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Előszó a 2015/2016-os évkönyvhöz
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden Kedves Olvasónkat!

Ön a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium – immár hagyományként megjelenő – évkönyvét
tartja a kezében, mely tartalmazza
• az intézmény jelenlegi osztályainak képeit és adatait,
• a �015/�016-os tanév legjelentősebb eredményeinek felso-
rolását, valamint
• néhány emlékezetes eseményének, élménygazdag tanul-
mányi, kulturális, közösségi programjának megörökítését,
• sok tehetséges tanítványunk közül néhánynak színvonalas
írásművét, alkotómunkájának produktumait.

Büszkén és örömmel ajánlom ezt a képes krónikát figyelmükbe!
Szeretnénk, ha évkönyvünket olvasva képet kapnának sikere-
inkről úgy is, hogy beszámolóik alapján közelebbi ismeretségbe
kerülnek azokkal a diákokkal, akiknek mindez köszönhető.
Természetesen ez a kötet csak ízelítő válogatást nyújthat egy
1087 tanulóval és 1�5 pedagógussal működő 1� évfolyamos
intézmény adott tanévének gazdag kínálatából.

Tizenöt éven keresztül ezt az előszót (az előző tanév végén nyug-
díjba vonult) Hámori Veronika igazgatónő készítette. A Fazekas
minden munkatársa és diákja nevében ezúton is köszöntöm, és
további sok sikert, jó egészséget kívánok Neki!

Igazgatói tevékenységem kezdetén célul tűztem ki:
• az eredményes munka folytonosságát;
• alapvető értékeink megőrzését (ilyen például a nevelőtestü-
let és a diákközösség sokrétűsége, sokszínűsége);
• a több évtizedes hagyományok továbbvitelét és új hagyo-
mányok teremtését;
• megfontolt változtatások bevezetését (marketing, kommu-
nikáció, képzési szerkezet terén).

Közös céljaink megvalósításához kérem a pedagógusok, a neve-
lő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak, a szülők, a
diákok, az öregdiákok, és általában: minden támogatónk segít-
ségét.

Köszönettel és üdvözlettel
Pásztor Attila
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Fazekas-érdemérmeseink
2015-ben

Árvai Adolf
Hat évig volt az iskola tanulója. Az első két évben a speciális
matematika-tagozat, majd ezt követően négy éven át a ter-
mészettudományi tagozat meghatározó, az osztály arculatát,
kiváló eredményeit megalapozó és azt egész munkájával,
habitusával támogató tagja. A Fazekas-érdemérmet példaér-
tékűen kimagasló ésminden tantárgybólmaximális tanulmá-
nyi munkájáért, számtalan tantárgyi dicsérettel gazdag kitű-
nő év végi és érettségi bizonyítványaiért, és matematika, illet-
ve kémiaverseny-eredményeiért kapja. Az Irinyi János
Országos Kémiaversenyen 9. osztályban 26., 10. osztályban
17. helyen végzett. A Kémia OKTV-n 11. osztályban a 24., 12.
osztályban a 19. helyezést érte el. Matematikából az Arany
Dániel Országos Matematikai Tanulóversenyen 9. osztályban
2. díjat szerzett. A Matematika OKTV-n 12. osztályban 4.
helyezést ért el. Mindhárom évben elnyerte az iskolai Kardos
Alapítvány ösztöndíját. Jelenleg a Corvinus Egyetem gazda-
ság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszak hallgatója.

Balog Laura
A négy-évfolyamos társadalomtudományi tagozatos „A” osz-
tály tanulója volt. A Fazekas-érdemérmet kitűnő tanulmányi
és kulturális munkájáért kapja. Komplex középfokú nyelvvizs-
gát szerzett angol és német nyelvből. A tizenkettedik év
végét kitűnő eredménnyel zárta, az érettségi vizsgákat min-
den tantárgyból emelt és középszinten egyaránt magas
pontszámmal teljesítette. A gimnáziumi évek alatt aktívan
zenélt, írásait publikálták, az iskolai ünnepélyek gyakori sze-
replője volt. Több szavalóversenyen, a Szép magyar beszéd
versenyen, az Arany János Irodalmi Versenyen és az irodalom
OKTV-n szerzett dicsőséget a Fazekasnak.

� Fazekas-évkönyv
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Bass Judit
Ötödik osztályos kora óta volt iskolánk tanulója. Gimnáziumi
tanulmányait a társadalomtudományi tagozaton végezte.
Minden esztendőben kitűnő vagy jeles bizonyítványt szer-
zett. Érettségi bizonyítványában minden tárgyból 90% feletti
eredmény szerepel. A Fazekas-érdemérmet kimagasló tanul-
mányi munkájáért, versenyeredményeiért, valamint szerteá-
gazó kulturális és szociális tevékenységéért kapja.
Életében fontos szerepet játszik a zene. Nyolc éve klarinéto-
zik, két zenekarnak és egy kórusnak is a tagja, gimnáziumi
évei alatt iskolánk Lukin Eszter Vegyeskarában is énekelt.
2010-ben Mit olvassunk? címmel írt dolgozata második
helyezést ért el az Együtt tanítunk házi pályázaton, és két
ízben is díjazták egy-egy pályamunkáját a Megírország diák-
alkotók szépírói pályázatán. 2013-ban az Arany János
Irodalmi Versenyen ezüst diplomát kapott.
11. évfolyamos korában a magyar nyelv OKTV-én negyedik
helyezést ért el.
Mindig figyelemmel fordul a fiatalabbak, az elesettek, a
rászorulók felé. Többször vett részt alsó tagozatosok táboroz-
tatásában, és felnőtt értelmi fogyatékosok nyári programjá-
nak szervezésében. Az ő kezdeményezésére osztálya kapcso-
latot létesített egy közepesen súlyos értelmi fogyatékos gye-
rekekből álló osztállyal, és minden esztendőben közös prog-
ramokon vettek részt.
Érettségi után felvételt nyert az ELTE TKK osztatlan tanári sza-
kára, angol nyelv és kultúra tanára, magyartanár szakpárosí-
tással. 2015 őszén az Eötvös Collegium magyar és angol
műhelyének is tagja lett.

Békefi Teodóra
Négy évig volt iskolánk társadalomtudományi tantervű osz-
tályának tanulója. A Fazekas-érdemérmet versenyeredmé-
nyeiért és zenei tevékenységéért kapja.
Az Arany János Irodalmi Versenyen és az Édes Anyanyelvünk
Nyelvhasználati Versenyen is eljutott az országos döntőig.
Magyar nyelv tantárgyból 2014-ben az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen 17., egy évvel később pedig 14. helye-
zést ért el. Ugyanebben az esztendőben olasz nyelvből az
OKTV-n 25. lett. Gimnáziumi évei alatt angol és olasz nyelvből
is középfokú nyelvvizsgát szerzett. Kitűnő érettségi vizsgát
tett, minden tantárgyból 90% feletti eredménnyel.
Tanulmányai mellett kezdettől fogva szakított időt zenére és
sportra is. Énekelt az iskolai kórusban, nagyszerűen hegedül,
különböző arany minősítésű vonósnégyesek tagja.
Felvételt nyert az ELTE-TKK magyartanár, olasz nyelv és kul-
túra tanára szakpárosítású képzésére. Az Eötvös
Collegiumnak is tagja lett.

Fazekas-évkönyv 5
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6 Fazekas-évkönyv

Fehér Zsombor
A speciális matematika-tagozatos osztályban érettségizett.
A Fazekas-érdemérmet rendkívüli hazai és nemzetközi ver-
senyeredményeiért kapja. Négyszer nyerte meg a Kenguru-
matematikaversenyt, a Gordiusz-matematikaversenyen min-
dig második vagy harmadik helyezett lett. A KöMaL matema-
tika és fizika pontversenyein éveken keresztül hol első, hol
második helyen végzett. 2012-ben az Irinyi-kémiaversenyen
harmadik. Tizedikben a Mikola-fizikaversenyen harmadik, az
Arany Dániel-versenyenmásodik díjas. Tagja volt a matemati-
ka, fizika, kémia, biológia és földrajz témakörben megrende-
zett Junior Freshhh komplex természettudományos-verseny
2013-as győztes csapatának. Az OKTV-n 2014-ben matemati-
kából első, fizikából második, 2015-ben matematikából
második, fizikából ötödik. 2014-ben a Kürschák-matematika-
versenyen 2. díjas, az Eötvös fizikaversenyen 3. díjas. 2013-
ban a nemzetközi matematikai diákolimpián Kolumbiában
bronz-, 2014-ben Dél-Afrikában arany-, 2015-ben Thaiföldön
ezüstérmet nyert.
Jelenleg az ELTE matematikushallgatója.

Csellár Lilla
Iskolánk hat-évfolyamos általános tantervű „D” osztályának
tanulója volt. A Fazekas-érdemérmet példamutató tanulmá-
nyi és közösségi munkájáért kapja.
Hat éven át mindvégig aktívan tevékenykedett az osztálykö-
zösség érdekében, emellett az iskola életében is meghatáro-
zó feladatokat végzett: többek között a nyílt napok, a gólya-
táborok, különböző Comenius-programok és diákcserék szer-
vezésében. Példaértékű, ahogy kedvesen, megértéssel,
tapintattal, ugyanakkor kellő határozottsággal intézte az osz-
tály, az évfolyam, illetve az iskolai diákság ügyeit.
Kitűnő eredménnyel érettségizett, jelenleg a SOTE Általános
Orvos Karának hallgatója.
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Györgypál Zsolt
Példamutató kötelességteljesítésével, tudatos közösségépítő
munkájával és kimagasló tanulmányi- és versenyeredménye-
ivel rászolgált a Fazekas-érdeméremre. A természettudomá-
nyi tagozaton, a négy év során, minden bizonyítványa kitűnő
volt és minden alkalommal tantárgyi dicséretek sokasága
jelezte kiemelkedő szorgalmát és kitartását. Már a felvételi
eljárás során kimagaslott korát meghazudtoló tudatossága
és általános tájékozottsága. Mind szorgalma, mind emberi
kvalitásai, érett értékközvetítő tevékenysége révén az egész
osztály egyik alappillére volt. Szívesen és sok munkát vállalt
mind tanulmányi, mind közösségi tekintetben. Versenyered-
ményeit fizikából és matematikából érte el. Az Arany Dániel
Matematika Tanulóversenyen, a Mikola Sándor Országos
Tehetségkutató Fizikaversenyen, és a matematika OKTV-n is
eljutott az országos döntőbe. A fizika OKTV-n 11. osztályban
9., 12. osztályban a 16. helyen végzett. 2015-ben a Nemzet-
közi Magyar Matematikaversenyen 3. díjat nyert.
Jelenleg a BME fizikushallgatója.

Grund Anna Borbála
Hét évig volt iskolánk tanulója, a társadalomtudományi tago-
zaton érettségizett. A Fazekas-érdemérmet versenyeredmé-
nyeiért és közösségi munkájáért kapja.
Kétszer is bejutott az Arany János Irodalmi Verseny döntőjé-
be, a tizedik évfolyamon bronz diplomát szerzett.
Tanulmányai utolsó évében a magyar nyelv OKTV-én 11.
helyezést ért el. Az első világháború katonai levelezésének
nyelvezetét vizsgáló pályamunkájából részletek jelennek
meg a Hadtudományi Közleményekben.
Olasz nyelvből közép-, angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát
tett. Tíz éve hegedül. Osztályának diák önkormányzati képvi-
selőjeként részt vett iskolai szintű programok szervezésében,
aktív részt vállalt kulturális és sporteseményekben.
Jelenleg az ELTE Jogtudományi Karának hallgatója.
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8 Fazekas-évkönyv

Jenei Adrienn
12 évig volt a Fazekas tanulója. A Fazekas-érdemérmet sokol-
dalú, egyenletes tanulmányi munkájáért és versenyeredmé-
nyeiért kapja. Bár a speciális matematika-tagozatos osztály-
ban érettségizett, a reál tantárgyak mellett a humán tárgyak-
kal is magas színvonalon foglalkozott. Az Arany Dániel-mate-
matikaversenyen tizedik osztályban harmadik díjat kapott.
A művészettörténet OKTV-n 2014-ben harmadik lett.
Jelenleg a Cambridge-i Egyetem ember-, társadalom- és poli-
tikatudományi képzésén tanul.

Janzer Barnabás
A speciális matematika-tagozatos osztályban érettségizett.
A Fazekas-érdemérmet hazai és nemzetközi versenyeken
elért rendkívüli eredményeiért kapja. A KöMaL B pontverse-
nyében 2012-ben második, 2013-ban első, 2014-ben az A
kategóriában ötödik, 2015-ben harmadik lett. A fizika-pont-
versenyt 2013-ban megnyerte, 2014-ben második lett. A
Mikola-fizikaversenyen első, az Arany Dániel-matematikaver-
senyen harmadik, az Irinyi-kémiaversenyen első lett. Tagja
volt a matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz témakör-
ben megrendezett Junior Freshhh komplex természettudo-
mányos verseny 2013-as győztes csapatának. Az OKTV-n
2014-ben matematikából hetedik, fizikából negyedik, 2015-
ben matematikából első, fizikából negyedik. Egyetemi verse-
nyeken is sikeresen szerepelt, tizedikesként az Eötvös fizika-
versenyen második, tizenegyedikben harmadik díjas, a
Kürschák-matematikaversenyen második díjas lett. 2014-ben
a nemzetközi matematikai diákolimpián Dél-Afrikában ezüst-
, 2015-ben Thaiföldön bronzérmet nyert.
Jelenleg Cambridge-ben matematikát tanul.
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Öreg Botond
A speciális matematika-tagozatos osztály tanulója volt.
A Fazekas-érdemérmet rendkívüli hazai és nemzetközi ver-
senyeredményeiért kapja. 2013-ban az Irinyi-kémia és a
Mikola-fizikaversenyen is második lett. Tagja volt a matemati-
ka, fizika, kémia, biológia és földrajz témakörben megrende-
zett Junior Freshhh komplex természettudományi verseny
2013-as győztes csapatának. Az OKTV-n 2015-ben fizikából
első, kémiából 10. lett. Öt nemzetközi versenyen szerzett
ezüstéremmel dicsőséget Magyarországnak és iskolánknak.
Kilencedikben Dél-Afrikában a Nemzetközi Junior
Természettudományi Diákolimpián, majd ugyanezen a verse-
nyen tizedikben Teheránban, 11-ben az Európai Unió
Természettudományi Diákolimpiáján Görögországban, végül
a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián Kazahsztánban és
Indiában is.
Jelenleg a Cambridge-i Egyetem természettudományi képzé-
sén tanul.

Khayouti Sára
A speciális matematika-tagozatos osztályban érettségizett.
A Fazekas-érdemérmet kimagasló versenyeredményeiért
kapja. Az Arany Dániel-matematikaversenyt 10-es korában
megnyerte. 2015-ben a matematika OKTV-n 6. lett. Tagja volt
az Európai Lány Matematikai Diákolimpiai csapatnak, a
Minszkben megrendezésre került olimpián ezüstérmet szer-
zett.
Jelenleg az ELTE-n alkalmazott közgazdaságtant tanul.
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10 Fazekas-évkönyv

Szabó Máté
Nyolc évig volt iskolánk tanulója. Végig kiemelkedett hatal-
mas tárgyi tudásával, korát meghazudtoló absztrakciós
képességével, nyelvi intelligenciájával. A Fazekas-érdemér-
met sokoldalú tanulmányi munkájával és versenyeredmé-
nyeivel érdemelte ki. Fontosnak tartja a teljes precizitást, a
részletekben is teljesen korrekt, pontos tudást. Kivételes
képességei és igényessége kimagasló eredményeinekmotor-
ja. Rövid idő alatt nagy mennyiségű ismeretet tud logikailag
is teljesen rendszerezve elsajátítani. A természettudományi
tagozat mellett érdeklődése a humán tárgyak iránt is végig
megmaradt, az angol és a latin nyelv intenzív tanulása szép
sikerekkel is gazdagította. Az angol nyelvi OKTV-n 11. osztály-
ban 7. helyezést, 12. osztályban 20. helyezést ért el. A latin
nyelvi OKTV-n 11. osztályban szintén a 7. helyen végzett.
2015 áprilisában részt vett a nemzetközi latin nyelvi Horatius-
versenyen Olaszországban.
Jelenleg a BME műszaki informatika szakos hallgatója.

Rossen Péter
Kilenc évig volt az iskola tanulója, a természettudományi
tagozaton érettségizett kitűnő eredménnyel. Rendkívül sok-
oldalú, kimagasló képességű és szorgalmú diák. Szerteágazó
közösségi munkája, nyári tábori tevékenysége és segítőmun-
kája, énekkari és zenei szereplései fokozták az egyéniségéből
és tanulmányi munkájából is adódó ismertségét és elismert-
ségét az iskolában. A Fazekas-érdemérmet tanulmányi ered-
ményeiért és közösségteremtő munkájáért kapja. Sokszínű,
nyitott személyisége, pozitív kisugárzása, teljes tudatosság-
gal és hihetetlen munkabírással társul, ezzel egyértelműen
hozzájárult minden közösségében az egészséges, inspiráló
légkör és értékrend kialakításához. Korábban említett művé-
szeti, közösségi vállalásai mellett tudatosan készült későbbi
mérnöki pályájára is. Rendszeres megoldója volt a
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak, 12. osztályban
a fizika OKTV-n 30. helyezést ért el. Sokoldalúságát jelzi, hogy
2014-ben tagja volt a pekingi Nemzetközi Nyelvészeti
Olimpián részvevő magyar csapatnak.
Jelenleg a londoni Imperial College hallgatója.
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Fazekas-évkönyv 11

Tamás Csongor
Tizenkét évig volt iskolánk tanulója. A Fazekas-érdemérmet
példaértékű tanulmányi és közösségi munkájáért, valamint
versenyeredményeiért kapja. Szelíd, segítőkész, empatikus és
szorgalmas ember, a teljességre törekvés, a követelmények
pontos teljesítése mellett mindig készen állt arra, hogy kive-
gye részét az osztályközösség aktuális teendőiben, problé-
máinak megoldásában. A legnehezebb helyzetekben vállalta
magára vagy a feladatot, vagy a szervezést, hogy átsegítse az
osztályt a soros akadályon. Tanulmányi teljesítményével,
egyenességével és szerénységével kivívta társai és tanárai
elismerését, így csöndessége ellenére kezdetektől az osztály
egyik irányítója volt. Kitartása, szívós, folyamatos munkája
minden területen eredményeket hozott. Tagja volt az iskolai
kosárlabdacsapatnak és minden olyan egyéni és tömegsport
eseményen nagy odaadással képviselte az iskolát, ahol erre
szükség volt. Kimagasló eredményeket ért el matematikából
és fizikából. Az Arany Dániel Matematikai Tanulóversenyen 2.
díjban részesült, 12. osztályban a matematika OKTV-n a 19.
helyen, fizikából a 22. helyen végzett.
Jelenleg a BME elsőéves hallgatója.

Szépkúti Bence
A Fazekas-érdemérmet kimagasló tanulmányi munkájáért
kapja. Átlagon felüli ismeretanyaggal és igen széles érdeklő-
dési körrel érkezett egy angol kéttannyelvű általános iskola
elvégzése után a Fazekasba. A természettudományi tagozat
nagyon inspirálta és komoly energiákat mozgósítva tanult,
hogy mindegyik tárgyból maximális teljesítményt nyújtson.
Az ismeretek osztályozására és logikai rendezésére bámula-
tos gyorsasággal és pontossággal volt képes. Az OKTV-én
angol nyelvből és biológiából két évben is a II. kategória dön-
tőjébe jutott, a 11. évfolyamon angol nyelvből a 11., biológi-
ából 47. helyezett lett, a 12. évfolyamon angol nyelvből 16.,
biológiából 34. lett. Az osztályban szívesen és rendszeresen
vállalt feladatokat, önzetlen és segítőkész volt minden hely-
zetben. Öt tárgyból tett emelt szintű érettségi vizsgát kitűnő
eredménnyel. Négy éven keresztül végig foglalkozott progra-
mozással is, mely várhatóan későbbi szakmája lesz.
Jelenleg a Cambridge-i Egyetem informatika-szakos hallga-
tója.
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1� Fazekas-évkönyv

Tanévnyitó
2015. szeptember

Kedves Szülő, kedves Kollégák és kedves Fazekasos Diákok!

Mindig dilemma, hogy az üdvözlő megszólításnál kit helyez-
zek előre. Legszívesebben mindegyik felet az első helyen
üdvözölném, hiszen közülükmindenki a legfontosabb. A töb-
biekkel össze nem mérhetően, és össze nem téveszthetően
fontos része az iskolánknak, az oktatásnak. Azonban nem
tudommindhárom szereplőt elsőként említeni. Így hát állan-
dó megalkuvással, hol az egyik szereplőt, hol a másik felet
említem elsőként, és nem feledkezem meg a többiek fontos-
ságáról.

Szokolai Tibor vagyok, az iskola megbízott igazgatója. Az
elkövetkezendő időszakban én látom el az igazgatói felada-
tokat az iskolában.
A nyáron tragikus hírt tartalmazó levelet kaptam. Elhunyt
Somogyi Barbara iskolánk 11.a osztályos tanulója. Két évig
tartó súlyos betegség után, 2015. július 5-én ragadta el a
halál. A halált mindig nehéz elviselni, de különösen nehéz, ha
valakit 17 évesen ragad el.
Az elmúlt évben példátlan, szívet-lelket összeszorító összefo-
gás bontakozott ki a család megsegítésére, a gyógykezelés
támogatására. Nagyon köszönjük Önöknek, Szülőknek és
Diákoknak, Pedagógusoknak. Csak megkönnyíteni tudtuk az
utolsó hónapokat, csak reményt tudtunk adni azzal, hogy
körbevettük és biztattuk.
Kérem, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk emlé-
kének, és üzenjük neki, hogy nem felejtjük!

Köszönöm!

A nyár meleg volt. Olyan, amilyennek lennie kell. Mi pihen-
tünk, remélem, hogy Ti is. Az igazán elszánt, céltudatos
ember azonban két-három hetes eredményes pihenés után,
tenni szeretne valamit! Ami hasznos magának, vagy környe-
zetének.

A nyáron beszélgettem egy fiatalemberrel, akinek mondtam,
hogy hosszabb szabadság után én már várom a munkakez-

Weisz Ambrus
A speciális matematika-tagozatos osztályban érettségizett.
A Fazekas-érdemérmet hazai és nemzetközi versenyeredmé-
nyeiért kapja. A KöMaL B jelű matematika-pontversenyében
a 9. osztályban kilencedik lett, az S jelű informatika feladatok
versenyét 2014-ben és 2015-ben is megnyerte. 2013-ban a
Nemes Tihamér programozói versenyen harmadik lett. 2013-
ban tagja a Közép Európai Informatikai Diákolimpia magyar
csapatának. 2014-ben is bekerült a csapatba, ebben az évben
sikerült bronzérmet szereznie. Két évben is részt vett a
Nemzetközi Informatikai Diákolimpián, Tajvanon 2014-ben és
Kazahsztánban 2015-ben.
Jelenleg Cambridge-ben tanul informatikát.
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dést, miközben ő hosszabb szabadságról álmodott. Erre kicsit
hitetlenkedve és kétkedve, kicsit kérdőn, kicsit kijelentve
mondta: De hisz te akkor szereted azt, amit csinálsz! Igen.
Tényleg szeretem azt, amit csinálok. Ami munkám, ami meg-
élhetést nyújt. És olyan diákokat taníthatok, mint Ti vagytok,
olyan nagyszerű kollégákkal dolgozhatok együtt, akik Titeket
is tanítanak. Akik megtanítanak benneteket írni, olvasni, iro-
dalmat értve olvasni és szeretni, logikusan gondolkodni, sze-
retni és megismerni-érteni a természetet; rajzolni, festeni,
kifejezni, művészi formába önteni a gondolatokat érzéseket,
idegen nyelven megszólalni, megtanítanak benneteket tájé-
kozódni a múltban, megtervezni a múltbéli gyökerek alapján
a jövőt. Megtanítanak analizálni és szintetizálni. Mindezt egy
helyen kapjátok meg, nálunk a Fazekasban. És mindezt azért
kaphatjátok meg itt, mert bennetek mérhetetlen kíváncsiság
lakozik, hatalmas tudásvágy, szilárd eltökéltség azért, hogy
mindent szellemi muníciót megszerezzetek, ami szükséges a
jelenbéli elégedettségetekhez és a jövőbeli boldogulásotok-
hoz. Amire a jövőtök építéséhez szükségetek van. Aki megra-
gadja a lehetőséget, annak lesz választási lehetősége, hogy
egész életében azt csinálja, amit szeret. Ne szalasszátok el ezt
a lehetőséget!

Talán az eredményességnél is fontosabb, az, hogy a tanulás
ne kínlódás, hanem játékos megismerés és felismerés legyen.
És persze követelünk is tőletek, mert ismerjük a képességei-
teket, és mert tisztelünk benneteket. Szeretnénk titeket eljut-
tatni a bennetek rejlő lehetőségek csúcsára.
A Fazekasban nem szeretjük a pótcselekvést, a látszólagos
tevékenységet. Mindenki kap tehetségéhez illő, kihívást
jelentő feladatot, amelynél a teljesítés utánméltán lehetettek
elégedettek.

Kedves Szülők! Köszönjük, hogy a Fazekasba hozták a gyer-
meküket. Igyekezni fogunk, hogy elégedettek legyenek az
iskolával. Nem a napi elégedettségre gondolok, hanem a
nyolcadik év végén, vagy az érettségi utáni elégedettségre.
Az átgondolt szakmai és pedagógiai munka több év alatt
hozza meg csak a gyümölcsét. Az iskolánkban dolgozó peda-
gógusok pontosan tudják, hogy második osztályban hogyan
kell valamit megtanítani, hogy hatodik évben eredményes
legyen a diák.

2015. szeptember 01.

Fazekas-évkönyv 1�
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Ádámné Laczkó Melinda
erkölcstan, történelem, napközis tanító

Albert Attila
biológia - egészségtan, kémia

Antalné Popp Krisztina
testnevelés

Bakuczné Szabó Gabriella
német

Balázsné Kerek Marianna
kémia

Bali Judit
könyvtár, napközis tanító

Barati Krisztina
testnevelés

Bárdné dr. Feind Teréz
ábrázoló geometria

Bartek Dániel
dráma és tánc, magyar, napközis tanító

Bartha Gabriella
francia

Becsák Viktória
orosz

Benkő Zsuzsanna
tanító

Bernáth László
etika, filozófia

Bicsák Timea
tanító

Bihari Péter
társadalomismeret, történelem

Dr. Blénessy Gabriella
informatika, matematika, technika

Bujk Ildikó
dráma és tánc, magyar, német

Csájiné Knézics Anikó
erkölcstan, tanító

Csath Judit Katalin
angol

Csát Orsolya
tanító

Czene Zsuzsanna
angol

Damakné Kertész Nóra
tanító, napközis tanító

Dobos Sándor
matematika

Ducsai Barnabás
testnevelés

Dunay Zoltán
matematika

Dvorák Cecília
fizika

Eperjesi Ágnes
technika, technika és életvitel, tanító

Erdősiné Gondos Judit
tanító, napközis tanító

Erős-Honti Julianna
biológia, biológia - egészségtan

dr. Erős-Honti Zsolt
biológia, biológia - egészségtan

Fabók Ágnes
angol

Farkas Csaba
informatika, matematika

Fazakas Tünde
matematika

Fehérvári Zoltánné
napközis tanító

Foki Tamás
történelem

F. Tóth Zoltán
történelem

Füzesséry Zoltánné
német, olasz

Gálné Domoszlai Erika
biológia - egészségtan, földrajz,
természetismeret

Garamvölgyi Béla
művészettörténet, rajz, vizuális kultúra

Gyenes Zoltán
matematika

1� Fazekas-évkönyv
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Hittig László
logopédus

Horváth Gábor
fizika

Horváth Gabriella
napközis tanító

Hujter Bálint
matematika

Iványi Márta
ének-zene

Jakucs Erika
ének-zene, matematika

Jencsikné Végh Adrienn
matematika, tanító

Jilly Viktor
angol

Kádárné Szalay Eszter
biológia - egészségtan, földrajz,
természetismeret, napközis tanító

Kántorné Ágh Edit
napközis tanító

Karsai Zsuzsanna
technika, technika és életvitel

Dr. Keglevich Kristóf
kémia, történelem

Dr. Kelecsényi László
magyar

Kisgyörgy Erika
tanító

Kiss Bíborka
tanító, napközis tanító

Kiss Gergely
matematika

Dr. Kiss Géza
matematika

Kivovics Judit
angol

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes
tanító, napközis tanító

Kocsis Szilveszter
matematika

Koczka Anikó
testnevelés

Koren Balázs
matematika

Kotormánné Erdei Erika
tanító

Laczkó Ágnes
angol

Marczisovszky Anna
francia

Mészáros Zsuzsanna
művészettörténet, rajz, vizuális kultúra

Dr. Müllner Erzsébet
biológia, kémia

Nagy Csilla
tanító, napközis tanító

Nagy Ildikó
angol

Nagyné Rápli Györgyi
ének-zene

Nagy Pálné
testnevelés

Nagy Péter
biológia, biológia - egészségtan

Németh Sándor
ének-zene

Novák Ágnes
ének-zene, napközis tanító

Dr. Oláh Tibor
dráma, dráma és tánc, magyar

Oros Márta
erkölcstan, matematika, tanító,
napközis tanító

Orosz Gyula
matematika

Dr. Osztovits Szabolcs
magyar, mozgókép és médiaismeret,
tánc és dráma

Paróczay József
matematika

Pásztor Attila
informatika

Péli Ágota
latin

Pereczes Marianna
matematika

Fazekas-évkönyv 15
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Petz György
magyar, mozgókép és médiaismeret,
tánc és dráma

Póczos Valéria
művészettörténet, rajz, vizuális kultúra

Rakota Edina
kémia

Rubóczky György
matematika

Schramek Anikó
fizika

Seres Fanny
francia

Solti Edit
matematika

SólyomViktória
tanító, napközis tanító

Soóty Éva
napközis tanító

Studinger Józsefné
dráma és tánc, erkölcstan, magyar

Svobodáné Nemes Krisztina
erkölcstan, magyar, tanító, napközis tanító

Szabó Júlia
földrajz, német

Szabó Katalin
angol

Szabó Márta
német, történelem

Szakolczai Katalin
tanító

Szalai Tamásné
könyvtár

Számadóné Biró Alice Anikó
angol

Szentesné Péter Orsolya
dráma és tánc, magyar,
mozgókép és médiaismeret

Szigeti Rita
tanító, napközis tanító

Szilvásiné Turzó Ágnes
tanító

Szokolai Tibor
fizika

Szoldatics József
informatika, matematika

Szövényi-Luxné Szabó Teréz Ágnes
angol

Sz. Tóth Melinda
angol

Szűcs Imre Lóránt
iskolapszichológus

Takács Márta Éva
dráma és tánc, filozófia, magyar

Temesvári Miklós
tanító

Tokár Gábor
angol, erkölcstan, történelem

Tollár Tamara
dráma és tánc, erkölcstan, magyar

Tomaschek-Barlai Magdolna
olasz

Tóth Imre
testnevelés

Tóthné Horváth Gabriella
testnevelés

Turcsányi Márta
dráma és tánc, magyar,
mozgókép és médiaismeret

Ungor Andrea
angol

Visontai Miklós
testnevelés

Vizy Zsolt
biológia, biológia - egészségtan, földrajz,
természetismeret

Zanatiné Szántai Ildikó
angol

Zele János
művészettörténet, rajz, vizuális kultúra

16 Fazekas-évkönyv
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2016-ban jubiláló tanárok

15 éve a Fazekasban: F. Tóth Zoltán
Paróczay József

20 éve a Fazekasban: Bali Judit
Horváth Gabriella
Szalai Tamásné
Temesvári Miklós
Ungor Andrea

25 éve a Fazekasban: Eperjesi Ágnes
Karsai Zsuzsanna
Turcsányi Márta
Zele János

30 éve a Fazekasban: Kántorné Ágh Edit
Nagy Ildikó
Dr. Osztovits Szabolcs
Szabó Katalin

35 éve a Fazekasban: Dvorák Cecília
Fazakas Tünde

Kitüntetések, díjak 2015 / 2016

Dobos Sándor
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Gálné Domoszlai Erika
a Magyar Természettudományi Társulat

Bugát-Szentágothai-díja
Gyenes Zoltán

Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért
Hámori Veronika

Miniszteri elismerő oklevél
a diákolimpikonok elkészítéséhez nyújtott támogatásért

Horváth Gábor
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Kádárné Szalay Eszter
a Bolyai Természettudományi Csapatverseny Dél-pesti

területi fordulójának tanári fődíja
Dr. Keglevich Kristóf

Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny különdíja
a kiemelkedő tehetséggondozó munkáért

Dr. Kiss Géza
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Kiss Gergely
Miniszteri elismerő oklevél a diákolimpikonok felkészítéséért

Mészáros Zsuzsanna
World Architecture Awards-díj

egy casablancai piac építészeti tervéért
dr. Müllner Erzsébet

Természet-Tudomány Diákpályázat
legjobb felkészítő tanárok elismerő oklevele

Orevecz Márta
Varga Tamás-emlékdíj
Rápli Györgyi

Magyar Termék Nagydíj a 7. osztályos Énekeskönyvért
Takács Márta

Miniszterelnöki és miniszteri elismerő oklevél
diákolimpikon felkészítéséért

Vízy Zsolt
a Magyar Természettudományi Társulat

Bugát-Szentágothai-díja

Fazekas-évkönyv 17
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Kiss Gyöngyi, a Budapesti Berzsenyi Gimnázium igazgatónője,
Pásztor Attila, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium igazgatója

Az első sorban foglalnak helyet: a régióvezetők: Csikós-Pajor
Gizella (délvidéki régió), File-Kovács Erika (kárpátaljai régió),
dr. Bencze Mihály (erdélyi régió), Miko István (felvidéki régió),
Kubatov Antal (anyaország régió). A versenybizottság tagjai:
Gróf Andrea, Horváth Eszter, Bessenyei Ádám, Moussong
Gábor. A főszervezők: Gál Györgyné, Foki Tamás, Nemecskó
István. Urbán Jánosné.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr köszöntő levele:
“Nagyrabecsüléssel köszöntöm a nagyhírű tanintézetek veze-
tőit, szaktanárait, a diákokat és nem utolsó sorban a versenyt
szervező szakembereket. Öröm, hogy szerény eszközeinkkel
hozzájárulhattunk ennek a nagyszerű - a matematika tudomá-
nyának művelésén keresztül a hazai és a külhoni magyar diá-
kokat összefogó - missziónak a sikeréhez.”

Ünnepségünket követően a verseny részvevői közös fotózá-
son vettek részt az Akadémia épülete előtt.

�� Fazekas-évkönyv

A XXV. Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny

A verseny főszervezői: Foki Tamás és Kiss Géza a Fazekasból,
Gálné Groma Virág és Nemecskó István a Berzsenyiből. Ezen a
négy emberen kívül rengeteget segített Rubóczky György a
Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány kurató-
riumi elnöke, Dobos Sándor könyvekkel és támogatások szer-
zésével, Kocsis Szilveszter a programok szervezésével, Hujter
Bálint és Dobos Sándor előadás tartásával, sok kolléga ver-
senyfelügyelettel és kiránduló csoportok kísérésével.

Ünnepélyes megnyitó a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében, 2016. március 12-én 14.00 órakor.

