztunk az iskola előtti csoporthoz, melynek
türelmetlen tagjai már alig várták az indulást. Ez a csoport a 9.
és 11. C-ből ezek osztályfőnökeiből, Erős Honti Zsolt tanár úrból
és persze a cserediákokból állt. Miután mindenki megérkezett,
irány a Gellérthegy! Vezetőnk tartott ott egy gyorstalpalót arról,
hogy mit is kell látnunk, és mikor lesz a fogyatkozás csúcsa.
(Szerencsénkre az időjárás kegyes volt hozzánk, így mindent,
amit mondott, tökéletesen láttuk is.) Ezután mindenki szaba-
don szemlélődhetett.
Mi is felállítottuk a fényképezőgépeket és elkezdtük dokumen-
tálni a történteket.

Valamennyien élveztük ezt az igen ritka eseményt, de saj-
nos minden jónak, ennek is vége szakadt és csak az emlékek
meg a jókedv maradt utána.

Győri L. András 9.d
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magát az Áldás Utcai Általános Iskola, a Jedlik Ányos Gimnázi-
um, és a Szent István Gimnázium is). A zsűri is elfoglalta helyét:
Táborné Vincze Márta tanárnő, Balázsné Kerek Marianna ta-
nárnő, Albert Attila tanár úr, Vankó Milena (9c), Vu Mai Phuong
(11c) és Tulassay Zsolt (12c).

A zsűri elnökeként Márta néni köszöntötte a résztvevőket,
aki Kavics egykori tanítványaként a verseny névadójáról is me-
sélt néhány mondatot a versenyzőknek. Aztán eldördült a
képzeletbeli startpisztoly, a csapatok nekiláttak a munkának.
Fogyott a tea és a sütemény, nőttek a pontszámok, a sorrend
többször át-, majd visszarendeződött. Sőt, az izgalmak még a
versenyidő lejártával sem múltak el, ugyanis, mint a verseny-

Kis Kavics Kupa

��� Fazekas-évkönyv

A Fazekas+ Fesztivál keretei között, 2015. március 30-án
került megrendezésre a VI. Kis Kavics Kupa. A versenyen 7. és
8. osztályosokból álló 5 fős csapatok indulhatnak, hagyomá-
nyosan egy idősebb osztály állítja össze számunkra a verseny
feladatsorait.

A szervezést idén a mi osztályunk, a 9.c vállalta, így a mi
feladatunk volt a 4-4 kémia, biológia, fizika, földrajz és a 12
matekfeladat összegyűjtése és kitalálása, továbbá történetbe
illesztése. Hosszas tanakodás után az osztály a verseny témá-
jául J.R.R. Tolkien A Gyűrűk Ura történeteinek világát választot-
ta. Az osztályban kisebb csoportok alakultak az egyes tantár-
gyakhoz kapcsolódó feladatok összegyűjtésére. Volt, aki a fel-
adatok mesébe ágyazásával foglalkozott, míg jól rajzoló osz-
tálytársaink gyűrűk urás rajzokat készítettek a feladatsorok dí-
szítéséhez. A feladatsor készítése mellett tanáraink segítségé-
vel résztvevőket toboroztunk, ajándékkönyveket válogattunk,
legyártottuk a győzteseknek járó Túró Rudi-utalványokat, ok-
leveleket nyomtattunk, majd sütit sütöttünk. A verseny nap-
ján feladatsorokat és válaszlapokat sokszorosítottunk; az aula
berendezése után pedig kiosztottuk a sütiket és a rajtszámo-
kat az asztalokra.

Dél körül kezdtek megérkezni a résztvevők: összesen 11
fazekasos és 3 külsős csapat indult a versenyen (képviseltette

Versenyek
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zők jelezték, a következő feladatunk többféleképpen is értel-
mezhető volt:
A törpök egy 45°-os lejtőn szeretnék elszállítani a frissen bányá-
szott mihrilrudakat egy szánon, egyenletes sebességgel. A talaj
és a szán közti nyomóerő 1767 newton, és a csúszási súrlódási
tényező 0,1. Felkértek Titeket, hogy számoljátok ki, legalább hány
törpe kell a szánhoz csatlakoztatott elhanyagolható tömegű
kötél húzásához, ha egy törpe a lejtővel párhuzamos irányban
legfeljebb 100 newton erőt tud kifejteni. (A nehézségi gyorsulás
értéke 10m/s2.)

A zsűri – némi tanakodást követően – végül mindkét

értelmezés szerint való megoldásokat elfogadta, a jogos
pontszámokat az érintett csapatoknak jóváírta. Szerencsére ez
már nem befolyásolta a dobogós helyeken kialakult sorren-
det, amely így alakult:

1. Nikka (305 pont)
Matolcsi Dávid 8.c, Mészáros Anna 8.c, Gyöngyösi Máté 8.d,
Novák Péter András 7.b, Barna Veronika 7.b
2. Tudom Ányos (290 pont)
a Jedlik Ányos Gimnázium csapata: Fraknói Ádám,
Beke-Sazbó Csenge, Polyák Petra, Kállai Miklós,
Teleki Sándor
3. Kerekes Anna csapata (285 pont)
Kerekes Anna 8.c, Zsolnai Luca 7.d, Molnár-Sáska Zsófia 7.c
ill. Fuisz Gábor és Győrffy Ágoston a Veres Péter Gimnáziumból

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazok-
nak, akik hozzájárultak a verseny megvalósításához; kiemel-
ten is hálásak vagyunk a Fazekas Stúdió technikai segítségé-
ért, illetve a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport Ala-
pítvány anyagi támogatásáért.

Gratulálunk a győzteseknek és az összes résztvevő csapat-
nak. Reméljük legalább annyira élvezték a feladatokon való gon-
dolkodást, mint mi a szervezést: nekünk remek program volt!

Janzer Lili és Kovács Kitti 9.c
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2015. március 20-án került megrendezésre a XI. Kavics
Kupa, 20 csapat, azaz 140 diák részvételével részvételével. A
szokásokhoz híven idén is vendégül láthattuk a szingapúri
NUS High School és a bresciai Liceo Copernico csapatát is
(utóbbiak a versenyünknek mintát adó olasz nemzeti csapat-
verseny címvédői).

A verseny napjára eső részleges napfogyatkozás ihlette a
verseny a logóját és egy feladatát is. A feladatsort Gyenes
Zoltán és Hujter Bálint matematikatanárok állították össze,
nagy segítségükre volt Nagy Dániel (2009c) öregdiákunk.

A zsűri elnökeként Bohus Géza egykori Kavics-tanítványt kö-
szönthettük, aki néhány szóban megemlékezett a verseny
névadójáról. A megoldások helyességét rajta kívül a követke-
ző zsűritagok ellenőrizték: Dudás-Marx László, Gyarmati Má-
té, Simon Péter, Szűcs Gábor – mindannyian az első tíz Ka-
vics-kupa valamelyikének győztesei.
A feladatok ezúttal meglehetősen nehéznek bizonyultak. A
több korábbi győztest is soraiban tudó Zsombor és a testvérek
nevű csapat hamar az élre állt és előnyét végig megőrizte.

Végül a verseny első három helyén a következő csapatok
végeztek:

1. Zsombor és a testvérek (605 pont)
Di Giovanni András, Di Giovanni Márk (Győr, Révai M.

Gimn.), Fekete Panna, Fehér Zsombor ��c, Fekete Balázs
(Pécs, Leöwey K. Gimn.), Janzer Barnabás ��c, Janzer Lili 9c
2. Dikszjunt hamlazok (460 pont)
Bajnok Anna ��d, Marosi Petra ��d, Nagy Kartal ��c,
Radnai Bálint (Veszprém, Lovassy L. Gimn.),
Szabó Barnabás ��c, Szebellédi Márton ��c, Vályogos Anna ��d
3. Liceo Copernico of Brescia (360 pont)
Francesco Ballini, Luca Benazzoli, Sebastiano Cominelli,
Dario Rancati, Danish Taufiq, Camilla Casamento Tumeo,
Matteo Zemello

Az első három csapat díjait a zsűri elnöke adta át: a torta

mellett mindenki választhatott a 4.b napközisei által dekorált
kavicsok közül is egyet (köszönjük Bacsák Katalinnak a kavics-
díszítés gondozását). Gratulálunk minden résztvevő csapat-
nak!

A verseny előkészítésében és lebonyolításban nyújtott
segítségért köszönettel tartozunk többeknek; különösen is
Fazakas Tündének és Foki Tamásnak a teremberendezés és az
élelmezés megszervezésért, Garamvölgyi Bélának az okleve-
lek elkészítéséért és a Fazekas Stúdió csapatának a technikai
háttér biztosításáért. Köszönjük továbbá a Fazekas Mihály
Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatását.

Hujter Bálint

��� Fazekas-évkönyv
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Ahogyan 2005-től kezdve minden évben, idén is meghív-
ták a Fazekas csapatát az olaszországi nemzeti matematika
csapatverseny döntőjére. Május 7. és 10. között került sor a
megmérettetésre, a megszokott helyszínen, Cesenaticóban,
az Adriai-tenger partján.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Kavics Kupán
legjobban szereplő csapatok érettségi által nem érintett tag-
jai kaptak meghívást a csapatba, melynek összetétele így ala-
kult: Hoang Ly Melinda 11c; Janzer Lili 9c; Vályogos Anna 11d;
Nagy Kartal 11c; Szebellédi Márton 11c; Fekete Balázs (Pécs,
Leöwey Gimn., 9.) és Radnai Bálint (Veszprém, Lovassy Gimn.,
9.).

A szokásoknak megfelelően a csapatversenyt együtt ren-
dezték az Olasz Matematikai Olimpia egyéni versenyével,
melyen szintén elindulhatott iskolánk két képviselője: Kovács
Benedek 10c és Zarándy Álmos 11c.
A csapat kísérői Kutas Péter (2007c, jelenleg CEU matemati-
kus doktorandusz, korábban kétszeres győztese a cesenaticói
csapatversenynek) és jómagam voltunk.

Szerda este szálltunk buszra Budapesten, amellyel más-
nap reggelre érkeztünk Bolognába. Ott egy tartalmas sétát

tettünk a városban, megtekintettük a San Petronio-bazilikát
és az egyetem egykori épületét; majd körbenéztünk a 900
éves ferde torony, a Torre Asinelli tetejéről. Bolognából vas-
úton indultunk tovább Cesenatico irányába, bár az egy órára
még megszakítottuk utunkat a Ravenna melletti Classe tem-
pomának mozaikjai kedvéért. Este a tengerhez közeli szállo-
dánkban kiadós olasz vacsora várt minket.

Péntek délelőtt került sor az egyéni versenyre, ezalatt a
csapat a szálloda teraszán egy utolsó edzésen vett részt.
Számukra délután következett az első bevetés: a csapatver-
seny elődöntője. Ez ugyan valódi téttel nem bírt számunkra,
mivel külföldi csapatként biztos helyünk volt a döntőben - a
90 perc végén azért megkönnyebülve vettük tudomásul,
hogy pontszámunk alapján egyébként is bejutottunk volna.

Szombat délelőtt következett a csapatverseny döntője. A
mezőnyt a 36 legjobb olasz csapaton kívül három külföldi

meghívott alkotta: a Fazekas mellett a prerovi Jakub Škoda
gimnázium és a bukaresti Tudor Vianu iskola csapata. A döntő
vidám hangulatát a hangos szurkolás mellett az is meghatá-
rozta, hogy a Super Mario videojátékok szereplőinek öltözött
egyetemisták jártak körbe a versenyzők között – illeszkedve a
feladatokhoz írt mesékhez, melyeket szintén a híres vízveze-
ték-szerelő kalandjai ihlettek.

A verseny eleji rohanásban pár másodpercre még vezet-
tünk is, végül fiatal csapatunknak a 16. helyet sikerült meg-
szereznie a nagyon erős mezőnyben. A győzelmet az elmúlt
évekhez hasonlóan a bresciai Liceo Copernico csapata sze-
rezte meg – őket a Kavics Kupákról is ismerhetjük.

Vasárnap délelőtt aztán kiderült az egyéni verseny vég-
eredménye is: nagy örömünkre Benedek aranyérmet; Álmos
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pedig ezüstérmet szerzett (az érmek kiosztása a nemzetközi
diákolimpiákon megszokott rendszerben zajlik). Érdekesség,
hogy az egyéni verseny bajnoka, Francesco Ballini is járt ná-
lunk a márciusi Kavics Kupán is a bresciai vendégcsapat tag-
jaként. Az elért eredmények értékét tovább növeli, hogy a d-
iákok angolul kapták meg a feladatokat és írták le a megoldá-
saikat – míg az olasz versenytársak természetesen anyanyel-
vükön dolgoztak.

A versenyek és eredményhirdetések között arra is jutott
idő Cesenaticóban, hogy a város strandját és fagyizóit megis-
merjük; esténként pedig nagyokat társasjátékozzunk.
Vasárnap ebéd után indultunk haza, hogy aztán hétfő hajnal-
ban alaposan elfáradva, de élményekkel feltöltődve szálljunk
le a buszról. Személyesen nagyon örültem, hogy egy ilyen vi-
dám, kedves és figyelmes diákcsapattal tölthettem el ezt a bő
négy napot.

Köszönjük a Fazekas Mihály Oktatási Kulturális és Sport
Alapítvány támogatását, illetve Pataki János tanár úrnak a hát-
térből való bátorítást és drukkolást (valójában neki és olaszor-
szági barátainak köszönhetjük, hogy iskolánk immár sokad-
szor is részt vehetett ezen a remek hangulatú versenyen).

Hujter Bálint

POT IN POT REFRIGERATOR

1. Short introduction

We all know hunger is a big problem in the third world. A
simple device could help them store their food so that it lasts
longer and others can store vegetables and fruits to sell on
the market. It doesn’t need electricity to work and it works
just as well with contaminated, salt water (without contami-
nating the food) as with pure drinkable water. The pot in pot
refrigerator consists of a pot placed inside a bigger pot with
the space between them filled with a wet porous material
e.g. sand. It is a device that keeps food cool using the princip-
le of evaporate cooling: the fluid comes to the surface thro-
ugh the porous material of the unglazed pots and it takes
away heat from the device. The aim of my research is to find
an answer to how one might achieve the best cooling effect.

104 Fazekas-évkönyv
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2. Methods for investigation
After assembling the device, I used a thermometer that sho-
wed both the temperature outside the pot and the tempera-
ture inside the pot. I considered all the parameters that could
affect the cooling of the pot: the outside space’s temperatu-
re, the relative humidity, the air movement, the shape and
size of the pots, the material used between the two clay pots
and the type of fluid used to wetten that. The amount of
water used to wetten the sand as well as the sun exposure
and colour will affect the device’s cooling.
I changed only one parameter at a time, leaving all the others
intact. To ensure this, when comparing whether changing a
parameter has a positive or negative effect on the cooling, I
used a reference device that was exactly same as the inspec-
ted one and I took the experimental results from the two at
the same time to ensure every other parameter stays the
same for the two devices.

3. Results

Firstly, let’s see experiments whose results are the same as
expected. The temperature drop is greater when the outer
space’s temperature is higher, while the absolute temperatu-
re of the inner space is lower when the outer space’s tempe-
rature is lower. In the next experiment, I got the results that
the higher the relative humidity, the smaller the temperature
drop.
Then there were several cases when the results were really

surprising, for example I had thought that air movement
would improve the cooling effect. However, I got the exact
opposite. The device also cools down the air around it, while
with air movement, this ‘cooler’ air is constantly replaced,
thus warming up the device. I also investigated the correlati-
on between the pot sizes and the cooling, the effects of using
sponge instead of sand and the effect of the dampness of the
sand.

4. Conclusion
It depends on how we define the best cooling effect, but if
we take the practical aspect, then the best cooling effect will
be defined as the lowest absolute temperature. To achieve
that we should provide the lowest temperature possible with
the lowest relative humidity and with the least air movement.
It is also important that we use clay pots of big surface-area-
to-volume ratio and provide the biggest evaporating surface.
The amount of water should be just enough to dampen the
sand while the space between the two pots should be quite
small.
The use of the pot-in-pot refrigerator can be mostly benefici-
al for the people of the third world to store food either for
consumption or for commercial purposes. It is safe to use for
vegetables and fruits, but I wouldn’t use it to store meat and
dairy products as it would not be safe.

Linh Pham Thi 2015b
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2015 tavaszán, az érettségi előkészületek viharában érke-
zett a váratlan hír: az iskola lehetőséget kapott a nemzetközi
Certamen Horatianum latin fordítási versenyen való részvétel-
re, melyet a költő szülővárosában, a délolasz Venosában ren-
deznek. E megmérettetés Horatius valamely művének angol
nyelvre történő fordításából és elemzéséből áll, ennélfogva
csak a 17-18 évesek számára hirdetik meg, akik valószínűleg
már tanultak róla. Így, mint a csekély tizenkettedikes latincso-
port egyik tagja, néhány kapkodással és ügyintézéssel töltött
nap után sikerült a vészesen rövid határidő előtt regisztrálni,
szállást foglalni és az út részleteit pontosítani, s április végén
Jilly Viktor tanár úr társaságában megérkeztem Bari városába.

Hogy mi történt az ezt követő napokban, nem száraz úti
leírás keretében szeretném bemutatni. A latin költészet meg-
értéséhez a nyelvészeti ismereteken felül látni kell magát az
embert: az ókori rómaiak világnézetét és gondolkodásmód-
ját. A verseny és az utazás lényege egy életmód, egy filozófia:
holmi puszta eseménysornál lényegesen fontosabbak azok
az impressziók, amelyek az ott töltött idő alatt értek; ott, ahol

a római líra e kiemelkedő személyisége élt és alkotott több
mint két évezrede. Ezekből osztanék meg néhányat.

Városnézés Bariban az első, szabad napon. A középkori vá-
ros fürdik a kora mediterrán nyár tűző napsugaraiban, de kes-
keny sikátorai őrzik az árnyékot. E szűk kis utcácskákban ma is
úgy élnek az emberek, ahogy évszázadokkal, évezredekkel előt-
te: tisztes szegénységben, utcára nyíló ajtók mögött, karnyúj-
tásnyira egymástól. Nem csoda, hogy a magánélethez való vi-
szony teljesen más, mint a tágasabb vidékeken.

Az autóbuszon Bariból Venosába. Egy benzinkútnál meg-
állván a sofőr, töltőpisztollyal a kezében, végtelen nyugalom-
mal cigarettára gyújt és a kocsikísérővel cseveg. Hogy esetleg
a rábízott nemzetközi csoport a levegőbe röpül, cseppet sem
zavarja. Sok bölcs megirigyelhetné ezt a hozzáállást.

Éjjel Venosában. Hajnalba nyúló történelmi-politikai esz-
mecsere román és olasz versenytársaimmal. Konklúzió: Kelet-
Közép-Európának és az egész perifériának közösek a problé-
mái, s ha valaki képes önmagára önkritikusan, akár humorral
tekinteni, már nagy lépést tett a megoldásuk felé.

Kirándulás Matera ősi sziklavárosába, a monstre hatórás
verseny utáni napon. Visszafelé esti sötétségben száguld a busz,
s a több mint száz kilométeres út szinte teljesen lakatlan földe-
ken keresztül. Nem csoda, hogy az ókori rómaiak szinte minden
kőben istent tiszteltek: e táj ma is kietlen és kihalt, s sokkalta az
volt a római költészet örök pásztorának, aki egy olyan korszak-
ban járt kelt e vidéken, amikor még a városok távoli égre vert fé-
nye sem jelezte az emberek jelenlétét.

Utolsó nap. Búcsú Baritól, egész Itáliától. A tengeri szellő
keresztülfúj a sikátorokon, ott leskel az óváros ezeréves kated-
rálisainak szegleteiben. Alig hat nap egy vidéken, ahol telje-
sen más a viszony élethez, étekhez, borhoz és szerelemhez: ez
is elég, hogy az ember ne csak „részt vegyen egy versenyen”,
hanem valamivel gazdagabban térjen haza.

Szabó Máté 2015b

Utószó: Szabó Máté �2. B osztályos tanuló részvétele a Nemzet-
közi Horatius latin-angol nyelvű fordítói versenyen nem véletlenül
történt: 2��4-ben mindkét nyelvből az OKTV-n 7. helyezést ért el.
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A hatalmas szürke gém felegyenesedett a mellette lévő
csónakban ülő három gyerek önfeledt kacagása hallatán. A
bogarÁSZOK csapata Budapestről, a Fazekas Mihály Általános

Iskolából érkezett a csónaktúrára, amit a Tisza-tavi ki mit tud?
természettudományi csapatversenyen elért 2. helyezésük
mellé nyertek. Vidáman elevenítették fel a küzdelmes utat,
amely ehhez a várva-várt élményhez juttatta őket. A verseny
folyamán leleményesebbnél-leleményesebb feladatokat kel-
lett megoldaniuk hónapokon át. Ez a kreatív csapat elkészí-
tette Újlőrincfalva címerét természetes anyagokból, megter-

vezte a jövő hídját, óriásplakátot alkotott a Tisza-tó turisztikai
reklámozására. A hat forduló során elkészült még egy asztali
társasjáték és egy ökológiai hallépcső, valamint a kedvenc Ti-
sza-tavi haluk magvakból.
Ám az átvirrasztott éjszakák, a döntő izgalmai, a közelgő ha-

táridők okozta feszültség már csak távoli emlék, amin derű-
sen elviccelődnek az év nagy Tisza-tavi eseményére várakoz-
va, ami nem más, mint a tiszavirágzás. Ennek a szerencsés
csapatnak a tagjai között voltam jómagam is.

A Tiszafüred szélén elhelyezkedő Szabics-kikötőből in-
dulva egy rövid csónakázással kerültünk az ártéri tanösvény-
re. Ennek fő témája a Tisza-tó élővilágának, illetve a kérész,
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más néven tiszavirág életútjának bemutatása. Az ösvény egy
belső tónál ért véget, ahol halászladikba pattanva beevez-
tünk a hatalmas, sima vízfelület közepére.

Később igyekeztünk a megbeszélt időpontra visszaérkez-
ni a kikötőbe, ahol már várt minket a túravezetőnk egy
motorcsónakkal. Egy több kilométer hosszú, részben mester-
ségesen létrehozott csatornán haladtunk át először. A vadre-
gényes Tisza-tavat igazán felfedezni csak vízről lehet, s ahogy
haladtunk csónakunkkal egyre beljebb és beljebb, úgy érez-
tük, hogy itt csak a madár jár és mi. Az első élőlény, amit meg-
láttunk, egy gyönyörű szürke gém volt, amint egy kidőlt fa
törzsén pihent a nádas mellett. Megpróbáltuk megközelíteni,
de sajnos gyorsan elrepült. Ahogy közelebb értünk a fa ágai-
hoz, egy csapat tőkés réce úszott el mellettünk, de olyan rit-
kább madárfajokat is lefotózhattunk, mint a bakcsó, kanalas-
gém, búbosvöcsök, vagy kárókatona. Nehéz ezeket a ma-
darakat laikusként messziről megkülönböztetni és besorolni,
de szerencsére vezetőnk ebben mindig a segítségünkre volt.