Az elnökségben foglal helyet: Lovász László, akadémikus, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a verseny szakmai
fővédnöke,
Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár,
Freud Róbert, az ELTE docense, a versenybizottság elnöke,
Nagy Péter, a Matematika Birodalma Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, az Alapítvány és a Centrál Médiacsoport képvise-
letében,

VVeerrsseennyyeekk
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Beszámoló a versenyről

Előzmények
A verseny 1992-ben Oláh György felvidéki és dr. Bencze
Mihály erdélyi matematikatanárok kezdeményezésére jött
létre azzal a nemes és határozott céllal, hogy a Kárpát-meden-
ce magyar középiskolásai anyanyelvükön versenyezhessenek
matematikából.  Az eredeti elképzelés szerint éves váltásban a
határon belül, illetve a határon túl kerül megrendezésre a ver-
seny. A költségeket korábban a rendező iskola, illetve fenntar-
tója vállalta. 
A sok nehézség ellenére eljutottunk tavaly a 24. Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyig, amelyre Szabadkán került sor.
A 24 év alatt diákok ezrei versenyezhettek, szerezhettek mara-
dandó élményeket és építhettek emberi kapcsolatokat. A
tanárok között is mély barátságok és tartós szakmai kapcsola-
tok épültek. A sorozatban kezdetektől két budapesti középis-
kola, a Berzsenyi és a Fazekas Gimnázium vett részt. Már évek
óta tudtuk, éreztük, hogy a 25-dik, jubileumi versenyt különö-

sen fontos a fővárosban rendezni. Korábban már tudattuk is
ezt a szándékunkat a többi részvevő iskolával. Azonban az
eltelt évek alatt megváltoztak a körülmények.  Az iskola jelen-
leg nem rendelkezik önálló költségvetéssel, nincsen saját
számlája, forrásai. Alapítványaink forrásai pedig messze nem
lettek volna elegendőek a megrendezéshez. A források előte-
remtése érdekében a kormányzati szervekhez, a VIII. kerületi
önkormányzathoz, nagyobb cégekhez, szülőkhöz, volt diá-
kokhoz fordultunk. Nagyon fontos, hogy sikerült sok szerveze-
tet, intézményt, céget képviselő embert meggyőzni ennek az
ügynek a fontosságáról és a sok felajánlást, támogatás, pályá-
zat lehetővé tette a rendezést. 

Támogatások
Legnagyobb támogatónk a Miniszterelnökség és az ennek
keretein belül működő Nemzetpolitikai Államtitkárság voltak.
Az Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapon keresztül 8 millió
forinttal támogatta a verseny megrendezését. A következő
legnagyobb támogatónk az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, ahonnan 4,1 millió forint támogatáshoz jutottunk.
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Legnagyobb örömünkre támogatta a versenyt az OTP Bank
Nyrt Fáy András Alapítványa 1, 5 millió forinttal, a Budapest
Főváros Önkormányzata természetbeni támogatásokkal,
egyedi kedvezményekkel (belépők, közlekedés), amelyek ren-
geteg segítséget jelentettek. A fenti, kiemelt támogatókon
kívül számtalan nagyon fontos segítséget kaptunk.
Támogatott többek között az Állami Operahát kedvezményes
jegyekkel, a Matematika Birodalma Alapítvány nyomdai kapa-
citással és könyvjutalmakkal, a Bolyai János Matematikai
Társulat értékes, szakmai jutalomkönyvekkel, a XIII. kerületi
Önkormányzat a RAM Colosseum térítésmentes rendelkezés-
re bocsátásával, több vállalkozás közvetlen tárgyi jutalmakkal,
szülők, volt diákok közvetlen részvétellel, süteményekkel,
kapacitásokkal,  kedvezményes beszerzés lehetőségével járul-
tak hozzá a sikeres lebonyolításhoz.  A támogatók teljes felso-
rolása a honlapon megtalálható: nmmv.berzsenyi.hu.  Minden
felajánlást, segítséget ezúton is hálásan köszönünk. 

Részvevők
A programokon 248 tanuló és 80 felnőtt vett részt. A tanulók
összesen öt régióból érkeztek: Délvidék, Erdély, Felvidék,
Kárpátalja, Magyarország. A felnőtt kísérők döntő többsége
kísérő tanár, de igyekeztünk erre a jubileumi alkalomra meg-
hívni a korábbi versenyek szervezése során kimagasló munkát
végzett kollégákat is. A létszámba a rendező iskolák több fel-
adatot vállaló szervezői és az öt tagú versenybizottság is bele-
értendő. Az egyes régiókból érkező diákok nagyon sok iskolát
képviseltek. 
Erdélyben és Felvidéken, a két népesebb régióban a nevezé-
seket válogatóverseny előzi meg. Erdélyben az Oktatási
Minisztérium rendelkezik a csapat végső összetételéről és
azokról a kollégákról, akik kísérhetik a versenyzőket.
Délvidéken és Kárpátalján néhány iskolára korlátozódnak a
részvevők. A magyarországi régióból több mint 25 iskolából
érkezett a 104 tanuló. Az érintett intézmények, iskolák, tanári
szervezetek, mozgósított testületek számát közel 100-ra
becsüljük. 
A versenyt előzetes elektronikus regisztrálás előzte meg.
Ehhez a felületet kollégák készítették. A regisztráció alapján
készültek a szobabeosztások, a kirándulások szervezése, a ver-
seny írásához szükséges termek összeállítása. 

A rendezvény programja
2016. március 11. (péntek) érkezés, elhelyezés, szakmai eliga-
zítás (Kós Károly Kollégium)
2016. március 12. (szombat) Kiállítás megnyitása (Budapesti
Fazekas Mihály Gimnázium), parlamenti látogatás, hivatalos
megnyitó ünnepség (MTA nagyterem), színházi előadás (Erkel
Színház)
2016. március 13. (vasárnap) verseny, javítás, szakmai előadá-
sok (Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium), esti sétahajózás
a Dunán
2016. március 14. (hétfő) budapesti kirándulások kisebb cso-
portokban, koszorúzás egy-egy 1848-as emlékhelyen, a
Budapesti Berzsenyi Dániel színjátszó körének előadása (RAM
Colosseum), játékest tanulóknak (Kós Károly Kollégium), záró
vacsora tanároknak, vendégeknek (Thököly Étterem)
2016. március 15. (kedd) Ünnepélyes eredményhirdetés
(Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium)  
A rendezvény szakmai fővédnöke Lovász László, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke volt. 

Időrendi beszámoló
A rendezvény első napján, március 11-én érkeztek a délutáni-
esti órákban a régiók csapatai a Kös Károly Kollégiumba. Itt a
regisztrációnál már magkapták a programot és egy olyan cso-
magot, amely tartalmazta a négynapos budapesti közlekedé-
si bérletet, a versen logójával szitázott pólót, budapesti térké-
pet, iskolai kiadványokat, a fővárostól kapott ajándékot. A
vacsorát követően a diákoknak logikai és társas játékokkal –
nagy érdeklődéssel kísért – játékestre,  míg a kísérő tanárok-
nak, vendégeknek technikai értekezletre került sor. 

Az első hivatalos napon, március 12-én a program az elmúlt
24 évet bemutató kiállítás megnyitójával indult. A kiállítást
Egry Attila, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat alpolgármestere nyitotta meg. Ezt követően dr.
Bencze Mihály, a verseny egyik kezdeményezője foglalta
össze az elmúlt 24 év versenyeinek, a verseny történetének
mozzanatait. 
A kiállítás megnyitóját követően a helyszínen került sor az első
ebédre, melynek költségeit teljes egészében Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata biztosította. 
Ezután a program a Parlamentben folytatódott. Itt négy tur-
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nusban megtekinthették a részvevők az épület nevezetessé-
geit, a koronázási jelvényeket. A látogatás végén dr Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke tisztelte meg köszöntőjével a

felsőházi teremben a verseny részvevőit. 
A parlamenti látogatás után következett a verseny hivatalos,
ünnepélyes megnyitója, amelyre a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében kaptunk lehetőséget. A megnyitó
ünnepségen a régiók és vezetőik bemutatása után Lovász
László, az MTA elnöke, a verseny szakmai fővédnöke köszön-
tötte a részvevőket. Ezután beszédet mondott Sipos Imre köz-
nevelésért felelős helyettes államtitkár, Nagy Péter a
Matematika Birodalma Alapítvány kuratóriumának elnöke,
továbbá Kiss Gyöngyi a Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi
Dániel Gimnázium intézményvezetője. Az elnökségben fog-
lalt helyet még Freud Róbert, ny. egyetemi docens, a verseny-
bizottság elnöke és Pásztor Attila a Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője.
Az első hivatalos nap programja az Erkel Színházban megte-

kintett kitűnő Aida előadással zárult. 

A második napot szinte teljes egészében a Budapesti XIII.
Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnáziumban töltötték a részve-
vők. Délelőtt került sorra a négyórás verseny.

Ezalatt a tanárok az iskola épületével, relikviáival és a délután
kijavítandó feladatokkal ismerkedtek. 
Az ebédet követően a tanárok párokban javították a megoldá-
sokat, a tanulóknak pedig évfolyamonként színvonalas szak-
mai előadások voltak. Az előadók Dobos Sándor és Hujter
Bálint, a Fazekas, továbbá Erben Péter és Sztranyák Attila a
Berzsenyi tanárai voltak. 
A vacsorát követően az egész sokadalom sétahajóra szállt. Egy
hosszabb idegenvezetéssel egybekötött sétahajózáson és
gyönyörű esti kivilágításban ismerkedhettek meg Budapest
nevezetességeivel.   
Reményeink szerint minden részvevő számára emlékezetes
marad ez a különleges kirándulás. 

A harmadik napon a versenybizottság a dolgozatok felüljaví-
tásával, a rendezők a záróünnepély, az eredményhirdetés elő-
készítésével foglalkoztak. A  többi részvevők pedig különféle
helyszíneken és csoportokban a főváros nevezetességeivel
ismerkedtek. Minden csoport útvonalát úgy alakítottuk ki,
hogy egy-egy 1848-as emlékhely is szerepeljen, ahol a kirán-
dulók koszorúval emlékeztek az 1848-as forradalom és sza-
badságharc hőseire. 
A kirándulások körülbelül 15.00 órára fejeződtek be. Ezután
következett a Berzsenyi Dániel Gimnázium színjátszó körének
nagyszabású előadása a RAM Colosseumban.
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Az est a diákok számára játékesttel, a tanárok és vendégek szá-
mára egy záró vacsorával fejeződött be. A záró vacsorára
készült egy hatalmas torta 25 gyertyával

Az utolsó napon már csak az ünnepélyes eredményhirdetés
maradt hátra. Erre a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium dísztermében került sor. 
Az ünnepséget színesítő kulturális program után Freud
Róbert, a versenybizottság elnöke értékelte a versenyt, majd a
díjak átadására került sor. A versenyzők összesen 12 első díjat,
12 második díjat, 17 harmadik díjat és 55 dicséretet vehettek
át. Az első helyezettek egy-egy tabletet, a további helyezettek
értékes könyvjutalmakat kaptak. 

Első ízben került sor az Urbán János díj átadására, amelyet egy
magyarországi és egy határon túli versenyző fog kapni a
további években. A díjat a Berzsenyi Dániel Gimnázium
Alapítványa hozta létre dr Urbán János, a magyar matemati-
katanítás kimagasló képviselője, a magyarországi régió első
vezetője emlékére. A díjat özvegye dr Urbán Jánosné és
Nemecskó István igazgatóhelyettes, a verseny egyik főszerve-
zője adta át. A két első díjazott: Gáspár Attila, a miskolci Földes
Ferenc Gimnázium 10. osztályos tanulója és Schefler Gergő, a
szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum
12. osztályos tanulója. A könyvjutalmakat a Matematika
Birodalma Alapítvány, a Bolyai János Matematikai Társulat és a
Typotex Kiadó ajánlotta fel. 
A díjakat a régióvezetők adták át. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés a régióvezetők összefogla-
lóival és Pásztor Attilának, a Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetőjé-
nek zárszavával fejeződött be. 
A felvidéki, somorjai Madách Imre Gimnázium hivatalosan
bejelentette, hogy elvállalja a következő, 26. Nemzetközi
Magyar Matematikaverseny rendezését. 
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Kavics Kupa 2016 ‒ Beszámoló
2016. március 18-án került megrendezésre a XII. Kavics Kupa,
21 csapat, azaz 147 diák részvételével. A szokásokhoz híven
idén is vendégül láthattuk a szingapúri NUS High School cse-
rediák csapatát (a szintén meghívott bresciai Liceo Copernico
csapata sajnos végül nem tudott eljönni). 
A verseny nemcsak a Fazekast mozgatta meg, érkeztek ver-
senyzők Debrecen, Dunakeszi, Eger, Győr, Kaposvár, Kecs-
kemét, Miskolc, Pápa, Pécs, Szeged, Szigetszentmiklós és
Veszprém gimnáziumaiból is.
A zsűri elnöke Jinda Balázs egykori Kavics-tanítvány volt, aki
előbb angolul köszöntötte szingapúri vendégeinket, majd
magyarul mesélte el néhány szép emlékét a verseny névadó-
járól. A megoldások helyességét rajta kívül a következő zsűri-
tagok ellenőrizték: Ágoston Tamás, Fekete Panna, Kabos
Eszter, Lenger Dániel, Simon Péter ‒ mindannyian korábbi
Kavics Kupa díjazottak, jelenleg vegyesen a Cambridge-i
Egyetem és az ELTE matematikus hallgatói. A feladatsort
Gyenes Zoltán és Hujter Bálint matematikatanárok állították
össze és Ágoston Tamás öregdiákunk (2012c) lektorálta. Ez

volt a tizenkettedik ilyen verseny, ezért a verseny logója és
több feladata is az órák számlapjához kapcsolódott, az egyik
becsapós kérdés például így szólt: 

Mi a legnagyobb k egész szám, amelyre teljesül, hogy van olyan
pillanat a nap során, amikor az óra három mutatója közül bár-
mely kettő legalább k fokos szöget zár be egymással? (Feltesszük,
hogy a mutatók folytonosan, állandó szögsebességgel mozog-
nak.)

A versenyen a több nemzetközi diákolimpikont is soraiban
tudó Albatrosz csapat hamar karmai közé ragadta a vezetést
(végül egyetlen kivétellel az összes feladatot megoldották),
mögöttük viszont nagy harc dúlt a dobogós helyekért. 

A tavalyi Kupa első két helyezett csapatából alakult Lesből
támadó zsebszámológép, nevéhez híven, a verseny végén tört
csak előre a középmezőnyből és végzett a második helyen; a
harmadik helyet az 1-es rajtszámú Valami egyszerű csapat
csípte el. A Modulo 7 ugyan a dobogóról éppen lemaradt, de
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büszke lehet a legötletesebb csapatöltözet nem hivatalos
címére. Külön izgalmat okozott, hogy a 13. feladatnál ‒ a szer-
vezők figyelmetlensége miatt ‒ sokáig helytelen válasz szere-
pelt a zsűri megoldókulcsán, szerencsére a verseny végére ezt
sikerült kijavítani és végül mindenki megkaphatta megérde-
melt pontjait. A babonásabbak már most aggódhatnak, hogy
mi lesz itt jövőre, a tizenharmadik Kavics Kupán… 
Következzék a dobogós csapatok névsora:

1. Albatrosz (725 pont)
csapatkapitány: Lajkó Kálmán (Szeged, Radnóti M. Gimn.),
tagok: Baran Zsuzsanna (Debrecen, Fazekas M. Gimn.), Bodnár
Levente 12c, Simon Dániel (Kecskemét, Bányai J. Gimn.) Gera
Dóra, Juhász Dániel, Williams Kada (Szeged, Radnóti)

2. Lesből támadó zsebszámológép (485 pont)
csk: Nagy Kartal 12c, tagok: Fekete Balázs (Pécs, Leőwey K.
Gimn.), Janzer Lili 10c, Klász Viktória (Pécs, Koch V. Gimn.),

Szabó Barnabás 12c, Szabó Luca 12b, Szebellédi Márton 12c

3. Valami egyszerű (410 pont)
csk: Radnai Bálint (Veszprém, Lovassy L. Gimn.), tagok:
Döbröntei Dávid Bence (Pápa, Türr I. Gimn.), Knoch Júlia (Pécs,
Ciszterci Nagy Lajos Gimn.), Nagy Dávid 10c, Souly Alexandra
(Pécs, Janus Pannonius Gimn.), Szemerédi Levente (Szeged,
Radnóti M. Gimn.), Tóth Viktor (Kaposvár, Táncsics M. Gimn.)

Az első három csapat díjait a zsűri elnöke adta át: az oklevelek
mellett egy-egy tortát. Gratulálunk nekik és a többi résztvevő
csapatnak is!
A verseny előkészítésében és lebonyolításban nyújtott segít-
ségért köszönettel tartozunk többeknek: különösen is Fazakas
Tündének az élelmezés megszervezésért, Garamvölgyi
Bélának az oklevelek elkészítéséért; a Fazekas Stúdió csapatá-
nak a technikai háttérért. A verseny alatt minden csapat aszta-
lára bőven jutott finom házi süteményből is a 7c, 10c és 11c
diákjainak (és szüleiknek) jóvoltából. Köszönjük a Fazekas
Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatását is.

A szervezők: Gyenes Zoltán és Hujter Bálint
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Kis Kavics Kupa 2016
Idén is sikeresen lezajlott az immár több éve megrendezett Kis
Kavics Kupa, ahol a természettudományok és a matematika
iránt érdeklődő 7–8. osztályos tanulók mérhetik össze tudá-
sukat. 
A versenyt a 10.b osztály szervezte Keglevich Kristóf tanár úr
segítségével. Az idei kerettörténet a Karib-tenger kalózai volt;
a kalózos illusztrációk elkészítésében Garamvölgyi Bála tanár
úr is szerepet vállalt. A feladatok megírásában a 10.c tanulói is
részt vettek, a lektorálást pedig az iskola tanárai és a zsűri tag-
jai mellett Nagy Kartal (12.c) végezte. A zsűri elnöke Hámori
Veronika volt, akit Horváth Kristóf Attila (2009b), Daradics
Noémi (2014b), Homonnay Bálint (2014c), Ujvári Eszter (12.c),
Folyovich Péter (10.b) és Ürmössy Barbara (10.b) segített a fel-
adatok ellenőrzésében és kijavításában. A 12 fazekasos csapat
mellett a Szent István Gimnázium, a Jedlik Ányos Gimnázium,
az Áldás Utcai Általános Iskola és a Kastélydombi Általános
Iskola tanulói is részt vettek egy-egy csapattal. 

A Kis Kavics Kupa történetében először külsős indulóként a
Kastélydombi Általános Iskola Kolbászlé nevű csapata nyert. A
második helyet a �� oroszlán, míg a harmadikat a Nem az utol-
só pillanatban nevezünk csapatok szerezték meg. Ezúton is
gratulálunk a csapatok tagjainak!

Említést érdemel a Stúdió remek munkája a hangosítás és szá-
mítógépes rendszer kezelésében, amellyel idén is gördüléke-
nyebbé tették a verseny lebonyolítását. Továbbá szeretnénk
megköszönni a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport
Alapítvány anyagi támogatását!
Az iskola tanulóiként abban a szerencsében volt részünk,
hogy nem csak versenyzőként, hanem segítőként is részt
vehettünk a rendezvényen. 7–8. osztályos korunkban össze-
mértük tudásunkat a többi csapattal, majd az azt követő évek-
ben feladatokkal, süteményekkel, illetve a verseny alatt azok
kiosztásával és egyéb munkákkal segítettük a szervező osztá-
lyokat. A Kis Kavics Kupát a rendezők oldaláról először 2013-
ban ismerhettük meg, amikor a verseny szervezőinek szüksé-
ge volt néhány segítő kézre. A következő évben a hagyomá-
nyokhoz híven 10-esként a mi osztályunk feladata volt az ese-
mény lebonyolítása, ahol örömmel kamatoztattuk előző
évben szerzett tapasztalatainkat. Az ezt követő két évben már
rutinos segítőként jelentkeztünk a feladatok elvégzésére. Ezek
az alkalmak gimnáziumi éveink emlékezetes pillanataivá vál-
tak. Reméljük, a Kis Kavics Kupa továbbra is a Fazekas Fesztivál
állandó programja marad, lehetőséget adva a következő osz-
tályoknak, hogy hasonló élményekben legyen részük.

Németh Virág, Vadász Tamara ��.c
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Bermuda-háromszög
Jack Sparrow kapitány nem egy alkalommal akart a nők sze-
mében népszerűségre szert tenni, de ez idáig tartós vonzal-
mat senkiből sem váltott ki. Elhatározta, hogy taktikát vált, és
briliáns elméjével nyűgözi le a szebbik nemet: meg akarta
mérni a Bermuda-háromszög A és B csúcsából húzott magas-
ságvonalak által bemért (nagyobb) szöget. A kapitány ACB � =
80°-kal számolt. Mit kapott eredményül, hány fokos a szóban
forgó szög?

Térkép
Jack Sparrow kincses térképet zsákmányol, amelynek a legfel-
ső része, ahová az ország nevét írták (magyarul), meg¬égett,
és csak a név végén látható -sztán betűk olvashatóak. Tudni
szeretné, hány ilyen országba kell elláto¬gat¬nia, hogy bizto-
san megtalálja a kincset. Segítsetek neki!

Kalózdénár
A Fekete Gyöngy legénysége egy hatalmas, fémpénzzel teli
ládát zsákmányol. Miután tüzetesen megvizsgálták a kincset,
a következőt jelentik Jack Sparrow kapitánynak: „A láda össze-
sen 501 db azonos összetételű érmét tartalmaz, melyek súlya
egyenként 4,13 gramm, összetételük arany és ezüst ismeret-
len arányban.” Jack Sparrow kíváncsi, hány kalózdénárt érhet
összesen a zsákmány, ezért az egyik érmét feloldja 12,6
gramm, 50 m/m%-os salétromsavoldatban. A reakció lejátszó-
dása után az oldatban 0,06 mol salétromsav marad. Hány
kalózdénárt kapna most összesen az ép kincsért, ha 1 mol
arany 5 dénárt, 1 mol ezüst 2 dénárt ér? Az ezüst oldódása
tömény salétromsavban: 
Ag + 2ccHNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O

Horváth Mihály-történelemverseny 
Az idei tanévben is, mint már évtizedek óta szokás, iskolánk
egy múzeummal közös szervezésben rendezi meg a Horváth
Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát Történelemver-
senyt általános iskolás tanulók számára. Két korcsoportban és
két főtémában lehet összemérni tudásukat a jelentkezőknek.
A rendezvény eseményeinek a Hadtörténeti Múzeum adott
otthont, ahol a vetélkedés okán több száz gyerek fordult meg.
A döntőbe ötvennégy diák jutott Budapestről, akik közül
heten Fazekasos diákok és öten dobogós helyezéssel is büsz-
kélkedhetnek választott résztémáikban. Az ő versenydolgoza-
taikból következik egy kis ízelítő.

Bajvívás a török korban
„A viadalra hívás legolcsóbb módszere az ellenfél vára alá szá-
guldani, bekiabálni, harcra buzdítani ekképpen: „Ha szívetek
van, jöjjetek ki; törjünk egy-két kopját!”. A párbaj nem volt
olcsó mulatság. Kihívás olyan tárggyal, mely a vitézek szemé-
ben is tisztesség számba ment, például: fegyver, toll, deicsiz-
ma, lóra való szerszámok, vitézséget magasztaló levél küldése
sok pénzbe került. A vitézi öltözék egyik kelléke a szép toll,
mely a lovaik fejét és sörényét is díszítette. Amikor egy vitéz
bajra-hívással tisztelte meg a másikat, tollat küldött neki.
Minél módosabb volt a kihívó fél, annál szebb tollat küldött.
Fővitézlő uraknál a kócsag, strucctoll és pávatoll küldése járta.
A szegénysorban élők daru- vagy sastollat tudtak küldeni. 
A tollküldés és a tollal való kihívás a törökökre volt jellemző.
Ha 10 tollat küldtek be egy várba, akkor a 10 legjobb vitézzel
szerettek volna megküzdeni. A kihívás másik módja a fegyver-
marasztalás volt. A kihívó fél ilyen esetben maga vitte a saját
fegyverét – kopját, a szegényebbek kopja helyett baltát, buzo-
gányt, szöges furkót, botot- letette a végház sorompója elé.
Aki felvette azt otthagyott fegyvert, a bajviadalt is fölvette….”
Róka Miklós �.b osztályos tanuló, I. helyezést ért el, A török idők
témakörben versenyzett.

Mindennapi élet a végeken 
„Híres magyar vitézek a törökök rémei voltak könnyű lovas
huszárok, kemény hajdúk személyében. A végváriak fizetésü-
ket pénzben, posztóban, esetleg sóban kapták. A királyi kincs-
tár sokszor kiürült, így elmaradt a zsold, innen ered a „se pénz,
se posztó” mondás.
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Békeidőben mindennapi életükhöz tartozott a lovak futtatása,
fegyvereik karbantartása, és a várak felújítása. A várban az
asszonyok is kivették a részüket a munkából, mostak, főztek,
takarítottak, ostrom esetén a harcokban is segédkeztek, példa
erre az egri vár asszonyai. Esténként összeültek, énekeltek és
táncoltak, így vált híressé a hajdútánc.
A magyar vitézek küzdelme, kitartása méltó példakép az utó-
kor számára. A magyar ifjak vágya volt katonaként a törökök
ellen harcolni.”
Zelles Károly �.b; II. helyezés, A török idők témakörben.

Élet a végeken
"Amikor közeledtünk a vár felé, észrevettem, hogy szögletes
és kerek bástyák egyaránt láthatók. Az utóbbit feljegyeztet-
tem a segédemmel, mert egy számítás alapján a kerek kevés-
bé védhető, mint a szögletes. Ennek az az oka, hogy van egy
bizonyos holttér, ahová nem tudnak ellőni az ágyúk. Amikor
kiderült, hogy ide helyeznek, utána néztem a vár történeté-
nek. Árpád fejedelem Tarczalnak, az egyik vezérének adta ezt
a földet. 1072-ben említették először, hogy itt egy vár találha-
tó. Az építési ideje ismeretlen. A tatárjárás idején elpusztult.
Czudar Péter építtette újjá. Zsigmond király Debrői Istvánnak
adta. Ezután Brankovics Györgyé, Hunyadi Jánosé, Szapolyai
Jánosé, János királyé és végül Ferdinándé lett. 
A várkapitány örömmel fogadott, megmutatta az ott állomá-
sozó katonákat.
A segédemmel feljegyeztettem, hogy mi hiányzik. Ezek között
4 mozsárágyú is szerepelt."
Richlik Bence György �.a III. helyezett, A török idők témakörben.

Élet a végeken
Magyarország a törökök közvetítésével már az 1550-es évek-
ben megismerkedett a pipázás szokásaival, amikor még a
pipát mint különös ajándékot küldték az erdélyi fejedelem-
nek. Sok esztendővel később azonban már széles körben
elterjedt szenvedéllyé vált a pipázás, amelyet egyébként meg-
próbáltak rendeletekkel betiltani…
A viadal idején mindkét fél katonasága felvonult a mezőn,
nézőként gyakran be is avatkoztak, csatává változtatva a via-
dalt. Gyakoriak voltak a lesvetések. Ezeket a cseleket a magya-
rok a törököktől tanulták el. Lényegük az volt, hogy kisebb
török erőket csaltak lépre és raboltak ki, semmisítettek meg.
Érdemes volt megtudni például, hogy melyik végvárba mikor
érkezik új basa, hiszen ez egész vagyonával fog utazni, amit

érdemes megszerezni. Ilyenkor több lehetséges útvonal men-
tén is, akár hónapokon át lesben várták az áldozatot, nehogy
kicsússzon a kezeik közül.
Caracciolo Lara �.b; A török idők témakörben.

Egy magyar katona az olasz fronton
„Miközben a pilóta mesélt. Petinek hirtelen úgy tűnt, mintha
egy lövészárokban lenne. Körülnézett és rájött, hogy tényleg
ott van...
- Nyugalom, nem tudsz megsérülni, mert egy láthatatlan
pajzs vesz minket körbe, hiszen minket most csak a képzele-
tünk repített a frontra. Valóban Olaszország és az Osztrák-
Magyar Monarchia határán, az olasz fronton az Isonzó folyó
völgyében vagyunk.
A gépfegyver, a légaknavető és a lángszóró (ez utóbbi nagy
erejű lángnyelvet terjeszt) segítségével a Monarchia katonái
eredményesen védekeztek az olaszokkal szemben. Ezeknek a
fegyvereknek a kifejlesztésében magyar bajtársaink is részt
vettek…
- Hadd nézzek egy kicsit körbe, hadd lássam, mi történik
éppen - kéri Peti. Ni, ott elől páran járőröznek, állandóan azt
figyelik, nem támadnak-e az olaszok, nehogy lerohanjanak
minket, balra pedig úgy tűnik, mintha vezetéket fektetnének
a földbe. Gondolom azért, hogy ne taposhassák szét.
Mellettük egy páran barlangokat vájnak a falba, úgy, hogy ha
kijössz belőle, pont takarásban legyél a frontnak……
Mi történt azzal, aki megsérült? - kérdi aggodalmasan Peti.
- A katona sebesülés esetén először saját maga kötözi be
sebét, majd ha tud, saját lábán megy hátra; ha önmaga ellátá-
sára nem képes, bajtársa látja el ideiglenesen és elszállítja a
csapatorvoshoz, borbélyhoz. Amennyiben néhány nap alatt
meggyógyul, nem viszik a távolabbi kórházba, hanem pihe-
nés után ismét csatasorba áll. Ha sérülése komolyabb, akkor
tábori kórházba kerül, majd a hátországban folytatják kezelé-
sét.”
Csepregi-Horváth Péter 7.c ; II. helyezés, Az első világháború rész-
témában.

Nők a nagy háborúban
„A világháború különböző nemzetiségű pártfogókat hozott az
életébe, és elvette tőle az igazi szerelmet. Minden, amit a
ruhákon keresztül megvalósított, egy önihletettség volt. Ez
volt a kifejező eszköze. A társadalom ezt sokáig elnyomta a

Fazekas-évkönyv   �7

versenyek_2016_ZJ:Layout 1 2016. 06. 01. 2:36 Oldal 27



nőkben. A háború és a társadalom keretek, szabályos formák
közé szabta a nőket. Gabrielle mert önmaga lenni. Az apácák
között felnőtt gyermek, aki később stílust, divatot teremtett.
Nem csak a férfiaktól, a társadalomtól is függetlenedni akart.
A feminizmus mintaképe lehetne. Célja volt tárggyá tenni a
férfi központú társadalmat az öltözködés és a divat segítségé-
vel. ...
Coco Chanel életét, és vele párhuzamosan a Nagy Háború tör-
ténetét olvasva megérthettük, hogy hogyan lehet a semmiből
világszenzáció. Hogy egy apró szikra mekkora változásokat
hoz emberek, társadalmak életében. Hogy egy világháború
mennyire hat az egyénre és az egyén is mekkora hatással
képes lenni az egész társadalomra. …”
Presits Petra 7.a, Az első világháború témakörében.

Nők a nagy háborúban
"A színésznőknek színpadi szerepléseik mellett is nagyrészt
ugyanazok a munkák a jutottak, mint a többi nőnek, bár
mindegyik színésznő másképp viselte a háború kitörését. Az
akkoriban nagy sikernek örvendő Fedák Sári kicsit „félvállról”
vette az eseményeket. Bár a háború éveiben a színpadon is
tevékenykedett, pózolt ápolónőként, vagy éppen ruhákat
kötve a katonáknak. Jászai Mari, a másik sikeres színésznő,
ezzel teljesen ellentétesen viselkedett. Nagyon átérezte a
háború tragédiáit és a katonák helyzetét. Még a szobájából is
kivitette ágyát, hogy a földön aludhasson. Ezenkívül hadiköl-
csönt jegyzett, és csomagokat küldött a frontkatonáknak."
Nagy Emese 7.b; III. helyezés, Az első világháború témakörében.

Irinyi Országos Kémiaverseny 2016
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is Szeged városa, és a
Szegedi Tudományegyetem adott otthont az ország egyik
legrangosabb, a 9-10. évfolyamot érintő kémiaversenye dön-
tőjének, ahol - ahogy az elmúlt években, úgy - idén is több
diák képviselte a Fazekast. A döntőbe került, rekordszámú 10
főt számláló 10. évfolyamos diákjaink között főleg rutinos ver-
senyzők voltak, de feltűntek olyanok is, akik még nem próbál-
ták ki magukat itt. A 9. évfolyamban pedig 3 különböző részt-
vevőt üdvözölhettünk, 3 különböző osztályból, így tagozatok
tekintetében is sokszínűség uralkodott.

Az embert próbáló írásbeli, és gyakorlati fordulókon túl a ver-
seny mindenkinek felejthetetlen élményt hozott: azt esti séták
a belvárosban, a beszélgetések, egymás széleskörűbb megis-
merése legalább olyan fontos eleme volt a döntőnek, mint a
tudás és a tehetség.
A verseny egyéni, és az iskola sikereivel zárult. A legjobbak
végső, szóbeli fordulójában a kilencedikesek között Besenyi
Tibor, a felsőbb évfolyamban pedig Jedlovszky Krisztina,
Balázs Bence, és Martinusz Róbert állt hősiesen helyt az
ugyancsak nehéz témák világában.
Végeredményben Tibi megszerezte az előkelő második helye-
zést, Balázs Bence, és Martinusz Róbert holtversenyben
negyedik lett, Jedlovszky Krisztina pedig abszolút elsőként az
élen végzett, ezzel Irinyi-díjat nyert.
A 10.b osztályfőnöke és felkészítő tanára, Dr. Keglevich Kristóf
tanár úr lelkiismeretes felkészítő munkájáért elnyerte a leg-
jobb felkészítő tanárnak járó különdíjat.

Striker Balázs
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Fordított ozmózis
Verkmann Zsomborral, Szűrös Mártonnal és Takács Hollóval,
egy csapatban, Richlik-Horváth Katalin tanárnő vezetésével,
2015 márciusában elindultunk egy innovációs pályázaton,
aminek a neve OTTDK (Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítás). 
A versenyen az volt a feladat, hogy szinte bármilyen témában,
a diákok találjanak fel valamit, készítsenek egy szerkezetet,
vagy végezzenek el és elemezzenek egy kísérletet. Volt azon-
ban egy kiemelt téma: az energetika. A pályázat első forduló-
jában a résztvevőknek egy maximum 3 oldalas összefoglalót
kellett készíteniük, amelyek közül a legjobb 30-at hívták be a
Nemzeti Múzeumban megtartott döntőbe (érkeztek határon
túli, magyar ajkú tanulók is), ahol a versenyzőknek egy elő-
adást kellett tartaniuk az ötletükről. A döntő legjobb három
versenyzője pedig idén nyáron részt vehetett egy tudomá-
nyos konferencián, Brüsszelben.
Mi az energetikával kapcsolatban egy új víztisztító rendszert
dolgoztunk ki, amely fordított ozmózissal működik* a tenger
mélyén, ott szűri ki a káros vegyületeket a tengervízből, a víz
nyomásának segítségével. Ma is működnek hasonló technoló-
giával szűrők, de igen drágák és kizárólag a fejlett országok-

ban elérhetőek. Mi a tengerparti, vízhiánnyal küszködő, alap-
vetően afrikai országok számára készítettük a gépet. 
Bár elvégeztük mind a fizikai, mind a gazdasági számításokat,
a kísérleti kipróbálásra nem volt lehetőségünk, mivel a memb-
rán számunkra nem elérhető, illetve a szerkezet kb. 85 méter
mélyen működik. Idén 9. helyezést értünk el.
Kellemes élmény volt a kiállítás, el is döntöttük, hogy jövőre
visszatérünk ugyanezzel az ötlettel, és egy megépített model-
lel.
*: Ez a jelenség az ozmózis megfordítása, amikor túlnyomás
hatására az oldószer (természetesen egy félig áteresztő hártyán
keresztül) a hígabb oldat felé áramlik, így a membrán kiszűri az
oldott anyag nagy részét. A hatásfok alapvetően a nyomás nagy-
ságától és a membrán réseinek méretétől függ.