A Sarudi-medence felé vettük az irányt, ahol elénk tárult
Európa egyik legnagyobb összefüggő tündérfátyol mezeje.
Ennek a csodálatos, citromsárga színű vízi növénynek csak
egy napig él a virága, és ebben fészkel a fokozottan védett
fattyúszerkő.

A tó két oldalát nádas borította, aminek közelében pedig
a sok vízbe nyúló törzsön és ágon rengeteg madár pihent. A
partközelben sulyommezők alakultak ki, néhol pedig annyi
tündérrózsa nőtt, hogy teljesen befedték a vízfelszínt. Ezen a
szakaszon találkoztunk több, kicsinyeit csónakunk elől terelő

fehér csőrű, fekete tollú szárcsacsaláddal, és bütykös hattyú-
val. Nagy örömünkre megpillanthattuk a nagyon ritkán látha-
tó repülő drágakövet, a színpompás jégmadarat.

Végre, amire az egész nap folyamán igazán vártunk, kö-
zeledni látszott. Legalábbis az alkonyat ideje, ugyanis ekkor-
ra tehető a tiszavirágzás. De sajnos, hirtelen beborult az ég, és
hűvössé, szelessé vált az idő. Gyakorlott túravezetőnk java-
solta, hogy tartsunk a kikötő felé, mert a körülmények nem
túl ideálisak a kérészek előbújásához. Mi azonban nem adtuk
fel. S lám megtörtént a csoda! Arra lettünk figyelmesek, hogy
a távolban, egy kis öbölben madárseregek cikáznak fel-alá a
vízen. Közelebb kerülve nem hittünk a szemünknek. Mint a
mesében, csak a kis öböl úszott a lenyugvó nap fényében és
közben „esett a hó.” Így éltük meg a több százezernyi kikelő
kérész násztáncát.

A helybéliek szerint ez a néhány óra alatt lezajló, különle-
ges szépségű természeti látványosság az évtized legszebb
tiszavirágzása volt, amely Európában egyedülállóan már csak
a Tiszán és mellékfolyóin látható.

Mi pedig ugyan fáradtan, de tudással és élményekkel
gazdagodva tértünk haza, s úgy éreztük, hogy ez volt a leg-
szebb ajándék, amit munkánkért a természettől kaphattunk.

Csiba Krisztina Terézia 7.a
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– Kutatási területemet az Ócsai Tájvédelmi Körzet, a Du-
na–Tisza köze láprétjeinek egyik legutolsó maradványfoltja. A
területre jellemző a mozaikosság. Nyílt vizek, nádasok, lápré-
tek, erdők és sztyepprétek egyaránt megtalálhatóak itt. A ma-
dármegfigyelés az egyik hobbim, így régóta járok az Ócsai Ma-
dárvárta Egyesülethez, ahol elsősorban a madárgyűrűzési
munkába kapcsolódom be, de részt szoktam venni odútelepí-
téssel és vízibogár kutatással kapcsolatos tevékenységekben
is. A Tájvédelmi Körzet madárvilága igen gazdag, a ’83 óta a te-
rületen működő Ócsai Madárvárta keretein belül egész évben
zajlik madármegfigyelés és gyűrűzés. A terület jellemző fajai
például a fülemülesitke vagy a cigányréce. A madárgyűrűzési
tevékenység során számos érdekes faj jelenlétét sikerült iga-
zolni. Ilyen a tüzesfejű királyka vagy a guvat.

A terület legértékesebb fajai a rákosi vipera, a hegyvidéki
elterjedésű elevenszülő gyík és a hazánkból Ócsán kívül csak a
Hanságból ismer ezüstsávos szénalepke. A kevésbé szembeöt-
lő fajok közül is kerülnek ki kuriózumok, például a lápi vagy kú-
szó csalán és egy Arcella nemzetségbe tartozó páncélos amő-
ba, ami Ócsán kívül csak 3 helyről ismert a világból.

A lápréteken ritka orchidea és nőszirom fajok nyílnak, a csa-
tornákban és a mocsarakban lápi póc és réti csík él. Az égeres
láperdőkben mocsári béka fordul elő nagy számban. A Turján
nedvesebb részein magasabb hegységekre jellemző fajok is
megtalálhatóak, mint például a sárga árvacsalán, a kapotnyak,
az árnyékvirág és a havasi cincér.

A kutatásom célja viszont elsősorban nem ezeknek az ér-
tékes fajoknak a bemutatása. Az érdekelt, hogy a mezőgazda-
sági tevékenységek, milyen hatással vannak erre az élőhelyre.

A környéken járva feltűnt, hogy két egymáshoz alapvetően
hasonló nyílt vízi élőhely a Turján területén milyen nagymérték-
ben eltér egymástól. Az egyik rész melyet az ócsaiak csak Kis-
tónak neveznek, csupán 50 m-re esik a védett terület határától
és a mezőgazdasági területektől, míg a másik egy zsilip közelé-
ben található kb. 700 m-re. Először a víz minőségét vizsgáltam
egy erre szolgáló német vízminőség elemző készlettel.

Mindkét helyről vettem vízmintákat, majd ezeket megvizs-
gáltam különös tekintettel a mezőgazdaságból származó nit-
rátra, foszfátra, valamint nitritre és ammóniumra. Mint a táblá-
zaton is látszik, a védett terület szélén lévő vízben igen sok a
foszfát és a nitrát, valamint a második esetben, amikor a minta-
vétel a vízfenékről történt a nitrit is számottevő mennyiségű
volt. Szinte minden érték háromszor-négyszer nagyobb a puf-
fer zóna közelében lévő tóban. Itt még a pH is valamivel maga-
sabb, mint 7. A távolabbi víz ezzel szemben sokkal tisztább. A
fenti eredmények egyértelműen igazolják, hogy a mezőgazda-
sági területekről nagy mennyiségű szennyező anyag szivárog a
talajba és a közeli tavakba, ami természetesen az élővilágra is
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hatással van.
A Kis-tó vizében a teljes növényzetet lényegében csak egy

Chara rokonsági körbe tartozó csillárkamoszat és a sima tócsa-
gaz alkotja. Ezek teljesen lefedik a vízfelületet. A part mentén is
csak nád nő. A víz rendkívül eutróf, mindent belepnek a kékbak-
tériumok nyálkaszerű telepei. Mikroszkóppal történő vizsgálat
során sok kandicsrákot, valamint rengeteg zöld szemesostorost
sikerült kimutatni. Egyéb egysejtűeket itt nem találtam.

Ezzel ellentétben mélyen bent a Turjánban egy sokkal di-
verzebb életközösség található. Itt a vízben a sima és az érdes
tócsagaz szintén előfordul kis számban, de a sekélyebb része-
ken mocsári gólyahír, sárga nőszirom, vízimenta, békapohár,
széleslevelű békakorsó, és mocsári sás nő. A vízparton martila-
pu, mocsári zsurló, kecskefűz és fekete nadálytő is található. A
mikroszkopikus élővilág is sokkal változatosabb. Sok papucsál-
latkát, amőbát és kerekesférget találtam ezekben a mintákban.

Vizsgálataimból egyértelműen kitűnik, hogy a mezőgaz-
dasági területek közelsége jelentős hatással van a védett te-
rület értékeire. Számos szakirodalomban olvasni ugyanakkor a
puffer zónák szerepéről, amik megakadályozzák a lakott terü-
letek természetvédelmi terület mellé való települését, és ez
által a zavarást. Ugyanakkor a szántókról bemosódó trágya,
műtrágya és vegyszer maradványok károsan is hatnak a vé-
dett vizes élőhelyekre. Orvosolható lenne a probléma, ha eze-
ken a helyeken legelők létesülnének, vagy egyéb a környezetet
nem terhelő módon hasznosítanák a védő zónákat, hisz így a
puffer-hatás is megmaradna, és a vizek és élőviláguk is bizton-
ságban lehetnének.

Semperger Zsolt 10.b
a Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
2. helyezett

Előadásomban a lakossági energiafogyasztás klímára gya-
korolt hatásával foglakozom, melyet saját mérési eredménye-
im segítségével fogok bemutatni. Egy globális problémáról
van szó, melynek hatásai a Föld egész élővilágát érintik (tudó-
sok szerint az évszázad végére a fajok fele kipusztulhat), de Ma-
gyarország is különösen kitett biodiverzitás szempontjából. A
folyamat azonban lassítható, például az energiafelhasználás
egy része is felesleges.

Én a szükségtelen és kiküszöbölhető energiafelhasználás
egy típusának a felmérését végeztem el a magyar háztartások-
ban. Ezen belül az elektronikai berendezések készenléti, vagyis
stand-by fogyasztását mértem fel. A stand-by fogyasztás alap-
vetően műszaki és viselkedési okokból ered. Ezt három típusra
lehet bontani. Az aktív és passzív készenlétire, valamint a ki-
kapcsolt állapotra. A műszaki okokból adódó fogyasztást egy
speciális mérőeszközzel mértem, amely alacsony teljesítmény
mérésére is alkalmas. A viselkedési összetevő a műszaki érté-
ket pontosítja, ugyanis a legtöbb készülék nincs egész nap ké-
szenléti állapotban, mert használják is őket. Ezt kérdőívezéssel
mértem fel, minden háztartásban. Minden készülékről felír-
tam, hogy hány százalékot van készenléti üzemmódban átla-
gosan, majd a százalékot és a műszaki fogyasztást összeszoroz-
va megkaptam mennyit fogyaszt egy készülék egy háztartás-
ban, vagyis a használattal súlyozott teljesítményt. Utána össze-
adtam az adott háztartásban megtalálható készülékek súlyo-
zott teljesítményét. Ezután kiszámoltam ez mennyi Wh-t jelent
különböző időtartamokra. Ezt a mérést 10 háztartásra végez-
tem el, majd vettem az átlagukat. Ugyan a kisszámú minta mi-
att az eredmények csak indikatívak, az eredményeimet össze-

110 Fazekas-évkönyv

Készenlétben a klímaváltozás ellen

110_versenyek:Layout 1 2015.05.28. 11:34 Oldal 110



hasonlítottam egy 2007-es ilyen jellegű témát is érintő kutatás
100-as mintájával. Az összehasonlítás eredménye ezen a diag-
ramon látszik. Eszerint, a készenléti energiafogyasztás 10%-kal
csökkent a 8 év alatt. Ez érdekes eredmény, ugyanis azóta meg-
nőtt a stand-by funkciós készülékek száma, azonban a csökke-
nés legfőbb oka az, hogy az újabb készülékek energiahatéko-
nyabbak az új európai uniós szabályoknak köszönhetően. Ezt
jól szemlélteti a két kördiagram, mely a készülékek fogyasztá-
sainak arányát mutatja meg egy háztartásban. Jól látszik, hogy
2007-hez képest a TV-, video-, DVD készülékek, fogyasztása
nem változott, mert ezek lassan cserélődnek. Az irodai eszkö-
zök fogyasztásának aránya jelentős mértékben csökkent an-
nak ellenére, hogy a számuk megnőtt, mert az újabb moder-

nebb eszközök energiahatékonyabbak. Szintén csökkent a te-
lefontöltők készenléti fogyasztása, ugyanis ezek gyorsan cseré-
lődnek, hatékonyabb technológiájúra. A konyhai eszközök és
az audioberendezések stand-by fogyasztása viszont szignifi-
kánsan nőtt, valószínűleg a digitális kijelző divatba jövetele
miatt.

Felmerül a kérdés, hogyan is hat ez a klímára. A következő
képlet alapján kiszámoltam a CO2 kibocsájtást:
([P]=MW)×([t]=h)×([CO2]=tonna/MWh, (összeszoroztam a sú-
lyozott teljesítményt egy év óráinak számával, majd az ered-
ményt megszoroztam az adott év CO2 faktorával). Egy magyar
háztartás átlagosan kb. 100 kg tiszta CO2-t bocsájtással egyen-
értékű energiát használ el évente. Ez országos szinten több
mint 240.000.000 m3-t jelent. Továbbá ha sikerülne teljesen
kiküszöbölni ezt a fajta fogyasztást itthon, az annyi energia
spórolást jelentene, hogy gyakorlatilag le lehetne állítani a vér-
tesi szénerőművet, amely hazánk második legtöbbet termelő
és egyben leginkább környezetszennyező erőműve.

A megoldás három fő iránya: viselkedési, műszaki és sza-
bályozási. Például a stand-by funkciós berendezéseket ki kell

kapcsolni, vagy áramtalanítani. Ezt segíthetik a kapcsolóval
rendelkező elosztók. Végül az EU-s szabályozások is segítenek,
ahogy a kutatásom is rámutatott. Ezeket tudatosítani kell az
emberekben, mert a legtöbben sajnos nincsenek ennek a je-
lentőségével tisztában. Kutatásom és méréseim alátámasztják,
hogy az emberek tudatos energiafelhasználással lassíthatják a
klímaváltozást, és ezzel segíthetnek megőrizni Földünk biodi-
verzitását.

Ürge Dániel 10.b
a Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
11. helyezett

Mivel a Budapesti Kéttusa Diákolimpián első helyezést
értem el, részt vehettem az országos döntőn, amit 2015.ápri-
lis 21-én rendeztek Kecskeméten.

Kedd reggel, mikor mindenki megérkezett a találkozó he-
lyére, minden gyereken láttam, hogy izgul. Hatan vehettünk
részt az országos döntőn a Fazekasból. A levegőben nagy volt
a feszültség, ami nem csoda, hisz egy országos verseny elé néz-
tünk. Útközben a mezőn futkározó állatok elterelték a figyel-
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memet a versenyről. Egy óra múlva megérkeztünk a döntő
színhelyére. Nekem nem volt ismeretlen, hiszen rengeteg
úszóversenyt rendeztek már itt. Mikor minden felszerelésünket
elhelyeztük, lementünk melegíteni. A víz kellemesen hűvös
volt, mint általában a versenymedencékben.

Melegítés után került sor a megnyitóra. Meghallgattuk a
Himnuszt és Balogh Gábor úr, a Magyar Diáksport Szövetség el-
nökének megnyitóját. A versenyt a legkisebbek kezdték, ahol a
mieink jól szerepeltek. Utána következtünk mi. 50 méter gyor-
sat kellett úszni, ami egy hossz volt, tehát sprint. Mikor beértem
a célba, a jelzőtábla engem adott ki elsőnek. Ennek következté-
ben futásban én indulhattam az első helyről, mögöttem 4 má-
sodperc hátránnyal a többiek. A futás 800 méter volt, amit félig
lesprinteltem majd egy lány utolért és néhány méterrel meg-
előzött. Így lettem az Országos Kéttusa Diákolimpia második
helyezettje egyéniben és csapatban is, Ganczer Leával.

Miután vége lett az eredményhirdetésnek, pizzáztunk és
elindultunk Budapestre, sok jó eredménnyel és örömmel az
arcunkon.

Golopencza Nóra 5.a

2014 októberében jött az ötlet, hogy vegyünk részt egy
csapattal a 2015 áprilisában tartott BIMUN-on (Budapest In-
ternational Model United Nations). Az Eötvös József Gimnázi-
um idén ötödször rendezte meg ezt a főként középiskolások-
nak szóló Európai Parlament modellezést.

Csapatunk négy tagja Vályogos Anna, Prácser Levente,

Rottek Bence és Simon Annamária (11.d) volt és Hollandiát
képviseltük. A BIMUN lényege, hogy az ENSZ-hez hasonlóan
több bizottság próbál megoldást találni a világ égető problé-
máira. Az esemény nyelve az angol volt, főleg mivel a 300
résztvevő közül szinte az összes delegáció külföldről érkezett.
A bizottságok ülésein – amik reggel kilenc órától délután ötig
tartottak – hivatalos hangnemben kellett felszólalni és azokat
a kifejezéseket használni, amit igazából is használnak az ENSZ-
en belül. Tehát például, ha folytatni szerettük volna a kérdé-
sünket, mindig meg kellett kérni a bizottságok elnökeit, hogy
hadd folytassuk („Motion to follow up”).
A bizottságokban általában 15-20 ország képviseltetett, kivé-
ve az ECOSOC-ot (Economic and Social Council), ami a legné-
pesebb volt, 41 tagot számlált. Én itt reprezentáltam Hollan-

dia álláspontját az afrikai gazdasági növekedés visszaesésé-
nek globális hatásai témában. Az értelmes és produktív mun-
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ka érdekében rengeteget készültünk már hetekkel a konfe-
renciák előtt. Iskolánkból még Pecze Kristóf (10.b) volt jelen,
bár ő nem iskolánk, hanem a Milestone Institute színeiben.
Kristóf különösen jól szerepelt, az esemény végén meg is
kapta a bizottságán belüli Best Delegate elismerést. Ő és csa-
patunk másik lány tagja, Anna is a HRC (Human Rights Coun-
cil) tagjai voltak, és az Afrikában élő emberek jogairól vitat-
koztak. Levente a UNHCR-ben volt (High Commissioner for
Refugees), akik az illegális menekültek ügyével foglalkoztak a
Földközi-tenger medencéjében. Bencééknek az ECOFIN-ban
(Economic and Financial Council) minden nap egy-egy kü-
lönböző, kitalált krízist kellett megoldaniuk.
A három napos vita után a Váci utcai Fővárosi Közgyűlésen
tartott General Assembly, illetve néhány bizottság számára a
Buddha Bar-ban lévő Assembly of Councils keretein belül be-
mutatták a különböző bizottságok által írt megoldásokat a
problémákra, amikkel foglalkoztak, így aki nem volt a kiállító
csoport tagja, az is hozzá tudott szólni a témához. A végén
minden megoldásról dönteni kellett, néhányat megszavaz-
tunk, néhányat pedig elvetettünk. A megszavazott ötletek el
lettek küldve az igazi Európai Parlamentnek, ahol tárgyalnak
a javaslatok elfogadásáról.

Bár a konferencia és a folyamatos viták elfárasztottak a
nap végére, összességében mindannyiunknak egy kiváló ta-
pasztalat volt és sokat adott hozzánk. Nemcsak az angolunk
fejlődött, de rengeteg értelmes, és az érdeklődési körünkkel
egyező érdeklődésű külföldi barátot szereztünk. Reméljük jö-
vőre is lesz alkalmunk részt venni.

Simon Annamária 11.d

Lassan telnek a téli szünet utolsó napjai – egyesek számá-
ra. Míg a legtöbben még meg sem emésztették az ünnepek
alatt bekebelezett bejgli- és zserbómennyiséget, a „zsEpic!”
csapat lelkes tagjai lázasan készülődnek; videóajánlót forgat-
nak Gorkij „Éjjeli menedékhelyének” 1979-es, Zsámbéki Gá-
bor által rendezett feldolgozásához.

A Nemzeti Színház saját történetét feldolgozó, négyfordu-
lós színháztörténeti vetélkedőt írt ki kreatív, művészetek iránt
érdeklődő, jó problémamegoldó képességekkel rendelkező,
valamint magukat kutatásba vetni hajlandó fiatalok között.
Hát nem kihagyhatatlan ajánlat? Jól gondolod; Csenge, Dor-
ka, Nadin és Patri sem vélekedhettek másképp – habozva ugyan,
de a döntés megszületett: a „zsEpic!” csapat az iskolán kívül is
kamatoztatja tehetségét.

A videóajánló elkészítése csak a kezdet volt. Grafikus plaká-
tok terveinek halmaza lepte el a szobák padlóját, kiolvasott,
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majd sebtében félredobott drámák hevertek a lakások külöbö-
ző pontjain, a számítógépek tálcáján pedig szinte állandósult a
megnyitott Word helye. A Wikipédia évfordulós lapjai napi száz
kattintással lettek gazdagabbak látogatónként, és az eddig pad-
láson porosodó mikrofonon is több lehelet párája csapódott le
ez alatt a négy hónap alatt, mint az utóbbi évtizedben. Halk dal-
lam – valamint némi disszonancia – lepte el a gangot a szinteti-
zátor beüzemelésekor –, futott a vágóprogram és gyarapodtak
az interjúkérdésekkel teli jegyzetek az asztalokon.

Ajánló az„Éjjeli menedékhelyhez”, plakát a„Peer Gynthöz”,
prezi Jászai Mariról, Facebook rajongói oldal Schwajda
Györgyről, tíz a Nemzeti Színházban átélt élményeiről megin-
terjúvolt alany, egy komplett, évfordulókat és egyéb koncepci-
ókat figyelembe vevő 2015/16-os évadterv, egy A1-es méretű
tanulmányi plakát Garas Dezsőről, egy televíziós híradó-tudó-
sítás, egy érvelő esszé arról, hogy az év mely napját kiáltanánk
ki a Nemzeti Színház világnapjának – szerény feladatkiírás –,
nevetés, reménytelenség, izzadság, majd siker – idén ezt hagy-
ja maga mögött a„zsEpic!” csapat.

Csupán egy kérdés maradt tisztázatlan: ez a sokszor – mél-
tán – emlegetett„zsEpic!” csapat, az egy, a kitartó, a zseniális…
Ugyan hol végezte a toplistán? Százhatvanhét nevezett csapat
közül hetedikként, 368 ponttal kullog büszkén, s burzsoá Faze-
kasosként a hatodik, 369 ponttal rendelkező, utolsó döntőbe
jutott csapat mögött. Az ötvenből negyvenkilenc pontosra ér-
tékelt televíziós híradó-tudósítás elbírálásának részleteit pedig
soha sem tudjuk meg immár...

Dávid Patrícia 11.a

„...A leggyötrőbb kérdés mind közül: Ha egy hamisítvány annyi-
ra profi, hogy még a legalaposabb és legmegbízhatóbb vizsgá-
lat után még mindig kérdéses az eredetisége, akkor az kielégítő-
e műalkotásként, mintha az egyértelműen eredeti lenne?”
Aline B. Saarinen, New York Times Book Review, 1961. július 31.

Az eredetiség kérdése egyike az esztétika alapvető kérdéseinek.
Végül is, mi az az eredetiség? Tényleg fontos, hogy egy műalko-
tás eredeti legyen? Ezeket a kérdéseket próbálom itt megvála-
szolni különféle esztétikai rendszerek vizsgálatával, miközben a
saját véleményem is megpróbálom megmutatni.

Az eredetiség kérdése

Mielőtt rátérnénk a többi kérdésre, először is meg kell
vizsgálnunk, mit jelent az a szó, hogy„eredeti”. Erről alapvető-
en két nézőpontból tudunk írni:
1. Eredeti-e a műalkotás az eszközeiben? (pl. egy festmény
technikája vagy egy könyv nyelvezete)
2. Eredeti-e a műalkotás a jelentésében? (pl. a festményen
megmutatott érzelmek vagy egy könyv tanulsága)
Először az eszközök eredetiségéről fogok beszélni. Hogy
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közelebb kerüljünk a kérdés lényegéhez, először is feltételez-
nünk kell, hogy minden kornak és stílusnak megvan a maga
technikája, nyelvezete, koncepciója, szabályai, stb., a maga
esztétikai mainstream-je. Gondoljunk például a barokk építé-
szetre, kijelenthetjük, hogy a barokk épületek rengeteg apró
szoborral, arannyal, stb. vannak díszítve, még a homlokzatok
is tele vannak dekorációval, ezzel szemben a tipikus modern
építészet, pl. a bauhaus, nem él ilyesfajta dekorációval, nin-
csenek arcok a homlokzatokon, nincs stukkó. A két stílus kö-
zött hatalmas eltérés van. De gondoljunk csak egy festmény-
re Klimttől és egy festményre Schielétől, annak ellenére, hogy
egy időbe, sőt ugyanazon a helyen (Bécsben) éltek, senki sem
keverné össze a festményeiket, és ennek az egyik oka az,
hogy különféle művészeti irányzatokhoz tartoztak. (Schiele
expresszionista volt, míg Klimt a szecessziónak, az osztrák-
magyar Art Nouveau-nak volt a vezetője.)
Szóval, mit is jelent az eszköz eredetisége? Egy olyan tipikus

stílust, melyet alapvetően az épp vizsgált alkotó vezetett be.
Példaképpen térjünk vissza Schieléhez: felismerjük a képeit,
még egyéb expresszionista művekhez (pl. Munch Sikolya) vi-
szonyítva is. Ha például látunk egy képet, melynek háttere
üres (vagy majdnem üres), figurái sokszor félkészek, és pl. az
arcok egy igen tipikus technikával vannak megfestve, felis-
merhetjük, hogy ez Schiele egyik műve. (Persze, figyelembe
tudunk venni olyan, talán már jelentéshez tartozó elemeket
is, mint a groteszk pózok vagy a naturális szexualitás.) Schiele
eredeti volt, mert megteremtette a saját stílusát a mainstram

használata helyett.
Most képzeljünk el egy olyan korszakot, amikor mindenki

Schiele stílusában próbál festeni! Ebben a korban minden kö-
zépszerű festő az általam fentebb bemutatott stílusban próbál
festeni, még a mi kitalált festőnk, Karl is, akinek kis kiállításai és
középosztálybeli nőkről készült portréi vannak, mindegyik
Schielének próbál tűnni. Karl eredeti? Nem, hiszen a stílusa
pontosan ugyanaz, mint korának többi festőjéé, a kor fő tech-
nikája szerint fest. De mi a különbség kettejük között? Schiele
megteremtette saját stílusát, míg Karl, a képzeletbeli festő
korának mainstreamjét használja, minden módosítás nélkül. Az
ő stílusa nem lehet eredeti, hiszen aligha van saját stílusa.
Azonban én nem gondolom azt, hogy ez az egyetlen módja
annak, hogy egy műalkotás eredeti legyen, gondoljunk csak
Homéroszra! Az ő nyelvezete, verselése, stb. nem volt igazán
eredeti. Ez azt jelenti, hogy a munkássága nem is volt az?
Természetesen ez így nem igaz, amennyire tudjuk, ő is eredeti
volt, ugyanakkor feltételezhetjük, hogy előfordulhat, hogy ezt
csupán ezért gondoljuk, mert az ő két művén kívül nem
nagyon ismerünk más antik görög eposzokat. De ha eszünkbe
jut Molière, ő minden művét a francia klasszicizmus szigorú
szabályai szerint írta (hármas egység), de én még mindig úgy
gondolom, hogy a Tartuffe vagy A mizantróp eredeti művek.
Emlékezzünk vissza a kitalált festőnkre, Karlra. Annak ellené-
re, hogy korának mainstream stílusát használta, nem feltéte-
lezhetjük, hogy nem volt eredeti a témájában sem. Mi van, ha
egy korában szokatlan témát, mondjuk a megerőszakolt nők
fájdalmait festette meg? De visszatérve a valódi művészekre,
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Molière, amikor megtámadta azt a hipokrita gondolkodás-
módot a vallásról, melyet oly sokan követtek korában, egy
igen eredeti témát választott, valamint az Egyházzal is szem-
behelyezkedett, ami akkoriban nem volt veszélytelen. A
munkája eredeti, annak ellenére, hogy a stílusa nem volt az.
Mi teszi a jelentést eredetivé? Ez nagyban függ attól, hogy a
művészet melyik részéről van szó. Az irodalomban, például,
nem csak a téma, de egyes esetekben a történet is teheti ere-
detivé a művet. A festészetben és a szobrászatban nem csak
a téma, de a megmutatott helyzet is eredetivé teheti a művet,
míg a zenében, ahol az eszköz és a jelentés szinte megegye-
zik (bár számos más esetben sem különíthető el világosan a

kettő), a témaválasztás még mindig igen eredetivé tehet egy
művet. Az alapvető szabály hasonló az eszközöknél látottak-
hoz: ha egy korban különleges dolog a megerőszakolt nőkről
festeni, akkor egy ilyen témaválasztás eredeti, de egy olyan,
elképzelt korban, amikor ez a téma teljesen megszokott, sen-
ki sem fog senkit bátornak vagy eredetinek gondolni miatta.
Néhány műnél felmerül, hogy az eszközöket a jelentéstől
disztingváló vonal nem húzható meg egyértelműen. Például
meg tudjuk mondani pontosan, hogy a naturalisztikus szexu-
alitás Schielénél eszköz vagy jelentés? Számomra inkább az
utóbbi, de mivel a stílusa részét képezi, ez nem teljesen
egyértelmű. De gondoljunk csak Kerouac Útonjára! A negyve-
nesek évek szlengje, melyet eszközként használ (számomra
különleges módon) nem választható el a műben szereplő

életmódtól.

Eredeti kell, hogy legyen a művészet?

A válasz sokáig: nem volt. A klasszicizmus alatt teljesen nor-
mális volt, ha valaki egész részeket vett át más művekből, tán
némi módosítással, manapság ezt neveznénk plágiumnak.
Ugyanakkor az eredeti művészet gondolata volt a romantika,
és elődje, a német Sturm und Drang. Míg a francia klassziciz-
mus a gondolatait Arisztotelész Poeticájából kölcsönzött szi-
gorú szabályokra alapozta, addig Herder, a Sturm und Drang
vezető esztétája az eredetiséget vette alapul az antik utánzá-

sa helyett. Az eredetiség azóta az egyik legfontosabb elvárás-
sá vált a művészettel szemben. De helyes-e, hogy lehet mű-
vészet eredetiség nélkül is?
Hogy a válasz még nehezebb legyen, az esztétika eredetiség-
alapúsága mellett a társadalom nem tartja ezt az erényt
annyira fontosnak. Mind tudjuk, hogy rengeteg ember hall-
gat különféle popszámokat hasonló szöveggel és hasonló
dallammal, ugyanazt a stílust másolva, és eszükbe se jut,
hogy esetleg ez nem jó így. Ez a tendencia minden művésze-
ti ágban és minden stílusban megfigyelhető: úgy vélem, egy
ember, aki szereti a barokk zenét, nem bánja, ha egy adott
barokk darab nem kifejezetten eredeti, és egy Schiele-rajon-
gó szeretné Karlnak, a kitalált festőnek az alkotásait is. Néha a
társadalmi konvenciók kifejezetten az eredeti (vagy legalább-
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is szokatlan) koncepciók ellen vannak, például Kerouacnak ki
kellett törölnie a melegjeleneteket (bár megtörténtek, hiszen
Kerouac a visszaemlékezései alapján írta a művét), és bekez-
déseket és fejezeteket kellett létrehoznia, noha eredetileg az
egész egy nagy, hosszú tekercs volt, bekezdések nélkül.
Minderre azért kényszerült, mert a kora nem fogadta volna el
a homoszexualitást az irodalomban, csakúgy, mint egy re-
gényt bekezdések nélkül.
Itt egy fontos kérdéshez érünk: az, ahogy a művészetről gon-
dolkodunk, szükségszerűen befolyásolt a társadalmi konven-
ciók vagy szokások által? Ahhoz, hogy egy határozott nem-
mel válaszoljunk, feltételeznünk kell, hogy létezik egy közös

gondolkodásmód a művészetről, de sajnos nem létezik. Min-
den egyes nyelvjátékban vagy szótárban egy picit különbözik
a művészet szó jelentése, vagyis nem tudom csak úgy félre-
tenni az egyéni ízlésemet, ha általában gondolkodom a mű-
vészetről. Ha szeretem a barokk zenét, de nem szeretem a roc-
kot, akkor egy teljesen átlagos, íztelen barokk darabot is művé-
szinek tarthatok, míg a legfantasztikusabb rockszámokat is tá-
vol érezhetem a művészettől. Szóval legalább a saját ízlésem
hatással van arra, ahogy én (és mindenki más) gondolkodik a
művészetről, de elmondható-e ez a társadalmi konvenciókról
is? A válasz itt már nagymértékben függ az egyénektől, renge-
teg embert befolyásol a társadalmi konvenció vagy egy bizo-
nyos társadalmi ízlés (mint amilyet a TV-ben látunk), de lehet-
nek olyan emberek is, akikre nem gyakorolt hatást a konven-

ció, például azért, mert egy másik kultúrából származik, mint a
Szép új világ vadembere.
Szóval, attól függően, hogy mennyire szeretünk egy bizonyos
művészeti irányzatot, tartjuk az eredetiséget fontosnak egy
adott műalkotásnál. Megint, ha szeretem Schiele művészetét,
szerethetem stílusa összes másolóját, ha pedig nem, akkor
Schielét is csupán az eredetisége miatt fogom művésznek
tartani.

A hamisítvány

A másik oldalról meg kell vizsgálnunk, mi a hamisítvány.
Természetesen, ha festek valamit, és azt Rembrandtként pró-
bálom eladni, az minden gyanún felül hamis, de mi van, ha
egy elveszett barokk németalföldi festőnek tettetem ma-
gam? Ez hamisítás, vagy csupán egy ártalmatlan tréfát űzök
az emberekkel, amikor 17. századinak állítom a munkámat?
A történelem folyamán számos író, költő, sőt, néhány filozó-
fus (pl. Kierkegaard) publikált írói álnév alatt. Ennek sok oka
van, a valódi szerző több könyvet tudott eladni álnéven, vala-
mit ki akart ezzel jelenteni, vagy csupán ki akartak próbálni
egy másik stílust, és ezt egy írói álnév alatt könnyebben meg
tudták valósítani. A művésznév használata persze nem hami-
sítás, de mi van akkor, ha ezzel a művemet háromszáz éves-
nek mutatom?
Úgy gondolom, hogy ha az eredeti festő csak egy játékot ját-
szik a barokk tettetésével, akkor az elfogadható, mert nincse-
nek ezzel más szándékai, mint az emberek megviccelése
vagy egy anakronisztikus stílus kipróbálása. Például, amikor
egy tizennyolcadik százai skót költő a középkori kelta bárd,
Osszián nevén publikált, nem volt unetikus. Viszont, ha ezzel
a trükkel az alkotó pénzt szeretne szerezni (mert egy hamis
17. századi mű többet ér, mint a festő saját alkotásai), akkor
ez már nem tréfa, hanem csalás, ami elfogadhatatlan.

Hamisítvány és művészet

Mostanra közel kerültünk az idézetben felvetett kérdés
megválaszolásához. Hogyan dönthetjük el, hogy egy művé-
szi termék hamisítvány, avagy csupán egy anakronisztikus já-
ték vagy tiszteletadás. Ha én Rembrandt stílusában festek, az
azt jelenti, hogy egy hamis régi festményt csináltam? Nagy
eredmény, ha olyan jól festek hamisítványokat, hogy azokat
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mindenki eredetinek gondolja? És lehet egy jó „hamisítvány”
művészi? Számomra egy műalkotás hamis, ha azt egy másik
festő stílusában festették, függetlenül attól, hogy tiszteletadás-
ból vagy csalásból. Ez feltétlenül rosszat jelent? Nem, néhány
esetben (pl. filmek kellékeinél) nemhogy nem rossz, de egyene-
sen szükségszerű a hamis festmények elkészítése, és sok más
szituációban is elfogadható. Ha elképzelünk, például, egy
barokk stílusú festményt, amely csak egy éve készült, hogy tisz-
teletét fejezze ki a németalföldi barokk festők előtt, és úgy is néz
ki, mintha az ő munkájuk lenne, az a festmény elég nagy ered-
mény. Egy ilyen kép, mely még a legjobb szakértőket is be tudja
csapni, minden vitán felül nagy mű, és nincs vele morális prob-
léma, amíg valaki nem próbálja eredetiként eladni, és ezzel ren-
geteg pénzt keresni. De ez művészi?
Ez természetesen nagyban függ attól, hogy ki mit gondol
művészetnek. Itt én a saját definíciómat fogom használni, a

saját szótáramból, ami természetesen hibás lehet. Úgy gondo-
lom, nincs lehetőség arra, hogy visszamenjünk az időben még
a művészetben. Bár igaz, hogy sokszor az új mozgalmak a régi-
ekre építenek, néha még a nevük is arra utal, hogy valaminek az
újabb változatáról van szó (neo-valami), de még ebben az eset-
ben is azoknak az új és módosított változata, ennek ellenére,
hogy a reneszánsz óta az egyetlen fejlődés a művészi techni-
kákban az új anyagok megjelenése volt, valamint az olcsó sok-
szorosítás, szóval állandó progresszióként sem lehet rá tekinte-
ni igazán. Számomra ez olyan, mint egy egyirányú utca: lehet-

nek rajta hasonló házak, de ha egyet már elhagytam, nem for-
dulhatok vissza újra megnézni. Ezért gondolom azt, hogy a
művészetnek kerülnie kell a fentebb említett hamisítványokat,
és ezért nem tartom még ezeket a tiszteletadásokat és játéko-
kat sem művészetnek. Lehet, hogy ez eredetiség nem volt
követelmény a másolt művész korában (bár bizonyosan hozzá-
tett a művéhez), de ha valaki egy régi stílust használ is, újra kell
azt gondolnia. Elsősorban azért, mert a kultúránk jelentős mér-
tékben megváltozott azóta, de azért is, mert visszamenni az
időben a művészet terén ugyanolyan rossz, mint visszakívánni
egy meghaladott politikai rendszert. Mind a kettő a múlt része,
és bár tanulhatunk a múltunkból, még mindig a jelenben élünk.

Merker Iván 11.a

Kiegészítés:
Winners of the 23rd International Philosophy Olympiad 20�5:
Gold medals: Iván György Merker (Hungary) Antti Autio
(Finland)

A Milestone Intézet küldetése, hogy felkutassa, ápolja, külföldi
tanulmányi pályájukon elindítsa, majd hazahozza a tehetséges
diákokat, és mindebben országos központként működjön.
Arra törekszünk, hogy áthidaljuk a világ vezető egyetemei és a leg-
tehetségesebb diákok között egyelőre létező, a magyar közoktatá-
si rendszerből fakadó szakadékot.
Ezzel párhuzamosan célunk, hogy diákok és szakemberek olyan
közösségét hozzuk létre, melynek tagjai nem csak kiválóságukkal
mutatnak példát a következő generációk számára, de készek és
hajlandóak is dolgozni egy jobb jövőért otthon, Magyarországon.
Hisszük, hogy Magyarország mostani gazdasági, szociális, kultu-
rális és politikai gondjainak nagy része abból fakad, hogy képtelen
kiaknázni a világban zajló folyamatos innováció lehetőségeit.
Mindezt részben pénzügyi, részben nyelvi okokból, vagy egyszerű-
en azért, mert hiányoznak az ehhez szükséges szakmai hálózati
kapcsolódásai.
Éppen ezért mi nem kevesebbre törekszünk, mint arra, hogy lefek-
tessük a kiválóságok egy olyan tudásközpontjának alapjait, amely
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„A célunk, hogy hozzák haza a
tudást!”
Interjú Zeitler Ádámmal, a Milestone Institute társalapí-
tó-igazgatójával
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képes lebontani ezeket az akadályokat, és felruházza az ország
leendő vezetőinek generációját mindazzal a tudással, amivel
képesek lehetnek lehetőségeikkel felelős módon élni.

(idézet a Milestone Institute honlapjáról)

Az interjú ötlete úgy született meg bennem, hogy részt vet-
tem egy két részes, gondolatébresztő Az innovatív pedagógus
illetve Az innováció menedzselése című továbbképzésen. A meg-
felelő tanúsítvány kiadásának feltétele egy„portfólió”elkészítése,
melynek részét képezi egy interjú valamely az oktatásban inno-
vációt megvalósító személlyel. Ádámmal pedig találkoztam már,
hisz a Milestone egyrészt számos fazekasos diákot segített Camb-
ridge-be és egyéb rangos külföldi egyetemre bejutni, másrészt
Réka lányomat is mentorálták, aki jelenleg a UCL matematika-
agykutatás szakán tanul... Az interjú egy részét közlöm, szerkesz-
tetlenül, hogy megőrizzem az élőbeszéd sajátosságait.

Mi is tehát az innováció a Milestone működésében?
Mivel mi magunk is hosszú időt töltöttünk az angolszász oktatási
rendszerben, hazatérésünk után elgondolkodtunk azon, mi kell
ahhoz, hogy egy magyar középiskolás felvegye a versenyt azok-
kal a kortársaival is, akik felfoghatatlanul drága, átszámolva akár
évi 40-50 millió forintot kóstáló magániskolákba járnak Angliá-
ban vagy Amerikában. Miért van az, hogy egy Eton College-os
gyerek sokkal könnyebben bejut a világ legjobb egyetemei kö-
zött számon tartott Harvardra, Yale-re vagy Oxfordra, míg egy
magyar, sok esetben műveltebb, nagyobb háttértudással rendel-
kező (például fazekasos) diáknak ez sokkal nehezebb? Hol van a
kettő között a különbség?
Persze, számít az is, hogy az angol vagy az amerikai diák „hazai
pályán”van, például családja kapcsolati rendszerét vagy társadal-
mi beágyazottságát tekintve. De nem itt kell keresni a fő okokat.
A mi elemzésünkből az derült ki, hogy az ok a pedagógiai mód-
szertan különbségében van. A kontinensre, így ránk, magyarokra
is jellemző oktatási tradíció azt jelenti, hogy az oktatás alapvető-
en frontális, egyirányú, tehát a tanár leadja az anyagot, a diák pe-
dig befogadja azt. Ez másfajta készségeket épít ki a gyerekekben,
mint amit a top angolszász egyetemeken elvárnak. A magyar
rendszer nagyon erős lexikális, tárgyi tudást ad a tanulóknak, an-
nak felhasználásához azonban nem ad nekik segítséget.Tud min-
dent, de nem tudja, hogy mire lehet azt használni. Ezzel szemben
az angliai, amerikai képzés alapja a folyamatos interakció a tanár
és a diák között.
Az innováció abban rejlik, hogy ötvözzük ezt a két pedagógiai

módszert, mindkét módszer előnyeit kihasználva.
Mindezt tesszük azért, mert hosszú távú célunk az, hogy olyan
magyar értelmiség nőjön fel, amelyik az elkövetkező tíz-tizenöt
évben az új elitje lehet e Magyarországnak. Kiemelten fontos,
hogy ezek a fiatalok olyan szocializáción menjenek keresztül, ami
más országban is helytállást ad nekik. Hiszen gondoljunk bele: az a
magyar diák, aki úgy dönt, hogy legalább három évet egy angol-
szász egyetemen akar eltölteni, ott tulajdonképpen kelet-európai
bevándorlóként kell teljesítenie.Tudjuk, hogy ez most egyébként is
központi kérdés az Egyesült Királyságban, ráadásul mi nem csak azt
szeretnénk, hogy legyenek versenyben angol vagy amerikai társa-
ikkal: azt szeretnénk és arra is ösztökéljük őket, hogy legyenek
benne egyetemük legjobban teljesítő tíz százalékban. Aki ezt
végigcsinálja három-négy éven keresztül, egyenes gerinccel néz-
het tükörbe. Eszükbe sem jut majd később a sajnos itthon igencsak
elterjedt „mutyizás” és „urambátyámozás” - megtanulják, hogy
keményen kell dolgozni azért, hogy sikereket érjenek el.
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Tulajdonképpen hogyan született meg az ötlet?
A hiány felismerése hozta. Az, hogy sokszor provinciális az itthoni
gondolkozás, és hajlamosak vagyunk bezárkózni. Nem vesszük
észre, hogy micsoda fantasztikus tehetség és tudás van a gyere-
kekben, akik, mint megtapasztaltuk, ezerszer jobbak, mint az át-
lag: tudásban, felkészültségben, a tanuláshoz való viszonyukban,
munkafegyelemben. Azt láttuk, hogy amibe ma be kell fektetni, az
a tudás, a szellemi tőke, amit nem igazán kezelünk méltó helyén.

Honnan tudtátok, hogy az ötlet működőképes?
A Milestone-nak az első egy-két évét ösztönből csináltuk. Arra
mozogtunk, amerre éreztük, hogy mozognunk kell. És ez bejött.
Ami fontos, hogy megtaláltuk és összeszedtük azokat a szakem-
bereket, akik kiemelkedően jó és elhivatott szakemberek, és ké-
pesek a saját diszciplínájukról, tudományterületükről úgy beszél-
ni a diákoknak, hogy mondjuk a leginkább humán irányultságú
gyerek is beleszeressen a kémiába. (Ilyen matektanár például a
Hegedűs Pali.) Egyre több lett a„menedzseri”feladat, de fel kellett
építeni a sillabuszokat és elkezdtünk kidolgozni a tananyagokat.
Ami a szerencsénk, hogy nagyon sok szakember, középiskolai ta-
nár és akadémikus támogatását is érezzük. Például fel tudjuk hív-
ni Csermely professzort, hogy mit gondol a biológia vagy a kémia
sillabuszunkról.
Úgy érzem, a kulcs az volt, hogy megmutattuk, hogy mindent
interdiszciplinárissá kell tenni. Nem szabad megengedni egy 16
évesnek, hogy ő matekosnak higgye magát. Minimum még két-
három dologgal kötelező foglalkoznia. (Például a„Végtelen”nevű
modulunkban a végtelen definícióját a diákok megvizsgálják a
matematika, a filozófia, az irodalom és a teológia szemszögéből).
Alapelvünk az interdiszciplinaritás. Ebben a korban még nem sza-
bad kis szakembereket nevelnünk. Műveltség kell minden terüle-
ten. Nem jó, ha azt hiszi, hogy ő matekos, töris, vagy infós. Ez szű-
kítés, ezzel ignorálja a többi tudományterületet, ami veszélyes a
21. században, hiszen épp azt látjuk, hogy minden mindennel
összefügg. Meg kell szokni azt, hogy keressük a többi diszciplíná-
ban, amit használni tudunk, amit be tudunk fogni a sajátunkba.
És ebben nagyon jók ezek az angolszász egyetemek, ők ezt a
módszertant tanítják. De fontos, hogy ezt elkezdjék a diákok már
itt, gimiben.