Kovács Marcell Dorián ��.d

Fazekasos gós siker
A Fazekas csapata nyerte az Első DACHS Csapatkupa elneve-
zésű gó csapatversenyt. A versenyen különböző cégek által
összeállított csapatok játékosai mellett az iskolánk legjobbjai-
ból összeállított csapat is részt vehetett.
A játék eredete Kínába nyúlik vissza, kb. 4000 évvel ezelőttről
vannak róla az első feljegyzések. Napjainkban Ázsiában
nagyon sokan játsszák, viszont sajnos Európában még keve-
sen ismerik. Magyarországra a híres matematikus, Erdős Pál
hozta be az 1970-es években. 10-20 év múlva már nagyjából
100 aktív magyar gós játszotta a játékot, és Magyarország is
Európa élvonalába került. Ezt bizonyítja Pocsai Tibor 1988-as
Európa bajnoki győzelme is.
A gó kétszemélyes játék. Lényege, hogy a játékosok egy négy-
zethálós táblán felváltva fekete és fehér köveket a metszés-
pontokra rakva minél nagyobb területet kerítsenek be. A sza-
bályok nagyjából 1-2 óra alatt megtanulhatók. 
A Duna partján fekvő Graphisoft Park konferencia központjá-
ban került sor a DACHS cég által rendezett eseményre tavaly
októberben, amelyre a legmagasabb rangú régi és új magyar
nagymesterek is eljöttek. A rendezvény kétnapos volt, de a
versenyre csak vasárnap került sor. Az első napon a négysze-
res női Európa-bajnok, Pocsai Rita mérkőzött meg a Zen19S
nevű, a jelenleg létező egyik legerősebb goprogrammal. 
A rendkívül izgalmas két mérkőzésből végül mindkettőt Rita
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nyerte. A verseny után viszont néhány hónappal nyilvános-
ságra hozták, hogy a Google által fejlesztett, jelenleg még
ismeretlen erejű AlphaGo nevű program legyőzte Fan Hui 3-
szoros Európa-bajnok gojátékost. A meccseket közben a 9-
szeres magyar bajnok Mérő Csaba elemezte. Ezután Matolcsi
Máté tartott előadást a goprogramokról.
De a lényeg csak vasárnap kezdődött. A versenyen 8 csapat
vett részt, amelybe a szervező ötletének köszönhetően a
Fazekasnak a 3 legerősebb gojátékosból összeállított csapata
is bekerülhetett. A csapat tagjai Csizmadia Róbert 10.c,
Matolcsi Dávid 9.c és Billege Boáz 4.a voltak. Mikor megérkez-
tem, elcsodálkoztam, milyen rendezett a hely, a nagy, kerítés-
sel körbevett területen kisebb épületek, szobrok sorakoztak,
volt egy hatalmas Rubik-kocka-szobor is. A verseny helyszíne
az egyik épületben volt, amely nem csak kívülről, de belülről is
lenyűgöző, tiszta és modern volt. A második emeleten, a ver-
senyteremben, várt mindenféle étel, ital, de mindjárt kaptam
egy szatyrot is kisebb ajándéktárgyakkal.
Ezután következett a sorsolás: elsőként a Morgan Stanley csa-
patát kaptuk meg ellenfélnek. Én, mint a csapat (első táblás)
játékosa, a másik csapat szintén legerősebb játékosával ját-
szottam, Dávid a második, Boáz pedig a 3. táblán játszott, ez
utóbbin a meccseket két győzelemig kellett játszani. Én a szo-
kásos taktikámat alkalmazva, szépen nyugodtan játszottam,
nem léptem kockázatos lépéseket, gondoltam, majd egyszer
elrontja az ellenfél, és akkor hirtelen nagy előnyre tehetek
szert. A parti már kezdett a vége felé járni, én meg azon kap-
tam magam, hogy még mindig szoros a játék, ám ekkor hirte-
len megtörtént a csoda, nem lépett meg egy egyértelműnek
bizonyuló lépést, és ezzel lényegében eldőlt a parti. Eközben
a kettes táblán egy nagyon izgalmas harc játszódott le, amely-
ből az ellenfél jobban jött ki, azonban Dávid nem adta fel
könnyen, és szép lassan visszahozta a játékot, győzelmet arat-
va. A harmadik táblán Boáz, egy számára könnyű ellenfelet
kapott, és nyert is bőven.
A következő fordulóban az NNG következett. Itt már, tanulva
az előző játszmámból, egy kicsit keményebben játszottam,
leginkább arra koncentráltam, hogy a játék közepéig vezessek
legalább 20 ponttal, és ezt a meccs végéig tartsam is meg.
Bejött a tervem, és ráadásul még hoztam is a végén plusz 10
pontot. Itt a többi táblán nem volt különösebb izgalom, a töb-
biek erejüknek megfelelően simán nyerték a partikat.
A harmadik forduló volt a legizgalmasabb. Most olyan ellenfe-

let kaptunk (SAP), amely szintén megnyerte az összes addigi
meccsét, és ráadásul a tagjai közel azonos erősségűek voltak a
mi csapatunk tagjaival. A következő ellenfelemet nem nagyon
ismertem, még nem játszottam vele azelőtt. Már a meccs ele-
jén rájöttem azonban, hogy az ő játékstílusa nagyon hasonlít
az enyémhez. Ez nekem kapóra jött, mivel tudom magamról,
hogy a végjátékban jó vagyok a hasonló erősségű emberek-
hez képest, erre azonban nem került sor, mivel még a vége
előtt  játszmát eldöntő hibát vétett, így magabiztosan játszva
nyertem 20-30 ponttal. A többieknek viszont nem volt könnyű
győzelmet aratniuk. A 2. táblán először nagy küzdelmet lát-
hattunk, amiből az ellenfél egy pár ponttal jobban jött ki.
Dávid ezután több helyen is kisebb harcot kezdeményezett,
amikből nagy előnyre tett szert, s meg is nyerte a játékot. Boáz
tábláján ugyan 2-0 lett az eredmény az ő javára, azonban a
győzelem koránt sem volt könnyű. Az első játszmában volt
egy pillanat amikor az ellenfél a játékot eldöntő lépést tehe-
tett volna, azonban szerencsére nem vette észre.

Az utolsó fordulóban az MTA Rényi Intézet játékosaival
játszottunk. A most következő ellenfelemet, Matolcsi Máté
matematikust régóta ismertem, sokat játszottunk már, leg-
utóbb nyert is ellenem, szóval ő volt a legerősebb játékos, aki-
vel játszottam ezen a versenyen. Az ő játékstílusa kissé külön-
bözött az enyémtől, kifejezetten jó megnyitásokat játszik, fél-
tem is, hogy hamar elrontom. Ezért rögtön a meccs elején
kiróbáltam egy új megnyitást, amit szerencsére ő nem ismert,
így egy kicsit előnybe kerülhettem. Ezután megváltoztattam a
játékstílusomat, a szokásosnál egy kicsit agresszívabban ját-
szottam, így végül nagyon sok pontot szereztem, ezért felad-
ta a partit. A 2. táblán szoros meccset játszottak Dávidék,
azonban váratlan dolog következett, ellenfele leejtett egy
követ a táblára, és sajnálatos módon nem tudták visszarakni a
játszmát. Így Dávid kapta meg a győzelmet. A 3. táblán Boáz
egy vele nagyjából hasonló erejű ellenféllel játszott, rendkívül
izgalmas volt a meccs, és nagy küzdelem után az ellenfél
nyert, de ez már szerencsére nem számított.
A csapatunk tehát veretlenül nyerte meg a versenyt. Díjnak
kaptunk közösen egy gotáblát és mellé egy gokőkészletet.
Nekem nagyon tetszett mind a verseny megszervezése, mind
lebonyolítása, és a helyszín is kitűnő volt. Összességében
nagyon színvonalas, programokkal kiegészített és jó hangula-
tú, izgalmas versenyen vehettem részt.

Csizmadia Róbert ��.c
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Ifjúsági Go Európa Bajnokság - 2016
Két éve kezdtem el gót játszani, ami egy 2000 éves kínai ere-
detű játék, de inkább Japánban és Dél-Koreában terjedt el. 
A go-játék a sakkhoz hasonló szellemi sport, csak bonyolul-
tabb. A legjobb sakkozót már 1997-ben megverték a számító-
gépek, a legjobb go-játékost csak ebben az évben sikerült.
Egy éve játszom aktívan hazai versenyeken, de csak most
mentem először nemzetközi versenyre. Minden évben ren-
deznek ifjúsági EB-t, minden évben másik országban. A 12 év
alatti korosztályban játszom, nagyjából 60 gyerek indult
ebben a korcsoportban. A verseny Szerbiában került megren-
dezésre, és 3 napig tartott. Napi két partit játszottunk, egy
parti általában egy-másfél óráig tart. Jól éreztem magam,
mert voltak kint más magyar gyerekek is, akikkel tudtam szü-
netekben játszani. Legtöbben orosz és román gyerekek voltak
a versenyen, és ők is nyertek a legtöbbet. Én horvát, román,
orosz és angol gyerekek ellen játszottam. A nyolcadik helyen
végeztem, aminek nagyon örültem, tekintve, hogy ez volt az
első EB-m. A VB-re minden országból csak egy-egy gyerek
mehet, ezért én is azok között voltam, akiknek esélye volt
kijutni a tokiói világbajnokságra, de sajnos a sorsolás nem
nekem kedvezett.
A versenyre való felkészülésemben segítségemre volt, hogy a
Fazekasban péntekenként működik go-szakkör. Ezúton is
köszönöm a sulinak, hogy lehetővé tette, hogy a szakkörünk
az iskolán belül működhessen. 

Billege Boáz �.a

International Junior Science 
Olympiad

„Az éremhez idén Kor(e)áb(b)an kell felkelni”

2015. november 29-én, vasárnap 12:35 és 12:50 között talál-
koztunk a Liszt Ferenc Repülőtér 2A terminálján. Mindenki
időben érkezett a két hétre szóló termetes csomagjával. Volt
abban minden, IJSO-s póló, csoki mikulás, jelvények, kitűzők
és egyéb apró ajándékok. Tele voltunk izgalommal, kíváncsi-
sággal, már alig vártuk, hogy elinduljunk. Még egy utolsó
gyors ellenőrzés, útlevél, repülőjegy, beszállókártya, aztán
vidáman elköszöntünk elérzékenyült szüleinktől, és ezzel kez-
detét vette életünk egyik legnagyobb kalandja.
A biztonsági ellenőrzés volt az első akadály. Ezt sikerrel vettük,
és még örülhettek is nekünk, mert bemutattuk, hogy tiszta
zoknival igen könnyű padlót fényesíteni.
Szöulba repültünk Frankfurton keresztül. Az első repülőút
nagyon gyorsan eltelt, amolyan bemelegítés volt a következő,
10 órás úthoz. A hosszú út várakozáson felül jól telt.
Beszélgettünk, filmet néztünk, zenét hallgattunk, és igyekez-
tünk nem aludni, ahogy Villányi tanár úr kérte. Ez volt az első
célkitűzés, amit teljesíteni kellett, hogy aztán a többi is men-
jen. 
Körülbelül 20 órája voltunk talpon, amikor a gép helyi idő sze-
rint délben leszállt Szöulban. A repülőtérről egyenesen a
hotelbe mentünk, ahol elfoglaltuk tetszetős, igényes szállá-
sunkat. A szálloda nagyon szép volt, bár a dekorációt nem
mindig tudtuk mire vélni. A bejárat előtt egy szigorú fémkutya
pózolt, aztán ahogy beléptünk egy fából készült Don
Quijotéval találkoztunk, de az igazi meglepetés a recepción
várt, ahol egy csillogó nyúlszobor fogadott pisztollyal a kezé-
ben, a háttérben sok-sok tükörrel, a fáradtabbaknak hintával.
Nem tudjuk, hogy kinek a műve volt ez a különleges szobor-
csoport, de remek munkát végzett, mert még napokig ezen a
látványon szórakoztunk. Kora délután egy rövid felfedezőútra
indultunk a környéken, nehogy valaki idő előtt lepihenjen, na
meg pénzt is kellett beváltanunk, hogy legyen miből költekez-
ni a következő napokban. Nagy meglepetés volt, hogy alig fél
óra elteltével egy magyar feliratú táblába botlottunk, amin az
állt: „Jó napot kívánok!”. Persze nem csak magyarul, hanem
más nyelveken is voltak hasonló táblák, így néhány tíz méter
alatt elég komoly szókincsre tehettünk szert, már ami az
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üdvözlést illeti. 
A Szöulban töltött első napunkról külön említést érdemel az
egyszer használatos, az út végén azonnal visszaváltható met-
rójegy beszerzése. Ezekhez a jegyekhez automatákból lehet
hozzájutni. Elsőre egyszerűnek hangzik, de valójában hatal-
mas kihívás még annak ellenére is, hogy a nyelvet sikerült átál-
lítani angolra. A szerkezet ugyanis olyan reakcióidőt várt el a
vásárlótól, amit nekünk csak többszöri próbálkozásra sikerült
teljesíteni. Mikor azt hittük, hogy végre sikerül fizetni, akkor
rendszerint megjelent a felirat: „az idő lejárt”, és kezdhettük az
egészet elölről. 
A kisebb-nagyobb megpróbáltatások után az estét egy kelle-
mes vacsorával ütöttük el egy olyan helyen, ahol a szemünk
láttára készítették el az ételeket. A bátrabbak helyi specialitást
választottak – polipot és társait -, a többiek megmaradtak a jól
bevált csirkénél, de a szóját senki nem úszta meg. Koreában
nincs étel szója nélkül! Tíz óra körül értünk haza a vacsoráról.
Harminc óra ébrenlét után kellően fáradtak voltunk ahhoz,
hogy az elalvás ne okozzon problémát.
Másnap reggel egész-napos városnézésre indultunk. Szöul
hatalmas város, tele felhőkarcolókkal és villogó reklámfelira-
tokkal. Kevés régi épület maradt meg, de azok nagyon szépek.
Láttuk az utolsóként használt királyi palotát, ahol volt szeren-
csénk az őrségváltást is végignézni. A séta alatt belebotlot-
tunk egy édességárusba, aki a szemünk láttára készítette el a
helyi specialitást. Ez annyira csábító volt, hogy nagyon gyor-
san meggyőztük magunkat arról, hogy a városnézéshez a kuli-
náris élvezetek is hozzátartoznak, és jól bevásároltunk az igen
drága édességkülönlegességből. Ajándéknak szántuk, de
végül mi ettük meg, a tanáraink meg egyszerűen ott felejtet-
ték a hűtőszekrényben.
A harmadik napon indultunk tovább Szöulból az olimpia szín-
helyére, Daeguba. Hatalmas felhőszakadás közepette jutot-
tunk ki a szöuli vasútállomásra, ahonnan egy szuper gyorsvo-
nattal utaztunk tovább. Ahogy robogott a vonat, és szélsebe-
sen suhantak el a tájak mellettünk, eszembe jutott, hogy
mennyi minden történt már azóta, hogy hetedikben a Hevesy
országos döntőjének megnyitóján először hallottam az IJSO-
ról Villányi tanár úrtól. Akkor döntöttem el, hogy megpróbá-
lom.
2015-ben az IJSO-t (International Junior Science Olympiad)
Dél-Koreában, Daeguban rendezték december 2-ától 11-éig.
Az IJSO-ra a felkészülést nyáron kezdtük. Pénteken még a

Fazekasban voltunk az utolsó tanítási napon, hétfőn pedig
már indult az előkészítő az ELTE Apáczai Csere János
Gimnáziumban. A versenyre kémiából, fizikából és biológiá-
ból kellett felkészülni. Az előkészítőre azok a diákok jelentkez-
hettek, akik a három tantárgy valamelyikéből országos döntő-
ben jó eredményt értek el, és 2015-ben nem töltötték be a 16.
életévüket. 21-en vágtunk bele a felkészülésbe. A nyári előké-
szítőn a foglalkozások reggeltől délután ötig tartottak. Általá-
ban egy nap egy tantárgy felosztásban készültünk. Egy nap
iskolát mindig egy pihenőnap követett. A nyári kurzus három
hétig tartott. Szerettünk bejárni. Élveztük az órákat és a jó tár-
saságot. Júliusban számunkra is elkezdődött a vakáció. Ez a
szünet persze más volt, mint a korábbiak, mert hatalmas anya-
got kellett megtanulni az első válogatóra.
Eljött a szeptember, megkezdődött a tanév. Az első héten sze-
rencsénkre még nem volt komoly tanítás, mert máson járt az
eszünk. Lélekben készültünk az első válogatóra. Szeptember
6-án vasárnap volt a nagy nap. Tizenegyen vettük az akadályt.
Nagyon örültünk, hogy sikerült, és tovább járhattunk az előké-
szítőre.
Innentől még komolyabbra fordult a dolog. Szeptemberben
és októberben minden pénteken és vasárnap egész-napos
felkészítés volt az Apáczaiban. A részvételhez már igazgatói
engedély kellett, hisz meglehetősen sok iskolai hiányzással
járt. Az előkészítőn minden alkalommal dolgozatot írtunk az
előző órán tanultakból. Ez tétre ment, mivel a kisdolgozatok
eredménye számított az olimpiai csapatba való bekerülésbe.
A második válogató hamar elérkezett, az őszi szünet végén
írtuk. A kisdolgozatok alapján nagyon szoros volt az állás, min-
denki rettenetesen izgult. A végeredményt még aznap dél-
után kihirdették az Apáczaiban. Amikor hallottam a nevem a
csapatba kerültek között, nagyon megkönnyebbültem,
elmondhatatlan érzés volt.
A vonat fékezett, megérkeztünk. Az állomáson, ahol már vár-
tak minket, elköszöntünk a tanárainktól. Külön szállodába vit-
ték őket is és minket is. A két külön szálloda már része volt
annak a szabálynak, hogy a verseny ideje alatt nem érintkez-
hettünk a külvilággal. Minden elektronikus eszközt elvettek
tőlünk, és természetesen a tanárainkkal sem találkozhattunk,
mivel rájuk várt az a megtisztelő feladat, hogy a versenyfel-
adatokat éjszakába nyúló munkával lefordítsák magyarra.
Másnap megnyitották az olimpiát. A hivatalos megnyitón
minden ország saját zászlajával vonult be a díszterembe.
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Tanáraink már az asztalunknál vártak ránk. Nagyon jó volt
még egyszer találkozni velük a verseny előtt. A ceremónia egy
látványos dobshow-val kezdődött, aztán jöttek a hivatalos
beszédek, majd a díszebéd. Az ebéd után mindenki visszatért
a szállására. A tanároknak kezdődött a fordítás, mi pedig
készültünk az első megmérettetésre.
A verseny három fordulóból állt: teszt, elmélet és gyakorlat.
Minden versenynapot egy pihenőnap követett. A versenyek
helyi idő szerint reggel kilenc órakor kezdődtek, ami itthon
hajnali egy óra. Innen az írás igen találó címe, amit Gyertyán
tanár úrtól kölcsönöztünk utólagos engedelmével. Ez a nagy
időeltolódás volt az oka annak, hogy kísérőtanáraink néhány
nappal korábban indultak velünk Dél-Koreába. Abban bíztak,
hogy ez a néhány nap segíteni fog az átállásban. Így is lett,
mert elég jól bírtuk.
Pénteken reggel a tesztversennyel kezdtünk. Ez mindannyi-
unk egybehangzó állítása szerint nehézre sikeredett, főleg a
fizika. Más országok csapatai is ezen a véleményen voltak. El
voltunk keseredve, de azért igyekeztünk arra gondolni, hogy
még előttünk van két másik forduló, amivel javítani lehet.
Vasárnap írtuk az elméleti fordulót, ami a magyar csapatnak
jobban feküdt, mint a teszt. Elégedetten mentünk vissza a
szállásunkra, és jó hangulatban vártuk a Mikulás esti progra-
mot. Nem kis örömünkre aznap este együtt vacsorázhattunk a
tanárainkkal. Ebbéli örömünket gyorsan letörte, hogy tanára-
ink lehűtötték vérmes reményeinket az elméleti fordulóra
vonatkozóan. Kiderült, hogy az sem volt olyan könnyű, mint
ahogy gondoltuk, de azért a teszteredményeinken sikerült
javítani. 
Elérkezett a verseny utolsó fordulója, a gyakorlat. Ezen három
fős csoportokban dolgoztunk. A szabályok megengedték,
hogy a három ember együtt dolgozzon, de figyelembe véve a
rendelkezésre álló időt, azt a stratégiát követtük, hogy min-
denki egyedül dolgozik a saját témáján. Már előre eldöntöt-
tük, hogy kié a kémia, a fizika és a biológiafeladat. A gyakorlat
mindkét magyar csoportnak jól sikerült.
A versenyeket követő napokon kirándulásokon és kulturális
programokon vettünk részt. Ezek között voltak érdekesebb és
persze gyengébb programok is. Általános probléma volt,
hogy a programok zsúfoltak voltak, ezért nagyon rövid idő
jutott arra, hogy valamit érdemben megnézzünk.
December 10-én volt a záró ünnepély. Mindannyian nagyon
izgultunk, mert természetesen mindenki éremmel szeretett

volna hazatérni. Azt tudtuk, hogy a ponthatárokat a megírt
dolgozatok alapján döntik el, de arról nem volt információnk,
hogy a többi ország hogyan szerepelt, bár sok éves tapaszta-
lat, hogy minden olimpián bizonyos ázsiai országok érik el a
legjobb eredményeket. 
A 2015. évi olimpián 42 ország 243 versenyzője mérte össze a
tudását. A magyar csapat minden tagja éremmel tért haza. 
A résztvevő országok közül ez összesen 18-nak sikerült. Öt
ezüst és egy bronzérmet szereztünk, amivel Magyarország
holtversenyben Romániával a legjobb európai csapatként a
kilencedik helyen végzett. Ezzel az utóbbi évek egyik legjobb
eredményét értük el.
Az éremnek annyira örültünk, hogy kis túlzással az eredmény-
hirdetéstől a hazaérkezésig nem vettük le, a nyakunkban
lógott. Bulcsú ezüstérmet szerzett, én bronzérmet kaptam. Az
eredményhirdetésen tudtam meg Villányi tanár úrtól, hogy
0,25 pont hiányzott az ezüstérmemhez. Ez pedig azon múlott,
hogy az elméleti fordulóban vétett számolási hibámért a ver-
senyszabályzatban rögzített kettős büntetés szabály ellenére
duplán megbüntettek.
Pénteken késő este érkeztünk meg Ferihegyre. A reptéren
nem várt ünneplő szurkolók csoportja, de a szüleink, testvé-
rink ugyanúgy ott álltak a fotocellás ajtó előtt, mint induláskor.
Ahogy eltelt a karácsony és elkezdődött a második félév egyre
inkább rájöttünk, hogy nagyon hiányzik valami. A készülés a
versenyre, az előkészítő. Nem tudjuk, hogy valaha közelébe
kerülhetünk-e hasonló kihívásnak, de ez a verseny megtaní-
tott minket arra, hogy szorgalommal, kemény munkával,
kitartással mennyi mindenre képesek vagyunk. Nem lehetet-
len elérni a nagy célokat. Fantasztikus érzés volt, amikor az
érmet a nyakunkba akasztották, de azóta már azt is tisztán lát-
juk, hogy nem ez a legfontosabb. Sokkal fontosabb a tudás,
amit megszereztünk, a tudományok szeretete, a barátságok
és a sok-sok törődés, szeretet, amit a felkészítőinktől kaptunk.
Nagyon szépen köszönjük!
Felkészítőink, akiknek köszönettel tartozunk:
ELTE Apáczai Csere János Gimnázium: Villányi Attila, Vörös
Tamás kémia, Ács Zoltán biológia, Gyertyán Attila fizika
Fazekas: Balázsné Kerek Marianna, Albert Attila, Keglevich
Kristóf kémia, Csefkó Zoltán, Schramek Anikó, Horváth Gábor
fizika, Erős-Honti Julianna, Erős-Honti Zsolt, Kádárné Szalay
Eszter biológia

Besenyi Tibor
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Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
(Thaiföld, Chiang Mai, július 4-16.)

Ezüstérem
Fehér Zsombor 2015/c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Gyenes Zoltán, Pósa
Lajos
Szabó Barnabás 2016/c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, Pósa Lajos,
Dobos Sándor, dr. Surányi László

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

Nemzetközi Fizika Diákolimpia
(India, Mumbai, július 4-13.)

Ezüstérem
Öreg Botond 2015/c
felkészítő tanár: Horváth Gábor
Sal Kristóf 2016/c
felkészítő tanárok: Kotek László, Horváth Gábor, Csefkó
Zoltán

Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
(Szlovénia, Koper, augusztus 25-31)

Ezüstérem
Kovács Benedek 2017/c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

A bronzérmes magyar csapat tagja
Nagy Kartal, 2016/c
Felkészítő tanárai Gyenes Zoltán és Kiss Géza

�� Fazekas-évkönyv

Bolyai Nemzetközi Matematika Csapatverseny
(Magyarország, Budapest, június 29.)

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

1. Felső Határ
Bege Áron, Csitári Nóra, Kovács Benedek, Szakács
Lili Kata 10.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

1. Koviubi
Bodnár Levente, Nagy Kartal, Sal Kristóf,
Szebellédi Márton 11.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, dr. Surányi
László, Pósa Lajos, Juhász Péter

1. F415
Ács Botond, Babik Bálint, Fehér Zsombor, Iványi
Béla 12.c
felkészítő tanár: Dobos Sándor, Fazakas Tünde, Gyenes
Zoltán, Kiss Gergely

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia,
(Bulgária, Blagojevgrád, július 20-24.)

A magyar csapat tagjai:
Bíró Barna Soma 2016/d
felkészítő tanár: Oláh Tibor
Für Viola 2017/d
felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia
(2016. július 25-29, Mysore, India)

A B csapat tagja lehet a diákolimpián
Mazzag Bálint 11.c
felkészítő tanár: Tollár Tamara

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

2015 nyarán elért sikereink
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Közép-európai Informatikai Diákolimpia
(Cseh Köztársaság, Brno, jún. 29- júl.4.)

A magyar csapat tagjai:
Alexy Marcell 2018/c
Zarándy Álmos 2016/c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Nemzetközi Informatika Diákolimpia
(Kazahsztán, Alma Ata, júl. 26 – aug. 2.)

A magyar csapat tagjai:
Weisz Ambrus 2015/c
Zarándy Álmos 2016/c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

Bugát Pál XXXII. Országos Középiskolai
Természetismereti Műveltségi Vetélkedő

1. Borbás Bence, Filipszki László, Füleki Fábián
2016/b

6. Bácsi Barnabás, Bem André, Michaletzky Tamás
2016/b
felkészítő tanár: Dr. Müllner Erzsébet

ICA Nemzetközi Térképrajz Verseny
(Rio de Janeiro, Brazília, 2015. augusztus)

2. Sturcz Valentina 8. b
(A pályamű címe: Legyen a zene mindenkié)
felkészítő tanár: Szabó Júlia

Hevesy György Országos Kémiaverseny

2. Gulácsi Máté 7.c
7. Fajszi Bulcsú 7.c
13. Nagy Nándor 7.c
21. Soós Máté 7.c

felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, B. Kerek Marianna

10. Besenyi Tibor 8.c
felkészítő tanár: B. Kerek Marianna

KöMaL eredmények a 2014/2015-ös tanévben
(Minden kategóriában csak az első 10 közé jutott versenyzők
listája, a diákok neve mellett a 2013-14-es tanévben aktuális
osztályuk jelzésével.)

Matematika

B pontverseny 8. évfolyam
2. Kerekes Anna 8.c

B pontverseny 9. évfolyam
3. Németh Balázs 9.c
4. Molnár-Sáska Zoltán 9.c
5. Imolay András 9.c
7. Barabás Ábel 9.c
8. Keresztfalvi Bálint 9.c
9. Nagy Dávid Paszkál 9.c
10. Lakatos Ádám 9.c

B pontverseny 11. évfolyam:
1. Szebellédi Márton 11.c
2. Sal Kristóf 11.c
3. Nagy Kartal 11.c
C pontverseny 8. évfolyam:
5. Márton Dénes 8.c
C pontverseny 11-12. évfolyam:
9. Mándoki Sára 12.d
K-jelű matematika gyakorlatok versenye
8-9. Szarka Álmos 9.c
Nehezebb matematikai feladatok versenye:
4. Szabó Barnabás 11.c

Informatika

I-jelű informatika gyakorlatok versenye
4. Kovács Benedek 10.c
6. Mócsy Miklós 12.c
7. Olexo Gergely 10.c

S-jelű informatika feladatok versenye
1. Weiss Ambrus 12.c
3. Németh Balázs 9.c
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6. Kiss Gergely 9.c
7. Molnár-Sáska Zoltán 9.c
8-9. Zarándy Álmos 11.c

Fizika

Fizika kísérleti verseny
3-5. Sal Kristóf 11.c

Fizika elméleti verseny
1. Sal Kristóf 11.c
9-10. Öreg Botond 12.c

A tanév során elért sikereink

Nemzetközi tanulmányi versenyek
"Az orosz klasszikusok nyomában"
(országos - határon túli - nemzetközi kulturális csapatverseny)

1. Al-Farman Petra, Nagy Titusz, Tikász Ábel,
Végh Dóra 11.a

4. Hegedűs Anasztázia, Horváth Kincső,
Kovács Zsófia, Pethő Lili 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Bolyai Nemzetközi Matematika Csapatverseny

A nemzetközi döntőbe jutott csapatok:

"Miért pont Patrik???"
Fuisz Gábor, Győrffy Ágoston, Saár Patrik,
Szabó Dávid 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza

"Védd a fákat, egyél hódot 5.0"
Németh Balázs, Szakály Marcell,
Tárkányi Damján Péter, Zólomy Kristóf 10.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

"Felső határ"
Bege Áron, Csitári Nóra, Kovács Benedek,
Szakács Lili Kata 11.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

"Koviubi"
Bodnár Levente, Nagy Kartal, Sal Kristóf,
Szebellédi Márton 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos, Juhász Péter

IJSO nemzetközi komplex természettudományos verseny
(Korea, Daegu, dec. 2-11.)

Ezüstérem
Fajszi Bulcsú 8.c
felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Keglevich Kristóf,
Kádárné Szalay Eszter

Bronzérem
Besenyi Tibor 9.c
felkészítő tanárok: Erős-Honti Zsolt, Schramek Anikó,
Albert Attila

Náboj Nemzetközi Matematikai Csapatverseny

1. Bodnár Levente, Nagy Kartal, Sal Kristóf,
Szabó Barnabás, Szebellédi Márton 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Pósa Lajos,
Juhász Péter

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

1. Móricz Benjámin 5.b
2. Gyetvai Miklós 7.c
2. Győrffy Johanna 7.c
12. Márton Kristóf 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
1. Martinák Zalán 8.c

felkészítő tanár: Paróczay József

�� Fazekas-évkönyv
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1. Kerekes Anna 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

3. Győrffy Ágoston 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Pósa Lajos

4. Matolcsi Dávid 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza

5. Alexy Milán 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely

15. Farkas Ádám 10.d
felkészítő tanár: Paróczay József

3. Molnár-Sáska Zoltán 10.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos, Szűcs Gábor

2. Kovács Benedek 11.c
5. Kuchár Zsolt 11.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor
1. Bodnár Levente 12.c

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

1. Nagy Kartal 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
Dobos Sándor, dr. Surányi László, Pósa Lajos

1. Sal Kristóf 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

Olasz Nemzeti Matematikai Olimpia Olaszország
(Cesenatico, május 5-8.)

OLIMPIADI NAZIONALI DI MATEMATICA XXXII EDIZIONE
(Egyéni verseny)

aranyérem
Bukva Balázs 10.c

aranyérem
Imolay András 10.c

GARA DI MATEMATICA A SQUADRE XVII EDIZIONE
(Csapatverseny)

I. helyezés
A Kavics-kupa győztesein alapuló csapat

Baran Zsuzsanna (Debreceni Fazekas)
Gera Dóra (Szeged, Radnóti)
Klász Viktória (Pécs, Koch Valéria)
Lajkó Kálmán (Szeged, Radnóti)
Nagy Dávid (Budapesti Fazekas 10c)
Simon Dániel (Kecsemét, Bányai)
Williams Kada (Szeged, Radnóti)

Latin Nyelvi Diákolimpia Olaszország,
(Arpino, május 5-11.)

Németh Flóra 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota

Egyetemi versenyek
Kürschák József matematikai tanulóverseny

II.díj Szabó Barnabás 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán,Kiss Géza, Pósa Lajos,
Dobos Sándor, dr. Surányi László

III.díj Fehér Zsombor 2015/c, ELTE
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Gergely,
Pósa Lajos, dr. Surányi László
Matolcsi Dávid 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, Kiss Géza,
Kiss Gergely
Molnár-Sáska Zoltán 10.c
felkészító tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
Pósa Lajos
Nagy Kartal 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Dobos Sándor,
Juhász Péter, Kiss Géza, Pósa Lajos, dr. Surányi László

Dicséret
Keresztfalvi Bálint 10.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
Kovács Benedek 11.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor,
Pósa Lajos

Fazekas-évkönyv ��
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Szokolai Tibor, Bülgözdi László
21. Németh Róbert 11. c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

Fizika II. kategória
9. Sal Kristóf 12. c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, dr. Kotek László,
Vígh Máté, dr. Vankó Péter, dr. Szász Krisztián,
Csefkó Zoltán

10. Borsi Miklós 12. c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

12. Farkas Domonkos László 12. c
felkészítő tanár: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

15. Nagy Kartal Dávid 12. c
felkészítő tanár: Horváth Gábor, Csefkó Zoltán

Francia nyelv I. kategória
4. Mazzag Bálint 11. c

felkészítő tanár: Bartha Gabriella
5. Tárkányi Laura Linda 12. b

felkészítő tanárok: dr. Kelecsényiné Molnár Katalin,
Seres Fanny

6. Bíró Viktória 12. d
felkészítő tanár: Seres Fanny

11. Szebellédi Márton 12. c
felkészítő tanár: Bartha Gabriella

28. Ratkovics Gábor 12. c
felkészítő tanár: Bartha Gabriella,
Marczisovszky Anna

38. Vadász Tamara 12. c
felkészítő tanár: Bartha Gabriella

Informatika I. kategória
38. Sörös Dávid 12. d

felkészítő tanár: Farkas Csaba, Pásztor Attila

Informatika II. kategória
2. Molnár-Sáska Zoltán 10. c

felkészítő tanár: Weisz Ágoston, Danka Miklós,
Pásztor Attila

3. Zarándy Álmos 12. c
felkészítő tanárok: Horváth Gyula, Vakó László,
Weisz Ágoston, Zarándy Lászlóné, Pásztor Attila

�� Fazekas-évkönyv

Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyek

Angol nyelv I. kategória
1. Nemes Balázs Amadé 12. b

felkészítő tanár: Fabók Ágnes
2. Borsi Miklós 12. c

felkészítő tanár: Számadóné Bíró Alice

Angol nyelv II. kategória
21. Jászberényi Sára 12. a

felkészítő tanár: Jilly Viktor

Biológia I. kategória
27. Török Péter 11. c

felkészítő tanár: dr. Erős-Honti Zsolt,
Erős-Honti Julianna

33. Boér Dorottya 10. d
felkészítő tanár: dr. Erős-Honti Zsolt

Biológia II. kategória
3. Semperger Zsolt 11. b

felkészítő tanár: Nagy Péter
7. Bíró Barna Soma 12. d

felkészítő tanár: Nagy Péter
12. Szabó Luca 12. b

felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet

Filozófia
3. Merker Iván György 12. a

felkészítő tanárok: Bernáth László, Takács Márta
10. Kovács Marcell Dorián 10. d

felkészítő tanárok: Bernáth László, Takács Márta
11. Szőke Dániel 10. b

felkészítő tanár: Bernáth László
23. Haklik Tünde 11. a

felkészítő tanár: Bernáth László

Fizika I. kategória
10. Török Péter 11. c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor, Szokolai Tibor
17. Bege Áron11. c

felkészítő tanárok: Horváth Gábor,
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7. Németh Balázs 10. c
felkészítő tanárok: Weisz Ágoston, Pásztor Attila

8. Kovács Benedek 11. c
31. Nagy Ábel Mihály 11. c
38. Vásárhelyi Máté 11. c

felkészítő tanár: Szoldatics József

Kémia I. kategória
22. Török Péter 11. c

felkészítő tanár: Albert Attila
26. Lelik Alíz 11. c

felkészítő tanár: Albert Attila
28. Szurop Máté 11. d

felkészítő tanárok: Rakota Edina, Albert Attila
29. Szakács Lili Kata 11. c

felkészítő tanár: Albert Attila

Kémia II. kategória
11. Szabó Luca 12. b

felkészítő tanárok: dr. Keglevich Kristóf, Rakota Edina

Latin nyelv
21. Németh Flóra 11. b

felkészítő tanár: Péli Ágota

Magyar irodalom
4. Al-Farman Petra 11. a

felkészítő tanár: Turcsányi Márta
5. Ratkovics Gábor 12. c

felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs

7. Végh Dóra Eszter 11. a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

22. Székely Zsófia 11. d
felkészítő tanár: Szentesné Péter Orsolya,
dr. Kelecsényi László

Matematika III. kategória
1. Nagy Kartal Dávid 12. c

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

3. Szabó Barnabás 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Pósa Lajos

5. Bodnár Levente 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos

7. Kovács Benedek 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

9. Zarándy Álmos 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Pósa Lajos, Juhász Péter

13. Sal Kristóf 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
Pósa Lajos, dr. Surányi László, Juhász Péter

15. Bosits Balázs 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

23. Bege Áron 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor,
Molnár-Sáska Gábor

23. Borsi Miklós 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László

23. Hoang Ly Melinda 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta

23. Szebellédi Márton 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
dr. Surányi László, Dobos Sándor, Pósa Lajos,
Juhász Péter

31. Kuchár Zsolt 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

31. Szakács Lili Kata 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor,
Pósa Lajos

31. Temesi András 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

41. Siket Olivér 12. c
felkészítő tanárok: dr. Kiss Géza, Gyenes Zoltán,
dr. Surányi László, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos,
Juhász Péter

44. Kéri Máté 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

Fazekas-évkönyv ��
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Egyéb tanulmányi, művészeti és
sportversenyek

Bolyai Matematika Csapatverseny

4. évf.
10. Egy újabb dobás

Kocsis Péter, Lebor Hannah, Sándor Mátyás
István, Sándor Zsófia Flóra, 4.b
felkészítő tanár: Szilvásiné Turzó Ágnes

7. gimn. évf.
1. Kecsapat

Albert Márton, Argay Zsolt, Kovács Bertold,
Tóth Ábel, 7.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde,
Rubóczky György
A csapat bejutott a Bolyai Matematika Csapatverseny
június 2�-én következő Kárpát-medencei döntőjébe.