Mi az intézmény, a gimnázium előnye abból ha Milestone-os a diákja?
Ha jó a viszony a gimnázium és a Milestone között, abból a diák
profitál a leginkább. És ha a diák sikeres, sikeres lesz a gimnázium

és a Milestone is. Ez pedig még több sikeres diákot eredményez,
és így tovább. Ehhez szükséges a jó és folytonos kommunikáció.
Mi például igyekszünk tartani a kapcsolatot diákjaink tanáraival,
rendszeresen járunk előadásokat, tájékoztatókat tartani az or-
szág középiskoláiba. Mert csak a kellő információ birtokában tud
jó döntést hozni a diák és a család is. Ha a diák külföldre szeretne
menni, akkor nézzük meg, hogy ő miben jó, és ehhez találjuk
meg neki a legjobb egyetemet és a legjobb szakot. Ez nem biz-
tos, hogy Cambridge, mert például a UCL kémiában jobb, Hong-
kongban meg remek ösztöndíjak vannak, és Oxford sokkal erő-
sebb tudományokban, mint amilyen Cambridge valaha is lesz.
Sőt, továbbmegyek: az sem biztos, hogy külföld a jó irány, lehet,
hogy itthon érdemes folytatni. A lényeg, hogy a diák érdeklődé-
séhez képest a legjobbat találjuk meg neki.

Milyen nehézségekkel kellett megküzdenetek? Milyen ellenállásba
ütköztetek?
Nem volt, csak eleinte a kishitűség, hogy talán nem fog sikerülni.
Aztán ez hamar elmúlt. Amivel nehézségünk szokott akadni, az a
jogi formánk. Magyarországon ez még a régi szocializmusból ma-
radt itt, hogy ha az oktatás pénzbe kerül, az az ördögtől való. Ne-
künk fontos a függetlenség, ezért mi a tandíjakból tartjuk el ma-
gunkat. Egyfelől ez a minőség garanciája, és közben ez teszi lehe-
tővé azt is, hogy olyan ösztöndíjprogramot működtessünk, ami a
legkiválóbbtanulóinkatésarászorulókat istámogatja.Tavalyazösz-
töndíjért folyamodók 90%-a meg is kapta tőlünk a kért támogatást.

Kellett valamiben kompromisszumot kötnötök?
Nem, soha. Ez az, amire az előbb utaltam: függetlenek vagyunk
és így van a legnagyobb szabadságunk. Senki nem szól bele,
hogy hogyan, milyen tanárokkal tanítunk.

Nem érnek vádak a hazai egyetemek részéről? Miért kell külföldre
menni?
Elvétve. A mi célunk, hogy a diákok hozzák haza a tudást. Sokan
azért nem jönnek haza, mert nincs kötődésük az anyaországhoz
öt-hat év után. A Milestone köldökzsinór. Öregdiájaink rendszere-
sen vissza-, azaz hazatérnek hozzánk. Itthon vannak a táborban,
csatornázzuk be őket magyar ösztöndíjakra, több magyar céggel
is kapcsolatban vagyunk, kutatói ösztöndíjakat szerzünk. Én hi-
szek a közösségünkben. És szerintem a közösségünk is hisz a
Milestone-ban.

Rakota Edina
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„Természetesnek lenni a legnehezebb póz, amit az ember felvehet.”
Oscar Wilde

Tisztelt Hallgatóság!

Egyetértek Oscar Wilde szavaival.
Természetesnek lenni annyi, mint felvállalni valóságos szemé-
lyiségünket mások előtt. Azonban az emberek félnek megmu-
tatni a valóságot.

De miből fakad a félelmük?
Dr. Spencer Johnson könyvében az embert a sajtja elvesztése
miatt rettegő, egy útvesztőben az étel után kutató egérhez
hasonlítja. A sajt itt mindannak a szimbóluma, ami az életben
célunk lehet: elismerés, szeretet, párkapcsolat, barátság,
egészség, lelki béke, pénz, szeretteink, emléktárgyaink és egyéb
anyagi javaink biztonsága. Ahogy az egér rövid élete alatt a
sajtja után rohan, úgy keressük mi ezeket az értékeket. Az egér
legjobban sajtja elvesztésétől tart. Tehát a félelem valójában
nem más, mint az értékvesztés lehetősége.

Azért nem merünk meghozni bizonyos döntéseket, mert
a sok lehetséges út közül rögtön a veszélyesekkel, kellemetle-
nekkel, a rossz eredményre vezetőkkel számolunk.

Mindennapi életünk hemzseg az ilyen helyzetektől. Az
emberek többsége egy darázs láttán megijed és felkészül a
csípésre. A szülők, ha a gyerek nem veszi fel mobiltelefonját,
rögtön rettegni kezdenek. Ha rákérdezünk arra, amit nem ér-
tünk, mérlegelünk: lehet, hogy kellemetlen, esetleg megalázó
helyzetbe kerülök tudatlanságom miatt. De az is lehet, hogy
egy új megközelítéssel előre lendítem az óra menetét, vagy
érdeklődésemmel beszélgetőpartnerem szimpátiáját váltom
ki. Lehet, hogy a mobil is csak lemerült, a darázs pedig elrepül.
Meg kellett volna szólítanom a lányt, fel kellett volna monda-
nom a főnöknek, küzdenem kellett volna a céljaimért, elmon-
dani szüleimnek, barátaimnak, hogy mennyire szeretem őket.

Utólag nem értjük, hogy miért nem éltünk lehetőségeinkkel.
Tehát félünk attól, hogy a valóság bemutatásával –mely hibá-
inkat is tartalmazza-, elveszítjük környezetünk, embertársaink
szeretetét, bizalmát, tiszteletét. Félelmük legyőzésére csak a
bátrak képesek, bátor emberből pedig kevés van. Ez magya-
rázza a természetesség, őszinteség ritkaságát. Ugyanaz a sze-
mély sok szerepben jelenik meg az életben. Egy férfi legyen
hű barát, szórakoztató társaság, megbízható harcostárs, szigo-
rú, de következetes apa és jó férj. Egy nő egy nap alatt egymás
után bejárja a szorgalmas háziasszony, felelős, szerető anya,
kedves barátnő szerepköreit és még meg sem érkezett mun-
kahelyére, ahol főnökével és beosztottjaival valamelyest elté-
rően viselkedik. Hazaérkezve gyermekei fogadják, akik otthon
teljesen mások, mint az iskola falain belül.

A szerepekből kivetkőzni nehéz feladat, viszont viselésük
elkerülése lehetetlen.

Musztafa Kemal pasa, a modern Törökország megterem-
tője, akit a történelem Atatürkként ismer, azt mondta egyszer:
Atatürk vagyok a népem és más nemzetek előtt, de a csalá-
domnak mindig csak Musztafa leszek.

Tehát egy tömegek által imádott, sokak által megbecsült
nagy államférfi életében is elkülönülnek a szerepek, a különfé-
le pózok.

Feldmár András, Kanadában élő magyar pszichiáter érde-
kes, szokatlan és ijesztő kérdést fogalmaz meg. Szerinte nem
az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem, hogy van-e
élet a halál előtt. Mert szerinte minden egyes, nem saját bő-
rünkben, hanem szerepeinkben – ezekben az általunk kreált
önvédelmi maszkok mögött- eltöltött perc nem a mi életünk.
Ezek alapján az emberek élettartama rövidebb, mint hittük.
Riasztóan rövid.

Mindezt megfontolva kérdezem én, vajon nem ez életünk
egyik legnagyobb, legfontosabb kérdése.

Szabad akaratom van, tehát magam döntöm el, hogy egy
x centi magas, y kg súlyú hústömeg, egy átlagos termelőesz-
köz vagyok-e életünk képzeletbeli piacán – amivé a kényszer
gyúrni akar –, vagy egy független, élő, lélegző, gondolkodó,
alkotó emberi lény, akinek érzelmei, ötletei, tervei, vágyai van-
nak.

Mindenki választhat, mi szeretne lenni. Sok sikert kívánok
ehhez a döntéshez!

Hellinger Ákos 11.b
fővárosi forduló 1. hely
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Mint aki a színek közé esett…

Az éjszaka az én nappalom,
Midőn felcsendül egy-egy új dalom
S szívemet lengedezni hagyom.
Puha, gömbölyű női mell,
Melyet ablakom tükre ver
Vissza az éjből a szobámba.
Szobámban a földön egy Kosztolányi hever.
Amint a nap szekere elvonul
A csöndes remízbe, zordul
Rárohan az égre a feketeség, kondul
A vasharang a messzeségben, fordul
A föld s a csend reám mordul.
Pirosba játszó fények szikrázó buszai
A sárga lámpafény utcai
Nevetésébe dőlnek. Az éjfelet várom.
A kulcslyukon át besurran az álom.
Az éjszaka az én nappalom,
Midőn felcsendül egy-egy új dalom
S szívemet lengedezni hagyom.

Kőrösi Péter 2015d

122 Fazekas-évkönyv

Nüanszok

Fellegek a karácsonyi éjben.
Virágeső, zsivaj, egy lány elbotlik.
Felsikolt még, s eltűnik a mélyben.
*
Megszerettelek, egy kis szilánkot
Adtál nekem magadból, majd elhagytál.
Ültünk – s a fiatalság ránk kiáltott.
*
Törött vér sikít az éjszakába,
A nehéz mély éjszakába. Egyedül.
A levegő lebegő és kába.
*
Hullik a falevél le a fáról.
Átsuhanok a zörgő jeleneken.
Alattam felhők, a világ távol.
*
„Bűzölgő betonba mártott kerék,
Sárszagú nadrágba csomagolt erény”,
Így szólott Julien, az ifjú pék.
*
Sóhajtok egyet nehezen. A fánk
És a banánkrém üldözik egymást a
Gyomromban. Komor ez a miatyánk.

Így írunk mi
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A medve és a bard
(Megjegyzés: A vers Balassi-strófában íródott.)

Sudár fenyvek mentén, sziklás patak szélén, hol hegy völggyel
összeér,
Sűrű erdő mélyén, csendes tisztás ölén szende leány táncra kél,
Gesztenye hajába, pille ruhájába belekap a hűvös szél.

Nézi is őt lopva, lantját szorongatva hős szerelmes büszke bárd,
Sem földön, sem égen, sem tűzben, sem jégben nála szebbet
nem talált.
A szemébe nézne, ketten, kéz a kézbe dúdolná szíve dalát.

De biz arra tévedt, ízes málna végett nagy szőrös barnamedve
Amint lány meglátta, száját nagyra tátva tánctól elszállott kedve,
Felhúzta topánját, megfogta szoknyáját, el is illant sietve.

De hősünk, a balga épp most fakad dalra, a bokorból zene száll,
A medvénk nem tudja, mi több, fel sem fogja, málna miért kiabál.
Bárdunk rémül, ijed, nem látott még ilyet, bokrából kisántikál,

Előlépnek ketten, bámulnak meredten, a zavaruk végleges
Ott állnak remegve, egymásra meredve, mint két kába részeges
Nem értik, hogy lehet, hogy lányból medve lett, bokorból meg
énekes.

A dohányzásról spondeusban

Füstölgő, bűzölgő
Csőformás rákkeltő
Szippants hát kátrányból
Ördöngös gyártmányból

Önkéntes sejtírtás
Sok pénzért nagy szívás
Füstfelhő, piszkosság
Belsőszerv-gyilkosság

Instant légzésrontó
Pénz- és illat-fosztó
Szörnyű ármány, vétség
Nem fér hozzá kétség

Bús szonett a sushibárban

A japán konyha igazi remeke
Növénybe tekert gyászos förtelem
Lenyelni szörnyű tortúra, gyötrelem
A tenger rizses, halas szemete

Ez a japánok napi kenyere
Századok óta erős és töretlen
Hagyomány, sőt, fogalom, lételem
A gasztronóm-kultúra teteje

Ki ily förtelmet szájába vételez
Bátor, vagy inkább rendkívül balga
A sziget-konyháról jót feltételez

Szeme fennakad, megremeg hangja
S pihegve egy mosdóról révedez
Arcának színe akár az alga

Varga Marcell 10.b
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Kar alatt forgás
/Van egy hasonló nevű rocky (tánc) figura: kar alatt forgatás/

Tulajdonképpen utálok gyufa lenni. Mért csak annyi az önazono-
sításom, hogy jó vagyok, ha könnyen meggyulladok?
Sötét van, folyton nekimegyek másoknak. De ahogy megállunk,
összerázódunk, tudom, hogy van ott valamilyen határ.
Egyszerűen lennie kell, csak még nem látom.
- Én jó vagyok.
- Mi?
- Én jó vagyok.
- És miből vontad le ezt a biztos, és bonyolult következtetést?- és
egyre többen elkezdtek válaszolni
- Csak, Az nem lehet, hogy rossz legyek,Valaki mondta, hogy látta
a szomszédját égni, és mi is ugyanolyanok vagyunk, itt mindenki
jó... Én hiszek benne, és amíg ez megy, addig jó vagyok...
- Én meg rossz vagyok! Láttok most égni? Én nem fogok fél élet-
en át reszketni azért, hogy majd meg fogok e gyulladni, és nem
fogok utána bólogatni, hogy igen, egy pillanatig jó voltam.
Én most rossz vagyok.

Hátra-vissza-pont-lép-pont-lép...

És őszintén összenevetünk a csak ma esti ismerősünkkel, vagy

csak én, de nem zavar, megért. Végre megértenek. És vázlatok-
ként siklunk át együtt, a merev szabályokon. Ilyenkor szeretem,
ilyenkor elvisel. És ahogy a teljes testem benne forog, kiizzadom
magamnak a boldogságot, és ahogy vezetek, ahogy megérti,
hogy mikor kezdjük, és hagyjuk abba, szabadnak érzem magam.
*
Csak nézem, zászlóként lengetem a kezem, és rám terül, ellep egy
mosoly, ahogy egy határ mentén először leválik belőlem egy kül-
világ.

Táptalaj

Az ég olyan, mint a legrosszabb kávé,
amit még megittam,
és cukorként áznak benne a házak,
és fölnéz a tányér, de a poháré,
inti le magát minden ma és másnap.

És fölolvadnak a fák és falak,
egy kedves kávézó,
és felhajtom újra, csak több cukorral.
Az alján összeáll, fölnéz egy alak
- Már jobb? Egy ellopott ajándék orral.

És dörzsöli száraz száját, álmos szemét,
míg a pohárért nyúl,
hogy visszafolynak a házak, a fák, én,
és megmutatja egy unalmas sebét,
és én újra megiszom azt a kávét.

Rejtett érték

Szerelemnek, vágynak nézték
a párosunk furcsa táncát
és talán akik megélték
néha szintén annak látták.

És valahol billegve pörgünk
zavarva a tiszta eget,
mikor átölelve zörgünk,
hogy kivegyek egy üveget.

Badacsonyi András 2015.c
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Sírnak az újszülöttek és sírnak a haldoklók

mielőtt éjfélt üt az óra
csapódó ajtók félúton
elrepedt könnyek a porban
és alvadó fájdalom
a füst lassan felszáll
árnyékot vet a falra
de a higanylámpák fénye már
kihűl, s elaltatja
hideg van
hideg mint minden testbe'
melyben a lélek,
bánattól fagyott cserepesre

mielőtt még éjfélt üt az óra
össze szedem mindenem
az ajtót halkan behajtom
elhamvasztom az életem
s ha a hamvai a szélben
nem felfele szállnának
s a szemekbe mennének
na akkor sírhatnának

Idillikus este

Kondul az óra.
Ül a kanapén Róza.
Nem tud magával mit kezdeni.
Ideje lenne most lefeküdni.

Nyávog a macska.
Ül a fotelben Aba.
Csak a cigizést kellene már
Abbahagynia: várja az ágy.

Reccsen a faág.
Viharfelhő felettük áll.
Mindkét öreg csak ül magában,
Egyedül vannak, külön szobában.

Kint kutya ugat.
Az óra kilencet mutat.

Az idős házaspár meg csak vár,
De Róza egyszer csak végre feláll.

Esőcsepp koppan.
Róza a hálóba csosszan.
Tízkor végre Aba is mozdul.
Morcosan az ágy felé elindul.

Csönd van.
Immár mindkét öreg horkol.
A cica is a sarokban durmol.

Most már aztán
Megmondom igazán,
Miért állt meg a világ,
Mert meghallgatásra talált imám:

Rózánál és Abánál
Volt egy nyugis este:
Bedöglött a tévé,
A fene megette.

Filipszki László
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Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
(Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság, július 3–13.)

Aranyérem
Fehér Zsombor 2015/c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

Ezüstérem
Ágoston Péter 2014/c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
Dr. Surányi László, Dobos Sándor, Pelikán József, Pósa Lajos,
Juhász Péter, Hegedűs Pál
Homonnay Bálint 2014/c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Hegedűs Pál,
Jakucs Erika, Pósa Lajos, Dobos Sándor, Dr. Surányi László
Janzer Barnabás 2015/c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

Bronzérem
Maga Balázs 2014/c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely,
Dr. Surányi László, Dobos Sándor, Juhász Péter

Nemzetközi Fizika Diákolimpia
(Kazahsztán, Asztana, július 13–21.)

Ezüstérem
Öreg Botond 2015/c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

Közép-európai Informatikai Diákolimpia
(Németország, Jéna, június 18–24.)

Ezüstérem
Zarándy Álmos 2016/c
Weisz Ambrus 2015/c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

��� Fazekas-évkönyv

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
(Tajvan, Tajpej, július 13–20.)

Weisz Ambrus 2015/c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia
(Kína, Peking július 21–25.)

Szabó Dániel Attila 2014/d
felkészítő tanárok: Studinger Józsefné
Rossen Péter 2015/b
Biro Barna Soma 2016/d
Pápay Luca 2016/d
felkészítő tanár: Oláh Tibor

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia
(Románia, Suceava, augusztus 1-10.)

Horváth János 2014/d
felkészítő tanár: Richlik-Horváth Katalin

International Young Physicists' Tournament
(Egyesült Királyság, Shrewsbury, június 3-10.)

Pham Thi Linh 2015/b
felkészítő tanár: Horváth Gábor

II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok
(Kína, Nanjing, augusztus 16–28.)

Bronzérem
Záhonyi Petra 2016/d női kardvívás

Hevesy György Országos Kémiaverseny

1. Striker Balázs 8.b
13. Besenyi Tibor 7.c

felkészítő tanár: Balázsné Kerek Marianna

Nemzetközi szereplés, országos döntő vagy budapesti helyezések
Kiemelkedő tanulmányiverseny-sikereink

2014 nyarán elért sikereink
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19. Tárkányi Damján 8.c
felkészítő tanár: Rakota Edina

KöMaL eredmények a 20013-14-es tanévben
(Minden kategóriában csak az első 10 közé jutott versenyzők
listája, a diákok neve mellett a 2013-14-es tanévben aktuális
osztályuk jelzésével.)

Matematika
A pontversenyben díjazott:
2. Fehér Zsombor 11.c
3-4. Maga Balázs 12.c
5-6. Janzer Barnabás 11.c
5-6. Szabó Barnabás 10.c
7. Ágoston Péter 12.c
8. Tossenberger Tamás 12.c

B pontverseny 1-8 évfolyam
2. Molnár-Sáska Zoltán 8.c
4. Janzer Orsolya Lili 8.c
8. Vankó Miléna 8.c

B pontverseny 9. évfolyam
7. Kovács Benedek 9.c

B pontverseny 10. évfolyam
2. Szebellédi Márton 10.c
3. Sal Kristóf 10.c
4. Nagy Kartal 10.c
8. Lajos Hanka 10.c
10. Szabó Barnabás 10.c

B pontverseny 11. évfolyam:
8. díj: Mócsy Miklós 11.c

B pontverseny 12. évfolyam:
1. Maga Balázs 12.c
5-6. Ágoston Péter 12.c
10. Csernák Tamás 12.c

C pontverseny 1-8 évfolyam:
1. Molnár-Sáska Zoltán 8.c
2. Kerekes Anna 7.c

C pontverseny 11-12. évfolyam:
5. Hegel Patrik 11.b

I pontverseny 1-12. évfolyam:
6. Kovács Benedek 9.c
10. Csernák Tamás 12.c

S pontverseny 1-12. évfolyam:
1. Weisz Ambrus 11.c
5. Kiss Péter 12.c
6. Molnár-Sáska Zoltán 8.c

A tanév során elért sikereink

Lányok Európai Matematikai Diákolimpiája (Törökország)

Ezüstérem:
Khayouti Sára 12.c
felkészítő tanárok:Dobos Sándor, Hujter Bálint,
Orosz Gyula, Pataki János, Pósa Lajos, Rubóczky György

Náboj Nemzetközi Matematikai Csapatverseny

1. Bodnár Levente, Nagy Kartal, Sal Kristóf,
Szabó Barnabás, Szebellédi Márton 11.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Pósa Lajos, Juhász Péter

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (Szabadka)

1. Szebellédi Márton 11.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

2. Vankó Miléna 9.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
Záhorsky Ákos 9.c
Zarándy Álmos 11.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

3. Szakács Lili Kata 10.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

Nemzetközi tanulmányi versenyek
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Györgypál Zsolt 12.b
felkészítő tanár: dr. Kiss Géza

Olaszországi Nemzeti Matematikai Olimpia (Cesenatico)

Aranyérem:
Kovács Benedek 10.c
felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

Ezüstérem:
Zarándy Álmos 11.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

7 fős csapatunk, Hoang Ly Melinda ��c; Janzer Lili 9c; Vályogos
Anna ��d; Nagy Kartal ��c; Szebellédi Márton ��c; Fekete Ba-lázs
(Pécs, Leöwey Gimn., 9.) és Radnai Bálint (Veszprém, Lo-vassy
Gimn., 9.) a csapatversenyben a �6. helyen végzett. (A döntőben 39
csapat vett részt.)