4. Szerény győztesek
Füredi Erik Benjamin, Hegedűs Dániel,
Márton Kristóf, Várkonyi Zsombor, 7.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György

8. évf.
21. Penny

Brilli Marco, Csiszár Bendegúz, Nagy Domonkos,
Széplaki Soma, 8.b
felkészítő tanár: Pereczes Mariann

8. gimn. évf.
2. Korrepetálást vállalunk 06/307233196

Gulácsi Máté, Jedlovszky Pál, Mazug Péter,
Soós Máté, 8.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán,
Paróczay József

11. Piton serege
Szabó Lilianna, Molnár-Sáska Zsófia,
Magyar Zsuzsanna, Nguyen Thac Bach, 8.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán,
Paróczay József

44. Nguyen Viet Hung 11. c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

44. Szalka Áron 12. c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

Német nyelv I. kategória
2. Tárkányi Damján 10. c
4. Tárkányi Laura Linda 12. b

felkészítő tanár: Füzesséry Zoltánné

Olasz nyelv I. kategória
4. Tárkányi Laura Linda 12. b
30. Tárkányi Damján 10. c

felkészítő tanár: Füzesséry Zoltánné

Orosz nyelv
11. Nemes Nadin Anna 12. a

felkészítő tanár: Becsák Viktória

Rajz és vizuális kultúra
21. Szépkúti Fanni 11. b

felkészítő tanár: Garamvölgyi Béla

Történelem
29. Ratkovics Gábor 12. c

felkészítő tanár: Bihari Péter

Országos Általános Iskolai
Tanulmányi Verseny

Angol nyelv
9. Győrffy Johanna 7.c
14. Kovács Bertold 7.c

felkészítő tanár: Szövényi Luxné Szabó Teréz
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2. Soós Máté 8.c
felkészítő tanár: Paróczay József

4. Kálóczi Kristóf 8.c
felkészítő tanárok: Paróczay József, Gyenes Zoltán

5. Nagy Nándor 8.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Paróczay József

8. Botos Ellák Bendegúz 8.c
10. Mazug Péter 8.c
15. Martinák Zalán 8.c

felkészítő tanár: Paróczay József
16. Jedlovszky Pál 8.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
17. Molnár Bálint 8.c
17. Szabó Lilianna 8.c

felkészítő tanár: Paróczay József
21. Brandreth Garret Péter 8. c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Paróczay József
24. Kovács Vince 8.c
29. Lovász Botond 8.c

felkészítő tanár: Paróczay József
döntős Balogh Zsombor András 8.d

felkészítő tanár: Solti Edit

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

5. osztály
1. Móricz Benjámin 5.b

felkészítő tanár: Rubóczky György
6. osztály
39. Terjék András 6.b

felkészítő tanár: Jakucs Erika
7. osztály
5. Várkonyi Zsombor 7.c
7. Füredi Erik 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
11. Kószó Máté 7.c
13. Győrffy Johanna 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
27. Gyetvai Miklós 7.c
29. Argay Zsolt 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György

Varga Tamás Matematikaverseny

1. Füredi Erik 7.c
2. Márton Kristóf 7.c
3. Argay Zsolt 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
5. Tiszay Dávid 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
6. Albert Márton 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
7. Hegedűs Dániel 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
8. Tóth-Rohonyi Iván 7.c
9. Gyetvai Miklós 7.c
11. Várkonyi Zsombor 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
13. Koszó Máté 7.c
13. Velich Nóra 7.c
15. Halasi Tamás 7.c
19. Imolay Ákos 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
19. Szabó Kornél 7.c
23. Bukva Dávid 7.c
24. Tóth Ábel levente 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
28. Horváth Balázs 7.c
30. Bursics András 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
32. Hervay Bence 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
34. Győrffy Johanna 7.c
45. Fey Mihály 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
döntős Le Julianna Phuong Linh 7.a

felkészítő tanárok: Pereczes Marianna,
Jakucs Erika
Tóth János 7.d
felkészítő tanárok: Paróczay József, Jakucs Erika
Vitószki Eszter 7.d
felkészítő tanár: Jakucs Erika

1. Nguyen Thac Bach 8.c
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
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3. Sal Kristóf 12.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza

Bátaszéki Matematikaverseny

4. Móra Márton 5.a
felkészítő tanár: Pereczes Marianna

5. Terjék András 6.b
felkészítő tanár: Jakucs Erika

3. Le Julianna Phuonglinh 7.a
felkészítő tanár: Pereczes Marianna

4. Tóth-Rohonyi Iván 7.c
6. Gyetvai Miklós 7.c
7. Füredi Erik 7.c
9. Argay Zsolt 7.c
10. Győrffy Johanna 7.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Rubóczky György
2. Nagy Nándor 8.c
3. Molnár-Sáska Zsófia 8.c
4. Nguyen Thac Bach 8.c
8. Soós Máté 8.c
12. Kálóczi Kristóf 8.c
16. Magyar Zsuzsanna 8.c
23. Kovács Vince 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Paróczay József

Az SZTE Bolyai Intézet Pályázat matematikából, középis-
kolásoknak c. versenye

3. díj Szakács Lili Kata és Kovács Benedek 11.c
felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor,
Pósa Lajos

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny

3. díj Domokos Mátyás 9.a
döntős Markovics Dániel Máté 9.a

felkészítő tanár: Orosz Gyula
Böcskei Bálint 9.b
Kondákor Márk 9.b
Ungvári Gergő 9.b
felkészítők: Dunay Zoltán, Farkas Csaba, Fazakas Tünde
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8. osztály
1. Jedlovszky Pál 8.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
10. Nagy Nándor 8.c
16. Kálóczi Kristóf 8.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Paróczay József
23. Nguyen Thac Bach 8.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
25. Magyar Zsuzsanna 8.c
27. Soós Máté 8.c
29. Molnár Bálint 8.c
37. Szabó Lilianna 8.c

felkészítő tanár: Paróczay József
9. osztály
1. Győrffy Ágoston 9.c
2. Matolcsi Dávid 9.c
3. Alexy Milán 9.c
5. Szabó Dávid 9.c
9. Szabó Kristóf 9.c
11. Kerekes Anna 9.c
16. Vári-Kakas Andor 9.c
22. Márton Dénes 9.c
37. Mészáros Anna 9.c
39. Al-Sayyed Zakariás 9.c

felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza
10. osztály
5. Molnár-Sáska Zoltán 10.c
7. Németh Balázs 10.c
10. Imolay András 10.c
11. Zólomy Kristóf 10.c
12. Bursics Balázs 10.c
20. Kulcsár Gergely 10.c

felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
11. osztály
2. Kovács Benedek 11.c
7. Bosits Balázs 11.c
11. Szakács Lili Kata 11.c
14. Csitári Nóra 11.c

felkészítő tanárok: Fazakas Tünde, Dobos Sándor
12. osztály
2. Nagy Kartal 12.c

felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, dr. Kiss Géza,
Dobos Sándor, dr. Surányi László
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Hegyi Péter 9.d
felkészítő tanár: Solti Edit

1. díj Kerekes Anna 9.c
2. díj Fuisz Gábor 9.c
2. díj Szabó Dávid 9.c
3. díj Saár Patrik 9.c

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

döntős Alexy Milán 9.c
Bán Dániel Zoltán 9.c
Bötkös Benedek 9.c
Csabai Mátyás 9.c
Fülöp Anna Tácia 9.c
Győrffy Ágoston 9.c
Márton Dénes 9.c
Matolcsi Dávid 9.c
Mészáros Anna 9.c
Szabó Kristóf 9.c
Umann Dávid 9.c
felkészítő tanárok: Dobos Sándor, dr. Kiss Géza,
Kiss Gergely, Pósa Lajos
Balázs Bence 10.b
Bogdándi Lilla 10.b
Varga Richárd 10.b
felkészítő tanárok: Szoldatics József, Dunay Zoltán
Farkas Ádám 10.d
Kovács Marcell 10.d
Kubovics Márton 10.d
Ujváry Szilvia 10.d
felkészítő tanárok: Paróczay József, Solti Edit

1. díj Molnár-Sáska Zoltán 10.c
2. díj Németh Balázs 10.c
2. díj Szakály Marcell 10.c
3. díj Imolay András 10.c
3. díj Bursics Balázs 10.c
dicséret

Zólomy Kristóf 10.c
Bukva Balázs 10.c
Záhorszky Ákos 10.c

felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
Dobos Sándor, Táborné Vincze Márta, Surányi László,
Pósa Lajos, Juhász Péter, Szűcs Gábor, Danka Miklós,
Gajdács Mónika

döntős
Alexy Marcell 10.c
Barabás Ábel 10.c
Gergely Partik 10.c
Harsányi Benedek 10.c
Janzer Orsolya Lili 10.c
Lakatos Ádám 10.c
Nagy Dávid 10.c
Tárkányi Damján 10.c
Vankó Miléna 10.c
felkészítő tanárok: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán,
Dobos Sándor, Táborné Vincze Márta, Pósa Lajos,
Szűcs Gábor

Kalmár László Országos Matematika Verseny

1. Móricz Benjámin 5.b
1. Füredi Erik 7.c
3. Gyetvai Miklós 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
4. Tóth-Rohonyi Iván 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György, Pósa Lajos
10. Hegedűs Dániel 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Pósa Lajos
10. Várkonyi Zsombor 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György, Pósa Lajos
12. Márton Kristóf 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
12. Győrffy Johanna 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
14. Bukva Dávid 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
17. Fey Mihály 7.c
20. Kovács Bertold 7.c

felkészítő tanár: Fazakas Tünde
21. Tóth Ábel 7.c

felkészítő tanár: Rubóczky György
2. Nagy Nándor 8.c
3. Jedlovszky Pál 8.c

felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
5. Martinák Zalán 8.c

felkészítő tanár: Paróczay József

Fazekas-évkönyv ��
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8. Molnár Bálint 8.c
felkészítő tanár: Paróczay József, Gyenes Zoltán

9. Soós Máté 8.c
felkészítő tanár: Paróczay József

19. Mazug Péter 8.c
felkészítő tanárok: Gyenes Zoltán, Paróczay József

Medve Szabadtéri Matekverseny

döntős csapatok, diákok
Albert Márton, Argay Zsolt, Tóth Ábel 7.c

Kószó Máté, Márton Kristóf,
Várkonyi Zsombor 7.c

Kálóczi Kristóf, Kotmayer Előd, Martinák Zalán 8.c

Kerekes Anna, Márton Dénes, Matolcsi Dávid 9.c

Fuisz Gábor, Szabó Dávid, Györffy Ágoston 9.c

Szabó Kristóf, Nguyen Hoang Viet, Bán Dániel 9.c

Morassi Máté, Tiszay Ádám, Vári-Kakas Andor 9.c

Kondákor Márk 9.b
Bukva Balázs, Imolay András, Vankó Miléna 10.c

Kovács Benedek 11.c, Nagy Kartal 12.c

Pangea Matematikaverseny

1. Böcskei Bálint 9.b
6. Kondákor Márk 9.b

felkészítő tanár: Dunay Zoltán

Matematika Határok Nélkül

1. 9.b osztály
felkészítő tanár: Dunay Zoltán és Farkas Csaba
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2. 9.a osztály
felkészítő tanár: Koren Balázs és Orosz Gyula

Arany János Magyarnyelvi Verseny

2. Berzi Dóra 7.a
2. Domokos Lenke 7.a

felkészítő tanár: Studinger Józsefné

„Szép magyar beszéd” Országos Kazinczy Verseny

arany jelvény
Osztovits Pál 8.a
felkészítő tanár: Studinger Józsefné

döntős Kósa Anna 11.a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

XXIII. Országos Arany János Irodalmi Verseny

arany diploma
Zemplényi Lili Náomi 10.a
felkészítő tanár: Osztovits Szabolcs

bronz diploma
Takács Boglárka 10.b

döntős Bui Huyen-Trang Adrienn 10.d
felkészítő tanár: Oláh Tibor

Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny

Sátoraljaújhely város plakettjében részesült
Kósa Anna 11. a
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Sátoraljaújhely város plakettjében részesült
Barcsi Liza Melinda 10.a
felkészítő tanár: Osztovits Szabolcs

versenyeredmények_2016_ZJ:Layout 1 2016. 06. 01. 2:44 Oldal 44



Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát
Történelemverseny

I. Róka Miklós 6.b
Bajvívás a török korban c. résztémában

II. Zelles Károly 6.b
Mindennapi élet a végeken c. résztémában

III. Richlik Bence 6.a
Mindennapi élet a végeken c. résztémában
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

II. Csepregi-Horváth Péter 7.c
Egy magyar katona az olasz fronton c. résztémában
felkészítő tanára Szabó Márta

III. Nagy Emese 7.b
a Nők a nagy háborúban c. résztémában
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

döntősök
Presits Petra 7.a
Caracciolo Lara 6.b
felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

„Játsszunk fizikát”
Vermes Miklós emlékére rendezett kísérletes verseny

3. Hervay Bence és Tóth-Rohonyi Iván 7.c
felkészítő tanár: Schramek Anikó

Öveges József Országos Fizikaverseny

2. díj Martinák Zalán 8.c
3. Nagy Nándor 8.c
3. Fajszi Bulcsú 8.c

felkészítő tanár: Horváth Gábor
döntős Kajdi András 8.d

felkészítő tanárok: Schramek Anikó, Csefkó Zoltán
Gulácsi Máté 8.c
Molnár Bálint 8.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

Fazekas-évkönyv ��

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

9. Csak ekezetekert jottunk
Albert Márton, Márton Kristóf, Tóth Ábel Levente,
Várkonyi Zsombor 7.c
felkészítő tanár: Osztovits Szabolcs

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

14. Kovács Benedek 11.c
felkészítő tanár: Tollár Tamara

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny

Kárpát-medencei döntős
Berzi Dóra 7.a
felkészítő tanár: Studinger Józsefné

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

13. Martinusz Róbert Márk 10.b
kiemelt dicséret

Takács Boglárka 10.b
dicséret

Finta Ervin 10.a
Tomcsányi Kinga 10.b

döntős
Héja Emese 10.a
Móricz Benedek 10.a
Palánki Lajos 10.d
Réder Ferenc 10.a
felkészítő tanár: Péli Ágota

Arpinói Nemzetközi Cicero-Verseny válogatóversenye

8. Németh Flóra 11.b
felkészítő tanár: Péli Ágota
A B csapat tagjaként utazik a latin nyelvi diákolimpiára
(2���. május �-��., Arpino, Olaszország)
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Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny

9. évf.
5. Máth Benedek 9.b

felkészítő tanár: Horváth Gábor
9. Szabó Kristóf 9.c
10. Kiss Gergely 9.c
12. Kerekes Anna 9.c

felkészítő tanár: Schramek Anikó
10. évf.
10. Alexy Marcell 10.c
10. Németh Balázs 10.c
18. Szakály Marcell 10.c

felkészítő tanár: Dvorák Cecília
27. Palánki Lajos 10.d

felkészítő tanár: Schramek Anikó
30. Balázs Bence 10.b

felkészítő tanár: Dvorák Cecília, Csefkó Zoltán
39. Kovács Marcell 10.d

felkészítő tanár: Schramek Anikó

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

3. Sal Kristóf 12.c
felkészítő tanár: Horváth Gábor

Természet-Tudomány Diákpályázat

A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat 2���.
évi diákpályázatán „Önálló kutatások, elméleti összegzések
kategóriában „Mennyi energiát fényszennyezésre” című írásával

II. Filipszki László 12.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet

Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi
Verseny
II. kategória
3. Striker Balázs 10.b

felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

7. Tomcsányi Kinga 10.b
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

12-13. Bodony Simon 10.b
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

19. Csákai-Szőke Péter 10.d
felkészítő tanár: dr. Erős-Honti Zsolt ,
Erős-Honti Julianna

22. Majoros Anikó 10.b
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

23-24. Szrenkó Blanka 10.b
felkészítő tanárok: Nagy Péter, Erős-Honti Julianna

27. Boros Dániel 10.b
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

III. kategória:
13. Filipszki László 12.b
15-18. Hellinger Ákos 12.b
15-18. Szabó Luca 12.b

felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

1. Árvay-Vass Iván, Balogh Zsombor, Sipos Botond,
Szűcs Balázs 8.d
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika,
Balázsné Kerek Marianna, Schramek Anikó,
Kádárné Szalay Eszter

2. Bursics András, Gyetvai Miklós, Hervay Bence,
Tóth-Rohonyi Iván 7.c
felkészítő tanárok: Schramek Anikó, Rakota Edina,
Kádárné Szalay Eszter

3. Mazug Péter, Fajszi Bulcsú, Kotmayer Előd,
Kovács Vince 8.c
felkészítő tanárok: Vizy Zsolt, Horváth Gábor, Keglevich
Kristóf, Kádárné Szalay Eszter

7. Sándor Anna, Müllner Tamás, Szapanidu Szofi,
Balkányi Zsófia 7.b
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika, Vizy Zsolt,
Szokolai Tibor, Balázsné Kerek Marianna

10. Király Dorottya, Rajkai László, Brilli Marco,
Pató Bálint 8.b
felkészítő tanárok: Gálné Domoszlai Erika,
Horváth Gábor, Balázsné Kerek Marianna,
Kádárné Szalay Eszter
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Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

4. Bolla Gitta 6.b
döntős Vokó Janka 6.b

felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika
1. Csiba Krisztina Terézia 8.a
4. Lehóczky Zsófia Zsuzsanna 7.b
döntős Presits Petra 7.a

felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

Biológia Diákolimpia országos válogatóversenye

7. Nyárádi Balázs 12.b
felkészítő tanár: dr. Müllner Erzsébet

Lóczy Lajos Földrajzverseny

14. Blaskovics Ákos 9.b
felkészítő tanár: dr. Szabó Júlia

23. Fülöp Anna Tácia 9.c
felkészítő tanár: Vízy Zsolt

24-25. Kondákor Márk 9.b
felkészítő tanár: dr. Szabó Júlia

6. Verkmann Zsombor 10.d
felkészítő tanár: Vízy Zsolt

12. Bodonyi Simon 10.b
18. Folyovich Péter 10.b

felkészítő tanár: dr. Szabó Júlia

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny

1. Sándor Anna Viola 7.b
felkészítő tanár: Vízy Zsolt

Hevesy György Országos Kémiaverseny

döntős
Várkonyi Zsombor 7.c
Tóth-Rohonyi Iván 7.c

19. Verkmann Dávid 7.c
felkészítő tanárok: Rakota Edina, B. Kerek Marianna

7. Fajszi Bulcsú 8.c
8. Gulácsi Máté 8.c
17. Nguyen Thac Bach 8.c

felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, B. Kerek Marianna

Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny

1. Jedlovszky Krisztina 10.b
4. Balázs Bence 10.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
4. Martinusz Róbert 10.b

felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Telek László
7. Boros Dániel 10.b
14. Striker Balázs 10.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
15. Németh Balázs 10.c
23. Szakály Marcell 10.c

felkészítő tanár: Rakota Edina
26. Szőke Dániel 10.b
31. Majoros Anikó 10.b
33. Bodonyi Simon 10.b

felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

Az iskola az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny különdíját
kapta az itt folyó kiemelkedő tehetséggondozó munkáért.

Országos Oláh György Kémiaverseny

1. Nyárádi Balázs 12.b
felkészítő tanár: Rakota Edina
A versenyző megnyerte az országos döntőt is.

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi
Verseny - Programozás kategória
7-8. évfolyam
2. Nagy Nándor 8.c

felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Weisz Ágoston,
Czirják Zoltán, Kovács Zsombor
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3. Martinák Zalán 8.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston,
Kovács Zsombor, Czirják Zoltán, Dankovics Attila

11. Molnár Bálint 8.c
felkészítő tanár: Pásztor Attila

13. Molnár-Sáska Zsófia Eszter 8.c
felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Weisz Ágoston,
Czirják Zoltán, Dankovics Attila

9-10. évfolyam
4. Kiss Gergely 9.c
5. Szakály Marcell 10.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston
6. Janzer Orsolya 10.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston,
Weisz Ambrus, Danka Miklós

10. Bálint Martin 10.c
11. Gergely Patrik 10.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston
12. Vári-Kakas Andor 9.c

felkészítő tanár: Pásztor Attila
13. Cseh Viktor10.c

felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Weisz Ágoston
17. Fuisz Gábor 9.c

felkészítő tanár: Weisz Ágoston, Dankovics Attila,
Pásztor Attila, Danka Miklós

33. Tran Ádám 9.c
felkészítő tanárok: Pásztor Attila, Weisz Ágoston

Bánki Robot Programozói Verseny

2. MS Fazekas
Fey Mihály 7.c, Kurucz Márton, Umann Dávid 9.c

4. Nano-X-Team
Halasi Tamás 7.c,
Komáromi Sándor, Tóth Bálint 2015/b

Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny

Alexy Marcell 10.c
Szakály Marcell 10.c
Németh Balázs 10.c
felkészítő: Pásztor Attila

IOI (Nemzetközi Informatikai Diákolimpia)

válogató
Alexy Marcell 10.c
Kovács Benedek 11.c
Molnár-Sáska Zoltán 10.c
Németh Balázs 10.c
Zarándy Álmos 12.c

IOI (Oroszország, Kazany)

magyar csapat (4 fős) tagjai
Molnár-Sáska Zoltán 10.c
Zarándy Álmos 12.c
felkészítő: Pásztor Attila

CEOI (Közép-európai Informatikai Diákolimpia)

válogató
Alexy Marcell 10.c
Bálint Martin 10.c
Cseh Viktor 10.c
Fuisz Gábor 9.c
Gergely Patrik 10.c
Janzer Orsolya 10.c
Kiss Gergely 9.c
Kovács Benedek 11.c
Molnár-Sáska Zoltán 10.c
Németh Balázs 10.c
Szakály Marcell 10.c
Vári-Kakas Andor 9.c

CEOI (Románia, Karácsonykő)

a magyar csapat (4 fős) tagjai
Molnár-Sáska Zoltán 10.c
Alexy Marcell 10.c
felkészítő: Pásztor Attila
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Nemzetközi Filozófia Diákolimpia válogatóversenye

1. Für Viola 11.d
felkészítő tanár: Takács Márta
Képviseli Magyarországot az olimpián

(Belgium, Ghent)

„Internationale Deutscholympiade” Goethe Institut -
nemzeti elődöntő

9. Szépkúti Fanni 11. b,
Doleschall Nóra 11.d
felkészítő tanár: Szabó Márta

Figyelő TOP200 Design verseny

1. Bíró Soma 12.d
felkészítő tanár: Mészáros Zsuzsanna

MOL Junior Freshhh Természettudományos
Csapatverseny

1. Koviubi
Nagy Kartal, Sal Kristóf,
Szebellédi Márton 12.c

2015. évi PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-
Gazdasági Verseny

1. A csapat neve
Szalka Áron 12.c, Kovács Bertold,
Rottek Bence, Vályogos Anna 12.d

EU-Óra országos szóbeli vetélkedő

1. 7.d
Az osztály nyereménye egy nap a Kalandparkban.

1. Harsányi Benedek, Krausz Gergely, Szarka Álmos,
Záhorsky Ákos 10.c
felkészítő tanár: Foki Tamás
Az osztály nyereménye Euroscola utazás Strasbourgba.

„1956 Poznań-Budapest” Csapatverseny

2. Héja Emese, Jegorov Júlia, Nakhlé Krisztián,
Vadler Júlia, Zemplényi Lili Naómi 10.a
felkészítő tanár: Foki Tamás
A csapat utazik Poznańba 2���. szeptember 2�-2�.

Sporteredmények
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal „Élen a tanulásban,
élen a sportban” díjában részesült: Golopencza Nóra 6.a

Történelmi váltófutás

IV. hely Általános iskolás lányok („A” csapat)
Győrffy Johanna 7.c
Lazányi Luca 8.d
Ngyuen Phuong Thao Vy 8.d
Liptay Hanna 7.c
Magyar Zsuzsa 8.c
Móré Zsófia 6.a
Golopencza Nóra 6.a
Ganczer Lea 5.a
Szakáll Jázmin 6.a
Czeczon Réka 7.a
Czeczon Dóra 4.a
Csomó Lia 7.b
Emri Emőke 8.d

V. hely Általános iskolás lányok („B” csapat)
Barna Veronika 8. b
Csiba Terézia 8. a
Zsolnai Luca 8. d
Riesz Vera 8. a
Sándor Anna 7. b
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Szapanidu Szofia 7. b
Balkányi Zsófia 7. b
Varsóci Zita 6. a
Matisz Dóra 6. a
Vári Kakas Adél 5. b
Vámos Eszter 5. b
Mag Sára 6. a
Domokos Lenke 7 .a

IV. hely Általános iskolás fiúk
Barna Benjámin 6.b
Soós Máté 8.c
Imolai Ákos 7.c
Müller György 6.a
Botos Ellák 8.c
Antal Bálint 7.d
Szabó Bence 7.d
Korinek Péter 7.d
Tiszai Dávid 7.c
Vantal András 8.a
Varsóci Kristóf 8.a
Vörös Álmos 8.a
Nagy Szabolcs 6.a

VI. hely Középiskolás lányok
Nyárádi Emese 9.a
Glattfelder Hanna 11.c
Ürmössy Barbara 10.b
Csitári Nóra 11.c
Szabó Luca12.b
Bogdándi Lilla 11.b
Jedlovszky Krisztina 10.b
Kiss Anna 10.b
Németh Flóra 11.b
Bálint Réka10.d
Matuz Anna 9.b
Stankovics Adél 9.a
Bíró Kincső 10.d

V. hely Középiskolás fiúk
Farkas Domonkos 12. c
Várgedő Bálint 12. c
Kéri Máté 12. c
Takács Bendegúz 10. d
Czipó Marcell 9. d
Ürge Dániel 11. b

Keszthelyi Keve Bálint 10. b
Mihaletszky Tamás 12. b
Zih Botond 12. b
Nyárádi Balázs 12. b
Morassi Máté 9. c
Szalka Áron12. c
Fehér Zsolt 12. d

Mezei futás -. budapesti diákolimpia

Egyéni eredmények
4. hely II. korcsoport - lány

Czeczon Dóra 4. a
6. hely II. korcsoport – fiú

Thuránszky Miksa 4. e

Csapat eredmények
6. hely II. korcsoport – lány

Czeczon Dóra 4. a
Somogyi Lilla 4. b
Kotormán Lilla 4. a
Szakál Tünde 3. a
Nemes Kamilla 3. a

5. hely II. korcsoport – fiú
Thuránszky Miksa 4. e
Kemény Zalán 4. e
Nagy Botond 4. a
Rausch Ákos 4. b
Papp Dániel 4. a

8. hely III. korcsoport – lány
Góbor Dóra 6. b
Mezei Luca 5. b
Móré Zsófia 6. a
Szakál Jázmin 6. a
Bordás Zsófia 5. b

6. hely IV. korcsoport – lány
Csomó Lia 7.b
Győrffy Johanna 7. c
Czeczon Réka 7. a
Lazányi Luca 8. d
Riesz Vera 8. a
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8. hely V. korcsoport – lány
Kiss Anna 10. b
Pap Dorina 10. d
Majoros Anikó 10. b
Benedek Borbála 9. d
Vásárhelyi Panka 9.d

7. hely VI. korcsoport – lány
Szabó Luca 12. b
Bíró Kincső 10. d
Csitári Nóra 11. c
Németh Flóra 11. b
Glattfelder Hanna 11. c

Atlétika – budapesti diákolimpia

60 m-es futás
6. hely III. korcsoport - fiú

Müller György 6. a
300m-es futás
1. hely IV. korcsoport

Czipó Marcell 9. d
A versenyző megnyerte az országos döntőt is.

4x100m-es váltófutás
4. hely III. korcsoport - fiú

Müller György 6. a
Barna Benjamin 6. b
Berky Kristóf 5. a
Kerekes Boldizsár 5. a

1. hely IV. korcsoport - fiú
Czipó Marcell 9. d
Dombai Zétény 8. a
Bajkay János 7. a
Antal Bálint 7. d
A csapat bejutott az országos döntőbe.

4. hely III. korcsoport - lány
Móré Zsófia 6. a
Szakál Jázmin 6. a
Góbor Dóra 6. b
Ganczer Lea 5. a

3. hely IV. korcsoport - lány
Makovi Dorka 8. d
Csomó Lia 7. b

Lazányi Luca 8. d
Barna Veronika 8. b

Kislabdahajítás
4. hely IV. korcsoport

Emri Emőke 8. d

Súlylökés
8. hely IV. korcsoport – fiú

Dombai Zétény 8. a
2. hely V. korcsoport - lány

Csaba Szonja 9. c
Bejutott az országos döntőbe.