„Az orosz klasszikusok nyomában"
országos - határon túli - nemzetközi kulturális csapatverseny

Döntős csapatok:
Al-Farman Petra, NagyTitusz,Tikász Ábel,Végh Dóra 10.a
Hegedűs Anasztázia, Horváth Kincső, Kovács Zsófia,
Pethő Lili 10.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Döntő: �0�5. szeptember �5–�7.; Lakitelek

Nemzetközi Filozófia Diákolimpia (Tartu)

Aranyérem
Merker Iván 11.a
felkészítő tanár: Takács Márta

Ifjú Tudósok 22. Nemzetközi Konferenciája (Izmir)

Ezüstérem, fizika
Pham Thi Linh 12.b
felkészítő tanár: Horváth Gábor

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

11. Gulácsi Máté 7.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Paróczay József

5. Mészáros Anna 8.c
felkészítő tanárok: Rubóczky György, Táborné Vincze Márta

4. Farkas Ádám 9.d
felkészítő tanár: Paróczay József

2. Molnár-Sáska Zoltán 9.c
felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

1. Kovács Benedek 10.c
5. Bege Áron 10.c
6. Nguyen Viet Hung 10.c
12. Szakács Lili Kata

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Fazakas Tünde
1. Nagy Kartal 11.c

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

3. Sal Kristóf 11.c
4. Bodnár Levente 11.c
8. Szebellédi Márton 11.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza
1. Fehér Zsombor 12.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely, Pósa Lajos
1. Khayouti Sára 12.c

felkészítő tanárok:Dobos Sándor, Hujter Bálint,
Orosz Gyula, Pataki János, Pósa Lajos, Rubóczky György

14. Ács Botond 12.c
19. Babik Bálint 12.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely,
Gyenes Zoltán

A 2014. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny
eredményei

1. Fehér Zsombor és Janzer Barnabás 2015.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely, Kós Géza,
Pósa Lajos, Gyenes Zoltán, dr.Surányi László

dicséret
Maga Balázs 2014.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Kiss Gergely, Hegedűs Pál,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Juhász Péter

��� Fazekas-évkönyv
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dicséret
Homonnay Bálint 2014.c
Szabó Barnabás 2016.c
felkészítő tanárok: Hraskó András, Pósa Lajos, Kiss Gergely,
Pelikán József Gyenes Zoltán, Kiss Géza, Pósa Lajos, Dobos
Sándor, dr. Surányi László

Eötvös Loránd Fizika Verseny

2. Öreg Botond 2015/c
3. Fehér Zsombor 2015/c

Janzer Barnabás 2015/c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

Angol nyelv
I. kategória
5. Jánosi Júlia Virág 12.c

felkészítő tanár: Nagy Ildikó
9. Borsi Miklós 11.c

felkészítő tanár: Számadóné Bíró Alice
20. Szabó Máté 12.b

felkészítő tanár: Jilly Viktor
II. kategória
16. Szépkúti Bence 12.b

felkészítő tanár: Jilly Viktor

Biológia
I. kategória
7. Bíró Barna Soma 11.d

felkészítő tanár: Nagy Péter
II. kategória
25. Szabó Luca 11.b

felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet
33. Bíró János 12.c
34. Szépkúti Bence 12.b

felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, Nagy Péter
37. Nyárádi Balázs 11.b

felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet

Filozófia
5. Merker Iván György 11.a
6. Meleg András 12.d
26. Borsi Miklós 11.c
30. Für Viola Julianna 10.d

felkészítő tanár: Takács Márta

Fizika
I. kategória
1. Sal Kristóf 11.c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, dr. Kotek László,
Csefkó Zoltán

II. kategória
1. Öreg Botond 12.c
4. Janzer Barnabás Kristóf 12.c
5. Fehér Zsombor 12.c
10. Kovács Máté 12.b
16. Györgypál Zsolt 12.b
22. Tamás Csongor 12.b
28. Gnandt Balázs 12.b

felkészítő tanár: Horváth Gábor
30. Rossen Péter 12.b

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor,
Takács Lajos

Francia nyelv
I. kategória
11. Szebellédi Márton 11.c

felkészítő tanárok: Bartha Gabriella, Seres Fanny
14. Kőrösi Péter 12.d

felkészítő tanár: Bartha Gabriella
17. Pham Thi Linh 12.b

felkészítő tanár: Seres Fanny
22. Marosi Petra 12.d

felkészítő tanár: Bartha Gabriella
31. Fekszi Fruzsina 12.d

felkészítő tanárok: Bándi Írisz Réka, Bartha Gabriella
36. Tárkányi Laura 11.b

felkészítő tanárok: Seres Fanny, dr. Kelecsényiné Molnár Katalin

Fazekas-évkönyv ���

Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyek
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Magyar nyelv
11. Grund Anna Borbála 12.a
14. Békefi Teodóra 12.a

felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya
22. Sümegi Kinga 11.a

felkészítő tanárok: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin,
Petz György

Matematika
II. kategória
4. Árvai Adolf 12.b

felkészítő tanár: dr. Kiss Géza
9. Mándoki Sára 12.d

felkészítő tanár: Paróczay József
19. Tamás Csongor 12.b

felkészítő tanár: dr. Kiss Géza
37. Szabó Péter Bernát 12.d
45. Várkonyi Ádám 12.d

felkészítő tanár: Paróczay József
III. kategória
1. Janzer Barnabás Kristóf 12.c

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

2. Fehér Zsombor 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely

3. Szabó Barnabás 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László

4. Bodnár Levente 11.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán, Pósa Lajos, dr. Kiss Géza,
Juhász Péter, dr. Surányi László

6. Khayouti Sára 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Hujter Bálint,
Pataki János, Pósa Lajos, Rubóczky György, Orosz Gyula

7. Szalka Áron 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

9. Zarándy Álmos 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Surányi László,
dr. Kiss Géza, Pósa Lajos

11. Sal Kristóf 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László

��� Fazekas-évkönyv

Informatika
I. kategória
33. Mócsy Miklós 12.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila
43. Sörös Dávid 11.d

felkészítő tanár: Farkas Csaba
II. kategória
3. Weisz Ambrus 12.c

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

4. Zarándy Álmos 11.c
felkészítő tanárok: Weisz Ágoston, Horváth Gyula,
Zsakó László, Zarándy Lászlóné, Pásztor Attila

49. Virág-Tulassay Zsolt 12.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Kémia
I. kategória
10. Öreg Botond 12.c

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
12. Szabó Luca 11.b

felkészítő tanár: Rakota Edina
II. kategória
11. Szabó Péter Bernát 12.d

felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Rakota Edina
15. Fülöp Áron 12.b
16. Lauer Máté 12.b
19. Árvai Adolf 12.b
28. Kiss-Illés Gergely 12.b

felkészítő tanár: Albert Attila

Magyar irodalom
5. Ratkovics Gábor 11.c

felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs
16. Végh Veronika 12.d
25. Nyárádi Balázs 11.b

felkészítő tanár: Turcsányi Márta
26. Balog Laura 12.a

felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya
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15. Csanálosi Balázs 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

15. Englert Franciska 12.c
21. Ács Botond 12.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dobos Sándor,
Kiss Gergely

21. Göde Ábel 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán,
Kiss Gergely, Pósa Lajos

21. Szebellédi Márton 11.c
felkészítő tanárok:Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos, Juhász Péter

28. Nagy Kartal Dávid 11.c
felkészítő tanárok:Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László

31. Öreg Botond 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Orosz Gyula,
Hujter Bálint, Pataki János

32. Talyigás Gergely 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Hujter Bálint,
Pataki János, Orosz Gyula, Pósa Lajos

35. Babik Bálint 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán,
Kiss Gergely

�5. Farkas Domonkos 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

35. Iványi Béla 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán,
Kiss Gergely

43. Kovács Bence 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László

43. Lajos Hanka 11.c
felkészítő tanárok: dr. Surányi László, Gyenes Zoltán,
dr. Kiss Géza, Táborné Vincze Márta

43. Virág-Tulassay Zsolt 12.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely

Német nyelv
I. kategória
6. Tárkányi Laura 11.b

felkészítő tanár: Füzesséry Zoltánné

Olasz nyelv
I. kategória
19. Nagy Péter 12.b
25. Békefi Teodóra 12.a
30. Tárkányi Laura 11.b

felkészítő tanár: Füzesséry Zoltánné

Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny

Angol nyelvi OÁTV
9. Besenyi Tibor 8.c

felkészítő tanár: Csath Judit
16. Gyöngyösi Máté 8.d

felkészítő tanár: Czene Zsuzsanna

XXVI. Bátaszéki Matematikaverseny

5. Gyetvai Miklós 6.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika

10. Le Julianna Phuonglinh 6.a
felkészítő tanár: Pereczes Mariann

13. Terjék András 5.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika

1. Jedlovszky Pál 7.c
2. Gulácsi Máté 7.c
11. Kotmayer Előd 7.c
18. Kálóczy Kristóf 7.c

felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Paróczay József

1. Kerekes Anna 8.c
2. Márton Dénes 8.c
9. Saár Patrik 8.c
9. Vári-Kakas Andor 8.c
22. Mészáros Anna 8.c
27. Mohácsi Márton 8.c

felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Rubóczky György

Fazekas-évkönyv ���

Egyéb tanulmányi, művészeti és
sportversenyek
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Pósa Lajos, Juhász Péter
3. Bridzs 11.c

Borsi Miklós, Csanálosi Balázs, Farkas Domonkos,
Lajos Hanka
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, Surányi László,
Táborné Vincze Márta

1. F415 12.c – továbbjutott a nemzetközi döntőbe
Ács Botond, Babik Bálint, Fehér Zsombor, Iványi Béla
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Fazakas Tünde,
Gyenes Zoltán, Kiss Gergely

Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny

6. Terjék András 5.b
1. Gyetvai Miklós 6.b

felkészítő tanár: Jakucs Erika
4. Soós Máté 7.c
10. Nagy Nándor 7.c
15. Magyar Zsuzsanna 7.c
32. Szabó Lilianna 7.c

felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Paróczay József
4. Kerekes Anna 8.c
6. Matolcsi Dávid 8.c
12. Mészáros Anna 8.c
15. Vári-Kakas Andor 8.c
32. Csizmadia Viktória 8.c
34. Csabai Mátyás 8.c

felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta, Rubóczky György

Gordiusz Országos Matematika Tesztverseny

2. Molnár-Sáska Zoltán 9.c
8. Kulcsár Gergő 9.c
20. Imolay András 9.c

felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
10. Bosits Balázs 10.c
20. Németh Hanna 10.c
24. Éles Márton 10.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor
5. Nagy Kartal 11.c

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

Bolyai Matematikai Csapatverseny

Országos forduló
3. Fordul a kocka 3.b

Kocsis Péter, Lebor Hannah Lily,
Sándor Mátyás István, Sándor Zsófia
felkészítő tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes

19. Túrórudik 7.a
Fejes Eszter, Osztovits Pál, Csiba Krisztina Terézia,
Vörös Álmos
felkészítő tanár: Jakucs Erika

1. Kétoldalú Möbius-szalag 8.c
Csabai Mátyás, Kerekes Anna, Matolcsi Dávid,
Márton Dénes
felkészítő tanár: Rubóczky György

2. Védd a fákat, egyél hódot 4.0 9.c
Németh Balázs, Szakály Marcell, Tárkányi Damján Péter,
Zólomy Kristóf
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

3. Befo-gólya 9.c
Lakatos Ádám, Vankó Milena, Alexy Marcell, Nagy Dávid
felkészítő tanárok: Hujber Bálint, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos

4. Átfo-gólya 9.c
Bukva Balázs, Bursics Balázs, Imolay András,
Molnár-Sáska Zoltán
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos,
Szűcs Gábor

7. Csapatjuk 10.b
Andó Szabolcs, Kecskés Dominik, Khayouti Ádám,
Móritz Dorottya
felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter

1. Felső határ 10.c – továbbjutott a nemzetközi döntőbe
Bege Áron, Csitári Nóra, Kovács Benedek,
Szakács Lili Kata
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

2. Matokosok 10.c
Bosits Balázs, Bőhm Zsombor, Morassi Dávid,
Németh Hanna
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

1. Koviubi 11.c – továbbjutott a nemzetközi döntőbe
Bodnár Levente, Nagy Kartal, Sal Kristóf,
Szebellédi Márton
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, Surányi László,
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Umann Dávid 8.c
további döntősök:

Al-Sayed Zakariás 8.c
Besenyi Tibor 8.c
Csabai Mátyás 8.c
Márton Dénes 8.c
Mészáros Anna 8.c
Pál Viktória 8.c
Saár Patrik 8.c
Tran Ádám 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Rubóczky György

Kalmár László Országos Matematikai Verseny

döntősök: Gyetvai Miklós 6.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika
Martinák Zalán 7.c
Kálóczi Kristóf 7.c
Jedlovszky Pál 7.c
Soós Máté 7.c
Nagy Nándor 7.c
Gulácsi Máté 7.c
Molnár-Sáska Zsófia 7.c
Lovász Botond 7.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Paróczay József
Bötkös Benedek 8.c
Saár Patrik 8.c
Kerekes Anna 8.c
Kiss Gergely 8.c
Vári-Kakas Andor 8.c
Umann Dávid 8.c
Márton Dénes 8.c
Matolcsi Dávid 8.c
Tiszay Ádám 8.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Rubóczky György

2. Fehér Zsombor 12.c
11. Khayouti Sára 12.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely, Pósa Lajos

VIII. Dürer Országos Matematika Csapatverseny

3. Bogdándi Lilla 9.b, Majoros Anikó 9.b
Molnár-Sáska Zoltán 9.c

10. Fricska Dorottya 9.b és Kulcsár Gergely 9.c

Varga Tamás Országos Matematika Verseny

7. évfolyam 1. kat.
döntős Nguyen Phuong Thao Vy 7.d

felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter
7. évfolyam 2. kat.
dicséret Soós Máté 7.c
dicséret Nagy Nándor 7.c
további döntősök:

Brandreth Garret 7.c
Fajszi Bulcsú 7.c
Galsa Tamás 7.c
Kálóczy Kristóf 7.c
Kotmayer Előd 7.c
Martinák Zalán 7.c
Mazzag Péter 7.c
Porkoláb Lili 7.c
Szabó Liliana 7.c
felkészítő tanárok: Táborné Vincze Márta,
Paróczay József

8. évfolyam 1. kat.
döntősök: Domokos Mátyás 8.a

felkészítő tanár: Jakucs Erika
Hegyi Péter 8.d
felkészítő tanár: Rubóczky György

8. évfolyam 2. kat.
I. díj Matolcsi Dávid 8.c

Kerekes Anna 8.c
Bötkös Benedek 8.c
Kiss Gergely 8.c
Tiszay Ádám 8.c
Vári Kakas Andor 8.c
Csizmadia Viktória 8.c
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dicséret Vankó Miléna 9.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

dicséret Imolay András 9.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint,
Pósa Lajos, Szűcs Gábor

további döntősök:
Barabás Ábel 9.c
Harsányi Benedek 9.c
Krausz Gergely 9.c
Lakatos Ádám 9.c
Szakály Marcell 9.c
Xu Dávid 9.c
Zólomy Kristóf 9.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

Haladók III.kat.
dicséret Csitári Nóra 10.c
dicséret Kovács Benedek 10.c
dicséret Nguyen Viet Hung 10.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor
további döntősök:

Bege Áron 10.c
Bosits Balázs 10.c
Böhm Zsombor 10.c
Éles Márton 10.c
Kuchár Zsolt 10.c
Morassi Dávid 10.c
Németh Hanna 10.c
Németh Róbert 10.c
Pricz Márton 10.c
Temesi András 10.c
Török Péter 10.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

Curie Matematika Emlékverseny

Hegyi Péter 8.d
felkészítő tanár: Rubóczky György

Nemzetközi Matematika Diákolimpia (IMO)
hazai válogató versenye

Az idei matematika diákolimpia Thaiföldön lesz, Chiang-Mai
városban, július 4–16-ig. A hatfős csapatba három fazekasos diák

��� Fazekas-évkönyv

Medve Szabadtéri Matekverseny
A júniusi döntőbe jutott csapatok:

Medvebocs kategória
3. Barna Benjámin, Terjék András, Zelles Károly 5.b

Kismedve kategória
1. Al-Sayyed Zakariás, Kiss Gergő, Mohácsi Márton 8.c
2. Morassi Máté, Tiszay Ádám, Vári-Kakas Andor 8.c
2. Kálóczi Kristóf, Kotmayer Előd, Martinák Zalán 7.c

Jegesmedve kategória
4. Bukva Balázs, Imolay András, Lakatos Ádám, 9.c

Arany Dániel Országos Matematikai Tanulóverseny

Kezdők, I. kat. döntősök:
Barcsi Liza 9.a
felkészítő tanárok: Hámori Veronika, Halasi Márta
Móricz Benedek 9.a
Szalka Sára 9.a
felkészítő tanár: Koren Balázs

Kezdők, II. kat. döntősök:
Bogdándi Lilla 9.b
Dittrich Rebeka 9.b
Kolozsvári Nataniel 9.b
Majoros Anikó 9.b
felkészítő tanár: Szoldatics József
Cu Le Dieu Huong 9.d
Farkas Ádám 9.d
Kubovics Márton 9.d
felkészítő tanár: Paróczay József
Ujváry Szilvia 9.d
felkészítő tanár: Solti Edit

Kezdők, III. kat.
1. díj Molnár-Sáska Zoltán 9.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint,
Pósa Lajos, Szűcs Gábor, Táborné Vince Márta

1. díj Záhorsky Ákos 9.c
2. díj Bursics Balázs 9.c
3. díj Németh Balázs 9.c
3. díj Tárkányi Damján 9.c
dicséret Nagy Dávid 9.c
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került: Fehér Zsombor és Janzer Barnabás a 12.c-ből és
Szabó Barnabás a 11.c-ből.

Közép-európai Matematika Olimpia (MEMO)
hazai válogató versenye

A Magyarországot képviselő csapatba ketten kerültek be isko-
lánkból: Nagy Kartal 11.c és Kovács Benedek 10.c. A MEMO
idén Koperben, Szlovéniában lesz augusztus 25–31-ig.

Öveges József Országos Fizikaverseny

döntős Domokos Mátyás 8.a
felkészítő tanár: Szokolai Tibor

döntős Matolcsi Dávid 8.c
3. díj Bötkös Benedek 8.c
3. díj Nagy Benedek 8.c

felkészítő tanár: Csefkó Zoltán

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny

15. Alexy Marcell 9.c
felkészítő tanár: Dvorák Cecília

16. Verkmann Zsombor 9.d
21. Palánki Lajos 9.d

felkészítő tanár: Richlik-Horváth Katalin
27. Vankó Miléna 9.c

felkészítő tanárok: Dvorák Cecília, Vigh Máté
37. Striker Balázs 9.b

felkészítő tanár: Dvorák Cecília,
Richlik-Horváth Katalin

21. Török Péter István 10.c
30. Kovács Benedek 10.c
döntős Bege Áron 10.c
döntős Csitári Nóra 10.c

felkészítő tanár: Szokolai Tibor

Szilárd Leó Országos Fizikaverseny

2. Öreg Botond 12.c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogató Fizikaverseny

1. Öreg Botond 12.c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

3. Janzer Barnabás 12.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

4. Sal Kristóf 11.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor, dr. Kotek László,
Csefkó Zoltán

Öreg Botond és Sal Kristóf csapattagok, július 5-12, Mumbai,
India

Középiskolai Kémiai Lapok
2014/2015. évi beküldős versenye

A pontverseny (9. osztály)
2. helyezett Takács Boglárka 9.b

felkészítő tanára: Keglevich Kristóf
K pontverseny (9-10. osztály)
4. helyezett Semperger Zsolt 10.b

felkészítő tanára: Keglevich Kristóf

XXII. Országos Arany János Irodalmi Verseny

ezüstérem Végh Dóra Eszter 10.a
bronzérem Al-Farman Petra 10.a
bronzérem Kósa Anna 10.a

felkészítő tanár: Turcsányi Márta
döntős Für Viola 10.d

felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya
döntős Miklós Réka 10.a
döntős Nagy Titusz 10.a
döntős Pótor Anett 10.a

felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Szép Magyar Beszéd

döntős Besenyei Tibor 8.c
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Kazinczy-verseny

döntős Hulzebos Dorina 11.a

Fazekas-évkönyv ���
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döntős Kotán Krisztina 12.d
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny

1. Kocsi Ádám 12.d
Sátoraljaújhely város plakettjében részesült kimagasló
teljesítményéért

4. Hellinger Ákos 11.b
Sátoraljaújhely város plakettjében részesült kimagasló
teljesítményéért
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Arany János Anyanyelvi Verseny

2. Domokos Mátyás 8.a
felkészítő tanár: Oláh Tibor

3. Presits Petra 6.a
felkészítő tanár: Studinger Józsefné

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

budapesti forduló:
2-3. Berzi Dóra 6.a

felkészítő tanár: Studinger Józsefné

Nyelvész Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

10. Presits Petra 6.a
felkészítő tanár: Studinger Józsefné

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Országos forduló
16. Írásban jelölt teljes hasonulás

Balogh Zsombor András, Büki Balázs Richárd,
Sipos Botond, Zsolnai Luca 7.d
felkészítő tanár: Studinger Józsefné

13. Apámék csapata
Morassi Máté, Tiszay Ádám, Varga Bálint Márk,
Vári-Kakas Andor 8.c
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

��� Fazekas-évkönyv

„Laborfalvi Rózától Törőcsik Mariig”- Nemzeti Színház-tör-
téneti vetélkedő

7. zsEpic! csapat
Dávid Patrícia, Horváth Dorottya, Nemes Nadin,
Szabó Csenge 11.a

,,Így írtok ti...” kreatív íróverseny

Vers-különdíj:
Szabó Csenge 11.a

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

13. Németh Flóra 10.b
kiemelt dicséret

Szajbély Anna 10.d
felkészítő tanár: Péli Ágota

Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny

fővárosi forduló:
1. Hellinger Ákos 11.b

továbbjutott a júniusi országos döntőbe
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Fővárosi Horváth Mihály Történelmi Tanulmányi Verseny

5-6. évfolyam: Élet a budai várban
1. Csepregi-Horváth Péter 6.b
3. Presits Petra 6.a
4. Olay Hanna 6.a
6. Khern Bodza 6.a
8. Holnapy Bence 6.b

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
7-8. évfolyam: Az első világháború
1. Olasz Katalin 8.a
2. Vámos Anna 8. a
4. Rajkai László 7.b

elnyerte munkájával a legjobb versenydolgozat címet.
6. Khern Mandula 8.a
8. Riesz Vera 7.a

felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
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XVII. Dr. Árokszállássy Zoltán
Országos Biológia-környezetvédelmi Verseny