Többpróba – egyéni
3. hely IV. korcsoport – fiú

Czipó Marcell 9. d

Többpróba – csapat
6. hely IV. korcsoport – lány

Barna Veronika 8. a
Czeczon Réka 7. a
Győrffy Johanna 7. c
Király Dorottya 8. b
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Lipthay Hanna 7. c
Novák Éva 8. b
Riesz Veronika 8. a

5. hely IV. korcsoport – fiú
Antal Bálint 7. d
Bajkay János 7. a
Czipó Marcell 9. d
Dombai Zétény 8. a
Szalai Őrs 7. d
Tiszay Dávid 7. c
Vantal András 8. a

IV. Balogh Tamás Emlékverseny
Középiskolás fedett pályás atlétikai csapatbajnokság

Magasugrás
6. hely V. korcsoport - lány

Jedlovszky Krisztina 10. b
Majoros Anikó 10. b
Benedek Borbála 10. b
Ürmössy Barbara 10. b

Súlylökés
6. hely Csaba Szonja 9. c

Kiss Anna 10. b
Vörös Eszter 10. b
Bogdándi Lilla 10. b

Pesti Srác Kupa
I. hely V – VI korcsoport - lány

Újvári Eszter 12. c
Vadász Tamara 12. c
Németh Flóra 11. b
Németh Hanna 11. c
Bálint Réka10. d
Szegő Szonja 10. a
Bita Krisztina 9. d

II. hely V – VI. korcsoport fiú
Bőhm Zsombor 11. c
Balázs Patrik 11. d
Morassi Dávid 11. c
Szekeres Kristóf 11. d

Kass Dániel 11. d
Kovács Viktor 10. a
Kiss Előd 11. d
Horváth Ádám 12. a
Rujp Tamás 12. a

Fair Play Kupa – lány
V. hely V – VI. korcsoport - lány

Újvári Eszter 12. c
Vadász Tamara 12. c
Németh Flóra 11. b
Szegő Szonja 10. a
Kónya Sárma 10 .a
Bálint Réka10. d
Berkovics Fanni 9. a
Nyárádi Emese 9. a
Stankovics Adél 9. a
Bita Krisztina 9. d

Amatőr röplabda
VII. hely

VI. korcsoport – lány
Bálint Dominika 12. a
Hulzebos Dorina 12 .a
Hűvös Anka 12. a
Tarnóczi Nóra 12 a
Tordai Luca 12 .a
Moussong Zsuzsa 12. b
Kiss Anna 10. b
Vajtai Lili 9. a
Mészáros Anna 9. c

VIII. hely
VI. korcsoport – fiú
Rossen Márton 11. b
Kéri Levente 12. c
Ludmann Levente 12. c
Füleki Fábián 12. b
Dér Levente 11. b
Kulcsár Gergely 10. c
Szalai Őrs 7. c
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Úszás – budapesti diákolimpia

4x100 méteres váltó
2. hely II. korcsoport – lány

Lazányi Lili 4. e
Kun Zsófia 4. e
Golopencza Szonja 4. a
Nemes Kamilla 3. a

Sakk – budapesti diákolimpia

3. hely II. korcsoport fiú
Kocsis Péter (értékszámos) 4. b

6. hely III. korcsoport fiú
Tóth Ábel (értékszámos) 7. c

5. hely IV. korcsoport lány
Bolgár Janka (értékszámos) 8. d

1. hely V. korcsoport fiú
Márton Dénes (értékszámos) 9. c

2. hely Móricz Benedek (értékszámos)
5. hely IV. korcsoport fiú

Hegedűs Dániel (amatőr)
3. hely IV. korcsoport lány

Molnár Sáska Zsófia (amatőr) 8. c
2. hely V. korcsoport fiú

Saár Patrik (amatőr) 9. c

Sakk – országos diákolimpia

Egyéni eredmény
4. hely Saár Patrik 9. c

Csapat eredmény
1. hely III-IV. korcsoport – fiú

Füredi Erik 7.c
Tóth Ábel Levente 7. c
Kálóczi Kristóf 8. c
Márton Kristóf 7. c
Hegedűs Dániel 7. c

7. hely V - VI. korcsoport – fiú
NgoThan Don 11. c
Bege Áron 11. c

Márton Dénes 9. c
Molnár – Sáska Zoltán 10. c
Bőhm Zsombor 11. c

Falmászás - országos diákolimpia

1. hely I. korcsoport
Góbor Jázmin 1 .a

6. hely III. korcsoport
Góbor Dóra 6. b

Vívás – országos diákolimpia

12. hely
IV. korcsoport – női tőr
Szapanidu Szófia 7. b

9. hely
IV. korcsoport – női párbajtőr
Lipthay Hanna 7.c

Duatlon - országos diákolimpia

1. hely IV. korcsoport - lány
Győrffy Johanna 7. c

Alpesi sí – országos diákolimpia

7. hely II. korcsoport
Angyal Ábel 4. a

DACHS Go Csapatbajnokság

1. Billege Boáz 4.a,
Csizmadia Róbert 10.c
Matolcsi Dávid 9.c
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Jencsikné Végh Adrienn • Szigethy Rita
Bányai Kamilla Erzsébet · Baranyi Zsolt · Brandreth Aedan David · Csiszár Karolina · Donka Dániel · Garda Elina ·
Gáspár Janka · Genye Koppány Kende · Góbor Jázmin Katalin · Hajas Laura Bettina · Jenei Fanni Luca · Kaplonyi
Andor Ádám · Lévai Rozália · Maloschik-Raj Leó · Mann-Tari Dénes · Nagy Hanna · Nemes Ármin Boldizsár · Özel
Mehmed Ali Emin · Pásztorka Petra · Rozmán Dóra · Szabó Lia Laura · Szőllősi Zsuzsanna · Vásárhelyi András Péter ·
Virág Tóbiás · Visky Soma Botond · Vörös Bendegúz Bánk · Wágner András

1.
a

_also_okep_2016_ZJ:Layout 1 2016. 06. 01. 2:48 Oldal 54



Fazekas-évkönyv 55

_also_okep_2016_ZJ:Layout 1 2016. 06. 01. 2:48 Oldal 55



56 Fazekas-évkönyv

Erdősiné Gondos Judit • Novák Ágnes
Al-Sayyed Amir · Bánki Boldizsár · Benedek Márton · Bui Thuy-Trang Nikolett · Danóczy Kinga · Farkas Lóránt Zsolt ·
Fillinger Damján · Hanák Miklós · Horák Zsófia Flóra · Kavasánszki Amira Kinga · Kőhalmi-Szabó Zsófia · Markó
Dorina · Marozsán Garami Blanka · Nguyen Tuan Dung · Oláh Róbert Antal · Pók Lilla Anna · Pongor Ádám · Rácz
Laura Krisztina · Sun Ruxuan · Szalavetz Hanna · Sziklai Anna · Takács Ábel István · Tóth Amanda Glória · Tótth Réka
Natália · Tran Bao Nam · Van den Ent Martijn Lars · Ye Zijing · Zabos Norbert

1.
b
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Oros Márta • Damakné Kertész Nóra
Albert Ádám · Béres Máté Sámuel · Berky Péter · Borsody Ádám Benő · Burka Szilvia · Busa Zoé Dzsesszika · Csaba
Linett · Doncsev Míra · 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

2.
a
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Csájiné Knézics Anikó • Sólyom Viktória
Bagdács Ádám · Balogh Álmos Buda · Bedőcs-Szabó Dóra · Bényei Bíbor · Bertók-Bálint Ticián · Berzi Júlia Zsuzsanna
· Czirják Márton Pál · Dobos Klára · Forreiter Márton · Fülöp Kristóf Levente · Halász Janka · Hegedűs Milán ·
Keszthelyi Sára · 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

2.
b

_also_okep_2016_ZJ:Layout 1 2016. 06. 01. 2:48 Oldal 60



Fazekas-évkönyv 61

_also_okep_2016_ZJ:Layout 1 2016. 06. 01. 2:48 Oldal 61



62 Fazekas-évkönyv

Csát Orsolya • Kántorné Ágh Edit
Bányai Boldizsár Péter · Berdefi Anna · Caracciolo Delfo · Dobos Jakab · Dora Karolina · Fejes Anna · Góbor Szonja Anna
· Ha Hai Yen · Hidas Villő · Hidas Vince Máté · Jahoda Ádám · Kandolka Léna Melinda · Kanyó Lina · Kiss Beke Péter ·
Mag Dániel · Nagy Fanni · Nemes Kamilla Viola · Németi Alexandra Tímea · Nguyen Dinh Trung · Oláh Hajna Luca ·
Papp Bálint · Sánta Karsa Mátyás · Schallinger Manka Flóra · Stitz Viktória Éva · Szepessy Zsombor András · Tisóczki
Dante · Trinter Patrik · Vámos Ágnes · Vrábely Virág Luca

3.
a
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Kotormánné Erdei Erika • Nagy Csilla
Birloni Csenge Kata · Bönde Boróka Lilla · Erdősi-Szücs Frigyes · Erőss Simon Iréneusz · Fejes Júlia Terézia · Gáspár
Dorka · Gulyás Boglárka Emma · Hoang Trung Anh · Holnapy Luca · Horváth Anna Lukrécia · Kemény Anna Ráni ·
Király Attila Richárd · Kiss Rajmund Kadosa · Klekner Botond · Korinek Bulcsú · Litkai Tamara · Magó Benedek Kálmán
· Máté András Boldizsár · Nagy Móric · Novák Balázs Barnabás · Simon Zsófia Hanna · Svékus Olivér Márk · Szabó
Anna · Szűts Eszter Szonja · Tóth Ambrus Mátyás · Tóth Fanni Gabriella · Varga Dávid Gyula · Wagner Miklós · Yan Lin
· Yan Qi

3.
b
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Benkő Zsuzsanna • Kisgyörgy Erika
Angyal Ábel · 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 · Kobolák Anna · László Anna · 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

4.
a
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Szilvásiné Turzó Ágnes • Soóty Éva
Balogh Emese Lili · Barta Lilla Katalin · Bodócs Tamás László · Csóri Hanna · 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

4.
b
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70 Fazekas-évkönyv

Temesvári Miklós • Fehérvári Zoltánné Sövegházy Márta
Albert Bence · Bácsi Eszter · E Bálint Tibor · Farkas Léna Virág · Foki Iván Miklós · Frank Boglárka · Herbszt Lili · Ilyés
Anna · Ilyés Áron · Kardos-Erdődi Zselyke · Kemény Zalán · Kun Zsófia Boglárka · Lazányi Lili · Lazányi Panna · Lelkes
Katalin · Magala Máté Dominik · Marosi Gréta Nóra · Özel Hatice Tül-Kübra · Parragi Zsófia · Rozmán Lilla · Schekk Lili
· Siminszky Réka Judit · Thuránszky Farkas Miksa · Virág Rudolf András

4.
e
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Ha nekem egy
Kutyám lenne,
Világhírű
Bűvész lenne.

Ha nekem egy
Csigám lenne,
Lovaknál is
Gyorsabb lenne.

Ha nekem egy
Fecském lenne,
Kukac-evő
Versenyt nyerne.

Ha nekem egy
Rókám lenne,
Tyúkok mellett
Pincérkedne.

Ha nekem egy
Majmom lenne,
Testnevelés
Tanár lenne.

�� Fazekas-évkönyv

Költészet
Tavaszi éj

Fönt az égen lámpák gyúlnak
Apró tündék táncot ropnak.
Holdanyóka nézi őket,
Csillaglányok hegedülnek.

Szellő ifjak énekelnek,
Sárga rigók csiripelnek.
A fiókák fényre lelnek,
Szüleik csak egyre mondják:
"Itt a tavasz, virágbontás".

Szűts Eszter - Simon Zsófi 3.b

Ha nekem egy ...

Ha nekem egy
Lovam lenne,
Vacsorára
Csokit enne.

NNaaggyy  ttéémmáákk  aapprróóbbaann

_nagy témák apróban_2016_ZJ:Layout 1 2016.06.01. 10:18 Oldal 72



Ha nekem egy
Fókám lenne,
Tenger mélyén 
Király lenne.

Ha nekem egy
Pandám lenne,
Fazekasban
Elsős lenne.

Gáspár Dorka - Szűts Eszter 3.b

Jó lenne, ha ...

Jó lenne, ha kecském lenne,
Kecsketejem mindig lenne.

Jó lenne, ha struccom lenne,
Futásban ő megelőzne.

Jó lenne, ha kutyám lenne,
Házőrzőből mindig lenne.

Jó lenne, ha halam lenne,
Víz alatt ő versenyt nyerne.

Jó lenne, ha kígyóm lenne,
Hosszúságban király lenne.

Jó lenne, ha sasom lenne,
Sasszemmel ő kiszemelne.

Rossz lenne, ha kacsám lenne,
Öt kenyeret mind megenne.

Wagner Miklós 3.b

Macivilág

Van egy macim, kicsi, puha,
Plüssből van rajta a ruha.

Maci szája szögletében
Mindig mosoly villan éppen.

Macikézzel, macilábbal
Körülölel biztonsággal.

Maci szeme vígan csillan,
Hozzábújok s bánat illan.

Együtt ülünk csak mi ketten,
Macivilág közepében.

Gáspár Dorka 3.b

Szép állat a ...

Szép állat a róka,
Jár neki a móka,
Mesét írnak róla,
Szép állat a róka.

Szép állat a süni,
Elég nagyon tüsi,
Meg egy kicsit büdi,
Szép állat a süni.

Szép állat a pulyka,
Csak egy kicsit durva,
Meg egy kicsit fura, 
Szép állat a pulyka.

Szép állat a teknős,
A páncélja erős, 
Farka, mint a kendő,
Szép állat a teknős.

Szép állat a kutya,
Aki a port rugja,
Ez egy kicsit fura, 
Szép állat a kutya.

Fazekas-évkönyv   �3
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Szép állat a kígyó,
Olyan, mint a sikló,
Nagy akár egy dínó,
Szép állat a kígyó.

Szép állat az emu,      
Csak egy kicsit elunt,
Egy kicsikét emo,
Szép állat az emu.

Szép állat a cica,
Csak egy kissé dinka,
Azt mondja, hogy szia,
Szép állat a cica.

Szép állat a szamár,
Elég sokat zabál,
Olyan mint a madár,
Szép állat a szamár.

Szép állat a kecske,
Csak egy kicsit hetyke,
Munkájára hekker
Szép állat a kecske.

Szép állat a lajhár,
Elég sokat lazsál
Meg sokat is kajál
Szép állat a lajhár.

Tóth Dániel, Szabó Liza 
és Sándor Zsófia �.b

Tábori dal

Kétbodony egy olyan hely,
amit nem felejtünk el.
Páva hangjára kelünk,
páva hangjára fekszünk.
A szobában szűk a hely,
ezt ne felejtsük még el.
Örökbajos a nevünk,

mert ez az igaz énünk.
Pizzát ettünk vacsira,
paradicsom és sonka.
Tábortűz mellett ültünk,
és nagyokat nevettünk.
Gyúrtunk tésztából sütit,
kismadarak, de cukik.
Számháború hé ha hó,
túrázni is nagyon jó.
Elfáradtunk egy kicsit,
menjünk haza pihenni!
Kétbodony!!!!!

Nagy-Gazdag Míra, 
Balogh Emese, Kállai Ilona, 
Somogyi Lilla, Yang Yu Jie, 
Varga Gréta �.b

�� Fazekas-évkönyv
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A Tisza állatai

A Tisza csodálatos állatvilága
vonzza a külföldi turistákat.
Megcsodálnak minden fajt
a Tisza-tavi Ökocentrumban.

Tisza felett vadkacsák,
alattuk a sok pisztráng.
Úszkálnak és repülnek
Örülnek az életüknek.

Folyó alján él a sügér,
Néha felúszik egy kis napfényér’,
Ám egy gímszarvas átcsörtet,
Sügérünk visszaúszik a mélybe.

Szegény százlábú megy százzal,
Mert a varjú menüje soklábú, nem hal.
De megérkezik az országút,
Százlábúnak vége autó, nem varjú.

Nyárfa tetején egerészölyv,
látja a héját a víz fölött.
Egerészünk éhes már,
mert héja karmai között kárász.

Vörös róka megy át a gyepen,
egy szöcske nagyot ugrik erre.
Róka nézi a kis manót,
kinek színe kissé fakó.

Nád felett repül egy légivadász,
mögötte meg szitakötő.
Légivadászunk helikopter,
a másik pedig repülő.

Kecskebéka ellensége a sikló.
Annak meg otthona a nagy tó,
de ma béka nincs, sikló nincs,
hidegvérűnek nyoma sincs.
A fűzfán ül egy fülesbagoly,

éjjel inkább vadászik, mint magol.

Elkap néhány denevért,
Csak olyat, miben nincs dene vér.

Most már minden állat aludni tér,
Kivéve bagolyt és denevért.
A Tisza-világ elcsendesül,
az élet zaja már enyhül.

Lévai Bendegúz �. b
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A 4.a ünnepi műsora

A március 15-e alkalmából megrendezett ünnepség számom-
ra hatalmas élmény volt.
Úgy érezhettük a próbák alatt, mintha valódi színészek len-
nénk. A tanító néni, mint egy profi rendező igazgatta, hogy ki
hova álljon, és kin milyen ruha, kiegészítő legyen. 
Rengeteg próbánk és megbeszélésünk volt. Nekünk, lányok-
nak szép, fodros kalapokat kellett készíteni, a táncosoknak
pedig csákókat, melyen piros, fehér, zöld kokárda díszelgett.
A legjobban az tetszett, hogy hajnalban keltem, hogy beérjek
a főpróbára. Gyorsan átöltöztünk, és felvettük a jelmezeinket,
majd rohantunk fel a díszterembe. Egy óra múlva elkezdődött
az előadás. Kigyúltak a fények, és elindult a zene.
A végén óriási tapsot kaptunk, és behúzták a függönyt. Zsuzsa
néni könnyes szemmel mondta el, hogy milyen büszke ránk.
Szmodits Emma �.a

Március idusa

Ez az ünnepség klassz és egyben szívszorongató volt.
Nagyon nehéz feladat volt számunkra, sok tanulással járt az a
hosszú út, ami az előadásig vezetett.
A végére azonban egy nagyon jó műsort hoztunk össze, ami-
nek én voltam az egyik főszereplője: Vasvári.
Nem volt könnyű megtanulnom ezt a szerepet, de az különö-
sen érdekes volt a készülődésben, hogy mi készítettük el a jel-
mezeket.
A bemutató napján nagyon elfáradtunk, de megérte a felké-
szülés. Nagy sikert arattunk.
Orbán Benedek �.a

MILÁN naplójából

2077 van. Én Keleti Milán vagyok, és ma töltöttem be a 72-
edik születésnapomat. A Föld felszíne alatt lakom, a többi túl-
élő ember társaságában. Az alagutakban és vájatokban állan-
dó a hőmérséklet, valamint védve vagyunk a pusztító viharok-
tól. A bolygónk felszíne lakhatatlanná vált, a gyilkos forróság
és a mérges gázok miatt. Grönlandon a jég megolvadt, s emi-
att a tengerszint 6 métert emelkedett. Florida, Hollandia, meg

a többi kis sziget, mind eltűntek. Az egész világon már csak
pár száz millióan maradtunk. Emberek milliárdjai vagy a nuk-
leáris támadásban, vagy járványokban haltak meg. A konti-
nensek elsivatagosodtak. Az édesvízi tavak kiszáradtak, a
gleccserek visszahúzódtak, a Föld lakosságának megmaradt
része, többnyire ivóvíz nélkül szenved. A tudósok (már akik
életben vannak) különféle szereket találtak fel pusztító a
szomjúság, és éhség ellen. 
Elképzelhetetlen a különbség gazdagok és szegények között.
A tehetősebb emberek az óceánok mélyén élnek buborék
városokban. 3D-s nyomtatott ételeket esznek. Nem öregsze-
nek és nem betegek, mert mindennapos a klónozás, tudnak
szerveket tenyészteni, és kiiktatták az öregedésért felelős
géneket.
Ezzel szemben a szegények földalatti vájatokban élnek, kitéve
éhségnek, szomjúságnak, és járványoknak. 

�� Fazekas-évkönyv
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Több mint lubickolás

Hajdú Balázs vagyok. 10 és
fél éves, 4.a osztályos tanuló,
az UVSE játékosa. 
Kiscsoportos ovisként kezd-
tem az úszást, 4 éve vízilab-
dázom minden nap. A vízi-
labda életem egyik legfonto-
sabb és legmeghatározóbb
része. A napi 3 órás edzés
egyrészt azért fontos szá-
momra, mert szeretek mo-
zogni, másrészt azért, mert
nagyon jó dolog egy csapat-
ba tartozni. Összetartozást,

összefogást, barátságot, közös munkát, nevetést, egymás
iránti tiszteletet, figyelmet és  szórakozást jelent nekem. 
Mivel mi a legkisebb korosztály vagyunk, nálunk még nincse-
nek bajnokságok, komoly versenyeink azonban már vannak. A
soproni vízilabda torna ilyen volt, melyet csapatommal  idén
megnyertünk. A 2005-ösök kupafordulói azonban még nyárig
tartanak, itt is egyelőre a legjobbak között vagyunk. 
Édesapám (Hajdú B. István) megígérte, ha egyszer egy olimpi-
ára játékosként eljutok, akkor azokat a meccseket ő fogja köz-
vetíteni. Úgy hogy hajrá Fazekas, hajrá UVSE!

Ki lehet ő? (Önirónia)
Azt kérdezed, ki a legjobb barátom? Fogós kérdés. Nem is
tudom.
Olyanra gondolsz, aki segít a bajban és nem hagy cserben?
Olyanra, aki önmagával szemben megbocsátó? Olyanra, aki
elfogad annak, ami vagyok? 
Nekem van egy ilyen barátom. Mindig jóra int, megért, és ott
van mellettem. Nem hagy el soha.  Kosárlabdában kissé két-
balkezes, és persze türelmetlen. Néha komoly, néha meg
őrült. Van, amikor sír, van, amikor nevet. Lehet ideges, olykor
feszült. Máskor nyugis, csendes. Na és mi van, ha megőrül?
Olyankor rohangál meg kiabál. Van, amikor az orvost hívnám
hozzá, és van, amikor elájulok tőle. Kiszámíthatatlan.
Barna haja vállán nyugszik, ívelt szemöldökét felhúzza, száját

becsukja, figyel. 
Most is épp itt van mellettem. Olvassa, mit írok róla. Órán is itt
van. Akárki a padtársam, ő ott ül mellettem, lerázni sem
tudom. 
Ez a valaki nem más, mint én.
Frank Boglárka �.e osztály

Juhász Gyula: Mese

Egy világvégi házban
Világszép lány lakott,
Világ végére néztek
Ott mind az ablakok.
Nem járt előtte senki,
Nem látott senkit ő,
Az Óperencián túl
Megállt a vén idő.
A világszép lány nézte
A csillagos eget,
Tavasz táján szívében
Valami reszketett.
Hajába rózsát tűzött,
Valakit várt nagyon,
De csak a csillag nézett
Be a kis ablakon.
S a csillag oly közömbös,
Hideg és halovány.
S hiába várt örökké
A világszép leány...

Lazányi Lili: A világszép leány (átirat)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy világszép leány. Egy
világvégi házban élt, túl az Óperenciás-tengeren, egymagá-
ban.
Tavasz tájékán, a csillagos eget csodálva szívében valami fur-
csa vágyakozást érzett. Valakit nagyon várt. Egy napon aztán
kiment a rétre, és leült a zöld fű közé. Ekkor észrevette, hogy
közeleg valaki. Felállt a világszép leány, és elindult az idegen
felé. Amikor megpillantotta egyik a másikat, rögtön tudták,
hogy őket a sors is egymásnak teremtette. Egybekeltek, csalá-

Fazekas-évkönyv   ��
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dot alapítottak, és azóta is ott laknak az Óperenciás-tengeren
túl, a világ  végén, egy világvégi házban.   
Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon
utána.
Lazányi Lili �. e osztály

A titokzatos rókakuzu
(Állatleírás képzelet alapján)

A rókakuzu a legfurább állat a világon. Ez a teremtmény a
macska, a róka és a “festékesdoboz” keveréke. Szerintem ez az
élőlény levéltetvekre vadászik, emiatt kistermetű.
A fák odvában él, manók társaságában. A nőstények általában
kövérek és bundájuk rózsaszín, ezzel szemben a hímek sová-
nyak és az égbolt árnyalatai jelennek meg a testükön. A legna-
gyobb példány 3 cm hosszú. 5-15 évig él. Különleges jegye,
hogy foszforeszkál a sötétben.
A manók lovaknak használják őket. Azért nem találkoztunk
még ezzel az állattal, mert éjszakai, és különben is könnyen
összetéveszthető a szentjánosbogárral. 
Nagyon szeretnék találkozni vele. Ti is?
Rozmán Lilla �.e osztály

Meghívó (Nem éppen hétköznapi)

Tisztelt Csibe Úr!
Engedelmeddel meghívlak egy igazán jó, baráti sütögetésre
június 20-án a Grill utca 13/A-ba. Lesz olajos, jó meleg serpe-
nyőágy, meg forró hangulat!
Remélem, megtisztelsz minket jelenléteddel.
Üdvözlettel:
A Róka
Siminszky Réka �.e osztály
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Kis elsősök fogadása 
2015. augusztus 31. (hétfő) 17.00

Kedves Szülők, kedves Kollégák és kedves Kis Elsősök!

Szeretettel köszöntök mindenkit a Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kis elsőseinek foga-
dásán.

Kedves Elsősök!
Bizonyára Ti is vártátok már nagyon azt a napot, amikor az
óvodából iskolába jöhettek. Ez nagy esemény minden ember
életében. Én is nagy izgalommal készültem annak idején az
első tanítási napra. Reméltem, hogy sok érdekes és izgalmas
dologgal fogok találkozni az iskolában. 
Mi is nagyon vártunk benneteket! Azt reméltük, hogy sok
nagyon ügyes és okos kislánnyal és kisfiúval találkozunk már
az első napon. Azt hiszem, hogy a várakozáson felül teljesült a
vágyunk, hisz láttuk, hogy milyen szépen álltatok a Himnusz
alatt. Erre csak nagyon fegyelmezett, tudatos kisdiák képes. 
Iskolánk épülete hatalmas, de hát ez illik a nagyra nőtt óvodá-
sokhoz, akik már iskolába jönnek. Ne féljetek, meg fogjátok
ismerni az épületet is, a többi diákot is.

Az 1.a osztályban Jencsikné Végh Adrienn tanító nénitől és
Szigeti Rita napközis tanító nénitől, az 1.b osztályban Erdősiné
Gondos Judit tanító néni és Novák Ágnes napközis tanító
nénitől fogjátok majd megtanulni azt a sok érdekes dolgot. 
Persze már nagyon sokat tudtok, hisz az óvodába mindenki
járt, és ott is lehetett csuda dolgokat látni és tanulni.
Készültetek már az iskolába is biztosan.

Emelje fel a jobb kezét, akinek már vannak füzetei!
Emelje fel a jobb kezét, aki az, aki már tud számolni 10-ig?
Emelje fel a bal kezét, aki már tud olvasni! Aki meséket tud
olvasni, az a világ legboldogabb embere lehet, mert csoda-
szép történetekkel ismerkedik meg. Megtanulhatja belőle,
hogy hogyan lehet jóságosnak és segítőkésznek lenni. De
tudjátok, hogy milyen sok mese van még, amit nem olvasta-
tok, nem hallottatok? Nagyon sok! Így lesz még bőven felada-
totok!
A 7.a osztályos tanulóink tavasz óta készülnek arra, hogy
műsorral köszöntsenek benneteket. A műsort Nagy Csilla taní-

tó néni tanította be az osztálynak. Még a nyári szünetben is
készültek rá. Ez a műsor csak nektek szól. Soha nem fogja
senki sem látni máskor.

Kedves Szülők! 
Köszönjük, hogy minket tiszteltek meg bizalmukkal, és ránk
bízzák az itt jelen lévő gyermekük tanítását. Ígérjük, hogy min-
dent megteszünk azért, hogy gyermekük örömmel jöjjön az
iskolába, jól érezze itt magát, és örüljön annak, hogy sok érde-
kes dolgot tanulhat. Kérem, hogy Önök is segítsenek nekünk
abban, hogy ez így legyen. Figyeljenek a gyermekükre, és erő-
sítsenek meg bennünket abban, hogy ha úgy érzik, hogy
gyermekük épülésére szolgál az iskolában eltöltött idő. 
A gyermek viselkedésének 70-80 %-t másolással szerzi, alakít-
ja. A gyermek éles szemmel figyeli minden megmozdulásun-
kat, még akkor is, amikor látszólag nem ránk figyel, vagy ját-
szik. A füle hallja a beszélgetéseket, látja a mimikánkat, a gesz-
tusainkat. Még akkor is másol bennünket, amikor esetleg nem
szeretnénk. Az erősebben alakítja a viselkedésüket, értelmü-
ket, mint a hosszú, komoly beszélgetések. Olyan mintát
mutassanak nekik, amelyet ha nála viszontlátnak, büszkék
lehessenek rá. Mi is erre törekszünk majd

Szokolai Tibor

Fazekas-évkönyv   ��
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A Tanítók Egyesülete 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2015–2016-os tanévben is a
Fazekas biztosította a Tanítók Egyesülete szervezésében meg-
rendezett 2 szakmai konferencia, és 2 országos vers- és próza-
mondó verseny helyszínét.
A tanév első felében, 2015. november 28-án, közel 100 fő alsó
tagozatos gyermek részvételével kezdődött a X. Országos
Versmondó Verseny. A verseny lebonyolításához anyagi és tár-
gyi támogatással a Gödöllői Királyi Kastély, a Móra Kiadó, a
Tiara Kiadó Piatnik, és a Cewe is hozzájárult. A Tanítók
Egyesülete által – az 1-4. osztályosok részére – szervezett őszi
versmondó versenyek és tavaszi prózamondó versenyek egyik
lényeges ismérve az, hogy neves, szakmai zsűrit kér fel a ver-
senyzők értékeléséhez. Ebben a tanévben a versmondó verse-
nyen az 1. osztályosok fordulóján Bosnyák Viktória írónő,
Jávorkai Judit drámapedagógus, Murányi Tünde színművész-
nő; a 2. osztályosok fordulóján Frenkó Zsolt rendez, Tarczali
Judit drámapedagógus , Várkonyi Zsuzsa drámapedagógus ; a
3. osztályosok fordulóján Azurák Csaba szerkesztő, műsorve-
zető, Bíró Katalin magyartanár, Náray Erika színművésznő, és
4. osztályosok fordulóján Kálid Artúr színművész, Nyulász
Péter író Pachmann Péter szerkesztő, műsorvezető vett részt a
zsűri munkájában. A tanév második felében, 2016. május 7-én
a X. Országos Prózamondó versenyen a szakmai értékelésben
többek között Finy Petra írónő, Frenkó Zsolt rendező, Kinizsi
Ottó rendező, színművész, Madarász Éva színművésznő vala-
mint Majsai- Nyilas Tünde színművésznő működött közre.

2015. november 19-én a XXIII. őszi szakmai konferencia
középpontjában a részképesség-fejlesztést állította a Tanítók
Egyesülete. A reggel 8 órától délután fél 4-ig tartó programso-
rozatban alsó tagozatos fazekasos tanárok bemutató órái, a
részképesség-fejlesztés módszertanának elméleti részét
bemutató szakmai előadók (L. Ritók Nóra; dr. Torda Ágnes;
Lányi Marietta) plenáris előadásai, valamint a gyakorlatra és a
praktikumra hangsúlyt fektető műhelymunkák kaptak helyt.
Idén is a Fazekas nagyterme biztosította a konferencia közel
120 fő pedagógust számláló érdeklődőjének a megfelelő kör-
nyezetet a konferencián való részvételre. A tavaszi konferen-
cia 2016. április 21-én a mese fontosságára, az érzelmi intelli-
gencia fejlesztésének szükségességére hívta fel a figyelmet. 
A mese témája köré szervezett szakmai továbbképzésen a ple-
náris előadásokon – az ország számos pontjáról érkezett
pedagógusok – Dr. Gombos Pétertől, a Kaposvári Egyetem
egyetemi adjunktusától megismerhették a mesék helyét és
szerepét alsó tagozaton. A népmesék élményszerű feldolgo-
zásának lehetőségeit Dr. Gajdó Tamásné dr. Gődény Andrea
PhD adjunktusok mutatták be, Kádár Annamária pszichológus
asszony pedig az önbecsülés és a küzdőképesség megalapo-
zása gyermekkorban címmel adott elő a konferencián.
Bízunk benne, hogy jövőre is magas látogatottságú, nagyfokú
érdeklődést mutató konferenciákat tudunk szervezni, meg-
rendezni, a napjaink pedagógusai munkájának gyakorlati és
elméleti formálására, fejlesztésére, valamint jövőre is a hagyo-
mányszerű performance-ok lebonyolításával lehetőséget
tudunk nyújtani a kisiskolások tehetségének kibontakoztatá-
sára.
Csájiné Knézics Anikó
vezetőtanító, a Tanítók Egyesületének elnöke
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Tanítók új taneszközei
Az elmúlt években sok probléma övezte a tankönyvek és a tan-
eszközök választását. Ezt mi, pedagógusok több szempontból
is érzékeljük. Tudjuk, hogy milyen felelősség egy új tanköny-
vet, taneszközt választani. Több évtizedes tapasztalat mondat-
ja velünk, hogy miféle tankönyv, taneszköz segíti, segíthetné
munkánkat. Ez a motíváció is előmozdította, hogy kollégáink
intenzíven részt vállaljanak egy-egy új tankönyv megírásában,
vagy taneszköz fejlesztésében. Tantestületünk  számos tagja
tankönyvszerző is. Többféle tantárgy tankönyvei jelentek meg
kollégáink tollából.
A kortárs gyerekirodalom művei igen népszerűek az alsó tago-
zatos diákok között. A kisiskolások gyakori olvasói Bosnyák
Viktória regényeinek, aki már többször volt az alsótagozat ven-
dége író-olvasó találkozó alkalmával. A kötelező és ajánlott iro-
dalom összeállításakor több művét ajánljuk ennek a korosz-
tálynak is. Az olvasási kedvet az ő könyveivel is szeretnék  fel-
kelteni, amely kiemelt feladata a tanítónak. 
Az ő könyvei alapján készült néhány feladatgyűjtemény a szö-
vegértés fejlesztésére.

Tündérboszorkány feladatgyűjtemény 3-4. osztályosoknak;
Tündérboszorkány feladatgyűjtemény 5-6. osztályosoknak
Bosnyák Viktória azonos című könyve alapján készítették:
Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

Az olvasás és a szövegértés elválaszthatalan voltát szeretnék
kiemelni a megjelent taneszközök segítségével. A feladatgyűj-
temények a megértést támogatják. Hozzásegítik a tanítót,
tanulót a könnyebb értelmezéshez, magyarázathoz.

A feladatgyűjtemények segédeszközök a szövegelemzéshez.
A feladattípusok rendszere alkalmazkodik az életkori sajátos-
ságokhoz és sokszínűsége a lényeglátást, lényegkiemelést
szolgálja. A feladatsorok ötvözik a modern feladattípusokat a
bevált, hagyományos jellegűekkel, újszerű köntösben.

Csájiné Knézics Anikó: A sirály a király? - feladatgyűjtemény 
A Bosnyák Viktória meseregényének 14 fejezete összeállítás a
„j” és „ly” gyakorlásához, a feladatgyűjtemény pedig a mesere-
gény feldolgozásának otthoni vagy tanórai taneszköze lehet. 

Csájiné Knézics Anikó: Ezt nevezem! – feladatgyűjtemény 
Bosnyák Viktória  meseregényének felépítéséhez igazodva
valamennyi fejezetéhez azonos koncepció szerint összeállított
feladatsor  tartozik. 

Megtiszteltésnek érzezzük, hogy kortárs mai író művéhez
készíthettünk szövegértést segítő feladatgyűjteményt. 
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!

Szilvásiné Turzó Ágnes
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Tanítóink iskolán kívül, 
avagy módszertani kirándulás!
Az idei tanévben az évek alatt kialakított sajátos ütemterv sze-
rinti programokon kívül alternatív iskolatípusok látogatását is
terveztünk mindkét félévre. A módszertani kultúránk bővíté-
sét, megújulását és megerősítését kívántuk elősegíteni ezzel a
programmal. Mindannyian nyitottak vagyunk az új, modern
pedagógiai eljárások megismerésére, ezért választottunk két
olyan iskolát, amelyek a hagyományos módszereken kívül
saját pedagógiai eszközrendszert és eljárást dolgoztak ki.
Az első félévben a Lauder Javne Iskola tantestületének mun-
kájába pillanthattunk be. A tanórák megtekintése után, a
szakmai beszélgetés a tapasztalatcseréről és módszertani
fogásokról adott átfogó képet. A diskurzus feltárta a közös
problémákat és több nézetből is megoldási javaslatok kerül-
tek felszínre, amelyeket a pedagógiai módszertani kultúrák
sokszínűsége hozott felszínre. Nemcsak az oktatás módszerta-
ni tárházának bővítésére, hanem a nevelési eljárások sokolda-
lúságára is kaptunk mintákat, példákat. Az iskola milliője, a
pedagógusok hozzáállása, a gyerekek motiváltsága, a szülők
aktivitása és a sok pozitiv hozzáadott érték teszi a Laudert
különlegessé. Megállapítottuk, hogy több szempontból is
hasonlít a két intézmény. Számos ötletet, eljárást láttunk,
amelyeket saját pedagógiai gyakorlatunkba is beépíthetünk.
Köszönjük a lehetőséget és a látogatás vezetőjének, Szabó
Évának  a sokszínű bemutatást. 
A második félévben Hejőkeresztúron jártunk. A KIP módszer
megismerése motivált bennünket, hogy ebbe a kis községbe,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, a Tiszaújvárosi járásba,
Miskolctól kb. 12 kilométerre  ellátogassunk. A Komplex
Instrukciós Program igen gyorsan teret hódított a magyar
tanulásmódszertani eljárások között. Kíváncsiak voltunk,
hogyan tudjuk a programot saját módszertani repertoárunk-
ba illeszteni, és mennyire lehetnek fogékonyak a mi tanítvá-
nyaink erre a módszerre? Megtudtuk, hogy közel száz iskola
alkalmazza már a programot. „Program olyan tanítási mód-
szer, amely lehetővé teszi a magas szintű csoportmunka szer-
vezését olyan osztályokban is, ahol tanulók közötti tudásbeli
különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog.” –
Dr.K. Nagy Emese igazgató szerint. Betekintés kaptunk nem-
csak a tanórákba, hanem az iskola mindennapi életébe, gond-
jaiba is. Részesei voltunk két KIP-es óráknak, ahol megfigyel-

hettük azt a különbséget, hogy néhány év alatt hova juthat el
egy kisgyermek a KIP-es módszerrel. Elsős és negyedikes tanó-
ra láthatóvá tette a módszer hatékonyságát. A szakmai beszél-
getésben részt vett három nyolcadik osztályos tanuló is, akik
elsős koruktól tanulnak ezzel a módszerrel. Hitelesen számol-
tak be arról, hogy miért szeretik ezt a tanulási módot.
Meglepő magabiztosággal és kellő rálátással beszéltek az
eredményeikről, a módszerről. Az igazgatónő reálisan látja a
módszer előnyeit, az esetleges hátrányait is. Következetesen
felhívta a figyelmet arra, hogy a pedagógusnak milyen hatal-
mas, kitartó, kreatív szerep jut ennek a módszernek az alkal-
mazása során. Felvázolta a jövő feladatait is. A módszer beve-
zetése mind a tanulónak, mind a tanítónak, tanárnak, mind az
iskolának intenzív együttműködést kíván. 
Mindkét „módszertani” napon olyan eljárásokat, ötleteket lát-
tunk, amelyekkel bővíthetjük saját pedagógiai kultúránkat.
Mindannyian élveztük a „kirándulást” és a következő tanévben
is szeretnénk újra módszertani kirándulást tenni.

Szilvásiné Turzó Ágnes

Alsótagozatos versenyeredmények 
Iskolai versmondó
1. osztály
I. helyezett Horák Zsófia 1. b
II. helyezett Góbor Jázmin 1. a
III. helyezett Benedek Márton 1. b

2. osztály
I. helyezett Béres Máté 2.a
II. helyezett Bertók-Bálint Ticián 2.b
III. helyezett Izsák Petra 2.a

3. osztály
I. helyezett Góbor Szonja 3.a
II. helyezett Gáspár Dorka 3. b
III. helyezett Holnapy Luca 3.b

4. osztály
I. helyezett Ilyés Áron 4. e
II. helyezett Bodócs Tamás 4. b
III. helyezett Szabó Lili 4. a
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Iskolai mesemondó

1. osztály
I. helyezett Szalavetz Hanna 1. b
II. helyezett Góbor Jázmin 1. a
III. helyezett Mann-Tari Dénes 1. b

2. osztály
I. helyezett Mann-Tari Benedek 2.b
II. helyezett Novák Fanni 2.a
III. helyezett Pastyik Kata 2.a

3. osztály
I. helyezett Dora Karolina 3.a
II. helyezett Szabó Anna 3. b
III. helyezett Gáspár Dorka 3.b

4. osztály
I. helyezett Felvinczi Lilla 4. a
II. helyezett Szabó Lili 4. a
III. helyezett Ilyés Anna 4. e

Országos Prózamondóverseny

III. helyezett Gáspár Dorka 3. b

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Területi forduló 
4.osztály 
I. helyezett Kocsis Péter 4. b
IV. helyezett Sándor Mátyás 4. b
VI. helyezett Virág Rudolf 4. e
IX. helyezett Magala Máté 4. e
XII. Magyar Zsófia 4. b
XIII. Bolla Péter 4. a
XIV. Urbán Léna 4. a

3. osztály 
II. helyezett  Kiss Rajmund Kadosa 3. b
III.helyezett Dobos Jakab 3. a

2. osztály
III. helyezett Szabó Imre Bence 2. a
IV. helyezett  Parragi Zsombor 2. a
X. helyezett Váradi János 2. a

Országos forduló
4.osztály
IX. helyezett Kocsis Péter 4. b

Bolyai Matematikai Csapatverseny

Területi forduló
3. osztály
II. helyezett Agymenők: 

Birloni Csenge, Kiss Rajmund, 
Máté András, Tóth  Ambrus Mátyás 3. b

XIV. helyezett Számkirályok1:
Trinter Patrik, Góbor Szonja, Fejes Anna, 
Keszei Attila 3.a

XVI. helyezett Matokos:
Király Attila Richárd, Klekner Botond, 
Korinek Bulcsú, Novák Balázs 3. b

4.osztály
I. helyezett  Egy újabb dobás (DÖNTŐS)

Kocsis Péter, LeBor Hannah, 
Sándor Mátyás István, 
Sándor Zsófia Flóra 4.b

V. helyezett Drakulálok: 
Fok Miklós, Lévai Bendegúz, Rausch Ákos,
Tóth Dániel 4.b

VIII. helyezett Szárnyaló logika:
Herbszt Lili, Lazányi Lili, Lazányi Panna, 
Marosi Gréta Nóra  4.e

IX. helyezett Matekmágusok:
Kun Zsófia Boglárka, Rozmán Lilla, 
Schekk Lili, Siminszky Réka Judit 4.e

XV. helyezett Minions:
Urbán Léna, Richlik Marci, Keleti Milán, 
Pongrácz Tibor 4.a
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Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Területi forduló
3. osztály
V. helyezett Fenn a fán:

Király Attila Richárd, Klekner Botond, 
Tóth Ambrus Mátyás, Wagner Miklós 3.a

4.osztály
VI. helyezett Ördöngös hörcsögök:

Keszthelyi Zétény, Sándor Mátyás István, 
Forreiter Máté, Tóth Dániel 4. b

VII. helyezett Viharsirályok:
Balogh Emese lili, Hegedüs Borbála, 
Magyar Zsófia, Sándor Zsófia Flóra 4.b

Sakk diákolimpia

2005-2006. korcsoport
III. helyezett Kocsis Péter

Országos Lauder Javne sakkverseny 

2006-2007. korcsoport
II. helyezett Kocsis Péter

Országos Lauder Javne sakkverseny

2005-2006. korcsoport
III. helyezett Kocsis Péter

Józsefvárosi Amatőr Sakk Diákolimpia

Lány, II. korcsoport
I helyezés Kandolka Léna Melinda 3.b

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

kerületi/körzeti ford.
III hely Dobos Jakab 3.b

Országos Delfin Bajnokság
4x50 m. leány vegyesváltó
II hely Nemes Kamilla Viola 3.a

Kőbánya SC. Legeredményesebb 2006-os lány versenyzője 
Kupa Nemes Kamilla Viola 3.a
A folyó tanévben �� arany, � ezüst és � bronzérem

4 M Dance táncversenyen

Start C Fashion dance kategória
I. hely „Smart Princess, Tűzgolyók” formáció

Kandolka Léna, Nagy Fanni, Vámos Ágnes

Kodomo-kupa, Országos karate verseny

Formagyakorlat Szabad küzdelem
I. hely Oláh Hajna Luca 3.a

Közép-Magyarországi Gyermek Néptáncosok Találkozója

Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes, Palánta csoport
Bronz minősítés

Dobos Jakab 3.a

Góliát Kupa

Szabad gyakorlat
II. hely Németi Tímea

Vajk Kupa
Szabad gyakorlat
I. hely Németi Tímea

Monkey Maraton 3 

Országos Mászóverseny
Gyermek
I. hely Góbor Jázmin 1.a
V. hely Góbor Szonja 3.a

Kerületi Népdaléneklési Verseny

résztvevők: Trinter Patrik, Vámos Ági 3.a
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Levél a negyveneseknek!
Kedves Ági, Kati és Éva!

Az idei 2015 –2016. tanév Nektek mást jelentett, mint az
elmúlt tanévek. Valami egészen mást, valami egészen szokat-
lant. Ebben tanévben utoljára szólt a csengő szeptember else-
jén Számotokra, utoljára voltatok az osztállyal a Corvin köz-
ben, utoljára tartottak szülői értekezletet, utoljára számolta-
tok be az osztályozó konferencián az osztályotokról, utoljára
adtatok dicséretet tanítványnak, utoljára örültetek egy-egy jó
megoldásnak matematikaórán, utoljára szerveztetek tanul-
mányi kirándulást, és még nagyon sok „utoljára hangzott el”. 

Amikor 20 évvel ezelőtt megismertelek Benneteket, el sem
tudtam képzelni, hogy nektek lesz „utoljára”, hiszen oly távoli-
nak tűnt a nyugdíjbavonulás gondolata. Hihetetlen, de a szá-
mok nem tévednek, 40 évet eltölteni a pedagóguspályán felér
egy hosszú utazással, amely mintha most kezdődött volna el,
és már a végéhez is ért. Ti, akik a Fazekasban töltöttétek ennek

a hosszú utazásnak a nagy részét, meghatározó egyéniségei
vagytok ennek az intézménynek. Tankönyveitek, bemutatóó-
ráitok, előadásaitok, tanácsaitok és kérdéseitek mind-mind itt-
maradtak velünk „új öregekkel”. Szeretnénk azt a hitet és oda-
adást továbbvinni, amit tőletek tanultunk. Más tanév volt ez
nektek, de láttuk rajtatok, hogy ez az új helyzet örömmel tölt
el benneteket, mert ebben is a jót, az újat, a kellemeset, a
hasznosat, a kedvezőt tekintettétek. 

„Lesz mindenre időm!” – mindhárman ezt mondtátok, és bol-
dogan számoltátok a hátralevő napokat. Mi, akik ittmarad-
tunk, csodálattal hallgattuk, hogy ilyen derűsen és boldogan
vártátok a „nagy napot”. A tervek, a programok, a célok már
azok, amelyeket Ti terveztek, Ti gondoljátok ki, Ti valósítjátok
meg, éppen annyit, amennyit akartok. 
Élvezzétek minden percét, leljétek örömötöket minden pilla-
natában!

Szeretettel gondolunk Rátok!

Kívánjuk:

„Nagy utazás, a vonatunk újra indul,
Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz,
induljunk el hát megint…”  Bereményi Géza: Nagy utazás

A tanítók nevében Szilvásiné Turzó Ágnes

Szakolczai Katalin Dr. Kivovicsné Soóty Éva 
Horváth Ágnes
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86 Fazekas-évkönyv

Pereczes Mariann • Horváth Gabriella
· Ambrus Attila · Baldauf Zoltán · Bálint György Xian · Bencsik Boglárka Mária · Berky Kristóf · Bódis Emánuel Ákos ·
Brilli Fabiano · Butyka Kristóf · Csery Csenge · Csiszár Kende Gergő · Erdősi-Szücs Veronika · Ganczer Lea · Garát Kevin
Bálint · Genye Luca Csenge · Gyalókay Gergely · Hraskó Júlia · Kerekes Boldizsár · Kovács György · Kovács Hanna · Móra
Márton Barnabás · Mosonyi Zsófia · Oppitz Bernadette Júlia · Proszenyák Laura · Rozgonyi Zsófia · Somlói-Fazekas
Boldizsár · Stitz Brigitta Zsófia · Theisz Lucia · Tomopulosz Bence Péter · Tóth Nina · Xiong Benjamin Victor ·
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Rubóczky György • Bicsák Tímea
· Baranyi Dorka · Barta Tamás Bonifác · Bognár Kinga · Bordás Zsófia Ágota · Csordás Noémi · Doncsev Angéla · Erős-
Honti Zille · Erőss Sámuel András · Fehér Balázs · Feller Leonárd Máté · Ferenczi Zita Katalin · Harmati László Árpád ·
Kovács Balázs László · Máté Lőrinc · Máthé Anna · Menzák Milán · Mezei Luca Zsuzsanna · Móricz Benjamin · Müllner
Bence · Nagy Simon · Oláh Kósa Lukács · Radványi Bence · Szeberényi Zorka · Szegedy-Maszák Blanka · Tatár Levente
· Törőcsik Lili Bea · Vámos Eszter · Varga Bálint Botond · Vári-Kakas Adél · Végh Hanna Andrea · Vidák Dominik Krisztián
· Visky Bence Márton ·

5.b
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Koczka Anikó • Svobodáné Nemes Krisztina
· Angyal Attila · Berán Hanga · Birloni Botond István · 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 ·

6.
a
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Nagyné Rápli Györgyi • Kiss Bíborka
· Banyó Liza Anna · Barabás Anna Sára · Barna Benjámin · Barta Piroska Zsófia · Birloni Kende Ferenc · 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 ·

6.b
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Barati Krisztina
· 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 · Presits Petra
· Striker Áron · Szegedi Márton Antal · Szepessy Hajnalka · Tóth Evelin · Vásárhelyi Máté Dávid · Vígh Júlia ·

7.
a
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Tóthné Horváth Gabriella
· Bagdács Attila · Balkányi Zsófia Blanka · Bognár Csenge · Csomó Lia Rachel · Fajta Péter · Imre Ferenc · Jasik
Dorottya Judit · Jegorov Liza · Lehóczky Zsófia Zsuzsanna · Müllner Tamás · Nagy Boldizsár · Nagy Emese Ágnes ·
Novák Fanni Anna · Oláh Viktor Károly · Rimanóczy Zsófia · Rudolf Tibor Zoltán · Sándor Anna Viola · Szabó Hanna
Beáta · Szapanidu Szofia Athina · Szeberényi Márk Patrik ·

7.b
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92 Fazekas-évkönyv

Szabó Márta
· Albert Márton Antal · Argay Zsolt · Bukva Dávid Bertalan · Bursics András · Csepregi-Horváth Péter Balázs · Fey
Mihály · Füredi Erik Benjámin · Gyetvai Miklós · Győrffy Johanna · Halasi Tamás · Hegedűs Dániel · Hervay Bence ·
Horváth Balázs · Imolay Ákos · Kószó Máté József · Kovács Bertold Barabás · Lipthay Hanna · Márton Kristóf · Sohár
Levente · Szabó Kornél György · Székács Benedek · Tiszay Dávid · Tóth-Rohonyi Iván · Tóth Ábel Levente · Ürmössy
Dorottya · Várkonyi Zsombor · Velich Nóra Zoé · Verkmann Dávid ·

7.
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Számadóné Biró Alice Anikó
· Andor Adél Judit · Antal Bálint · Bánki Ábris · Bartha Sebestyén · Bessenyei Anna Hanga · Borsi Tímea · Hortoványi Ottó
· Illanitz Igor Artúr · Korinek Péter · Kovács Eszter · Kovács Péter · Kovács Zsófia Regina · Meggyes Kata · Nagy Viola ·
Nguyen Tuan Thanh · Puskás Anna · Strinyi Péter · Szabó Bence · Szalai Örs · Szávai Kata · Szilasi Alfréd · Takács Gabriella
Mária · Taksás-Virág Szonja Eszter · Tamásy Gergely Márton · Tóth János · Tran Máté Son · Troják Arnold Szebasztián ·
Urbán Kristóf · Vitószki Eszter ·
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Vizy Zsolt
Csiba Krisztina Terézia

Czobor Janka
Dittrich Levente
Dombai Zétény

Donka Gábor Ádám
Dora Veronika

Fejes Eszter
Hraskó Anna

Jahoda Krisztián
Kiss Dorottya

Máthé Levente
Osztovits Pál József

Pál Marcell Attila
Riesz Vera

Szabó Renáta
Szécsi Fanni

Szegedi Melinda
Szmodits Luca Lilla

Tar Kinga Viktória
Vantal András László

Varsóci Kristóf Erik
Vertetics Attila Zsombor

Vörös Álmos Bulcsú
Weiner Marcell

8.a
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Gálné Domoszlai Erika
· Arnóth Anna · Barna Veronika · Brilli Marco · Csiszár Bendegúz Péter · Felszeghy Márton Mátyás · Fok Róbert · Halász
Béni · Kalocsa Lora Dorina · Király Dorottya Gabriella · Kolozsvári Jázmin Anna · Magó Laura · 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 ·

8.b

086-097_felso_okep_Layout 1  2016.06.01.  11:32  Page 95



96 Fazekas-évkönyv

Csath Judit Katalin

Bethlenfalvy Lőrinc
Botos Ellák Bendegúz

Brandreth Garret Péter
Fajszi Bulcsú

Gajdátsy Márk Levente
Galsa Tamás

Gulácsi Máté Mihály
Győri Krisztina Boróka

Haas Attila Márk
Jedlovszky Pál
Kálóczi Kristóf

Kántor András Imre
Kotmayer Előd

Kovács Vince Demeter
Littmann Márton Ábel

Lovász Botond
Magyar Zsuzsanna

Martinák Zalán
Mazug Péter

Molnár-Sáska Zsófia Eszter
Molnár Bálint
Nagy Nándor

Nguyen Thac Bach
Porkoláb Lili

Soós Máté
Szabó Lilianna

Szakáll Fanni
Tardos Tamara
Vámos Tamás
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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 ·

8.d
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Bihari Péter
· Berkovics Fanni · Blaskovics Ákos · Dobai Péter · Domokos Mátyás László · Fábián Bernát Brúnó · Farkas Emese ·
Holndonner Anett Lili · Kiss Tünde Tamara · Kotán Adrienn · Markovics Dániel Máté · Marosszéki Alexandra Zsófia ·
Nagy Eszter · Nagy Fanni · Nyárádi Emese Enikő · Osztovits Kinga Mária · Pajor Márk · Papp Ágoston · Papula Gábor ·
Pardi Boglárka · Pécsek Huba · Phan Ngo Anh Thu · Popovics Marcell Milán · Proszenyák Ábel · Raffay Rebeka Blanka
· Sarmasági Kende · Stadler Domonkos · Stankovics Adél · Sturcz Valentina Barbara · Sulok Omár · Szikszai Dóra Júlia
· Tímár Jasmine Anna · Vajtai Lili · Vámos Anna ·
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Farkas Csaba
· Bálint Ádám · Balla Endre Csanád · Baranyai Boldizsár Márton · Bartók Bori · Benedek Zsófia · Böcskei Bálint Attila ·
Filipszki Gábor · Grinácz Anna Viktória · Háder Márk István · Illés András · Kalenda Rebeka Dorka · Katona Viktória ·
Kondákor Márk · Lénárd Kristóf · Máth Benedek Huba · Matuz Anna Mária · Móricz Aurél · Nagy Levente Zsolt · Olasz
Katalin Anna · Pálya Hanna · Péter Dániel Mihály · Ruha Midián · Soós Benjámin · Steinsits Dániel · Szabad Róbert ·
Szirtes Gábor János · Szőke-Milinte Botond · Szrenkó Blanka · Ungvári Gergő · Ürge Dóra · Vigh Márton György ·

9.b
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Németh Sándor
· Al-Sayyed Zakariás · Alexy Milán · Bán Dániel Zoltán · Besenyi Tibor · Bötkös Benedek · Csabai Mátyás Dániel · Csaba
Szonja · Csizmadia Viktória Anna · Farkas Dorottya Veronika · Fuisz Gábor Tibor · Fülöp Anna Tácia · Győrffy Ágoston
· Horváth Adél Roxána · Kerekes Anna · Kiss Gergely · Márton Dénes · Matolcsi Dávid · Mészáros Anna · Mohácsi
Márton · Morassi Máté · Nagy Benedek · Nguyen Hoang Viet · Pál Viktória · Riedel Zsuzsanna · Saár Patrik · Szabó
Dávid Tamás · Szabó Kristóf · Takács Luca Judit · Tiszay Ádám · Tran Ádám · Umann Dávid · Valló Dávid Márk · Varga
Bálint Márk · Vári-Kakas Andor ·

9.
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Tokár Gábor
· Bagdács Sándor · Benedek Borbála · Biró Bálint · Bita Krisztina · Boross Sarolta · Czipó Marcell · Dudás Dominik
Tamás · Faucher-Timár Bonifác Lukács · Fenyvesi Dávid · Gyöngyösi Máté · Hegyi Péter · Hermann Botond ·
Izmajlov Péter · Khern Mandula Csilla · Klicasz Petrosz Andreasz · Koródi Flóra · Palánki András · Pálfy János Jakab
· Pap Dorina · Pricz Balázs · Rimanóczy Péter · Rozgonyi Csongor Attila · Sárréti Márton József · Simon Lili · Stewart
Zsófia Ilona · Székely Regő Levente · Szilveszter Máté · Tótth Sarolta Gabriella · Ujvári Ádám · Vásárhelyi Panka
Boglárka · Zomborácz Károly ·

9.d
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Dr. Osztovics 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 ·

10
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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 ·
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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 · Haála Kada Iván · Harsányi
Benedek · Imolay András · Janzer Orsolya Lili · Keresztfalvi Bálint Zoltán · Kiszli Zalán László · Kovács Kitti Fanni ·
Krausz Gergely · Kulcsár Gergő · Lakatos Ádám · Molnár-Sáska Zoltán Gábor · Nagy Dávid Paszkál · Németh Balázs ·
Pap Benedek Gábor · Papp Bence Benjámin · Szakály Marcell · Szarka Álmos · Talyigás Flóra · Tárkányi Damján Péter
· Vankó Miléna · Xu Dávid · Záhorský Ákos · Zólomy Kristóf ·
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Garamvölgyi Béla
· Bálint Réka · Bíró Kincső · Boér Dorottya · Bui Huyen-Trang Adrienn · Csákai-Szőke Péter · Cu-Le Dieu Huong · Farkas
Ádám · Gémesi Szabolcs · Győri László András · Györkő Dóra · Illés Barnabás · Jankó Árpád Ágoston · Kovács Marcell
Dorián · 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·

10.d
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Turcsányi Márta

11
.a · Adonyi József Márton · Al-Farman Petra · Al-Sayyed Petra · Farkas Zsombor Gergely · Gaál Daniella · Haklik Tünde ·

Hegedűs Anasztázia · Horváth Kincső Zsuzsanna · Kárász Luca · Kósa Anna · Kovács Norbert László · Kovács Zsófia
Julianna · Leel-Őssy Réka · Levron Brigitte Terézia · Marchhart Zsófia · Miklós Réka · Mikolai Brigitta · Nagy Titusz · Pethő
Lili · Pótor Anett · Schenk Artúr Benjamin · Szabó Dániel Áron · Szűcs Ádám László · Tátrai Zsolt · Telek Balázs Kristóf ·
Tikász Ábel · Turda Adriána · Végh Dóra Eszter · Verasztó Petra Dóra · Zsidró Zsolt ·
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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 ·

11.b
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Fazakas Tünde
· Bege Áron · Bosits Balázs · Botos Berill Zsuzsanna · 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 István · Vadász András László ·
Vásárhelyi Máté ·

11
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Zanatiné Szántai Ildikó
· Ágoston András Iván · Balázs Patrik · Bényei Erik · Chladny Gergely Marcell · Derényi Áron · Doleschall Nóra Júlia
· Dudás Kata · Érsek Ákos · Fenyvessy Zsófia · Für Viola Julianna · Géczy Dániel István · Hill Dorottya · Hoang Thi Le
Trang · Kass Dániel Péter · Kiss Előd · Kovács Jonatán Mátyás · Lantos Jonatán · Lehesaar Veronika · 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 ·
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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 · Lehoczky Mercédesz · 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 · Qayum Dániel · Rujp Tamás · Südi Anna Ágnes · Sümegi Kinga Dalma · Szabó Csenge
Krisztina · Tarnóczi Nóra Anna · Tordai Luca Anna · Umathum Dóra · Vásárhelyi Petra · Vokó Lili ·

12
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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 ·
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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 ·
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 ·12

.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 · Szurdi
Panna Barbara · Vályogos Anna Eszter · Záhonyi Petra · Zimmermann Eliza Hanna ·

12.d
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mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetér-
tésre jussunk egymással. (…) Jó lenne, ha a zene napján egy-
két percet a csendnek is szentelnének mindenütt a világon, a
gondolkodásnak, a hallgatásnak és az elmélyedésnek. (…)
Azt szeretném, ha a csend perceit követően az utcákon, min-
den otthonban, koncertteremben és operaházban megszó-
lalna a zene.” (Elhangzott 1975. október elsején)

A muzsika áthatja életünket, átszövi mindennapjainkat.
A zene világnapján szerte a világon, a kontinensek hangver-
senytermeiben ünnepelhetjük azt a művészetet, amely meg-
szépíti életünket, gazdagítja lelkünket, érzelmeinket, nemesí-
ti gondolatainkat, formálja jellemünket.

Nagyné Rápli Györgyi

A zene világnapja

114 Fazekas-évkönyv

1975-ben Yehudi Menuhin hegedűművész javaslatára az
UNESCO Nemzetközi Tanácsa október 1-jét zenei világnappá
nyilvánította.

„Az emberek ezen a napon legmélyebb érzéseiket és leg-
szebb reményeiket juttatják kifejezésre. A szavakkal már
nagyon sokszor visszaéltek, a zene azonban módot ad arra,
hogy ma is megértsék egymást. Az igazság, ami a világ min-
den népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben

Megnyilvánulások
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„A 2015. őszi október 23-i megemlékezések legfonto-
sabb pontja annak a dokumentumfilmnek a közös megtekin-
tése volt, amelyet Böszörményi Géza még 1991-ben állított
össze, egykorú dokumentumfilmek alapján. Akkor (1991-
ben) volt még érdeklődés 1956 iránt, mára ez majdnem telje-
sen megszűnt.

A kb. 55 perces fekete-fehér filmnek az a nagy trükkje,
hogy ugyanazon képek alatt kétféle, teljesen ellentétes szöve-
get hallhatunk. Egyszer a Szabad Európa Rádió müncheni
összeállításának kommentárja szól alattuk, amely a magyar
nép dicsőséges szabadságharcáról beszél, hősöknek mutatja
be a felkelőket, gazembereknek a megdöntött rendszer híveit.
Majd ismét látjuk a régi híradókat, alattuk egy 1957-es szö-
veggel, amely a Kádár-kormány hivatalos álláspontját vissz-
hangozza az ellenforradalomról, a megtévesztett tömegekről
és a sötét lelkű vezetőikről, akiket hol nyugati összeesküvők,
hol a Horthy-rendszer "fasiszta erői" mozgatnak. 
Az egész, mai szemmel, főleg amiatt érdekes - akár a diákok-
nak is - mert szépen mutatja meg a média természetét, mű-
ködését, manipulációs technikáit stb. Miközben persze 1956
történetéről is kiderül egy s más.
Fontos megjegyezni még, hogy "az igazság" ez esetben
(sem) nem valahol középen van: 1956 valóban forradalom

volt, résztvevőinek jelentős része hősiesen harcolt a szabad
és demokratikus Magyarországért. De az egyes képek mö-
götti tényleges tartalmat nyilván egyenként lehet és érde-
mes megvizsgálni.

Úgy tűnt, hogy a nézők nagy többsége érdeklődéssel
fogadta a filmet, illetve azt a sajátos kettős nézőpontot.

Bihari Péter

Október 23.

114-124_megnyilvanulasok_1_Layout 1  2016.06.01.  11:22  Page 115



közösen megtanult táncuk, öltözetük, egész megjelenésük, a
fegyelmezetten végrehajtott koreográfiák ezt demonstrálják.
Ideáig nem volt alkalmuk ilyen nagy, értük aggódó és felelős-
séget vállaló közönség előtt szerepelni.

Kedves Szülők! Mikor gyermekük iskolánkba került, akkor
hozta magával a szülői ház értékrendjét, viselkedési mintáit,
mentalitását. Azt kell, hogy mondjam, büszkék lehetnek
magukra, amiért jól nevelt, dolgozni és tanulni; közösségben
önmagukért és társaikért küzdeni, tenni akaró emberpalántá-
kat bíztak ránk. Kollégáimnak adatott meg az a feladat, és érte
őket az a megtiszteltetés és szerencse, hogy a Fazekasban töl-
tött 4, 6 és sok diákunk esetében 12 év alatt, az Önök meg-
kezdett munkáját folytathassák, és gyermekeiket bevezethes-
sék a különböző műveltségterületek, tudományok rejtelmei-
be, megtanítsák őket azokra az alapokra, amelyekkel ők
később a világban, a világ megismerésében egyedül is boldo-
gulnak. És köszönjük az Önök pedagógusainkba fektetett
bizalmát, és hogy elfogadták azt, hogy az iskolai életben, a
tananyag megválasztásában, az alkalmazott módszerekben
ők a szakértők, minden másban pedig egymás törekvéseit
erősítve munkálkodtunk gyermekeik formálásában.
Talán még egy fontos feladatuk lesz diákjainknak ebben az
évben, a pályaválasztás. A jövőben ez lesz az egyik legfonto-
sabb, ami életükben meghatározó. Olyan szakmát, olyan
pályát válasszanak, amelyet szeretnek művelni és megélhe-
tést is nyújt.

116 Fazekas-évkönyv

Kedves Tizenkettedikes Diákok, kedves Kollégák, kedves
Szülők, kedves Vendégeink!

A tizenkettedikes diákjainkat köszöntöm elsőként, mert
ez az ünnepség elsősorban róluk szól. Ez egy állomás az éle-
tükben. A 12 év tanulással töltött év egy állomása csupán egy
rövidke megállással, vagy inkább csak lassítással, amely arra
hívja fel a figyelmet, hogy hamarosan véget fog érni a gond-
talannak mondható iskolás korszak, amelyben a szülők, és az
ő törekvéseiket megerősítő pedagógusok, illetve a pedagó-
gusok és az ő törekvéseiket megerősítő szülők irányítottak
elsősorban.

A mai nap két dologról szól. 
Egyrészt egy kis figyelmeztetés az érintetteknek, hogy a tizen-
kettedikesek számára hamarosan egy nagy próbatétel követ-
kezik. Az érettségi, melynek során a felvételi követelmények-
nek is meg kell felelniük, eddigi életük „mestermunkája” lesz.
Olyan mestermunka, amelyet egykoron különböző szakmák
mesterjelöltjei készítettek, bizonyítva azt, hogy alkalmasak
mesterségük művelésére. Most végzőseinknek azt kell meg-
mutatniuk, hogy alkalmasak arra, hogy egy teljes szinttel fel-
jebb lépjenek, és megkezdhessék az egyetemi tanulmányo-
kat.

Másrészt ez alkalom diákjaink számára, hogy megmutas-
sák, kinőttek a gyerekkorból, és szüleiknek és tanáraiknak is
megmutassák, hogy a felnőtt élet közelébe jutottak, mind
megjelenésükben, mind gondolkodásukban. A mostanra

Szalagavató

114-124_megnyilvanulasok_1_Layout 1  2016.06.01.  11:23  Page 116



Lesz, aki csillogó, villanó vakuk megvilágította környezetben,
és lesz, aki az előbbi nélkül éli majd az életét. De ki tudná meg-
mondani, hogy ki él teljesebb életet? Az, akinek mindennapjai
sok száz ember érdeklődésének középpontjában zajlik, vagy a
tibeti szerzetes, aki cellájában hite szerint imádkozva éli éle-
tét. Külső szemlélőként nem lehet ezt eldönteni. Mindenkinek
magának kell dönteni ebben.
Majdan felnőttként, a munkájuk, hivatásuk gyakorlása közben
pedig vigyázzanak arra, hogy a családi béke és harmónia, és a
saját lelki béke nem lehet ára vagy áldozata semmilyen szak-
mai vagy pénzügyi sikernek!

Kedves Kollégák! Figyelmesen nézzék tanítványaik tánca-
it! Azt hiszem, hogy diákjaink olyan oldalukról fognak bemu-
tatkozni, amelyet eddig még nem láthattunk. Báli ruhákban

Fazekas-évkönyv   117

hölgyeket és fiatalembereket láthatnak majd, akik jelezni
kívánják, hogy most már lassan nővé és férfivá értek. A tanév
hátralévő részében egyrészt még szorgalmas, tanulni vágyó
diákokkal, másrészt a felnőttkor küszöbén álló ifjakkal dolgo-
zunk majd együtt.

Kedves Vendégeink! Amint mondtam, a mai nap csak egy
nagy ünnepi lélegzetvétel az elkövetkezendő hetek és hóna-
pok komoly megmérettetései előtt, amely a diákoktól hatal-
mas erőfeszítést és kitartás, a pedagógusoktól szívós rende-
zett munkát, a szülőktől pedig türelmet és segítőkészséget
kíván. Kérem, hogy ki-ki tegye a dolgát saját felelősségérzete,
tehetsége, lehetősége, valamint saját, mindenki által elvárt
értékrendje szerint.

Szokolai Tibor
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Március 15. a Nemzeti Sírkertben

Iskolánk a környék forgalmának alig okozott fennakadást.
Rendben, ünneplőben – rendőrségi biztosítással – kivonul-
tunk nemzetünk nagyjainak emlékhelyeihez, ahol osztályon-
ként, a választott síremléknél emlékeztünk meg 1848-49

hőséről, politikusáról, újságírójáról, katonájáról. „Nem ott van
a halál, ahol a temető.” Mi itt tavaszt tanultunk gondolatban,
eszmékben is.
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A főszervezők stábja 2015 őszén összeállt. Neogrády
Attila (12.a), a stúdió diákvezetője, Zemplényi Lili (10. a) a
DÖK elnöke, Verkmann Zsombor (10.d) DÖK elnökhelyettes,
Szurop Máté (11.d), Szabó András. A háttérből segítséget kér-
tünk és kaptunk Guger Norberttól és Herczeg Zsolttól is. A di-
ákstúdió végig dokumentálta az eseménysorozatot. Tagjai:
Csepregi-Horváth Dániel, Dér Levente, Gyöngyösi Máté, Győri
L. András, Háder Márk, Holtzer Gábor, Hosszú Norbert, Kovács
Levente, Lőrincz Emma (fotós) Nagy Levente, Soltész Levente
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(rendszergazda), Sörös Dávid, Szabó Roland (rendszergazda),
Szávai Lili (fotós), Szőke-Milinte Botond, Tarnóczi Nóra (fotós)
• Úgy, mint tavaly, a rendezvényen való részvétel kötelező
volt a 7-12. évfolyamok számára. Az 5-6. évfolyamoknak
különprogramot szerveztünk, melynek koordinálásában
Barati Krisztina, az általános iskola osztályfőnöki munkakö-
zösség vezetője nyújtott komoly segítséget. E két évfolyam
szerdai programját a 8. d osztály szervezte (interaktív játék a
Lúdas Matyiról) Studinger Józsefné irányításával.
• A kínálat az idei évben is színes, változatos volt. Arra töre-
kedtünk, hogy mindenki találjon magának érdekes, vonzó prog-
ramokat. Ilan Mor nagykövet, Spiró György, Nádasdy Ádám,
Hámori Veronika, Hack Péter, Berki Krisztián, Boros Misi,
Dolák-Saly Róbert, az MNB, a Political Capital, a Milestone, a
Leaf Academy és még számtalan más híres intézmény, közé-
leti szereplő jelent meg iskolánkban. Sok kollégánk tartott
előadást, foglalkozást, rengeteg jelenlegi és volt tanítvá-
nyunk is meghívni. A 10-11. évfolyamok számára több pálya-
orientációs foglalkozást tartottak a különböző egyetemek.
Ezeket Szabó Katalin igazgatóhelyettes szervezte, koordinál-
ta. Az előadások, foglalkozások visszhangja egyértelműen
pozitív volt. Számos előadó kiemelte a diákok kulturáltságát,
felkészültségét és aktivitását. Kiemelt programként jól sike-
rült a Kis Kavics Kupa, a Performance, a sportprogramok (idén

Fazekas+ Fesztivál 2016
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tanár- diák meccsekkel). 
• A fesztival.fazekas.hu oldal a rendezvénysorozat megin-
dítása előtt két hónappal megnyílt. Megjelent a reklám a ren-
dezvényről a You Tube-on és plakátokon is. A webes felüle-
ten kívül többször is email-ben tájékoztattuk a felhasználókat
regisztrációjukról, a rádióban többször is elhangzottak infor-
mációk, a tanárok pedig a SAS-on keresztül és egy értekezle-
ten is tájékozódhattak. 
• A programot 72 fő segítő (főleg a 9-10, de a 11. évfo-
lyamról is) támogatta. Egy részük a termek berendezéséért,
más részük a programokon való regisztrációért felelt.

• Összességében az események rendben lezajlottak, a fő-
szervezők a felmerült problémákat kezelni tudták. 
• regisztráció és ütemterv nagyobb ráhagyással történő ki-
alakítása, átszervezése
Jövőre szeretnénk jobban odafigyelni a programok egyenle-
tes elosztására, mert idén volt olyan idősáv, amikor csak 720
férőhely volt, de volt olyan idősáv is amikor 1200. 
Egyes programok esetében szükséges változtatásokat végre-
hajtani. Ilyen a Performance, melynél vissza kell hozni az elő-
válogatókat és a próbákat, a program idejét pedig 4 órára
kellene tervezni, illetve a vele párhuzamosan futó programo-
kat ugyanilyen időtartamú sávokba tömöríteni.
A sportversenyekkel kapcsolatban szintén változtatások és
kompromisszumok szükségesek a testnevelőkkel. Ajánlatos
lenne egyfajta alternatív sportnap létrehozása a Fesztivál
ideje alatt.

Adatok
• 121 lebonyolított esemény 
• 720 felhasználó, ebből 695 diák
• 4322 regisztrációra 722 hiányzás jut, mely kb. 17%-os

hiányzási arány
Megjegyzendő: a hiányzások túlnyomó többsége a 12.
évfolyam diákjai részéről történt

• 72 segítő

Foki Tamás, Szurop Máté, Neogrády Attila, Zemplényi Lili,
Verkmann Zsombor

120 Fazekas-évkönyv
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Iskolánkról általában azt szokták tudni, hogy sokat tanu-
lunk. Ez igaz. De ez messze nem fedi le mindazt a munkát,
ami nálunk zajlik. Hiszen a „Tanulás” mint olyan, csak egy
egyszerű eszköze a motiválásnak. Hiszen a kreativitás, az ötle-
telés csak annak a vonalán, és annak a jól meghatározott
tárgynak az alapján tud elindulni, amiről már sokat tudunk.
Hiszen ha valaki sohasem hall a csillagokról, hogyan találhat-
ná ki, hogy csillagász legyen? Hogyan kutathat azok után,
amiről nem tud? De ha megtanítjuk arra, hogy mi az a csillag,
és felfedjük előtte, hogy mi az a világegyetem, akkor fel fog
nézni az égre, és tudni fogja, ez az, amire leteszem az élet-
em… Szóval, ahhoz, hogy a gyermek megtudja, merre kell
lépnie az életben, tudnia kell, milyen útjai vannak.

A tanulás meghozza a motiváltságot, a motiváltság
pedig az álmokat. A semmiről és mégis a mindenről, az egész
gyermeki létről, ami szárnyakat és reményt ad.
Bár az élet a földön zajlik. S itt jön megint a tanulás. Ami visz-
szavezet a Földre, a valóságba. Azért, hogy a vágyakat reali-
zálva, eljuthassunk a kivitelezéshez.
Itt lép be a világ mágikus körébe a Fazekas Mihály Gyakorló
Iskola Diákönkormányzata.
Hiszen mindazt a vágyat, reményt, amit a diákok őriznek
magukban, azt ebben a szervezetben válthatják valóra.