II. kategória
2. Semperger Zsolt 10.b
16-17.

Bottlik Olívia 10.b
25. Takách Éva 10.b

felkészítő tanár: Nagy Péter
III. kategória
13. Zahemszky Dániel 12.b

felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi
Tanulmányi Verseny

2. Semperger Zsolt 10.b
11. Ürge Dániel 10.b

felkészítő tanár: Nagy Péter

ELTE - ICA Térképrajz pályázat

1. Sturcz Katalin 8. b
felkészítő tanár: Szabó Júlia

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

Verkmann Zsombor 9.d
felkészítő tanár: Vizy Zsolt

Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny

2. Sipos Botond 7. b
felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

Nemes Tihamér Országos Programozói Verseny

2. Kiss Gergely 8.c
18. Nagy Nándor 7.c
24. Vári-Kakas Andor 8.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila

Fazekas-évkönyv ���

10. Makovi Dorka 7.d
felkészítő tanár:Tokár Gábor

Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny

3. Fehér Zsolt 11.d, Rottek Bence 11.d,
Vályogos Anna 11.d
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

2. Zoo-logic
Árvay-Vass Iván Ottó, Balogh Zsombor András,
Sipos Botond, Szűcs Balázs 7.d
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika, Csefkó Zoltán,
Balázsné Kerek Marianna, Kádárné Szalay Eszter

3. #include fazekas
Al-Sayyed Zakariás, Bötkös Benedek,
Márton Dénes, Mészáros Anna 8.c
felkészítő tanárok: Kádárné Szalay Eszter, Balázsné Kerek
Marianna, Csefkó Zoltán, Vizy Zsolt

7. Infrasr...infraskrut...na jó inkább felmondok!
Morassi Máté, Tiszay Ádám, Varga Bálint Márk,
Vári-Kakas Andor 8.c
felkészítő tanárok: Kádárné Szalay Eszter, Balázsné Kerek
Marianna, Csefkó Zoltán, Vizy Zsolt

10. Balotellitabik
Barna Veronika, Király Dorottya, Pató Bálint,
Vörös András 7.b
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika, Kádárné Szalay
Eszter, Richlik-Horváth Katalin, Balázsné Kerek Marianna

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

Bolla Gitta 5.a, Lehoczky Zsófia Zsuzsanna 6.b
Vokó Janka 5.a, Csiba Krisztina Terézia 7.a
Kiss Dorottya 7.a, Vörös András 7.b
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

118_verseredmenyek_kész:Layout 1 2015.05.28. 12:35 Oldal 137



4. Alexy Marcell 9.c
12. Molnár-Sáska Zoltán 9.c

felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Weisz Ágoston, Danka Miklós
15. Kovács Benedek 10.c
16. Németh Balázs 9.c
32. Bálint Martin 9.c
45. Janzer Orsolya Lili 9.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila

Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny

50. Koródi Flóra 9.d
64. Chladny Gergely 10.d

felkészítő tanár: Richlik-Horváth Katalin

Nemzetközi Informatika Diákolimpia válogatóversenyek

Weisz Ambrus 12.c
Zarándy Álmos 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Mindketten csapattagok, július 26 - augusztus 2, Almaty, Ka-
zahsztán

Közép-európai Informatika
Diákolimpia válogatóversenyek

Alexy Marcell 9.c
Zarándy Álmos 11.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Mindketten csapattagok, június 29 - július 4, Brno, Cseh Köz-
társaság

Nemzetközi Filozófia Diákolimpia válogatóversenye

1. Merker Iván 11.a
felkészítő tanár: Takács Márta

Képviseli Magyarországot az olimpián, május 14 - 18, Tartu,
Észtország

Hevesy György Országos Kémiaverseny

döntős Nagy Nándor 7.c
döntős Gulácsi Máté 7.c

döntős Soós Máté 7.c
felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf,
Balázsné Kerek Marianna

döntős Fajszi Bulcsú 7.c
felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

döntős Besenyi Tibor 8.c
felkészítő tanár: Balázsné Kerek Marianna

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny

1. Striker Balázs 9.b
4. Boros Dániel 9.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
9. Németh Balázs 9.c

felkészítő tanár: Rakota Edina
12. Martinusz Róbert Márk 9.b

felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Telek László
13. Jedlovszky Krisztina 9.b
21. Szőke Dániel 9.b
22. Tran Quoc Huy 9.b
26. Conrád Kata 9.b
33. Balázs Bence 9.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
7. Szurop Máté 10.d

felkészítő tanárok: Rakota Edina, Albert Attila
9. Kovács Benedek 10.c
11. Szakács Lili Kata 10.c
14. Török Péter 10.c
17. Lelik Alíz 10.c
23. Beke Áron Kristóf 10.

felkészítő tanár: Albert Attila

Eötvös József Tanulmányi Verseny

filozófia szekció
1. Merker Iván 11.a

felkészítő tanár: Takács Márta

angol szekció
1. Für Viola 10.d

felkészítő tanár: Zanatiné Szántai Ildikó

„Európa Ifjú Költője” műfordító verseny
dicséret Für Viola 10.d

��� Fazekas-évkönyv
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„Bútorozd be a várost!”
utcabútor formatervezési pályázat

1. Ürmössy Barbara 9.b
felkészítő tanárok: Mészáros Zsuzsanna, Zele János

IV. Bánki Legonap robot verseny

3. MS Fazekas
Umann Dávid 8.c, Kurucz Márton külső iskola
felkészítő tanárok: Leitereg András, Karsai Zsuzsa

4. Nano-X-Team
Tóth Bálint 8.b, Palánki Lajos 9.d, Szakály Marcell 9.c
felkészítő tanárok: Kalló Bernát, Karsai Zsuzsa

VI. Robotprogramozó országos csapatverseny

2. MS Fazekas
Umann Dávid 8.c, Kurucz Márton külső iskola
felkészítő tanárok: Leitereg András, Karsai Zsuzsa

XIV. Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny

fővárosi forduló
1. Olasz Katalin Anna, Khern Mandula Csilla,

Tóth Anikó Katalin 8.a
felkészítő tanárok: Karsai Zsuzsa, Eperjesi Ágnes

Az országos döntőre 2015. május 22 - 23 között kerül sor
Veszprémben.

Bakonyi Bitfaragó Bajnokság

3. Emigránát csapat
Erdős Márton, Székely Szilveszter, Váradi Péter,
Weisz Ambrus 12.c

Országh László Szótárhasználati Verseny

5. Mutant Teenagers
Sturcz Valentina, Pálya Hanna, Várnai Olivér 8.b

21. London Girls
Tóth Anna, Vokó Janka, Mag Sára 5.a

22. USA
Tang Bettina, Robin Eszter, Molnár Dóri 5.a
felkészítő tanár: Ungor Andrea

Éneklő Ifjúság minősítő hangverseny

Arany diploma
Lukin Eszter Vegyeskar
karnagy: Németh Sándor

A 2014/2015-ös tanév sporteredményei
(budapesti és az országos I-VI. hely)

Történelmi váltófutás

Általános iskolás lányok („A” csapat)
Csaba Szonja 8.c, Stewart Zsófia 8.c,
Szapadinu Szofia 6.b, Lehoczky Zsófia 6.b
Magó Laura 7.b, Csiba Terézia 7.a, Jex Lili 7.b,
Szakáll Fanni 7.c, Szakál Jázmin 5.a, Móré Zsófia 5.a
Matisz Dorka 5.a, Bogdánfi Lilla 9.b, Domokos Lenke 6.b
A csapat a második helyen végzett.

Általános iskolás lányok („B” csapat)
Kerekes Anna 8.c, Mag Sára 5.a, Nguyen Puong Thao 7.d,
Baranyi Judit 7.d, Magyar Zsuzsa 7.c, Szmodits Luca 7.a,
Dóra Vera 7.a, Riesz Vera 7.a, Horváth Roxana 8.a,
Novák Éva 7.b, Mészéros Anna 8.d, Golopencza Nóra 5.a,
Szécsi Fanni 7.a
A csapat a harmadik helyen végzett

Általános iskolás fiúk
Hegyi Péter 8.d, Bácskai Bence 8.b, Juhász Donát 8.b,
Jahoda Krisztián 7.a, Németh Márton 8.d,
Varsóczi Kristóf 7.a, Soós Máté 7.c, Kántor András 7.c,
Nagy Domonkos 7.b, Vörös Álmos 7.a,
Felszeghy Márton 7.b, Nagy Szabolcs 5.a, Halász Béni 7.b
A csapat a második helyen végzett.

Középiskolás lányok
F. Tóth Anna 12.a, Újlaki Katalin 12.b, Németh Flóra 10.b ,
Szabó Luca 11.b, Zsombor Zita 12.a, Szegő Szonja 9.a,
Csige Boglárka 11.c, Simon Annamária 11.,
Ürmössy Barbara 10.b, Kiss Anna 9.b,
Jedhorszky Krisztina 9.b, Bálint Réka 9.d, Móré Judit 9.b
A csapat az ötödik helyen végzett.

Fazekas-évkönyv ���
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Középiskolás fiúk
Meleg András 12.d, Várgedő Bálint 11.c,
Ürge Dániel 10.b, Tamás Csongor 12.b, Fehér Zsolt 11.d,
Kiszli Zalán 9.c, Kéri Máté 11.c, Kulcsár Gergely 9.c,
Nagy Dávid 9.c, Körösi Péter 12.d, Kass Dániel 12.d,
Dobai Tamás 10.b, Wolf Ádám 12.c
A csapat az ötödik helyen végzett.

Atlétika budapesti diákolimpia

III. korcsoport – lány
Magasugrás
5. Kállai Zsófia 5.b
Kislabdahajítás
4. Szécsi Fanni 7.a
5. Barna Veronika 7.b

4×100 méteres váltó
4. Matisz Dóra 5.a, Móré Zsófia 5.a,

Riesz Vera 7.a, Csomó Lia 6.b

III. korcsoport – fiú
Magasugrás
5. Dittrich Levente 7.a

4×100 méteres váltó
„A” csapat 2. hely

Fajta Péter 6.b, Forreiter Márk 6.b, Müller György 5.a,
Nagy Szabolcs 5.a

„B” csapat 3. hely
Angyal Attila 5.a, Vörös Levente 5.a,
Horváth Ákos 6.a, Bajkay János 6.a

Atlétika diákolimpia ügyességi és váltófutó ügyességi
csapatbajnokság

III-IV. korcsoport – fiú
Magasugrás

Forreiter Márk 6.b, Vantal András 7.a,
Tiszay Ádám 8.c, Dittrich Levente 7.a
A csapat a harmadik helyen végzett.

10×200 méteres vegyes váltó (5 fiú, 5 lány)
Csomó Lia 6.b, Dittrich Levente 7.a,
Emri Emőke 7.d, Vantal András 7.a, Magyar
Zsuzsa 7.c, Nagy Domonkos 7.b, Benedek
Borbála 8.d, Bácskai Bence 8.a, Csaba Szonja 8.d,
Czipó Marcell 8.d
A csapat a negyedik helyen végzett

III-IV. korcsoport – lány
Magasugrás

Olasz Katalin 8.a, Benedek Borbála 8.c,
Csaba Szonja 8.c, Szakáll Fanni 7.c, Király
Dorottya 7.b
A csapat az első helyen végzett.

Távolugrás
Benedek Borbála 8.c, Csaba Szonja 8.c,
Olasz Katalin 8.a, Csomó Lia 6.b
A csapat a harmadik helyen végzett.

Súlylökés
Csaba Szonja 8.c, Benedek Borbála 8.d, Novák

Éva 7.b,
Horváth Adél Roxána 8.c
A csapat a második helyen végzett.

V-VI korcsoport - lány
4×800 m

Móricz Dorottya 10.a, Simon Annamária 11.d,
Südi Anna 11.a, Szabó Luca 11.b
A csapat a harmadik helyen végzett.

Kéttusa budapesti diákolimpia

I. korcsoport - lányok
Egyéni eredmények
2. Nemes Kamilla 2.a
3. Kun Zsófia 3.e
Csapateredmény
1. Nemes Kamilla 2.a, Kun Zsófia 3.e
6. Góbor Szonja 2.a, Hidas Villő 2.a
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II. korcsoport - lányok
Egyéni eredmények
1. Golopencza Nóra 5.a
2. Ganczer Lea 4.a
Csapateredmények
1. Golopencza Nóra 5.a, Ganczer Lea 4.a
5. Golopencza Szonja 3.a, Vámos Eszter 4.b

III. korcsoport - fiúk
Egyéni eredmények
4. Ganczer Simon 6.a
Csapateredmények
5. Ganczer Simon 6.a, Vásárhelyi Máté 6.a

III. korcsoport - lányok
Egyéni eredmények
5. Czeczon Réka 6.a
Csapateredmények
1. Czeczon Réka 6.a, Albert Panna 6.a
6. Balkányi Zsófia 6.b, Móré Zsófia 5.a

IV. korcsoport - fiú
Csapateredmények
3. KeresztfalviBálint9.c,DombaiZétény7.a
5. Vámos Tamás 7.c, Imre Ferenc 6.b

IV. korcsoport - lányok
Egyéni eredmények
5. Csiba Terézia 7.a 6. Benedek Borbála 8.d

Csapateredmények
2. Csiba Terézia 7.a, Benedek Borbála 8.d
3. Novák Éva 7.b, Benedek Borbála 8.d

Kéttusa országos diákolimpia

I. korcsoportort – lány
Egyéni eredmények
4. Nemes Kamilla 2.a 6. Kun Zsófia 3.e
Csapateredmény: 2. hely

II. korcsoport – lány
Egyéni eredmények

2. Golopencza Nóra 5.a 3. Ganczer Lea 4.a
Csapateredmény: 2. hely

Atlétika – többpróba diákolimpia

IV. korcsoport – lány
Bogdándi Lilla 9.b, CsizmadiaViktória 8.c
Benedek Borbála 8.d, Csaba Szonja 8.c,
Novák Éva 7.b
A csapat az ötödik helyen végzett.

Balogh Tamás emlékverseny

V –VI. korcsoport - lány
Magasugrás

Majoros Anikó 9.b, Bogdándi Lilla 9.b,
Jedlovszky Krisztina 9.b, Kiss Anna 9.b
A csapat a negyedik helyen végzett.

Mezei futás budapesti diákolimpia

VI. korcsoport – lány
Csige Boglárka 11.d, Fóris Anna 11.b,
Szabó Luca 11.b, Vadász Tamara 11.c
A csapat a harmadik helyen végzett.

Úszás budapesti diákolimpia

I. korcsoport - lány
50 méter gyors
4. Nemes Kamilla 2.a
10. Kun Zsófia 3.e
50 m hát
3. Nemes Kamilla 2.a
5. Kun Zsófi 3.e

II. korcsoport - lány
50 méter gyors
2. Golopencza Nóra 5.a
8. Ganczer Lea 4.a
50 m mell
3. Golopencza Nóra 5.a
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4×50 méteres gyorsváltó
III. korcsoport - lány” A” kategória

Golopencza Szonja 3.a, Czeczon Dorka 3.a,
Ganczer Lea 4.a, Golopencza Nóra 5.a
A csapat a harmadik helyen végzett

4×50 méteres gyorsváltó
IV. korcsoport - lány „B” kategória

Tótth Sarolta 8.d, Csiba Terézia 7.a, Lazányi Luca 7.d,
Katona Viktória 8.a
A csapat a harmadik helyen végzett.

Úszás országos diákolimpia
50 m hát
4. Nemes Kamilla 2.e 4. Golopencza Nóra 5.a

50 m gyors
III. korcsoport - lány
4. Golopencza Nóra 5.a

Vívás budapesti diákolimpia

IV. korcsoport – lány
6. Zsolnai Luca 7.d

Asztalitenisz budapesti diákolimpia

IV. korcsoport - lány
Egyéni eredmény
5-8 Emri Emőke 7.d
5-8. Vámos Anna 8.a
A lányok csapatban az első helyen végeztek.

Pesti Srác Kupa

V-VI. korcsoport – lány
Bálint Réka 9.d, Ferenczi Kinga 12.b,
Kovács Barbara 12.b, Németh Flóra 10.b,
Németh Hanna 10.c, Szegő Szonja 9.a,
Tárkányi Laura 11.b, Újvári Eszter 11.c,
Vadász Tamara 11.c
A csapat az első helyen végzett.

V-VI. korcsoport - fiú
Gnant Balázs 12.b, Hegel Patrik 12.b,
Kass Dániel 10.d, Kárpáti Zoltán 12.d,
Krizsa Ferenc 12.b, Szendrei Gábor 12.b,
Tamás Csongor 12.b, Zabó Kristóf 12.c
A csapat a második helyen végzett.

Coca-Cola Kupa

V-VI. korcsoport – fiú (Harapós Fazekak)
Gnant Balázs 12.b, Hegel Patrik 12.b,
Kass Dániel 10.d, Kárpáti Zoltán 12.d,
Szendrei Gábor 12.b, Tamás Csongor 12.b,
Zabó Kristóf 12.c
A csapat a harmadik helyen végzett.

Kispályás labdarúgó diákolimpia

V-VI. korcsoport – lány
Bálint Réka 9.d, Ferenczi Kinga 12.b, Németh Flóra 10.b,
Németh Hanna 10.c, Szegő Szonja 9.a,VadászTamara 11.c,
Érsek Laura 12.c, Újvári Eszter 11.c
A csapat a negyedik helyen végzett.

Kosárlabda budapesti diákolimpia

VI. korcsoport – fiú
Murvai András 12.c, Nyeste Dávid 12.a, Szécsi Péter 12.d,
Talyigás Gergely 12.c, Szabó Péter Bernát 12.b,
Tamás Csongor 12.b, Ürge Dániel 10.b,
Gnadt Balázs 12.b
A csapat a negyedik helyen végzett

Légpisztoly Budapest Bajnokság (20 lövéses)

V-VI. korcsoport – lány
1. Gulyás Klaudia 11.a

Karate országos diákolimpia

1. Toró Lilla 11.b
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Európa bajnokság – csapat
A csapat, melynek Lilla is tagja volt, az első helyen végzett.

Sakk budapesti diákolimpia

III-IV. korcsoport – fiú, lány
Egyéni eredmények
1. Kocsis Péter 3.b
4. Saár Patrik 8.c
4. Márton Dénes 8.c
5. Molnár Sáska Zsófia 7.d
6. Kálóczi Kristóf 7.c
Országos eredmények
1. Kocsis Péter 3.b
2. Bolgár Janka 7.d

Csapateredmények
Általános iskolás lánycsapat

Bolgár Janka7.d,Molnár-SáskaZsófia7.d,KovácsKitti 9.c
A csapat a negyedik helyen végzett.

Általános iskolás fiúcsapat
MártonDénes 8.c, Kálóczi Kristóf 7.c, Kocsis Péter 3.b,
Saár Patrik 8.c
A csapat a harmadik helyen végzett.

Gimnáziumi fiúcsapat
NgoTanDon10.c,Molnár Sáska Zoltán 9.c,
Zólomi Kristóf 9.c, HorváthÁron 12.a,TóthViktor 10.c
A csapat a második helyen végzett.

Országos eredmények
Az általános iskolás lány csapat a harmadik helyen végzett.
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Ágoston Péter
Hat éven át volt iskolánk matematika
tagozatos osztályának tanulója. A Fa-
zekas-érdemérmet hazai és nemzetközi
verseny-eredményeiért kapja.
Kimagasló eredményeket, többszöri
első díjat ért el a Zrínyi- és Kenguru-
tesztversenyeken, valamint a Kalmár- és
Varga-versenyeken. Az Arany Dániel-
versenyeken egy-egy második és har-
madik díjat szerzett. A Középiskolai Ma-
tematikai Lapok pontversenyein a hat
év mindegyikében a legjobb tíz közé
került. Végül a gimnázium utolsó évé-
ben kategóriájában megnyerte a mate-
matika OKTV-t. Középiskolai teljesítmé-
nyének csúcspontját nemzetközi ver-
senyeredménye jelenti: 11-ikes korában
a Közép-európai Matematikai Diák-
olimpián bronzérmet, majd végzősként
a Nemzetközi Matematikai Diákolimpi-
án ezüstérmet szerzett. Péter emellett a
magyar nyelvi versenyeken is jeleske-
dett: az Arany János Irodalmi Versenyen

felelően indult versenyeken: 2011-ben az
FLL - First Lego League verseny közép-
európai döntőjében Gdanskban 14. he-
lyezett lett, majd a következő évben
ugyanezen a versenyen, a szlovákiai dön-
tőben az összesített 6. helyen, prezentá-
cióban a 2.-on, csapatversenyben az 1.
helyen végzett.
Az iskola öregdiákjaként az Aranyelme
Tehetséggondozó Egyesület Lego-robot
szakkörét vezeti. Jelenleg a BME Közle-
kedésmérnöki Kar járműmérnök szakos
hallgatója.

Csepregi-Horváth Zsófia Ágnes
Tizenkét éven át volt iskolánk tanulója,
ebből hat évig a speciális matematika
tagozaton. Tanulmányi eredménye
mind a tizenkét évben kimagasló volt. A
Fazekas-érdemérmet elsősorban áldo-
zatos közösségi munkájáért kapja, mely-
lyel diáktársai és tanárai munkáját is
örömtelivé és könnyebbé tette.
Hetedikes korától vezetett foglalkozá-
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országos harmadik, az Implom József
Helyesírási Versenyen országos 13. he-
lyezést ért el. Jelenleg az ELTE TTK mate-
matika szakos diákja.

Bencsik Ambrus
Iskolánk 6 évfolyamos, D jelű gimnáziumi
osztályának tanulója volt 2008-2014 kö-
zött. A Fazekas–érdemérmet kiemelkedő
közösségi tevékenységéért kapja.
Emellett tanulmányi munkáját is kiválóan
végezte. Három éven keresztül volt az is-
kola diák-önkormányzatának elnöke. Pár-
huzamosan dolgozott az osztályközös-
ségben és az iskola egészének életét is
meghatározó közösségi feladatokban.
Megbízható, pontos, jó szervező volt, a
centenáriumi megemlékezésben kiemel-
kedő munkát végzett. A stúdiós munká-
jával is éveken át segítette a közösséget.
Tevékenyen részt vett a pinceklub létre-
hozásában, a nyílt napok, a gólyatáborok
szervezésében, az egyik Comenius-prog-
ramban is. Érdeklődési területének meg-

Fazekas-érdemérmeseink 2014-ben
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sokat kisebbeknek a fonyódi matemati-
ka táborban. Eleinte ifi segítőként vett
részt, majd végzősként önállóan vezet-
te egy csoport munkáját, nála fiatalabb
ifi segítőket is koordinálva. Rendkívül
körültekintő, gondoskodó, felelősség-
teljes személyiség, kiugró pedagógiai
képességekkel.
Iskolánk zenekarának, a Blue Elephant
Bandnek egyik alapítója, nemcsak hang-
szerével, hanem vidámságával is meg-
határozó személyisége a csapatnak.
Zsófi minden évben részt vett az összes
olyan csereprogramon, mely érintette
az évfolyamát, még akkor is, ha esetleg
a külföldi utazásban nem vehetett részt.
Ugyanakkor, hála neki és néptánc-
együttesének, számos ország diákja ka-
pott emlékül remek táncélményt.
Zsófia jelenleg az ELTE matematika-
informatika tanári szakos hallgatója.