Ez év folyamán, e sorok íróit, a Diákönkormányzat elnö-
két, már számos alkalommal keresték meg diáktársai külön-
böző ötletekkel, amik közül számos megvalósításra került.
Ezek közül az első nagy program a Karácsonyi Jótékonysági

Vásár volt. Az ötlet tulajdonosai 7. osztályosok voltak.

Felbuzdulva azon a sikeren, amit már tavaly is elértünk egy
jótékonysági vásáron, amikor iskolánk egy rákban szenvedő
tanulójának gyűjtöttünk, úgy gondolták, hogy idén is meg-
szervezhetünk egy karitatív rendezvényt szükségben lévő
diáktársaink számára.
Ezek mellett, kiemelkedő még az az eredmény, amit az idén
beinduló FazekasNews „munkatársai” értek el.

Év elején, amikor megkérdeztük, mit várnak a diákok az
új, frissen megválasztott Elnökségtől szinte egyhangú válasz-
ként az iskolaújság megalapítását kérték, hiszen bár évekkel
ezelőtt volt a Fazekasnak hetilapja, annak a szervezése már jó
ideje leállt. A kérésen felbuzdulva, valóban összeállt egy lel-
kes kis csoport, tagjai január óta folyamatosan publikálják az
izgalmasabbnál izgalmasabb számokat. Ezeket az írásokat
megtekinthetik honlapunkon az „Fnews” menüpont alatt.
Ezek voltak azok az események, szervezetek, amelyek idén in-
dultak sikeres „hódító” útjukra, bár még számos másik kisebb
programot fel lehetne melléjük sorakoztatni, úgymint a Faze-
kas Mihály 250. születésnapjára rendezett koszorúzást, vagy
az iskolakóstolót.

Mindezek mellett természetesen vannak minden évben
lezajló állandó programjaink is.

Ezek közül a legnagyobb, ami mindegyik 9. osztályba
belépő tanulót érinti, az a Lúdavató, amikor Fazekas Lúdas
Matyijának a négy levonását kell előadni a 9 a, b, c és d osz-
tálynak. A vicces, könnyed stílusú, osztályközösséget meg-
erősítő vetélkedőn válnak a diákok „hivatalosan” is tagjaivá
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Mi is az a Diákönkormányzat?
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az iskolának. De természetesen az előadás mellett fontos sze-
repet kap a versenyen a tudományos, műveltségi teszt meg-
írása, ahol az osztályoknak csoportban dolgozva iskolatörté-
net, reál, humán, film, sport, zene kategóriákban kell össze-
mérniük tudásukat a többi osztállyal. Ezek mellett, a Lúdava-
tó nagy eseménye még a kampány, aminek az ideje alatt az
osztályoknak meg kell győznie a „közönséget”, hogy majd az
előadás után, amikor közönségszavazásra kerül sor, rájuk
voksoljanak. Itt szinte minden eszköz bevethető. Lehet pla-
kátokat készíteni, flashmobot rendezni, táncolni, énekelni,
lufit osztogatni. De ami a legjobb, és amitől a Fazekas mindig
felbolydul, feje tetejére áll, az a sütiosztás. Ilyenkor a „kam-
pány szakemberek” egész reggel ott állnak a főlépcsőn és
kekszet, cukorkát, palacsintát, vagy esetleg hotdogot oszto-
gatnak, miközben saját osztályuk betűjelét kiabálják, hogy
cserébe az anyukájuk legfinomabb süteményéért, rájuk sza-
vazzanak…

Ez zajlik le októberben. A következő nagy program a
mikulás. (Bár ez legfőképpen a kicsiket szokta érinteni… - de
a szalon cukorosztás mind a végzősök, mind a tanárok előtt
nagy tiszteletnek örvend…). Majd pedig a karácsonyi koncert
és éneklés a Józsefvárosi Plébániatemplomban.

A meghitt karácsonyi szólamok után pedig a fiatalosabb
Valentin-nap következik. Ilyenkor mindenkinek lehetősége
nyílik arra, hogy a Diákönkormányzat által üzemeltetett pos-
tával egy névtelen szívecskét küldjön annak a diáktársának,

akinek szeretne. S bár ez egyéni üzenetet nem tartalmazhat,
mégis igen nagy népszerűségnek örvend a (főleg általános
iskolások) köreiben.

Ezek után pedig, mintegy az év fénypontjaként jön a
márciusi Fazekas+Fesztivál. Ez a legnagyobb rendezvény
amit a DÖK szervez. Erre a 3 napos rendezvénysorozatra írók
(mint például Spiró György), költők (mint Nádasdy Ádám), jo-
gászok (mint Hack Péter), szervezetek (mint az UNICEF), spor-
tolók (mint Szilágyi Áron), nagykövetek (mint Ilan Mor), film-
kritikusok (mint Szirmai Gergely) látogatnak el minden év-
ben. De már arra is volt példa, hogy az egyetlenegy magyar
űrhajós, Farkas Bertalan, vagy olyan akadémikusok, mint Csá-
nyi Vilmos tartottak nálunk előadást…

De mi is az a szervezet, aki ilyen sikereket ér el? Mi az a
Diákönkormányzat?

A Diákönkormányzat (DÖK) egy érdekvédelmi szervezet
melynek működési alapját az adott iskola házirendje és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
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(VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.
A Fazekasban a következőképpen épül fel a DÖK: min-

den 7. osztályban (és a fölött egészen a végzősökig) választa-
ni kell két képviselőt. Ez a választás teljesen demokratikus,
lebonyolítása az adott osztályra van bízva, a mandátumot
(ami egy évre szól) minden évben meg lehet újítani, de akár
tetszőleges időpontban fel is lehet bontani, egyéni döntés-
ből, vagy az adott osztály kérelméből kifolyóan.

A képviselők alkotják a diáktanácsot, ami havonta, két
havonta ülésezik, legtöbb esetben az aktuális elnök, de akár
a képviselők is kezdeményezhetik annak összehívását.

Az elnököt a diáktanács választja, a DÖK patronáló tanár,
igazgatótanács és a tantestület hitelesíti, még az alelnököket
az elnök jelölheti ki maga mellé. 
A Diákönkormányzat elnöke: Zemplényi Lili, alelnökök: Verk-
mann Zsombor és Bálint Barbara.
A képviselők legfontosabb feladata a kapcsolattartás, az
információ áramoltatása az osztályok és az elnökség között,
annak továbbítása, hogy a közelmúltban a diákélet hogyan
alakult, esetleg milyen jövőbeli változások várhatóak.
Az elnökség maga pedig ezekért az újításokért felel, mind a
diákok mind a tanárok előtt.

Összességében pedig a Diákönkormányzat a Fazekasban
lejátszódó programok és (maga a diákélet) megvalósításáért,
kivitelezéséért felelős és azért, hogy ezek az események való-
ban a diákok érdeklődési körébe essenek, és jövőjüket, tanu-
lásukat a lehető legjobban szolgálják.

Keveset tudunk róla, de jófajta névadó – nem akarták
elvenni iskolánktól, átkeresztelni egy valamikori politikailag
„markánsabb” egyénre, akit majd egy következő korszak ismét
átnevezne... ő maradt.
Nem kiemelkedő, de fontos alakját próbáltam a kiemelkedő, 32
évet élő Csokonaiéval összevetni. 
Majd kétszer annyi jutott neki - 63 év. Kapott a tüdőbajból is...
Cs.V.M.-nak borbély-seborvos apja dunántúli eredetű - neki
gyógykovács és városi esküdt, számára Debrecen fölmenőileg
is "hazám". 
Mindketten hatodik évüktől a Kollégium kisdiákjai, 16 évesen
tógátus diákok. Tanáraik közt a nevezetes Hatvani István csodás
fizikai kísérleteivel. Mindkettejüknek barátja lesz az apró, de
nagy tudású orvos Földi János. A botanikai érdeklődés mind-
kettejüknél jelentkezik. A felvilágosodás eszméi iránti érdeklő-
dés is. De F.M. 17 évesen a kor nagy kalandját éli meg, otthagy-
ja a Kollégiumot - fölcsap katonának az I. Császárhuszár ezred-
be. Latin, német, francia nyelvismeret. Cs.V.M.-nek 2-3-szorosa
ennek; ő majd 22 évesen lesz kénytelen elhagyni a Kollégiu-
mot... F.M. harcol Moldvában (osztrák-orosz-török háborúban).

Állítólag volt nemessége,
amit nem ismertek el, ezért
csak a hetedik évben léptet-
ték elő hadnaggyá. 1789-ben
a foksányi csata lovasrohamá-
ban bal hüvelykujját veszti.
Meg a szívét a hadjárat során,
egy Ruszánda nevű román
parasztlány által. De ezért
megfizet egész versciklussal...
Ezévben verse is megjelenik
nyomtatásban (Hadi és Más
Nevezetes Történetek c. újság-
ban) Szerelmes természetben
a 8 évvel fiatalabb Cs.V.M.
sem fog lemaradni, akivel egy
hosszabb szabadsága során
(1792) találkozik, s köt barát-
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1765?-1828
Vagyis 250/1 éve született

Fazekas Mihály
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ságot.
A katonai hivatásból, a háborúkból kellő ideje lesz kiábrándulni
- a francia forradalmi háborúkban vesz részt és Németalföldön,
Németországban. Háborúellenes verseket ír, és jut néki egy
nagy szerelem: Ámeli (francia? németalföldi?). Versciklus az
eredmény /48db/, és a soha meg nem nősülés.
Cs.V.M. szintén nem tudja összekötni életét Lillával. Fazekast
előléptetik főhadnaggyá, máris lemond rangjáról, hazatér
Debrecenbe 1796-ban. Tíz év visszavonult, gazdálkodói, békés
élet - gondos gazda, 80 hold, barátok, majd "versengés" Cso-
konaival. 1804 Lúdas Matyi (2500 éves asszír-moldvai-csángó
mese... népies – olykor nehézkes hexameterben (Cs.V.M.-nél
Szuszmír fűtő-cigány „kalefaktor” „tündérmeséje” A méla Tem-
pefőiben).
Földi doktor(1801) és Cs.V.M.(1805) halála után kevesebbet ír
(Csokonai Vitéz Mihály halálára Él-é a síron túl vagy nem az
emberi lélek? Ezt a kérdések kérdését a mi Vitézünk Fejtegeté; de
mivel nem akadt nyitjára elölről, Túlnanról akará még megvizs-
gálni. Azonnal Kettényílt az örök titok kárpitja előtte... Ő bément s
széjjelnézett. Látván a halandók Gyenge világa elől elrejtett meny-
nyei pompát, Gondolatit szárnyára vevé a lelki dicsősség, És ő még
fül nem hallott szent angyali hangú Énekek énekein kezdé dicsérni
az élet Felséges voltát, mely várja az emberi lelket. Megtetszett
kedves zengése az angyali karnak S mennyei múzsának lelkét ott-
fogta. E halmot Hamvai tisztelik, és gyönyörű munkái hazáját.), a
botanika felé fordul komolyan; és a város közéletében aktív: a
Kollégium és a Város perceptora(pénztárnoka) lesz. Méltóan
búcsúzik barátjától, megvédi őt és Debrecent Kazinczyval
szemben (Árcádia-pör 1806); sógorával Magyar Fűvészköny-
vet ír, ad ki 1807-ben. 3000 példány - túl nagy szám, a siker ki-
csiny, de: a kollégiumi oktatásban magyarul veszik a botanikát.
(Ezt a Lúdas Matyi 1815-ös bécsi jóhiszemű egykori kalózkiadó-
ja, Kerekes Ferenc(1784 – 1850) immáron professzor teszi, aki a
kémiát is tanítja 1823-tól.) F.M. kap 3000 forintot, de az örökö-
sök ezret vissza kell fizessenek...
Írói és népnevelői ambícióit kielégítheti a Debreceni Magyar
Kalendáriom szerkesztése-írása 1819-től haláláig - a maga
ötezres példányszáma igen nagy. Benne a vásáros napok,
helyek, időjárási, csillagászati ismeretek babonamentesen,
ismeretterjesztő és szépirodalmi, érthető írásokkal (A debrece-
ni első kalendáriomba, melyből az időjövendölés kimaradt
A boszorkány, a levegői sárkány, Tátos és tündér, kik az ostobák-
nak, A setétbenn űlt babonás világban, Bábjai vóltak, Szent hevé-

től a szabad értelemnek Mind elolvadtak, valamint az ablak
Zúzmarázból egy hideg éjtszakán nőtt Cifra virági. Óh, dicső nem-
zet! Te! ki hajdanában, A vitéz korbann, egekig ragyogtál, A vilá-
gosság kiderült korában Éjbe maradnál?). A Biblia mellett az effé-
le könyvecske megtalálható volt a valamire való családoknál.
Írt borozós anakreóni (Az élet [I] Rövid egy nap életünkbe! Nohát
örömbe töltsük. Rövid egy nap éjtszakája! Nohát igyuk keresztül.
Rövid egy piroska hajnal! Nohát heverjük által. Az élet [II] Fiúk
örömbe töltsük Szűkön szabott időnket. Szeressük, ami furcsa.
Nevessük, ami bangó. Hát a töméntelen bajt Hová tegyük nya-
kunkról? Biz azt, fiúk, borozva Fecseljük el naponként. Jó a bor A
bort! ama nagy Isten Képére alkotódott Bölcs ember oktatóját. Be
messze elfajultak Noé atyánk eszétől, Ki a töméntelen víz Peshedt
nyomát azonnal Borfával ülteté be), szentimentális, rokokós (Egy
gerlice keserve Búval élek, Bús a lélek Éjjel-nappal bennem. Óh
egek! bár Meghalnék már! De mit van mit tennem? Ha ti is kővé
váltatok, Fohászkodást nem hallatok, Hová kell hát lennem?),
köszöntős, hexameteres és valódi népies verseket, de markán-
san Napóleonról (Ama nemzetek vérében Úszkált világ zsivány-
nya, Felpöffedt kevélységében) és a nemzetébresztős szándék is
megjelenik, a tiszta erkölcs iránti óhaj horatiusi módon, a deb-
receni tűzben égett templomról verselvén (A megégett nagy-
templom falai közt serkent gondolatok Sem a tatárok, vagy
törökök, sem a Rossz nyíri pajkos nép riha tábora Nem tettek ennyi
kárt közöttünk, Mint ihol a ravasz elpuhúlás. A közhaszonról már
nem is álmodunk, Egymást emésztjük, s bóldog atyák! jeles
Érdemteket, hív társaiknak Kornyadozó nyakakon tapodják
Némely, csak önnön hasznokat éhező Fukar kevélyek. Mert bizony
a sasok Bagoly torongyokká fajultak. Óh, esedezzetek istenünknél
Értünk, dicsőült lelkek! E hamvain Szent templomodnak, mennyei
jó Atyánk, Im én is elbágyadva kérlek, Halld meg uram! Könyörülj
hazámon!). Akadnak finom lírai verse (Nyári esti dal Halkkal
ingó lanyha pára! Szálldogáló harmatok! Kis furuglyám lágy sza-
vára Tiszta hangot adjatok;) 

Cs.V.M. valaha Árpádiászt akart vón - lett belőle tán 51 sor-
nyi – hexameter, de majd Vörösmarty megoldja… 
A reformkor nagyjai is örülhettek ilyen elődöknek, kortársaknak,
bár Fazekasnál csupán a pityókáig jutunk, de ígyen figyelmez-
tetett: (A krumpli Nemzetem, így jársz majd, egy náladnál szapo-
rább nép, Bár sikeretlen is ő, magod a földből kiszorítja.)

Petz György
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Mélyen Tisztelt Tanári Kar,

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy elbúcsúzzak
önöktől a 12.a, vagy ahogy később visszaemlékeznek majd
ránk a 2016a osztály nevében. 

Magabiztosan jelentem ki, hogy a Fazekasban töltött
évek mindannyiunk számára meghatározóak voltak. Ebben
az iskolában, ezeken a folyosókon, ezekben a tantermekben
váltunk gyerekekből olyan felnőttekké, akik készen állnak
arra, hogy a világ különböző pontjain maradandót alkossa-
nak. Ez a felnőtté válás azonban, be kell ismernem, nem min-
dig volt egyszerű. 

Kezdetben mindenki, mint általános iskolájának kitűnő
tanulója vágott neki 2012 szeptemberének. Ekkor jöttek
azonban a kémia, biológia, matematika és egyéb órák, ame-
lyeken nem volt túlságosan nehéz feladat begyűjteni, akarva
akaratlanul, egy-két elégtelent. A kezdeti sokkból idejében
feleszmélve, mindeni megtanulta, hogyan álljon helyt. 

A gimnázium 4 éve alatt osztályunkat a dermesztő órai
felelések, a vidám osztálykirándulások, valamint az önök ki-
tartó munkája kovácsolta össze. Egy olyan közösség áll most
önök előtt, amely megőrizte sokszínűségét, de mégis egy
egységet képvisel. Lesznek közülünk filozófusok, nyelvészek,
orvosok, művészek, vállalkozók, talán még politikusok is.
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Mivel mások nevében nem nyilatkozhatom, csak azt
mondhatom el önöknek, hogy számomra mit jelentett a
Fazekasba járni. Tisztán emlékszem, hogy szinte ujjongtam
amikor megkaptam a felvételről értesítő levelet, hiszen már
akkor tudtam, hogy ez egy igazi mérföldkő az életemben.
Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen sokoldalú közös-
ség részévé válhatok, hogy ennyi különböző érdeklődési kör-
rel rendelkező, de egyaránt kimagasló teljesítményű embert
mondhatok majd 4 évvel később a barátomnak, továbbá azt
sem, hogy a saját évfolyamomon kívül nem csak a fölöttem
és alattam járókat ismerhetem meg, de a tanáraimat is. Most
már azt is tudom, hogy az itt kötött barátságok egy életre
szólnak.

Bizton állíthatom, hogy függetlenül attól ki milyen irány-
ba megy tovább, mindannyian derűsen emlékezünk majd visz-
sza F. Tóth tanár úr lebilincselő történelem óráira, Petz tanár
úr szenvedélyes elbeszéléseire, amelyek megismertették ve-
lünk az irodalom világát, Horváth Gábor tanár úr izgalmas, de
a dolgozatok előtt felettébb stresszes fizika óráira, Jilly és To-
kár tanár urak emlékezetes angol óráira, és az összes többi
tanórára is, hiszen ezek fektették le bennünk a tudás azon
alapjait, amelyek 30 év múlva is szilárdan állnak majd, és ame-
lyekre bármit építhetünk.
Köszönjük önöknek az elmúlt évek munkáját, a belénk fekte-
tett bizalmat és a tudást. 

Csoknyay Zoltán

Ballagási beszédek
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Kedves Ballagó 12.a!
Egy búcsúztató beszédnek a ballagó osztályról kell szól-

nia, és a búcsúztató tanárnak illik néhány életre szóló tanács-
csal ellátnia a ballagástól emelkedett hangulatba került diá-
kokat. Nekem mindkettő nagy nehézséget okoz. Egyrészt
azért, mert ha rólatok beszélek, akkor nem beszélhetek ked-
venc témámról, saját magamról, akit pedig igazán jól ismerek
és rendkívül érdekesnek tartok. Másrészt azért, mert szinte
pályakezdő, fiatal tanárként honnan is vehetném én a bátor-
ságot ahhoz, hogy tanácsokat osztogassak. Emlékszem a prá-
gai osztálykirándulásra, ahol többen közületek megpróbáltak
tőlem életvezetési útmutatót kicsikarni. Mintha azt szeretté-
tek volna megtudakolni, hogy tessék már elmondani, hogyan
lehet hosszú és boldog párkapcsolatban élni, gyereket nevel-
ni, és mellette a munka területén is megállni a helyünk.
Pontosan emlékszem, hogy milyen gördülékenyen hebeg-
tem-habogtam, és arra is, hogy ebben – ahogyan az angol
mondaná ’nagyon pillanatban’ – felnéztem a fölöttem maga-
sodó Szent Vitus-székesegyház egyik gótikus vízköpőjére
(miszerint gargoyle), aki lesajnálóan gúnyos vigyorral nézte
szánalmas erőlködésem.   

Egyébként valószínűleg ennek a prágai osztálykirándu-
lásnak is köszönhetem, hogy engem kértetek fel a búcsúzta-
tói beszéd megtartására. Van köztetek olyan, akit harmadik
általánosban kezdtem tanítani, van, akit ötödikben, van, akit
hatodikban, van, akit hetedikben, a legtöbbeteket a kilence-
dikben, de van jó néhány köztetek, akiket sohasem tanítot-
tam. A prágai kirándulás azonban lehetőséget adott arra,
hogy mindannyian megismerjük egymást. Itt még inkább

tapinthatóvá vált számomra, hogy milyen hihetetlenül
vegyes és eltérő érdeklődésű individuumokból áll a 12/A.  A
biogyógyászattól, a japán képregényektől és a nyelvészettől
kezdve a filozófián, a közgazdaságtanon és pszichológián át
egészen a mérnöki és informatikai tudományokig minden
megtalálható. Persze más osztályok érdeklődése sem homo-
gén, de ilyen heterogén tudásszomjjal megáldott csoporttal
én még tanári pályafutásom alatt nem találkoztam. Ez az
eltérő érdeklődés a ti esetetekben egy már-már korlátozha-
tatlan mértékű, fékezhetetlen szabadságvággyal is együtt jár.
Persze a tanárok ezt értelmezhetik úgy, hogy az a néhány óra,
amelynek látogatását elmulasztottátok, a lógás kategóriájá-
ba tartozik, de én azt mondom, és itt most nem ironizálok,
hogy ez alatt az idő alatt ti a saját pályátokat építettétek, vala-
milyen vizsgára, valamilyen megmérettetésre készültetek.
Máskülönben hogyan lehetne az, hogy mindegyikőtök nagy
presztízzsel bíró felsőoktatási intézménybe jelentkezik, felte-
hetően sikeresen?

Még egy emlékemet szeretném felidézni, amely a tom-
boló és ellenállhatatlan életszeretetről árulkodik, amely
ennek az osztálynak harmadik sajátossága. Ezt az életszeretet
talán annak a tragédiának a következménye, amelyet együtt
élt át az osztály, és amely – tudatosan vagy tudat alatt – meg-
tanított titeket arra, hogy milyen értékes és csodálatos az
élet. És akinek ez hosszan adatik meg, az kísérelje meg kihasz-
nálni ennek édességét. Ezt időnként gondolatban majd meg-
köszönhetitek neki. Szóval vissza a már többször emlegetett
és felejthetetlen prágai osztálykirándulásra és a tomboló
életszeretetre. Hogyan találhattam én magam, kérdezem én,
egy hatvanéves tanár, éjjel fél egykor Prága belvárosában hét
vagy nyolc gyönyörű fiatal lány és egy vagy két fiú társaságá-
ban – Isten bocsássa meg nekem, rájuk kissé halványabban
emlékszem – egy hordozható hangszóróból szóló zenére
táncolva az utcán? Azért ezt velem még egyetlen osztálynak
nem sikerült elérnie.

Drága 12.a! A Fazekas tanárai nevében kívánok nektek
sikerekben gazdag boldog életutat!

Jilly Viktor

Tisztelt Tanárnő, kedves Zsóka! 

Az osztály-felkérést, szokásomtól elérően, elfogadtam –
többek közt azért, mert szerettem volna közreműködő része-
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se lenni ennek a rendkívüli pillanatnak.   
Jeles iskola nem lehet meg kivételes, jelentős tanáregyé-

niségek nélkül. 
Mostanában sokat idézik a Németh Lászlónak tulajdonított
vélekedést: csak jó tíz évvel érettségi után kezd kiderülni,
milyen volt az alma mater, és benne a tanár. 
Már nem 10, hanem 25 éve vagyok közvetve részese pályafu-
tásodnak; állíthatom, hogy első fazekasos osztályaim – köz-
tük biológiatagozatos B is – életre szólóan biztos szakmai ala-
pokat kaptak, és Müllner tanárnő munkásságát hálával emle-
getik nemcsak hazai öregdiákjaim, de az elszakadtak is,
Angliától Új-Zélandig, Malmőtől Bázelig. Nekik már egyértel-
mű, kire hogyan emlékeznek, kinek mit köszönhetnek. De
most nem is kivételesen eredményes, szaktárgyi versenylistát
vezető szakmai pályafutásodról kell szólnom, ma még osz-
tályként működő tanítványaid jelenlétében. 

Az osztályokat nem sorsolják: mázlista osztályfőnök ke-
zes-bárányokat kap (aztán, mint a karikacsapás…), a peches
meg rossz csoportot fogott ki (úgy kell neki…). Az, hogy mivé
lesz egy csapat – 4-6 évre osztályként összeterelt – nebuló,
elsősorban a „főnök” munkálkodásától függ, a teljes kapcso-
lati spektrumban.  

Az elmúlt 8 évben személyesen végigéltem azt a nyugal-
mas, problémamentes állapotot, amelyet a Müllner-féle osz-
tályokban a munkakapcsolat megteremtett feltételrendszere
jelent egy szaktanárnak: világos helyzetek, minden háttér- és
mellék-zönge nélkül; korrekt viszonyrendszer (kolléga, diák,
szülő hármasában); kölcsönös bizalom; lehetőség a komplex
(tantárgyközi, kulturális, nevelési) tanítvány-fejlesztésre –

támogató, elismerő, eredményességnek együtt örülni tudó
kollegiális attitűddel. 

Tudom, hogy mindez csak akkor működőképes, ha
következetesen érvényesített, biztos és elfogadott elvárás-
rendszer és szilárd értékrend az alapja – és nálad, Zsóka, min-
den feltétel teljesült.  

Nem irodalmias-patetikus nyelvi fordulat, hanem valós
helyzetleírás: ténylegesen áldozatvállalás volt részedről,
hogy bizonytalan státusz-viszonyok között is úgy döntöttél:
őket – 5. fazekasos osztályodat – még végigviszed. Már meg-
érte – mert egyben tartottad őket; mert valamennyien ren-
des, megbízható, tisztességes fiatalok lettek. 

Kedves 12.b!

A Fazekasban osztályfőnökről azonosítják az osztályt – ti
lehettek ugyan a 2016-os B, de az iskolai közbeszédben, ké-
sőbb majd az emlékezőben is, ti már „Müllner tanárnő osz-
tálya” maradtok. 
Büszkék lehettek erre a titulusra. 
Mi pedig pontosíthatjuk: ti voltatok „Müllner Zsóka utolsó
osztálya”.  
Kedves ballagó 12.b osztály! 
(Előző méltatásom kiegészítő folytatása)

A búcsú, az útnak indulás archetipikus helyzet. Akik
maradnak, búcsúztatnak. Piscator 17. századi ars poeticája
szerint ennek az alkalmi ünnepi beszédnek a műfaja a pro-
pemptikon, melyben az „elutazókat fogadalmakkal és jókí-
vánságokkal kísérjük, szerencsekívánatokat demonstrálva”. 
Ma erre „háromperces” jut (l. Édes anyanyelvünk, azaz
„gügyörgésverseny”) – pedig, mint tapasztaltátok megpró-
báltatásokkal teli 4 éven át, nekem a 45 perces is inkább 50… 
Tehát: sűrítsünk (l. Örkény esetét a húsleveskockával) – úgyis
félszavakból, sőt non-verbálisan is értjük már egymást –, vág-
junk (a megírt szöveg kihúzása is produktív munka, l.
Esterházy). Legfeljebb nem dekódolható.

Maradhatnának pusztán a toposzok: hajó (bárka, csolnak,
sajka) vagy kocsi (konflis, szekér); elindulás vonattal (állomás,
pályaudvar – A Gare de l’Esten, előre- és hátratekintés adysan:
még itt, de reggelre már messze futok…–) vagy gyalog, omni-
buszon (– Ady helyett Aranyt, Filipszki Lacinak –); vándor, út,
pálya, élet, életpálya… 
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Első biztató útravalóm Weöres S. Életpályájának optimista
fele: 
Eddig nem sikerült, majd eztán sikerül.
Eddig is sikerült, eztán is sikerül.

Maradhatnának pusztán a megszólítások és önmegszólí-
tások – ez kontextus nélküli csupa tanács, jókívánság:  
„Légy nyájas ámbár, de ne köznapi”; „Mindenek fölött / Légy hű
magadhoz” (műfaji klasszikus, Polonius Laerteshez – 9.-ben
még volt házi olvasmány…);
„Ki ugy véled, nyomot hagysz a világnak… nem magad nyomát
veted: csupa nyom vagy magad is” – hátha Babits lesz hétfőn –;
„légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél”
– és ha József Attila? –;  
„üres a lét? Adj tartalmat neki!” – … ki az a Komjáthy?... – ; 
„alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”.
(Kihúzás: az összes parainézis, no meg a Füveskönyv)

(Betétrész, ABA szerkezet: elhagyva egy pillanatra a mű-
faji kritériumokat, evokáljunk) 
Egy szövegtani feladványt hajdan Fóris Anna megfejtett:
„Csak kinyíljon az orgona! Spárga, olló, szög, kalapács! … Egy év
múlva ezen a napon egy kicsit többet alhattok.”– Észrevétlenül
eljött „ez a nap” is, a kialakult biztonság lezárásaként. Ész-
revétlen eljutottatok gyermekkorból ifjúkorba, majd lassan
már férfikorba át (– Radnóti, szabadon –); de közben folyama-
tos volt a változás – l.: „Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy.
Aki holnap léssz: ma még nem te vagy." –, tetten érhető fejlő-
déssel: 
végül nekem is járt egy kárpitozott szék (bár nem forgós,
mint Maximé és Boldizsáré), és előreléptem péntek 7.-ről 6.
órára; 
végül már nem csupán Fábián éri fel a szubjektív időt mérő
órát, hanem a fél társaság; 
végül már úgy tevékenykedtek együtt, mint: egy osztály.  
Legvégül mindenből bekövetkezett egy „utolsó”: egy utolsó
gyorsszöveg Nóritól (paprikakoszorú, madzag, élet értelme),
egy utolsó letöltés Olivértől (kell a „mindentudás egyete-
me”), egy utolsó megerősítés Lacitól – nekem; utolsó
magyardolgozat-felolvasások (persze Mihaletzky, Nyárádi,
Hellinger – szerencsére jobbak, mint Goldfinger), és utolsó
megható műsor, együtt-zenélés, közös éneklés.
Mikor múlik el a gyermekkor? és mikor az ifjúság? (– l. ismét:
Radnóti –) azoknak, akik akár „12 Bét” is járhattak ugyanitt,
feljutva a 12.B-ig  – talán maguk sem vették észre (Lilla,

Amadé, Lótos Ádám, no meg a két Borbás). 8 vagy 6 tanév-
nyit sem könnyű átlátni (ezt Fóris, Moussong és Szabó Luca
kisasszonyok tapasztalhatták); a többieknek csak 4 évnyi
jutott a Fazekasból – bár ez is jelentős tétel a 18-ból, egyetlen
épületben, vagyis: házban. 

(Vissza a toposzokhoz: a ház) 
Egy házban nem az a csodálatos, hogy menedéket, meleget ad,
hogy birtokba vehetjük falait. Hanem az, hogy lassan lerakja
bennünk kedves emlékei táplálékát. Hogy a szív mélyén meg-
építi azt a homályos falat, amelyből úgy lépnek elő az álmok,
mint sziklából a forrásvíz... (ház a sivatagban, l. Saint-Exupéry)

(Utolsó, toposzból is: a ház biológusoknak: fészek) 
A haladási napló szerint „nincs következő óra”; az elmaradt
„utolsó” pótlására Weöres Sándor elmaradt tanítását válasz-
tottam:  
Az elmaradt tanítás a szárnyakról szólna. Ha repülni bírnánk
(nem skatulyában, hanem szabadon), könnyebben viselnénk el
a zsebet, mely gyengéden óv, fészek-melegébe visszahív, és bár
nem kötöz meg, repülni mégsem enged, vigyázó szeretetből.

Vigyázzatok magatokra. Viszontlátásra.  

(Turcsányi Márta)
Kedves Ballagó Cések,

Nagy öröm, hogy itt látlak benneteket – és nem azért, hogy
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elmentek, hanem azért, mert ennyien vagytok. Nem is emlék-
szem már, mikor láttam ilyen sok cés fiút és lányt együtt –
talán szeptember elején, a Vencel téren, amikor a prágai osz-
tálykirándulás végén elindultunk hazafelé. Azóta ritkán emel-
kedett a létszám húsz fölé, aminek egy végzős 12. osztály
esetében immár annyiféle nyomós oka lehet, hogy – ha bele-
kezdenék – sosem érnénk le az udvarra.

Amikor megtalált a búcsúbeszédre való megtisztelő fel-
kérés, lelkiismeretesen megkerestem a kollégákat: mondja-
nak már ők is valamit ezekről a césekről. Némi meglepeté-
semre a legkülönfélébb általánosságokkal válaszoltak (már
akik válaszoltak), miszerint: léhűtők / együttműködők / tudnak,
de bizonytalanok / nem tudnak, de magabiztosak / szeretnek
eltévedni / utálnak eltévedni / közösségkedvelők / individualis-
ták / segítőkészek / befelé fordulók / udvariasak / nem mindig
udvariasak stb. Egyszóval, úgy tűnik: sokfélék. Nekem talán
szerencsém volt; bár a történelem tantárgyhoz keveseknek
lesz közük, mindig szépen meghallgattátok a mondanivaló-
mat – amúgy, ha jól tudom, ez sem feltétlenül volt jellemző
rátok.

De térjünk vissza egy percre leghosszabb közös élmé-
nyünkhöz, a száztornyú Prágába! Ott azt tapasztaltam, hogy
nagyon is hatékonyan megszervezitek a teendőket, kiváló
vetélkedőt raktatok össze, komoly jutalmakkal (üveges sör +
dobozos sör!), voltak ott a város közepén előadott bukfencek,
sőt még romantikus leánykérés is történt, bár erre már nem
emlékszem elég élesen. Mások inkább az ördög bibliája, a

kártya iránt mutattak nem lankadó érdeklődést; állítólag 15
000 partit játszottatok le négy év alatt. De ugye csak a szüne-
tekben?

Komolyabbra fordítva: más téren is elég változatosan
működtetek. Az OKTV-ken a kötelező matek és fizika mellett
– Borsitól Zarándyig, ami nem is nagy távolság – gyakorlati-
lag minden téren szépen teljesítettetek: az angol és francia
nyelvtől a biológián és a történelmen át a magyarig és az
informatikáig. Ezek olyan sikerek, amelyekre mint osztály is
nagyon büszkék lehettek. S ki tudhatja most: akik eddig még
nem nyertek, talán az elkövetkező 70–80 évben fogják kifut-
ni a legjobb formájukat!

Még komolyabban: ha igaz, hogy a középiskolás barátsá-
gok a legfontosabbak az életben, akkor ezek fenntartása nem
lesz egyszerű dolog. Biztos vagyok abban, hogy a 2016-os
cések mindegyik kontinensre eljutnak majd – hosszabb vagy
rövidebb időre –, ott fogják öregbíteni a Fazekas jó hírét, de
egyúttal nagyon megnehezítik az egymás közötti kapcsola-
tok fenntartását. Milyen jó, hogy kitalálták a facebookot! És
meg kell még mondanom: nem értek egyet azokkal a kiváló
kollégáimmal, akik azért szomorkodnak a külföldi tanulmá-
nyaitok miatt, mert – mint mondják – itthon is kiváló a matek
vagy a fizikaoktatás. Igazuk lehet, de a lényeg mégsem ez.
A lényeg szerintem az, hogy nálunk, a Fazekasban hoz-
zászoktatok ahhoz, hogy az embert a teljesítménye alapján
mérik: ha többet tudsz, jobb jegyet fogsz kapni. Reméljük
legalábbis. És nagyon megalapozottan gondolhatjátok azt,
hogy a gimnázium kapuján kilépve, a Nagybetűs Életben ez a
helyes alapelv egyre kétségesebbé válik: nem azzal szembe-
sülhetünk-e nap mint nap, hogy – Shakespeare-rel és
Arannyal szólva – „… méltatlanok bántalmazzák a tűrő érde-
met”? Ha pedig igazam van, az éppen elég ok arra, hogy más,
a „tűrő érdemet” jobban fel- és elismerő világokban próbálja
ki magát az ember, a diák – ameddig fiatal.