Csernák Tamás
Hat éven át volt iskolánk tanulója a C
jelzésű speciális matematika tagozaton.
A Fazekas-érdemérmet a reáltárgyakból

nyújtott kiemelkedő teljesítményéért
kapja. Tamás 11. és 12. osztályban, ma-
tematikából és fizikából is bejutott az
OKTV-n a legjobb 20 közé: 2013-ban fi-
zikából 16., matematikából a 20., míg
egy évvel később fizikából a 9. és mate-
matikából a 14. helyet szerezte meg.
Jelenleg az ELTE TTK matematika szakos
hallgatója.

Dzama Demjén László
Négy évig volt iskolánk tanulója, a ter-
mészettudományi tagozatos B osztály
diákjaként érettségizett. A Fazekas-ér-
demérmet nemzetközi és országos ver-
senyeredményeiért, valamint közösségi
munkájáért kapja. Kilencedikes korában
a Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verse-
nyen 8. helyezést ért el, tizedikben 16.
lett. A 2011. évi, San Franciscóban meg-
rendezett National Geographic Földraj-
zi Világbajnokságon a 11. helyezett ma-
gyar csapat tagja volt. Tizenegyedikben
- Tempfli Dórival egy csapatot alkotva -
a bonyhádi Földgömb Nemzetközi
Földrajzversenyen a 12. helyezést érték
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el. 2013-ban 9. helyezett lett a földrajz
OKTV-n. A földrajzon kívül érdeklődik a
politika, gazdaság, fotográfia, valamint
a közlekedés iránt is, és ennek megfele-
lően különböző módokon gazdagította
az osztály életét: az igazságot kereső, vi-
tára indító meglátásaival fölpezsdítette
a történelemórákat, közösségi munká-
jára mindenkor lehetett számítani.
Jelenleg a BME Gépészmérnöki Karán
tanul, mechatronika szakon.

Hives Virág
A 6 évfolyamos általános képzésű gim-
náziumi osztály tanulója volt 2008 és
2014 között. Kitűnő tanuló, megbízható
közösségi ember és kiváló sportoló. A
Fazekas-érdemérmet tanulmányi ered-
ményéért és sporttevékenységért kap-
ja. Szorgalmát, kitartását, igényességét
bizonyítják sporteredményei.
2009-2012 között számtalan hazai és
nemzetközi versenyen indult, ahol do-
bogós és pontszerző helyeken végzett.
2009-ben a Serdülő Országos Bajnokság
4. és 6. helyét szerezte meg, 2010-ben
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Berlinben nemzetközi úszóbajnoksá-
gon ezüstérmes lett. 2011-ben Ifjúsági
Országos Bajnokságon bronzérmet,
ezüstérmet és kétszer 4. helyet szerzett.
2012-ben a Felnőtt Magyar Bajnok-
ságon bronzérmes lett a 400 méteres
vegyes úszásban. 2013-ban a Felnőtt
Magyar bajnokságon ezüstérmet ka-
pott a gyors váltóban, egyéniben 5. lett.
Versenysportolóként, napi 6 óra edzés
mellett 3 éven keresztül magántanuló-
ként teljesítette iskolai kötelezettségeit.
Közösségi munkája meghatározó volt
az osztály életében. Mindvégig kitűnő
tanuló volt. Kitűnően érettségizett.
Jelenleg a Semmelweis-egyetem elsőé-
ves orvostanhallgatója.

Homonnay Bálint
Tizenkét éven át volt iskolánk tanulója,
a gimnáziumot a speciális matematika
tagozaton végezte. Rendkívül gyors
gondolkodású, problémamegoldásra
és együttműködésre törekvő diák. A Fa-
zekas-érdemérmet közösségi munkájá-
ért, valamint hazai és nemzetközi ver-

járó diákok között ő nyerte iskolánkban
a Kardos Alapítvány versenyét és ezzel a
Kardos-ösztöndíjat.
Az Odysseus Nemzetközi Csillagászati
és Űrkutatási Versenyre háromtagú csa-
patot szervezett. A csapat 2013-ban
„Növénytermesztés az űrben” című pá-
lyázatával az Evolúció az űrben elneve-
zésű kategóriában egyetlen magyar
csapatként került a döntőbe. 2014 nya-
rán Romániában a Nemzetközi Csillagá-
szati és Asztrofizikai Diákolimpián a
hazánkat képviselő öttagú magyar csa-
pat tagjaként dicsérő oklevelet kapott.
Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem
informatika karának hallgatója.

Kabos Eszter
Négy éven át volt matematika tagoza-
tos osztályunk diákja, ahol mindvégig
kitűnő eredménnyel végzett. A Fazekas-
érdemérmet tanulmányi eredményei-
ért, valamint közösségi munkájáért
kapja. Eszter a centenáriumi diák me-
nedzser csoport egyik vezetőjeként ko-
moly munkát végzett az iskolai megem-
lékezések programjainak szervezésé-
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senyeredményeiért kapja. Homonnay
Bálint a fonyódi matematikatábor ifi-
stábjának stabil, meghatározó tagja: a
matematikai programok tervezésében
mindig rendkívül átgondolt volt, mate-
matikai tehetségéhez kiugró pedagó-
giai adottságok is társulnak. Ezt olykor a
matematika tehetséggondozó szakkö-
rökön tartott foglalkozásaival is bizonyí-
totta.
Iskolánk zenekarának, a Blue Elephant
Bandnek egyik alapítója, nemcsak hang-
szerével, hanem sajátos humorával is
meghatározó személyisége a csapat-
nak. Bálint versenyeredményei is külön-
legesek. Hetedikes korában első lett a
Zrínyi Ilona-matematikaversenyen, va-
lamint a Varga Tamás-versenyen is.
A Bolyai Csapatversenyen matematiká-
ból hetedikben az országos 2. helyezett,
nyolcadikban pedig az országos 1. he-
lyezett csapatban szerepelt. Tizedikes ko-
rában első díjas lett az Arany Dániel Ma-
tematikaversenyen. Végzős korában a
Közép-európai Matematika Diákolimpi-
án aranyérmet szerzett, megnyerte a
Kürschák-versenyt, a matematika OKTV-n
4., míg fizikából 3. lett, a Nemzetközi Ma-
tematikai Diákolimpián pedig ezüstér-
met szerzett. A zene, a matematika és a fi-
zika mellett Bálint országos és nemzetkö-
zi bridzsversenyeken is részt vesz.
Jelenleg az ELTE szabad bölcsész hallga-
tója.

Horváth János
A 12. d osztályban érettségizett. A Fa-
zekas-érdemérmet nemzetközi ver-
senyeredményeiért kapja. A középisko-
la évei alatt matematikából és fizikából
ért el kiemelkedő sikereket. A tizedik
évfolyamtól kezdve három éven át a
nem speciális matematika osztályba
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ben. Három évben is dobogóra került
egy-egy országos matematikai tesztver-
seny döntőjében, egyszer a legmaga-
sabb pontszámot érte el az Arany Dá-
niel Versenyen, az OKTV-n pedig kétszer
is a legjobb tíz közé került.
Tizenegyedikes korában a Kürshák-ver-
senyen dicséretet kapott. Eszter kétszer
is magabiztosan jutott be a négyfős csa-
patba, amely hazánkat képviselte az
Európai Lány Matematikai Olimpián.
Tizenegyedikes korában bronzérem-
mel, legutóbb pedig aranyéremmel tért
haza, valamint emellett abszolút 4. he-
lyezést ért el. Jelenleg a Trinity College
diákja Cambridge-ben.

Maga Balázs
Négy éven át volt matematika tagoza-
tos osztályunk diákja. Kiegyensúlyozott-
ságával, sokoldalúságával és matemati-
kában elért kiváló eredményeivel tűnt
ki diáktársai közül, a Fazekas-érdemér-
met is ezekért kapja.
Balázs minden évben kitűnő bizonyít-
ványt szerzett. Versenyeredményeit ne-
héz lenne mind felsorolni. A Középis-

kolai Matematika Lapok B pontverse-
nyét tizedikes, tizenegyedikes és tizen-
kettedikes korában is megnyerte. Az
OKTV-ken matematikából kétszer a leg-
jobb tíz, míg fizikából szintén kétszer a
legjobb húsz közé került. Abszolút
aranyérmet ért el tizenegyedikesként a
Közép-európai Matematikai Diákolim-
pián, míg tizenkettedikesként bronzér-
met szerzett a Nemzetközi Matematikai
Diákolimpián. A Szegedi Tudomány-
egyetem Bolyai Intézetének Matema-
tikai pályázatán osztálytársával, Török
Mihállyal közösen végzett számelméleti
vizsgálódásaival 1. díjat szerzett. Balázs
a cés hangversenyeken zongorán ját-
szott, vagy az osztálykórusban énekelt,
míg az osztálykirándulások estéit gitár-
játékával pezsdítette fel. Jelenleg az
ELTE TTK matematika szakos hallgatója.

Majoros Péter
Iskolánk négy évfolyamos természettu-
dományi tagozatos B osztályában vég-
zett. A Fazekas-érdemérmet kiváló ta-
nulmányi munkájáért és országos ver-
senyeredményeiért kapja. A Mikola Sán-
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dor Országos Tehetségkutató Fizikaver-
senyen kilencedikben 10., tizedikben 30.
lett. Az Irinyi János Országos Középis-
kolai Kémiaversenyen kilencedikesként
12., tizedikesként 14. helyezést ért el.
Kilencedikben az Arany Dániel Orszá-
gos Matematikai Tanulóverseny döntő-
jébe jutott. Tizenegyedikben a matema-
tika OKTV-n a 22. helyen végzett. Érdek-
lődése ekkor már elsősorban a fizika és
a matematika felé fordult, de a kémiához
is hű maradt: a kémia OKTV-n tizenegye-
dikben 30., tizenkettedikben 22. lett.
Végzősként a fizika OKTV-n 11. helye-
zést ért el. Minden tantárgyat egyforma
szorgalommal tanult. 2013-ban angol
nyelvből felsőfokú vizsgát tett. Jelenleg
a BME Gépészmérnöki Karának mechat-
ronika szakos hallgatója.

Merényi Péter
A hat évfolyamos általános tantervű D
osztály diákjaként végezte el középisko-
lai tanulmányait, kimagasló eredmény-
nyel és kitűnő érettségivel. A Fazekas-
érdemérmet példamutató tanulmányi
eredményéért és versenyeredményeiért
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kapja. Irodalmi, nyelvi, zenei, filozófiai ér-
deklődése a humán tudományokhoz, a
klasszikus művészetekhez vonzották. A
magyar nyelv és irodalom, a latin nyelv,
a történelem, és a filozófia tárgyak szá-
mos hazai és nemzetközi tanulmányi
versenyén sikeresen szerepelt.
A 2009/2010-es tanévben a Horváth Mi-
hály Tehetséggondozó Történelemver-
senyen 1. helyen végzett, 2011/12-ben 2.
lett. Az Ábel Jenő Országos Latin Tanul-
mányi Verseny 2. helyén végzett 2011/12-
ben; ugyanebben az évben a II. Rákóczi
Ferenc Latin Fordítási Verseny országos
5. helyezettje; 2013-ban részt vett a
XXXIII. Nemzetközi Cicero Latinverse-
nyen Olaszországban a magyar csapat
tagjaként. 2012/13-as tanévben a Latin
OKTV 29. , a következő tanévben a 28. he-
lyezettje lett. Filozófiából 2012/13-ban az
OKTV–n 1. helyen végzett. A Nemzetközi
Filozófiai Diákolimpia hazai válogató-
versenyén 3. lett. Irodalomból a 2013/14-es
tanévben az OKTV 26. helyén végzett.
Az iskolai programok, a több párhuza-
mos tanulmányi verseny mellett, ko-
molyzenei tanulmányokat folytatott:

tének matematikai pályázatán a titkos-
írásban végzett kutatómunkájával 2.
díjat szerzett. Bence jelenleg a camb-
ridge-i Pembroke College diákja.

Nagy Dorottya
A Fazekas-érdemérmet kiemelkedő al-
kotó-művészi tevékenységéért, valamint
közösségi és tanulmányi munkájáért
kapja. Hét éven keresztül volt iskolánk
tanulója, és mint a társadalomtudomá-
nyi A osztály diákja érettségizett kitűnő
eredménnyel. Érdeklődési köre sokrétű,
ám már korán megmutatkozott vonzó-
dása a film- és színházművészet iránt.
Alapító tagja volt a Fazekas újjáalakult
gimnáziumi színjátszó körének, s 2013-
ban az ő végső irányításával került színre
Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása cí-
mű műve, melyben a címszerepet is ala-
kította. Kiváló előadói képességét a kü-
lönböző iskolai rendezvényeken és ün-
nepélyeken is megmutatta. Végzős di-
ákként elméleti és előadói tudását össze-
gezve az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen a dráma kategóriában
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2009/10. tanévben a XII. Országos zenei
Zongoraversenyen dicséretben részesült.
Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem első éves hallgatója muzikoló-
gia szakon.

Nagy Bence Kristóf
Hatosztályos matematika tagozatos
osztályunk diákja volt. A Fazekas-ér-
demérmet kimagasló tanulmányi telje-
sítményéért kapja. Rendkívül sokoldalú
diák. Matematikából mindig a legjob-
bak között volt. Már nyolcadikos korá-
ban dobogóra került a Varga Tamás-ver-
seny országos döntőjében, az Arany Dá-
niel-versenyt pedig az egyik évben meg
is nyerte. Tizenkettedikes korában a
Nemzetközi Magyar Matematikaverse-
nyen a legjobb teljesítményt mutatta,
míg a Kürschák-versenyen 2. díjat szer-
zett. Emellett országos döntőbe jutott
kémia, fizika és földrajz versenyeken is;
sőt, az országos angol nyelvű földrajz
versenyeken egyszer országos 8., más-
kor országos 5. helyezést ért el. A Sze-
gedi Tudományegyetem Bolyai Intéze-
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3. helyezést ért el. Jelenleg a Corvinus
Egyetem Gazdálkodástudományi Kará-
nak elsőéves hallgatója.

Nagy Flóra
A Fazekas-érdemérmet kiemelkedő ta-
nulmányi eredményeiért, valamint kö-
zösségi tevékenységéért kapja. 4 évig
volt diákja a társadalomtudományi A
osztálynak, mindvégig kitűnő tanulmá-
nyi eredménnyel. Az érettségi vizsgát is
minden tantárgyból, emelt és közép
szinten egyaránt magas pontszámmal
teljesítette. A magas szintű szaktárgyi
megfelelés nem akadályozta abban,
hogy az osztályközösség meghatározó
szervező és segítő személyisége legyen,
aktívan részt vegyen a különféle iskolai
ünnepségeken, rendezvényeken.
Hamar megmutatkozott kiemelkedő
képessége az idegen nyelvek tanulásá-
ban. Már gimnazistaként jelentek meg
fordításai különböző kiadóknál; az ELTE
által szervezett nyelvi tanulmányi ver-
senyt angol és német nyelvből is meg-
nyerte. Az OKTV-n 11. évfolyamon ma-

gyar nyelvből 14. helyezést ért el. Vég-
zős diákként angol nyelvből 3. lett, fran-
cia nyelvből 5. helyezést szerzett.
Tanulmányait az ELTE BTK anglisztika
szakán folytatja.

Sümegi Ambrus
Nyolc évig volt iskolánk tanulója, a ter-
mészettudományi tagozatos B osztály
diákjaként érettségizett. Nemcsak szor-
galmával, széleskörű érdeklődésével és
tehetségével hívta föl magára a figyel-
met, hanem jó gyakorlati érzékével is.
A Fazekas-érdemérmet kiváló tanulmá-
nyi munkájáért és országos verseny-
eredményeiért kapja. A Hevesy György
Országos Kémiaversenyen már általá-
nos iskolás korában is eredményesen
szerepelt: hetedikesként 7., nyolcadi-
kosként 13. helyezést ért el. 2010-ben a
nigériai Nemzetközi Junior Természet-
tudományi Olimpiáról ezüstéremmel
tért haza, az Irinyi János Országos Kö-
zépiskolai Kémiaversenyen kilencedi-
kesként 16., tizedikesként 4. helyezést
ért el.
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Tizedikben az Árokszállássy Zoltán Or-
szágos Biológia-Környezetvédelmi Ver-
senyen 14. helyet érdemelt ki, tizen-
egyedikben is a döntőbe jutott.
Tizenegyedikes és tizenkettedikes korá-
ban, két év alatt öt OKTV-döntős helyet
szerzett: biológiából 6.; kémiából 30.,
majd 9. helyezést ért el; fizikából 21., la-
tin nyelvből pedig a 26. lett. 2011-ben
angol nyelvből felsőfokú vizsgát tett.
Jelenleg a BME-n elsőéves villamosmér-
nök szakos hallgató.

Szabó Attila Dániel
A hat évfolyamos általános tantervű D
osztály tanulója volt 2008-2014 között.
A Fazekas-érdemérmet áldozatkész, lel-
kiismeretes közösségi munkájáért és
kiváló tanulmányi eredményéért kapja.
Éveken keresztül meghatározó volt is-
kolai szintű közösségi szervezőmunká-
ja. Aktívan részt vett a centenáriumi év-
forduló megünneplésében: a centi diák-
titkára, a Mihály-napi gála főszervezője,
a klub létrehozásában diákvezető, a gó-
lyatáborokban csoportvezető volt.
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Ötleteivel, javaslataival és kitartó, meg-
bízható munkájával számtalan iskolai
program sikeréhez hozzájárult. Az FFF, a
24 órás film, a Comenius programok szer-
vezője, aktív közreműködője éveken ke-
resztül. Közösségi munkája mellett ver-
senyeredményei, tanulmányi sikerei is
kiemelkedők. 2010-ben az Okostelefon
Junior Pályázat egyéni kategóriájának 2.
díját kapta. 2013-ban, a Magyar Nyel-
vészeti Diákolimpián döntős, dicséret-
ben részesült. 2014-ben a Nemzetközi
Nyelvészeti Diákolimpián, Pekingben
tagja volt a magyar csapatnak. 2013-ban
a Fővárosi Középiskolai Informatikai Al-
kalmazói Verseny 2. kategóriájának 6.
helyezettje lett.
Kiváló érettségi vizsgát tett, jelenleg a
BME Villamosmérnöki és Informatikai
Kar mérnökinformatikus szakán tanul.

Szabó Panna
A Fazekas-érdemérmet kiemelkedő ta-
nulmányi eredményéért, valamint kö-
zösségi tevékenységéért kapja.
12 esztendeig volt iskolánk tanulója,

ként érettségizett, kitűnő eredménnyel.
A szaktárgyi követelményeknek való meg-
felelésen túl gimnáziumi éveit sokirányú
érdeklődés jellemezte.
Hegedűjátékát az osztályszintű zenei
rendezvényeken mutatta be, a fő és ked-
velt irány azonban a rajz és művészet-
történet volt. A társak számára először a
Lúdas-vetélkedő plakátgyőzelme mutat-
ta tehetségét, amit a későbbiekben fo-
kozatosan és tudatosan fejlesztett.
A Fazekas-klub az ő kiállításával nyitotta
meg kapuit. Az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen a rajz és műalkotá-
sok elemzése tantárgyból egyszerre kel-
lett számot adnia művészettörténet el-
méleti, illetve képzőművészi tehetségé-
ről. 2013-ban 24. helyezést ért el, vég-
zős diákként pedig 4. lett.
Tervezőmérnöki tanulmányait Cambridge-
ben folytatja.

Takács Gergely
Négy évig volt iskolánk diákja, a termé-
szettudományi tagozatos B osztályban
végezte tanulmányait.

150 Fazekas-évkönyv

mindvégig kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel. A társadalomtudományi A
osztály diákjaként érettségizett, min-
den tantárgyból magas százalékos pon-
tokat elérve, kiválóan. Az önmagának
állított szaktárgyi mércének való meg-
felelés nem gátolta abban, hogy önzet-
lenül segítse az osztály és iskolai szintű
rendezvényeket, ünnepségeket, legyen
szó az alsóbb évfolyamokon tartott
órákról, a Weöres-centenáriumról, szín-
padi bemutatókról, a felvételik, a verse-
nyek zavartalan lebonyolításáról. 11. év-
folyamos diákként az Arany János Iro-
dalmi Versenyen ezüstérmet szerzett. Az
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen 2014-ben magyar nyelv tan-
tárgyból 13. helyezett lett.
Tanulmányait az ELTE jogi karán folytatja.

Tajnafői Gábor
A Fazekas-érdemérmet kiemelkedő al-
kotó-művészi teljesítményéért, vala-
mint közösségi tevékenységéért kapja.
4 esztendeig volt iskolánk tanulója, a
társadalomtudományi A osztály diákja-
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A Fazekas-érdemérmet közösségi mun-
kájáért, valamint országos versenyered-
ményeiért kapja. A négy év során az osz-
tály közösségi, zenei és sportéletének
egyaránt igazodási pontjává lett.
Tizenegyedikes korában a Természet Vi-
lága természettudományos diákpályá-
zatra írt dolgozatával elnyerte a III. díjat,
a pályamunka később Napi ritmusaink
címmel publikációvá nőtte ki magát.
Tizenkettedikes korában a kémia OKTV-
n 4. helyezést ért el. Az osztályból ver-
buválódott, a 2013. évi Országos Terem
Junior Ultimate Frizbi Bajnokságon győz-
tes frizbicsapat tagja volt.
Jelenleg a BME Vegyészmérnöki és Bio-
mérnöki Karának elsőéves hallgatója.

Tempfli Dóra
Iskolánk négy évfolyamos természettu-
dományi tagozatos B osztályában vég-
zett. A Fazekas-érdemérmet kimagasló
tanulmányi munkájáért, nemzetközi és
országos versenyeredményeiért kapja.
Kilencedikesként megnyerte az „Ember
az űrben - Gagarin öröksége” űrkutatási

diákpályázatot. Tizedikben a Lóczy La-
jos Országos Földrajzi Versenyen 13. he-
lyezést ért el. Tizenegyedikben - Dem-
jén Lászlóval együtt - a bonyhádi Föld-
gömb Nemzetközi Földrajzversenyen
12.-ek lettek. 2012-ben és 2013-ban is
indult a Természet Világa természettu-
dományos diákpályázatán, tizedikes-
ként I. díjban és Hargittai-díjban része-
sült, tizenegyedikes korában írt dolgo-
zata különdíjat nyert. 2013-ban 26. he-
lyezett lett a földrajz OKTV-n és kijutott
a kiotói Nemzetközi Földrajz Olimpiára.
Tizenkettedikes korában az Árokszál-
lássy Zoltán Országos Biológia-környe-
zetvédelmi Versenyen a 18., az orosz
OKTV-n a 15. helyet szerezte meg. 2012-
ben német nyelvből felsőfokú vizsgát
tett. Jelenleg a Semmelweis-egyetem
gyógyszerész szakos hallgatója.

Fazekas-évkönyv ���
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s miképpen harcoltak nagyapáink régen.
Kérdéseink hada ostromolta várát,
de ő egyre csak szorítja markában a dárdát.
Seregeink láttán megörül, hisz tudja:
Sosem csillapodik agyunk tudásszomja.

Albert Attila tanár úr órájára menet
magolunk egy-két szénhidrogén képletet.
Kézen fogva jár-kel a hidrogén és a kén.
Szerelemre lobban az oxigén és a szén.
Varázslat az egész, de így érthető:
az arany magányos, a nátrium a menő.

Ha óra után egy elfekvő a táblához üget.
Kezében kréta, szivacs és A Zöld Füzet.
Tudjuk, hogy papucsban, dobozzal kezében
Cili néni sétál felénk a közelben.
Óráit becsöngőtől becsöngőig tartja.
Gyönyörű talárja virágoktól tarka.

Az ablakon beszűrődő gyerekzsivajon át
csak tompán halljuk Oláh Tibor tanár úr hangját.
Ezen az órán maga a mű a legjobb barát.
Vele nem állhat elénk semmiféle gát,
hogy végre megfejtsük az emberiség s a világ,
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Tisztelt Tanáraink, Igazgatóság!

Rám hárult a feladat, hogy készüljek fel,
és a 12.b nevében búcsúzzak el
mindazoktól, kik annyi éven át,
kobakunkba töltötték a nektárt,
fáradhatatlanul rakták az alapot,
melyre építhetünk tudást, tapasztalatot.

Horváth Gábor tanár úrtól búcsúzunk ekképpen:
Remegő térdekkel a fizikába léptem.
– Egy pad, egy ember – s kaptuk is a lapot,
melyek mindegyikén fizika példa lapult.
Valahogy a függvénytábla nem akar kinyílni.
Mert hogy a tanár keze ettől megkíméli.
Csak egy szöveg jut az eszembe, a következő képleté:
∑ g E * Δr skalárszorzatösszeg = - Δ /Δt
Ja, hogy ez hőtan. Elfogyott a tudás.
–Tegyék le a tollat, köszönöm a munkát!–
Estére az arcunk már kockás füzet mintás,
hiszen másnap vár a táblai tetemre hívás.

F.Tóth Zoltán tanár úr óráin az osztály
tanulta, miképpen tört be ide az oszmán.
Hogy törtek meg emberek, városok és népek

Néhány ballagó szó
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eddig rejtegetett, megdöbbentő titkát.

Filozófia órán az állandó vita
az egyetlen működő tanítás technika.
Nietzschén a Tanárnőnél türelmesebb ember.
A létünk is kérdőre vonja, ha kell.

Biosz órán mindegyikünk kezében egy tollal
rajzolta a füzetébe, hogy a kisagy hol van.
Julianna tanárnővel kirándultunk eleget.
Utunk során elemeztünk hársat, békát, levelet.
Nagyítóval szemléltük darazsak sárga potrohát.
Kézzel tapintottuk fürjek gerincoszlopát.
Nagy Péter tanár úrnál egy-egy óra alatt
szarvasmarha szemlencséje az ablakra ragadt.
Jobb pitvarból bal kamrába nem áramlik be a vér.
Dolgozatnál plusz pontokat csak az kap, aki kér.

Bár földrajzon végig a teremben ülünk,
a tanárnő oldalán mégis repülünk.
Kopár pusztán, erdőn, tengereken túlra.
Szemünk elé tárul a zúzmarás tundra.

Az unalmas tudományok aznapi sorát
távoli nyelvek gazdagították.
Most már építhetünk franciáknak várat.
Helyben csodálhatjuk a toscanai tájat.
Oroszoknál simíthatjuk medvék barna bocsát.
Gyarmatosíthatjuk a németek honát.
Tudjuk betegségek latin nevét.
Angolul csábítjuk el lányok kezét.
Tanáraink ügyeltek, hogy ne csak a nyelvet
ismerjük meg, hanem a szókészlet mellett,
dalokon, filmeken, ételeken át
közelebb hozzák az ország kultúráját.

A napot kettészelték a rajz- és énekórák.
Kezünkben radír, ecsetek és kották.
Végre alkothatunk szívünk vágya szerint.
Munkánkra Mészáros Zsuzsanna és Németh Sándor tekint.

Nosza, kórus és aztán,
mint a mókus fenn a fán -
informatikára szaladunk,
hadd lobogjon a hajunk.

És most osztályfőnökünkről szólok pár szót:
4 évig úgy szerettük őt, mint a sót.
Szilárdan állt mellénk, akár egy szikla, kő.
Nem csak tanárunk, barátunk volt ő.
Gondolkodni, látni tanított meg minket,
így tárta fel nekünk a legnagyobb kincset.
Ő az osztályunk legszorgalmasabb tagja.
Kritika, élcelődés sosem fogott rajta.

Cselek, mackók, ábrák,
matek képletek.
Tesztek, margók, táblák
Isten véletek!

Tamás Csongor 2015b
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12.b- búcsúbeszéd – 2015

Kedves Diákok! Beszédemet két részre osztottam: egy pró-
zába öntött matematikai közelítésűre és egy lírába oltott bioló-
gia-kémia tartalmúra. Fogadjátok őszinte szeretettel:

I. Vizsgáljuk meg az előttünk álló osztályt. Szigorúan és
nem is olyan monoton, inkább erőteljesen növekvő sorozatot
látok, szépen felsorakozva – egyállású szögre emlékeztetve.
Olyan részecskéket látok, akik a homogén gravitációs erőtérben,
a rájuk ható egyforma erő ellenére is másképp viselkednek,
kedvesen színesek, nem behelyettesíthetők. Tulajdonképpen
prímek (és prímák), hiszen nincs más pozitív osztójuk, az 1-en és
önmagukon kívül. A halmaz részecskéi harmonikus közelítésre
törekednek, kérdéseik (ó de milyen jó kérdéseik) száma meg-
számlálhatóan végtelen. Polinomiális eloszlás jellemzi őket, azaz
a velük való munkának, kísérletnek számos kimenetele lehet,
relatív kockázattal. Miután e populáció csoportjai nagy valószí-
nűséggel eltérően (és de jó, hogy eltérően) válaszolnak egy
kísérlet során, a változékonyság az egyedek között nagy, egy-
szerű randomizált kísérletek nem mutathatják ki a köztük lévő
bájos, nagyon is szerethető különbségeket.
Az osztály támadáspontja nehezen meghatározható, remélhe-
tőleg a rájuk ható erő (Fazekas) felületüknek vagy térfogatuk-

nak egy nem elhanyagolható méretű tartományára hat. A
zavaró változók hatásai esetükben minimalizáltak, a résztvevők
egy felmérés, felelet során jellemzően a valós érzéseiknek
megfelelően válaszolnak, a válaszolásból eredő torzítás elha-
nyagolható. A validálási folyamat esetükben igen sikeres, a
tanítás (szimuláció) a valóság megfelelő reprezentációja.
Esetükben feltétlenül ismernünk kell a szabadsági fokok szá-
mát a sikeres együttműködéshez. Változási ütemük természe-
tesen eltérő, a részecskék véletlen bolyongása később is elkép-
zelhető, de a Fazekas, mint vezéregyenes, vagy mint stabil vo-
natkoztatási rendszer mögöttük marad, és a részecskék mozgá-
sa később is megfigyelhető, leírható lesz. A fenti állítások igaz
voltának szükséges feltétele a feltétel nélküli, elfogadó szeretet.

II. Kedves végzős nebuló!

Az érettségi előtted áll. Csak apró krízis. Kicsit más, mint az
elektrolízis.
Ami volt, az volt, nem volt hiába, s bár szükség lesz némi ener-
giára,
nem kerül az neked sokba, hogy eljussál gerjesztett állapotba.
Sok ugyan az oldandó anyag, de nekiülsz máris,
kitágul mindkét szem, az összes kapilláris.
Szobád számodra még elemi cella. Sétálnál, kint vár a tavaszi
friss táj,
de a fény másképpen törik, a világ most folyadékkristály.
A Nap rád süt, csalogat, vár, csilingel,
ám más most számodra az adekvát inger.
Elgyengülsz egy percre, nem vagy olyan bátor,
kell egy szó, egy tekintet, egy jó katalizátor.
Nem szól már az óra reggel, nem kelt hangos vekker,
nem kell félned, hogy tele leszel szekunder elemekkel.
Mi jár fejedben már egy idő óta?
Egy jól kifejlett foton vagy egy eukarióta,
ne aggódj, megoldod egy lélegzettel, szusszal,
minek foglalkoznál ma a hipotalamusszal?
Ne aggasszanak a történelmi várak,
az izomrostok kötegei, a Tawara-szárak,
ma ünnepelj, és búcsúzz, ne húzzanak le könyvek.
Köszöntünk téged mind ma itt, veled világunk több lett.

Budapest, 2015. április 30.-án
F. Tóth Zoltán
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Kedves tanítványaink!

Magasra tette a mércét Krisztina búcsúbeszéde, igyekez-
nem kell, hogy tartsam ezt a színvonalat. De mindenekelőtt
megköszönöm a bizalmat, amiért engem kértetek meg erre a
szerepre, bár csak egy tanév és három hónap történelemóráit
töltöttük együtt. Máig sajnálom és bánt, hogy együttműködé-
sünk - mindannyiunkon kívül álló irracionális döntések miatt -
olyan váratlanul és értelmetlenül megszakadt.

Tanítási óráinknak nagyjából ezen a pontján szoktam meg-
kérdezni: „Kinek van felvetése, problémája?” És legtöbbször
ugyanezt a reakciót váltottam ki, mint most: udvarias mosollyal
kísért hallgatást, csöndes beletörődést rendíthetetlen pedagó-
gusi megrögzöttségembe. Azt hiszem, ez volt az a mozzanat,
amely igazán közel hozott titeket hozzám, ez a mélyről fakadó
introvertáltság. Én is ilyen voltam - és vagyok. Közös lélektani tí-
pushoz tartozásunk /viszonylagos zárkózottság, külső igények-
kel szembeni fenntartások/ alapot adott - szeretném hinni -
jobb megértésetekre. Mélyítette kölcsönös elfogadásunkat ud-
varias magatartásotok és fejlett humorérzéketek. Humor nélkül
az iskola sivár hely lenne tanárnak és tanítványnak egyaránt.

A ballagási búcsúztatók szertartásrendje szerint egész
életre szóló bölcs tanácsokat, életviteli útmutatókat kellene

most adnom. Nem teszem. Nem vagyok ilyenek birtokában,
meg a világ sem olyan, hogy ilyeneket közmegegyezéssel fel le-
hessen mutatni. Gondoljátok meg, hogy a 19. század uralkodó
eszméi, a liberalizmus, a nacionalizmus, a szocializmus mivé si-
lányultak napjainkban, és sajnálatos módon mennyire kiüre-
sedtek a vallások a társadalom nagy része számára. Azok hibá-
jába sem szeretnék esni, akik olyan /egyébként tiszteletremél-
tó/ elveket hangoztatnak, amelyek betarthatatlanságáról ők
maguk is meg vannak győződve.

Jobb, ha az emberi civilizáció nagyjaihoz fordulunk, akik-
nek van érvényes üzenetük számunkra, számotokra is.

Shakespeare Julius Caesar c. tragédiájában Brutus és
Cassius vitázik, vonuljanak-e a meggyilkolt Caesar párthívei-
nek serege ellen. A cselekvéspárt Brutus így érvel:

„Az emberek dolgának árja van,
Mely habdagállyal boldogságra visz,
De elmulasztva teljes életök
Nyomorban s zátonyok közt zárva teng.”

A nagy angol a lehetőségek közötti választás időzítésének
fontosságára figyelmeztet. Ti most vagytok abban az életkor-
ban és helyzetben, amikor több lehetőség áll nyitva előttetek,
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de választani kötelező. Az elszalasztott esélyek nem térnek visz-
sza. Ahogy a mi Zrínyi Miklósunk mondja egy elszalasztott
nagypolitikai lehetőség /az ő szavaival„fatális conjontura”(sic!)/
kapcsán:„...meg fogjuk bizonyítani kárunkkal, hogy aki nem re-
solutus /elszánt/ az alkalmatosságot megragadni, amikor jön,
megnyomorítja űtet, mikor nem hinné.”

Tegyük hozzá: még a téves választás is jobb a semmilyen-
nél. A „más kárán tanul az okos” mondás talán nem is okvetle-
nül igaz. Önnön tévedésünk felismerése indirekt bizonyítás
módjára biztosabban rávezethet a helyes döntésre.

A hét ókori görög bölcs egyike mondta: „Ismerd meg ten-
magadat!” Az önismeret nektek különösen fontos. Abban az
életkorban vagytok, amelyben felnőtt személyiségetek kialakul.
Aki nem tud önmagával józanul számot vetni, néha kínos illúzi-
órombolás árán, nem lesz igazán felnőtt. Karl Gustav Jung, a
svájci orvos és lélekbúvár individuációnak nevezi ezt a folyama-
tot. Jung, aki korszakos zseni, fontos figyelmeztetést tesz. Talán
furcsán hangzik az értelmi nevelésben elért eredményeire jog-
gal büszke Fazekasban: „Értelmünk túlságosan szűk határokat
szab nekünk. Minél nagyobb teret nyer az ész, annál inkább
elszegényedik az élet...” Nyilván nem az értelem ellen szól szá-
zadának egyik legnagyobb intellektusa, hanem arra int, hogy a
teljes emberhez hozzá tartoznak az ösztönök, az érzelmek, a
gyakorlati készségek, az empátia és még mi minden más, nem
feledkezve meg„mélységeink ösvényeiről” , a többek közt álta-
la feltárt tudattalannal való harmóniáról. Az individuáció útján
ismeritek fel igazi rendeltetésteket. Nem lesztek sem „bocsá-
nat, hogy élek” típusú szürke egerek, sem önfejű különcök,
mini vagy maxi diktátorok, hanem teljes életet élő, mások szá-
mára is támaszt jelentő emberek.

Ilyen életúthoz kívánok nektek mindnyájunk nevében erőt
és kitartást. Segítsenek nektek az ógermán mitológia sorsisten-
női, a nornák, görög megfelelőik, a moirák, legyen kedvező a
végzet: a görög ananké és a latin fátum, fogadjon kegyeibe a
kiszámíthatatlan véletlen két istennője, Tükhé és Fortuna.
Kísérjenek utatokon a római hitvilág egyéni védő-óvó szelle-
mei, a fiukat a geniusok /ez nem jelenti, hogy mindannyian
zsenik/, a lányokat a junók / Juno istennő nevét hordozzák, az
ebből adódó következtetések levonását rájuk bízom/.
Materialista és racionális beállítottságúaknak kívánok nekik
kedvező gazdasági, társadalmi, politikai és közéleti viszonyo-
kat, hogy az azokban felismert objektív törvényszerűségek
alapján alakíthassák életüket, a világnézeti színkép másik vé-

gén állók pedig emlékezzenek arra, hogy a Gondviselés min-
denki számára készít egy isteni tervet, amelynek megvalósítá-
sához a szabad akarattal bíró ember tevékenysége kell.

Isten veletek!
Ujvári Pál

Kedves ballagó 12.c-sek!

Nagy örömöt jelentett számomra a fölkérés, hogy búcsúz-
tassalak Benneteket, bár váratlanul ért, mivel már két éve nem
tanítom az osztályt. Igyekszem megfelelni a bizalomnak. Öt és
fél perces beszédem három egységre tagolódik majd: (1) beve-
zetés; (2) személyes rész; (3) emelkedetten unalmas, szenti-
mentális befejezés.

(1) 2009 őszén a 7.c osztályban egy érdeklődő, zavarba
ejtően fegyelmezett, mindenben együttműködő társaságot
ismertem meg. Később azért az élet jeleit is mutattátok.
Nyolcadikban kezdtelek Benneteket alaposabban megismerni,
egyikőtöket-másikótokat személyesebben is. Mert felületesen
nézve a tanár minden osztályt hasonlónak lát: minden osztály-
ban akad egy eminens, egy panaszkodó, egy bohóc, egy szép-
ségkirálynő, egy kétbalkezes idióta, egy mindenre önként je-
lentkező, egy mindenért lelkesedő, egy entellektüel, egy szent,
aki mindenkiben megtalálja a jót, egy merengő, aki hátul ül és
csak a padot bámulja, néhány megszállott matekos stb. A ta-
nárember skatulyáz. Kilencedikre azonban – ekkor újak is jöt-
tek közétek – az egyéni vonások is mindinkább előtérbe kerül-
tek. Ha először a két osztályfőnököt nézzük, mindkettő az isko-
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la életének ikonikus alakja. Dobos tanár úr (attribútumai: körte-
muzsika, köpeny, citera), a prima classis matematikatanár és a
csípős nyelvűen szeretetteljes, kitűnő emberismerő Szabó ta-
nárnő – két igencsak színes személyiség.

(2) De a 12.c-nek sem kell szégyenkeznie a karakteres
egyéniségek terén. Valamennyiőtöktől van mit tanulnom.
Tisztelem a tehetséget, amellyel a két Kristóf rázta fenekét a
Lúdavatón a közönség viharos tetszésére. Tisztelem Frani el-
szántságát, a küzdelmet, ahogyan kilencedikben fölvette a
tempót. Juli kreativitását, rajz-, angol- és énektudását. András
műveltségét, természetszeretetét, mozgékonyságát.
Cserkészmúltú Béláról hallottam, hogy remek tüzet tud rakni.
Becsülöm Öreg Botond humorát, az iróniát értő és művelő sze-
mélyét; Ábel őszinte, szívből jövő kacagni tudását; Zsolt úriem-
ber-megjelenését, higgadtságát, szorgalmát. János is a nyu-
godt erőt testesíti meg; kiegyensúlyozott szavaival számos
tanórai válságos helyzetet küzdött le. Zsombor a facebook-on
nyomul, vicces bejegyzéseit egy humorista is megirigyelhetné.
Ambrus a szünetekben nevettette meg a többieket vicces, har-
sány hangvételével. Köszönöm Nati könnyeit és mosolyát, a
többieket lelkesítő derűjét és őszinteségét; Sári gyöngybetűit –
akármit írt, öröm volt olvasni. Nagyra tartom Lillát, amiért meg-
szervezte a szalagavatót és sok minden mást. Méltányolom Or-
si az osztályközösséget építő gondoskodó törődését. Barnabás
mindenkinek készséggel segített fizikadolgozatok előtt. Bálint
segítőkész, önzetlen férfiú hírében áll, akinek helyén van a szí-
ve. Menetrend Mikihez bármikor fordulhattunk utazási infor-
mációkért, illetve évek hosszú során át gondozta a 415-ös te-
rem táblájának bal felső sarkát. István otthonosan mozog a
konyhában, az ünnepekre rendszerint süteménnyel érkezett.
Vivien kedves és nagyon megértő tud lenni. Nagyra becsülöm
Adriennnek a nádasdladányi kastélyról írt bölcsészeti értekezé-
sét, Peti elegáns nemtörődömségét, stílusos lazaságát. Örülök
annak, hogy Ács Botond (ő is gyakran mosolyog) és Gergő, a
zongorista a kémia fakton kötöttek ki. Tizedikben ezt nem gon-
doltam volna; be kell valljam, alábecsültelek kettőtöket.
Irigylem Laurát ghánai és egyéb afrikai tapasztalataiért.

(3) Hat, illetve négy évet töltött együtt ez a színes társaság.
Az egyéniségekből osztály formálódott. Barátságok szövődtek,
kapcsolatok alakultak, sőt, volt, akit a szerelem is gyomron ta-
lált. Ezek a kötelékek a legfontosabbak. A logaritmus, a home-
osztázis, a perdületmegmaradás törvénye elmúlnak, bármi-
lyen jól vértezett is föl ezekkel Titeket a Fazekas. Az emberi kap-

csolatok viszont megmaradnak, ha ápoljátok őket. Ugyanis a
szeretetkapcsolatok endotermek, energiabefektetést igényel-
nek – máskülönben elsorvadnak. Sokszor bátorság kell hozzá-
juk, ellenkező esetben végük szakad. Baj, ha végük szakad?
Szükség, hogy végük szakadjon? Mivel osztálytársaitokat nem
magatok választottátok, nem mindenkivel vagytok egyformán
jóban. Ám akik szeretitek egymást, tartsatok össze továbbra is,
mert ez megtartó erő a nagybetűs életben! Kincs. Érték. Erő-
forrás. Energia. Alap. Fundamentum. Felelősek vagytok egymá-
sért, egymás boldogságáért! Legyen ezen megőrzendő kap-
csolatok szimbóluma a tarisznyátokban lévő só. Nátrium-klo-
rid, konyhasó, kősó, tengeri só, ásványtani nevén halit. A só az
örökkévalóság jelképe, mivel tartósító hatású. Ezért sózzák a
húst. Elődeink sót szórtak a csecsemő pólyájába, hogy egész-
séges legyen. A só ízesítő is –„úgy szeretlek, édesapám, mint a
sót”. A só a vendégszeretet jelképe: a vendéget kenyérrel és
sóval köszönteni ősrégi szokás. Végül: a só komoly értéket kép-
viselt, a középkorban fontos kereskedelmi és fizetőeszköznek
számított. A só: a szeretetkapcsolat. Lányok-fiúk, hölgyek-urak:
kívánom, hogy ehhez a jelképhez hasonlóan mély emberi kap-
csolataitok legyenek! És – mivel 18 évesen, jelen helyzetben
elsősorban nem az élet nagy kérdései foglalkoztatnak
Benneteket – sikeres érettségit!

Keglevich Kristóf
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JÚNIUSI INFINITÍVUSZOK

Semmit se tenni. Ülni mozdulatlan.
Figyelni, hogyan kószál, hogy’ bolyong
a fény a koraesti lombokon,
s a júniusi édes bódulatban

belélegezni régi álmainkat
- hisz’ úgysem maradt nekünk semmi más.

A falon túl fasor, ezernyi hárs.
Jaj, hova hív e sűrű, drága illat?

Minden oly csöpp most, végtelen parány.
Megismételhetetlen ős-arány
készül a csendet lágyan ölbe venni.

Valami elsuhan a ház előtt,
s a vasalatlan valóság-redők
testét az este lassan körbelengi.

F. Tóth Zoltán
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