Ti jól tudjátok, mennyire szeretek idézni. Amikor eszem-
be jutott ez a „tűrő érdem”, elővettem a művet, és eléggé
meglepődtem. Hogy mennyire aktuális ma is a jó öreg
Lándzsarázó Vilmos műve, több mint 400 év múltán! Mert azt
mondja Hamlet (ezúttal Nádasdy Ádám fordításában):
„Mert ki tűrné a sok szégyent, csapást,
zsarnokságot és nagyképűsködést,
lenézett szerelmet, kijátszott törvényt,
a vezetők arcátlanságait,
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a csöndes embert érő száz rugást” […]
Majd tovább:
„A lelkiismeret így kényszerít 
mindenkit gyávaságra; így lohasztja
az akarat természetes szinét
sápadt-betegre a meggondolás;
a nagyravágyó, szép vállalkozások
így futnak zsákutcába, csúfot űzve 
a ’cselekvés’ nevéből.”

Kedves Ballagók!

Gondolhatjátok, talán jó okkal, hogy nem helyes éppen ezek-
kel a szavakkal búcsúzni, de most mégsem tehetek mást. Ti
menjetek bátran és derűsen, néha nézzetek vissza – s ha
hazatértek, látogassatok meg bennünket, kávézzunk vagy
sörözzünk és beszélgessünk kicsit.
Isten veletek!

Bihari Péter
Kedves ballagó 12.d osztály!

„Egy jó beszédnek olyannak kell lennie, mint egy nő szoknyájá-
nak: elég hosszúnak, hogy elfedje a tárgyat, de ahhoz elég rövid-
nek, hogy felkeltse az érdeklődést” — mondta Winston
Churchill. Ki volt Churchill? 20. századi konzervatív brit politi-
kus, az első világháborúban hadügyminiszter, a második
világháborúban a koalíciós kormány miniszterelnöke, az

1950-es években ismét miniszterelnök. Búcsúztatómat a tőle
kölcsönzött idézetekre építettem.
„Nem ígérhetek mást, csak vért és verítéket, kínt és könnyeket” —
mondta első miniszterelnöki beszédében 1940-ben. A Fa-
zekasba 2010 őszén beiratkozó 7.d-s diákokat másként fo-
gadtuk, szeretetteljesebben, de hamar világossá vált Szá-
motokra, hogy aki helyt akar állni az iskolában, annak küzde-
nie kell. Megtanultátok a túlélés különféle stratégiáit. Nem
mindegyikőtök lett a szorgalom mintaképe és a jó tanulmányi
átlag bajnoka, mégis kedveltem az osztályt. Már csak azért is
emlékezni fogok rátok, mert ezidáig Ti vagytok az egyetlen
osztály, amelyet hat évig tanítottam. Hetedikben kis aranyo-
sak voltatok, igyekvőek, annak ellenére, hogy péntek hatodik
órában találkoztunk. Viszonyunkban később nehézségek is
adódtak.
„Minden ember akkora, amekkora dolgok feldühítik.” Kapcso-
latunk többször került hullámvölgybe, de hullámhegyeket is
megéltünk. Szerencsére nexusunk tizenegyedik második félé-
vére ismét kiegyensúlyozott lett, és talán nem csak a békés
egymás mellett élésről volt szó. Emlékszem, a mélypontokat
az is jelezte, hogy Oláh tanár úr többször is síkra szállt értetek,
kémia- és történelemtanárként is önmérsékletre intve engem.
Törődése persze nem korlátozódott a tanár társaival osztá-
lyáért vállalt konfliktusokra; nevelt is Benneteket, életszemlé-
letet adott, és ami a legfontosabb: sok időt töltött veletek.
Az egyik osztálykiránduláson (Pálköve, bicikli, 2013) nekem is
szerencsém volt részt venni. Együtt szerveztük az egyik Kis
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Kavics Kupát, együtt kerültünk filmvászonra: tizedikben a
paradicsomszörpben található likopin brómozásával, három
hete pedig a rendszerváltás kapcsán.
„A háborúk történetében még soha nem tartozott hálával ilyen
sok ember ilyen kevésnek” — mondta Churchill a London elle-
ni német légitámadást elhárító Royal Air Force pilótáiról.
A 12.d osztály történetében sokaknak sokat köszönhetek.
Natinak a személyiségéből áradó kötelességtudást, kitartást;
Bencsik Marci kritikus szemléletét és vitakészségét; Soma
udvarias-ünnepélyes hangvételű e-mailjeit; Vikinek közösség-
teremtő jelenlétét; Boginak, hogy mindenkit igyekezett meg-
érteni és megismerni; Eszternek az osztálytabló körüli bábás-
kodását köszönöm. Zsoltnak, hogy a történelemórák egyik
aktív véleményformálója volt; az eredeti Panninak az igyeke-
zetet, hogy soha nem adta föl; az új Panninak az őszinteségét;
Norbinak stúdiós munkáját, és azt, hogy mindig mindenkiről a
legjobbat feltételezi; Jancsinak, hogy meglátásaival egyfajta
kontrollja volt az osztálynak; Niki lelkesedését, jó kedélyét és
alapos emberismeretét; Bertinek, Bencének és Annának a
PénzSztár Versenyben való részvételt; Annának a térkép rend-
szeres föltekerését is; Kovács Levinek stúdiós munkáját, kivált-
képp azt, hogy a stúdiózástól nem lett nyegle-beképzelt;
Nórinak a mustot; Nguyen és Sörös Dávidnak a közös boro-
zást, utóbbi Dávidnak a kémia honlap szerkesztését is; Évinek,
hogy mindig utánam hozta az épület különböző pontjain
elhagyott tárgyaimat; Luca kötelességtudását és korrektsé-
gét; Prácser Levinek, hogy hozzászólásaira a legunalmasabb
témáknál is bizton lehetett számítani; Krisztinek azt a készsé-
gét, amellyel egyensúlyozott a kézilabda és az iskola között;
Sancsinak, hogy Bencével együtt a Kis Kavics Kupa műsorve-
zetője volt; Szávai Marcinak a történelemórákon elhangzott
veretes mondatait; Anitának stabil mosolyát; Petrának a
kémia iránti szeretetét; Lizának a Kis Kavics Kupa rajzait.
„Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször fel-
tápászkodik és továbbmegy.” Nem jól tesszük. Oly gyakran
menekülünk önmagunktól, tetteinktől, múltunktól, az igaz-
ságtól. „Az egyetlen útmutató az emberhez a lelkiismerete; az
egyetlen pajzs tetteink becsületességének és őszinteségének
emléke.” Természetesen nem volt a hat itt töltött év minden
perce szép. Tanár megbántott diákot, diák megbántott tanárt,
diák megbántott diákot. Egy ráérősebb alkalommal gondold
végig, mi volt a szereped a 2016d osztály életében! Mikor len-
dítetted előre, mikor hátráltattad magatartásoddal, hozzáállá-

soddal a dolgokat? Saját érdekeidet eszed érveivel fölmérted
— volt-e készség szívedben a másik ember iránt?
„Rengeteg hazugság van a világon és a legrosszabb benne az,
hogy a fele igaz.” Lassan kiléptek a nagybetűs életbe. Jönnek
majd a megpróbáltatások: ha csalódtok egy számotokra fon-
tos emberben, ha búcsúzni kell, ha föl kell adnotok az álmo-
tokat. Vannak köztetek, akiket eddig is értek komoly szenve-
dések. Készüljetek föl arra, hogy az életet nehéz boldogan
élni. Azt hiszem, mély és őszinte kapcsolatok nélkül lehetetlen
boldognak maradni vagy azzá lenni. A 12.d osztályként mától
nem létezik tovább, ezután nem találkoztok nap mint nap.
Nyilván nem vagy mind a 27 osztálytársaddal egyformán
jóban. Remélhetőleg szövődtek közöttetek olyan kötelékek,
amelyek fönnmaradnak. Vigyázz ezekre a kapcsolatokra! Szánj
időt és energiát a barátaidra! Ne fordíts hátat középiskolás
éveidnek és azoknak a személyeknek, akikkel az elmúlt éveket
együtt töltötted! A Fazekas immár a múltad — őrizd meg
ebből a múltból, ami szép! 
Feltehetően ilyen szép emlék lesz majd az érettségi. Utolsó
Churchill-idézetünk: „Csak annak a statisztikának hiszek, amit
én magam hamisítottam.” A 2016-ban érettségiző diáktársak
statisztikájában kell előkelő helyre kerülnötök. A középszintű
érettségitől ne féljetek; az az iskola és a diák utolsó egymásra
mosolygása lesz. Ha meg nem is hamisítjuk az eredményeket,
de jóindulattal leszünk irántatok. Az emelt szintűn is helyt fog-
tok állni: bízzatok magatokban! Nem hoztok majd szégyent
magatokra, sem az iskolára! Emlékezzetek jó szívvel a
Fazekasra, ami mindig visszavár Titeket!

Keglevich Kristóf
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BALLAGÁSODRA

Megérkeztél, akarva-akaratlan.
Most itt vagy, nézem finom rezdülésed.
Csengő se szól. A táguló falakban
verődik vissza rám megérkezésed.
Ez a te májusod. A nyíló tájban
te lépegetsz. Sorsod térdedre ül.
Megérkezel. Kicsit remegve, lágyan,
puhán haladva, észrevétlenül.

Felöltöztetted égre néző lelked,
s az ismerős helyeket végigjárva,
a múlt időket mind egybeterelted.
Valami elveszítve-megtalálva
feszít belül, testetlen folt-alakban.
Bolyong a szó, egy régi gondolat.
Kimondanád, ami kimondhatatlan.
Idő és tér új szárnyat bontogat.

Gaudeamus…- motyogod. A lábad
magától megy, szemed a fákra téved.
Most érted meg apádat és anyádat,
már így ízlelgeted tizennyolc éved,
megérzed, mennyi titok, mennyi más van

a létezés mögött. Az ámulat
fehéren sír az útelágazásban,
az óra és a perc most rád mutat.

Sorjáznak napjaid e földi rendben.
Kinőtted rég magad, már néha fáraszt
a kérdezés. Fellüktető eredben
jövő csorog, még hordozod a választ.
Tudás, tapasztalat, hitelvek, gének
s egyéb eszenciák: törvény, szabály…
Gaudeamus…- keserédes ének.
Elért hát téged is, és úgy szab át,

hogy észre sem veszed. Lassan levedled
a mázas bőröket. Most tiszta fény metsz.
Vak ismeretlent szorongatsz kezedben,
eszmélsz, bontakozol, magadra ébredsz,
tavaszba bújsz, majd könnyű sárga nyárba,
rájössz: mi soknak tűnt, milyen kevés.
A mozaikok lassan összeállnak.
Illeszkedel. Már nincsen átfedés.

Csengő helyett harang. Jelzőkolompok.
Szívedbe szőtt igazodás. Elárvulsz,
hogy önmagad lehess. A ki nem mondott
szavak oldódnak már. Gaudeamus…
Szemeddel mosolyogsz. Kilépsz a tarka
dimenziók szellőző-résein,
s a végtelenné táguló falakban
lebegnek párolgó lépéseid…
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[VALAMIT KERESEL...]

„Amikor majd megtudom, ki is vagyok én voltaképp, akkor 
megnyugszom, eljön az ihlet, megérint a szépség...”

(A. és B. Sztrugackij: Stalker)

Valamit keresel – csak ürességet,
csak fonnyadó homályt tapogatol,
még általad sem ismert gyengeségek
törnek elő a mélytudat alól.
Megmagyarázhatatlanság karol
beléd. Te úgy teszel, mint aki érti,
arcodhoz új felismerés hajol,
súg valamit: a titkaidat kéri.

Feletted ráncos ég. A fények néma
játékait fürkészed. Éveket
látsz haladni a zöldes Hold karéja
előtt. Időd lelassul, lépeget,
úgy gondolod, valaki méreget,
- csak sejted – minden rezdülésed látja,
kis cseppenként felissza véredet
és átkisér egy másmilyen világba.

Csalódsz, de végül magad is belátod
a lét parányi vaskorlátait,
bezárnak mind az éttermek, a bárok,
a város láthatatlan árkain
sodródsz. A század lázas álmain
hit-porcikáid csendesen haladnak,
valamit keresel: határaid
most léped át, most ismersz rá magadra.

F. Tóth Zoltán
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Az idei c-s hangversenyt május 12-én tartottuk. A boron-
gós csütörtöki délutánon változatos zenei csemegéket élvez-
hettek az érdeklődők. Németh Sándor tanár úr állította össze
és vezette a műsort, melyet Tóth Enikő Sára 11.c  kezdett. J. S.
Bach: d-moll Sarabande-ját adta elő csellón. J.B. Loeillet: C-
dúr szonátájának 1.3.2. tétele következett Besenyi Tibor 9.c
tolmácsolásában furulyán. Ezt négykezes produkció követte
zongorán, Olexó Gergő, Nagy Ábel 11.c játszották J. Brahms:
5. magyar táncát. Tóth Enikő Sára egy különlegességgel ké-
szült, törökül énekelt szólóban egy hősi éneket. Ezt követően
Nguyen Thac Bach 8.c zongorázott „Braum” from League of
Legends. Kamaramuzsikával folytatódott a program Tóth
Enikő Sára 11.c, Bursics Balázs 10.c, Dobos Sándor tanár úr A.
Vivaldi: F-dúr Concertojának 2. és 3. tételét szólaltatták meg
csellón, oboán és fuvolán. Ismét zongoramuzsikában gyö-
nyörködhettünk, Botos Ellák 8.c játszotta F. Schubert: Asz-dúr
impromtu-jét. Magyar zeneszerzőtől is hallhattunk darabot,

mégpedig hármat egymás után. Gárdonyi Zoltán „Fantázia
oboára és zongorára” c. művét Bursics Balázs és Molnár-Sáska
Zoltán 10.c szólaltatták meg. Kodály Zoltán 2. epigrammáját
három 11.c-s adta elő: Nagy Ábel zongorán, Tóth Enikő Sára
gordonkán, Glattfelder Hanna énekhangon. Sebő Ferenc
énekelt versek sorozatából József Attila „Bánat” és Szécsi
Margit „Úgy néztem” verseit énekelte és citerázta a 9.c kóru-
sa és citera együttese Dobos Sándor vezetésével. A konCert
zárószámát egy c-s testvérpár játszotta, Botos Ellák 8.c és
Botos Berill 11.c négykezesében E. Grieg művét hallhattuk,
melynek címe „A hegyi király barlangjában”. 

Nagy öröm, hogy a szép hagyományt őrizzük. Az elő-
adók, a repertoár változik, a konCert hangulata évről–évre
más. A muzsika évfolyamokat, diákokat és tanárokat össze-
köt, átölel. Köszöntjük és ez úton is köszönjük az elődök ha-
gyományteremtő zeneszeretetét, reméljük jövőre is lesz
folytatás!

Németh Sándor és Dobos Sándor
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Ebben a tanévben november 2-án tartottuk a Halloween
napi játékos délutánt. A két nyolcadik osztály (8.a és 8.b) lel-
kes angolosai kitettek magukért; megszervezték, tanári fel-
ügyelettel lebonyolították a versenyeket, értékelték a ver-
senyzők teljesítményét és mindenek előtt remek szórakozást
nyújtottak az alsóbb évfolyamoknak. Köszönetképpen álljon
itt a 6. a osztály egy csoportjának beszámolója. 

Every year there is a party in our school. It’s really funny
and we like it very much.

First, in the morning, the teams had to find the people
wearing orange pumpkin badges to collect some candies.
We had to tell the following rhyme to get the candy: “Trick or
treat, smell my feet, give me something good to eat, if you

don’t, I won’t be sad, I’ll just make you wish you had.”
In the afternoon we dressed up as monsters: a girl in our

team wore a scary clown costume, another girl was dressed
up as a vampire and the last member of our team looked like
a sugar skull (it’s a Mexican decoration for ‘The Day of the
Dead’).
We watched some performances (a sketch and some presen-
tations about Halloween customs). When the performances
ended, the games began. We got our waybill and went from
room to room to play. There were a lot of activities, such as
the ‘Giant Spider Web’ or the ‘Halloween Relay’. We played a
game called the ‘Haunted Hanging Tree’, which was our fa-
vourite! We had to eat apples without using our hands. 

There was also a Halloween Quiz, which was very inter-
esting. We had baked lots of Halloween-themed cakes, which
we ate in the end. We love this party! Thank you, 8th graders
for organising such a wonderful event. 

Berán Hanga, Molnár Dóra, Tar Liliána, Tóth Anna
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- Melyik jelenet, vagy jelenetek voltak a legmeghatározób-
bak számodra?
- Számomra mikor Mozart Salieri lábai előtt hever, és szin-
te már csak kisbaba…
(Kónya Sárma)

- Ismerted-e, vagy láttad-e már valahol az Amadeust? 
- Igen, láttam már.
- És ilyenre számítottál?
- Sokkal rosszabbra számítottam, nekem nagyon tetszett,
főleg Tibi (Amadeus, Kardos Tibor) alakítása, számomra egész
váratlan volt.
(Pogáts Márton)
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- Ha hozzád mennének oda, hogy játszd el Amadeus szere-
pét, mit gondolsz, sikerülne?
- Hát nyilván nem, egyrészt mert lány vagyok, de ettől füg-
getlenül is, nincs olyan habitusom, mint Tibinek, de ezen felül
elvállalnám, ha kellene, mert nagy kihívás. Azt gondolom,
nem lennék ilyen jó, mert ez egy nagyon rá írt szerep.
(Merker Vera) 
- Emlékeimben úgy él, hogy a próbák kifejezetten jó hangu-
latban teltek. Ez az oldottság és jókedv jellemezte most is a pró-
bafolyamatot?
- A jókedv végig megmaradt, még az előadás előtti utolsó
próbán, ami pont egy órával előtte volt, mikor játék nélkül
játszottuk végig, (utolsó próbán színészi játék nélkül csak
szöveget felmondva próbálják el) könnyezve kellett kimen-
nem a mosdóba, mert olyan nevetési rohamom támadt, úgy-
hogy szerencse, hogy az előadáson nem nevettem el
magam, bár nehéz volt, főleg, hogy a közönségre reagálni
sem volt szabad.
- A mostani egy jó közönség volt, igaz?
- Igen, ilyen jó közönségünk még soha nem volt, állva tap-
soltak a végén, ami még sosem fordult elő a Fazekas színját-
szó történetében, úgyhogy úgy érzem jól sikerült.
(Kalmár Sára, színész) 
- Előadás után hogy érezted magad, meg vagy elégedve az
alakításoddal?
- Hát hozzájárult a stressz is ehhez, szóval szerintem volt
már amikor jobban sikerült próbák alatt, de szerintem átme-
hetett a lényege szerepemnek, szóval igen, elégedett voltam.
(Tárkányi Damján, színész)
- Régebben itt is dolgoztál a Fazekasban, úgy rendezted eze-
ket a darabokat. Mennyivel, illetve mivel lett másabb így, hogy
már nem ez a munkahelyed?
- Annyi a nagy különbség egyedül, hogy sokkal kevesebb

időm volt, mint a korábbi években, három munkahely mellett
(ez a három az Eperjesi Egyetem, az International Business
School (Budapest), és az ELTE BTK (Anglisztika Tanszék))
nehezebb egyeztetni egy negyedik munkahelyet ahol pró-
bálsz. Ezt éreztem főleg, ezen kívül semmi nem volt más,
ugyanúgy otthon érzem magam.
(Szigeti Balázs, rendező)
- Voltak idén is rosszabb pillanatok?
- Április elején volt egy elég traumatikus időszak, aminél
nagyon úgy állt, hogy nem lesz idén előadás, minden évben
van egy ilyen pillanat, de itt volt a legrosszabb eddig, mert
voltak, akik nem jártak be próbákra, de a végére szerencsére
mindenki összekapta magát.
- És az előadás szerinted jobb volt, vagy rosszabb, mint pró-
bákon?
- Jobb volt, és a közönség nagyon jó hatással volt ránk,
nagyon jó volt a közönség, nevettek minden apró kis poé-
non, és állva tapsoltak a végén.
És hát nagyon passzolt hozzám a szerepem, ez abszolút én
vagyok. Szeleburdi, bár nem azt mondom, hogy egy zseni
vagyok.
- Pedig külön megtapsolt a közönség, amikor eljátszottad
Salieri indulóját! Sokat kellett gyakorolnod azt a darabot?
- Nem, a zongoratanáromat megkértem, hogy segítsen, és
együtt kitaláltunk egy ilyen kis variációt, bár az eredeti szö-
vegkönyv szerint itt a Don Giovanninak kellett volna mennie
magnóból alatta, de hát így talán jobb volt.
(Kardos Tibor, színész)

Talyigás Flóra
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Az elmúlt 25 év legeredményesebb biológia-tanára - Dr. Müllner
Erzsébet
Ne zabot adj nekem, édes gazdám, hanem égő parazsat! -
mondja a magyar népmesékben a sovány, kehes gebe, s lesz
belőle táltos paripa… A Fazekast sokszor nevezik gúnyosan ver-
senyistállónak. Érdekes, sose zavart ez a csúfolás. Mert látok egy
képet, és igaznak tartom a mesék világát. Mert a mestert az
különbözteti meg a tanártól, hogy felismeri, kinek adjon zabot,
és kinek égő parazsat. Dr. Müllner Erzsébetet, egy ilyen mestert
kérdezem a pedagógus élet és személyes élete titkairól, üzenete-
iről. 
- Számos díj és elismerés bizonyítja a tehetséggondozásban
végzett munkád eredményességét, ugyanakkor finoman tudod
terelgetni a nem annyira kiemelkedő diákjaidat is a „saját”
pályájuk felé. Mi a jele a tehetségnek? 
Nagyon ritka, hogy a tehetség azonnal és gyorsan megnyil-
vánul. Lehet, hogy a természettudományok ebben különböz-
nek a többi tárgytól, hiszen pl. az írás vagy szép fogalmazás
készsége, a jó képzelőerő vagy a matematikai képességek
gyorsan kiderülnek. A természettudományok sikeres művelé-
séhez ezekre a készségekre a háttérben mind szükség van, de
nélkülözhetetlen az érdeklődés, és az adatokat, megfigyelé-
seket gyűjtő szorgalom. Az elmélet gyors elsajátítása mellett
rendkívül fontos a gyakorlati problémák felvetésére adott
válasz, a problémamegoldó gondolkodás képessége. Talán

Égő parazsat adj!
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ez az a pont, ahol az igazi tehetség kiderül. A tehetség azon-
ban önmagában nem elég, sokaknak meg sem adatik, vagy
élethelyzetük miatt egyedül nem bontakozhatnak ki. Ezért
mindig fontosnak éreztem az akármilyen okból is hátrányos
helyzetűnek tekinthető diákjaimnak szentelt kiemelt figyel-
met, rendszeres segítésüket. 
- Az elmúlt 25 év legeredményesebb biológia-tanára cím is a
Tiéd. Hogy érzed, minek köszönheted ezt?
Tömören a nagyon sok munkának, melyet mindig örömmel
végeztem, és nem engedtem meg magamnak semmilyen
lazítást. A biológia gyorsan fejlődő tudományág, eredménye-
it igyekeztem állandóan követni és beépíteni a tanításba.
Módszertani és szakmai tudásomat folyamatosan fejlesztet-
tem, ahol csak lehetőségem adódott. Tanmeneteket, tan-
könyveket írtam, az egyetemen szakmai továbbképzésen
vettem részt. Szaktanári munkám sikereinek csúcsa az álta-
lam készített egyedi tanterv alapján működő biológia-tago-
zat volt, amely kiemelkedően legsikeresebb periódusa a Fa-
zekas biológia oktatásának. A diákság érdeklődése rendkívül
nagy volt, és kollégámmal, Gömöry Andrással komoly ered-
ményeket tudtunk felmutatni. Nagy veszteségként éltük
meg, hogy tíz év, négy egymást követő évfolyam után az is-
kola vezetése megszüntette a tagozatot. Munkám során min-
dig törekedtem arra, hogy a feladatok szintje egy kevéssel a
diákjaim képességei felett legyenek, így mindenki folyamato-
san léphet előre és sikerként élheti meg a megoldásokat.
Személyre szólóan foglalkoztam a diákjaimmal, kifejezetten
sok laborgyakorlatot végeztünk, mert ezt tartom a korszerű
természettudományos oktatás alapjának.
- A Természet Világától is megkaptad a legjobb felkészítő
tanár díját. Miért fontos a projektmunka?
Egy természettudományos cikk megírása arra ösztönzi a diá-
kokat, hogy egy számukra érdekes témában a probléma fel-
vetésétől a kísérleti munkán vagy a szakirodalom részlete-
sebb feldolgozásán át eljussanak egy eredményig, amelyet a
publikum számára érthetően és szabatosan meg is fogalmaz-
nak, s így egy kerek munkát adjanak ki a kezükből. Úgy gon-
dolom, hogy ennek a szemléletnek és a szükséges készsé-
geknek az elsajátítása nélkülözhetetlen lesz további pályájuk
során. A projektmunka készítésének alapjai jól használhatók
a későbbi egyetemi tanulmányaikban és tudományos mun-
kájukban is. Volt olyan tanítványom, aki a középiskolában írt
először a mimóza ingermozgásáról, és később ebből a témá-

ból készítette biológus szakon a diplomamunkáját is.
- Szaktárgyaink oktatása mellett számos fontos attitűdre, az
életben rájuk váró nehéz helyzetekben való helytállásra is pró-
báljuk nevelni diákjainkat. Szerelem, csalódás, barátság,
ármány, siker, szakmai féltékenység. Mennyire oszthatjuk meg
tanítványainkkal saját életünk tapasztalatait, kudarcait? Hol
van a határ, hogy megmaradjon a tisztelet, de láttassuk is az
embert?
A szaktárgyi munka mellett ehhez az osztályfőnökség a leg-
jobb eszköz. A tanítás összetett munka, ami nemcsak a szak-
mai ismeretek átadásáról szól, hanem természetes része a ne-
velés, a számomra fontos erkölcsi értékek közvetítése is. Úgy
gondolom, hogy a személyes példamutatás, a következetes-
ség minden területen, ugyanakkor az irónia és önirónia ké-
pessége is nélkülözhetetlen ehhez. A személyes tapasztala-
tok átadása nagyon kényes feladat, melyben könnyen átlép-
hető az a határ, amely a pillanatnyi „sikert” követően évekre
szólóan végzetes következményekkel jár. A korosztály sajá-
tosságainak megfelelően gondosan, négy évre – sőt életre
szólóan – kell felépíteni a kapcsolatok mikéntjét, ami kezdet-
ben merev szigorúságnak tűnhet, de a 11–12. évfolyamra
már jól működő, egymás tiszteletén alapuló kapcsolatrend-
szerré és közösséggé alakul. 
- Biológia, kémia, élethelyzetek. Értékek. Konzervatív értékek,
melyek között ott van a hazaszeretet, a magyarságtudat. Sokan
keménynek tartanak, és nagyon sokan tisztelnek.
Példamutatásod a hitelességed. Sajnos manapság sokan össze-
keverik az érdekeket az értékekkel. Szerinted hogyan tudunk a
tinédzsereknek segíteni?
Elsősorban saját magunknak kell rendelkeznünk szilárd ér-
tékrenddel, mert csak ez közvetíthető. Rólam mindenki tudja,
hogy az én konzervatív értékrendem eltér az iskolára általá-
ban jellemzőtől, és bár kompromisszumok kellenek, soha
nem mentem bele elvtelen megalkuvásba. Ezt próbálom di-
ákjaim felé saját példámmal is közvetíteni, amely közös mun-
kánk minden területén megjelenik, s olyan apróságokkal kez-
dődik, mint a pontosság, a munkahelyhez, az ünnepekhez
méltó viselkedés és öltözködés, és folytatódik a munkához
való hozzáállással, a következetes és egységes értékeléssel, a
másik ember tiszteletével, a szűkebb és a tágabb közösség
megbecsülésével. Számomra a hazaszeretetet a sokszínű kul-
túránk, anyanyelvi közösségünk és közös történelmünk isme-
rete, megtartása jelenti. Szerintem a legtöbbet azzal tehe-
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tünk, hogy a pillanatnyi előnyök helyett a tisztességes mun-
kára, a tudásra és a minket körülvevő kis körökben való pél-
damutatásra helyezzük a hangsúlyt. A tisztes hétköznapok
mellett fontosnak tartom a minket, magyarokat összekötő
nagyszerű események és kiemelkedő teljesítmények megbe-
csülését is, ami a világon mindenhol magától értetődő. Nem
ünneprontásként, de meg kell fogalmaznom, mennyire értet-
lenül állok kollégáim heves tiltakozása előtt, ami a március
15-i ünneplést kísérte néhány héttel ezelőtt.
- Tíz osztályfőnökséged alatt nem egy természettudományos
tagozatbeli diákod ért el magyarból is OKTV döntős helyezést,
volt, aki a Kultúra egysége díját kapta. Te magad jelenleg művé-
szettörténetet tanulsz a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Milyen a valódi értelmiségi élet?
Meggyőződésem, hogy a valódi értelmiséginek a szűken vett
szakmája mellett magas szintű általános műveltséggel, kultu-
ráltsággal és ismeretekkel kell rendelkeznie. Ez az emberi
civilizáció alapja és ez viszi előre az emberiséget évezredek
óta. A beszűkült látókör soha nem vezet sikerre, sem az
egyén sem a társadalom szintjén. 
- Volt-e olyan a pályafutásod alatt, amire visszagondolva
még ma is mosolyogsz?
Amikor az új épületszárnyat építették, az udvarról egy befőt-
tes üvegben behoztak egy kígyót, amiről nem tudtuk András
kollégámmal egyértelműen megállapítani, pontosan milyen
faj. Valami szökött egzotikus állat, vagy csak egy rézsikló?
Éppen OKTV felkészítést tartottam, amikor a kígyó a rosszul
lezárt üvegből kiszökött. Én hirtelen mozdulattal odakaptam
és visszatuszkoltam az üvegbe, de az állat megharapott. Lett
hirtelen aggódás, a mentők, ölemben a kígyós befőttel,
bevittek az Erzsébet kórház sürgősségi osztályára. De ott se
tudtak mit kezdeni velem, mert nem bírták azonosítani – csak
egy infúziót kaptam. Közben megérkezett riasztott férjem is,
aki elvitte a kígyót az Állatkertbe. Ott gyorsan megállapítot-
ták, hogy egy ideges, de ártalmatlan rézsikló. Estére minden-
ki megnyugodott, és a férjem így kommentálta a napot. „Sok
mindent el tudtam képzelni az iskoládról, de hogy még kí-
gyók is harapnak… ez meghaladja a fantáziámat.” 
- Mi a legkedvesebb emléked a Fazekasból?
Hat éves Marci fiam első napja az iskolában. Hazafelé jövet
kérdeztem tőle, milyen volt. Azt válaszolta: „Ne izgulj, nem
lesz itt baj!”
- Akit az istenek igazán szeretnek, mestert küldenek neki.

Neked kik segítettek? Te mit üzensz nekünk?
Elsősorban Dr. Tóth Gézát említem, aki vezető szaktanácsadó
volt a Fővárosi Pedagógiai Intézetben és a Fazekas Gimnázi-
umban volt az irodája, amikor itt kezdtem dolgozni. Igazi
polihisztor volt, rendkívül széles körű szakmai tudással ren-
delkezett, melyet korának vezető értelmiségei – és itt nem
csak a biológusokra gondolok – is nagyra becsültek. Kérésére
gyakran jöttek előadásokat tartani az iskolába egészen válto-
zatos témákban.
Gömöry Andrással hosszú évtizedeken keresztül dolgoztam
együtt, s azt hiszem, mindketten sokat tanultunk egymástól.
Visszatekintve úgy látom, hogy vele, Andó Éva kollégámmal
és Tóth Gézával egy rendkívül harmonikus, jól működő és
sikeres közösséget alkottunk.
Minden tanárnak szóló üzenetemet Kányádi Sándor szavai
írják le legszebben:

„Falak omolhatnak
kövek is váshatnak,

magaslik, nem porlad
a megtartó példa.”

Rakota Edina
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Július 8-ától 12-éig Erős-Honti Julianna és dr. Erős-Honti
Zsolt szervezésében részt vehettünk az elmúlt évek első bio-
lógiatáborában a Boglártanya Erdei Iskolában, Vértesboglár
mellett. Bár a szállás egy újonnan épített, kellemes, ökológiai
gazdálkodást is vezető hely volt, mégis kicsit megtapasztal-
hattuk a nomádságot, ugyanis közel s távol nem voltak sem
lakások, sem boltok, sem vasút, csak a madarak csivitelése, a
rovarok zümmögése, a fák suhogása és a kecskék mekegése.

Bár a tábor célja elsősorban a fajismeret bővítése, a bio-
gazdálkodás megismerése, és az állat- és növénytan elmélyí-
tése volt, azért mindenkit tárt kapukkal vártak az embertanos
és sejtbiológiás OKTV-példák, az evolúcióbiológia és ökoló-
gia játékok és számítások, vagy az érdekesebbnél érdeke-
sebb előadások. Az utóbbiak által betekintést nyerhettük a
Vértesi Natúrpark madárvilágába, a rovarok életébe és vizs-
gálati módszereibe, a táj történetébe és helyes használatába,
egy ragadozómadár felnevelésébe, a virágháló, azaz a

mikorrhiza egy átfogóbb értelmezésébe.
A természet lágy ölén nem maradhatott el az izmaink tej-

savas erjesztésre kényszerítése sem: a biogazdálkodás és az
állatmentés rejtelmeibe mi is besegíthettünk egy fél napos
körbevezetés, vagy akár a népszerű reggeli etetések közben.
Ugyanakkor jobban megismerhettük a fejünk felett világító
csillagokat, melyeket a fényszennyezés a városokban eltakar,
és az éjszakai erdő titkait. Egy félnapos nappali túrán ismer-
kedtünk a tölgyesek, a szikla- és más gyepek növényvilágával
is, majd egy délután az ökológia egy másik arcát is feltárta
előttünk: a diverzitásvizsgálat során nem csupán az ürgék
lakta rét és egy gyomtársulás apró növénykéinek darabszá-
mát kellett meghatároznunk, ezek után még komoly mate-
matikai feladatok vártak ránk. A sűrű programból a madár-
gyűrűzés sem maradhatott ki, mely sokunk számára olyan
közel hozta a verebeket, mint még soha. Az orvosi szakma
iránt érdeklődők pedig Lévai Eszter orvostanhallgatótól tud-
hatták meg, hogy mi vár rájuk, ha tanulmányaikat ott folytat-
ják, ahol ő.

De persze nem maradhatott el a szórakozás sem. Az evo-
lúció rejtelmeibe nem csak a hasonló nevű társasjátékkal
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kapcsolódhattunk be, de egy héja-galamb játékkal is. És ter-
mészetesen a megszokott logikai és társasjátékok is szerves
részét képezték a mindennapoknak, ahogy a pólórajzolás, a
gumikarkötőzés és a finom étkezések, illetve a vasárnapi bio-
lógus-számháború. A tábor utolsó estéjét egy tábortűzzel,
szalonnasütéssel és közös énekléssel zártuk.

A tábor elején csapatokat alkottunk, így nem maradha-
tott el a verseny sem: a csapatoknak többször kellett együtt
dolgozniuk az öt nap során, például képeket készítettek a
tábor alatt, s ezekből a fotókból még egy kiállítás született
lett az iskola aulájában. Utolsó nap pedig egy kvízjáték során
mélyíthettük el a héten tanultakat, s a győztesekre még érté-
kes nyeremények is vártak.

Azt hiszem kis ízelítőt tudtam nyújtani mindenki számá-
ra abból a sok jóból, melyet a tábor alatt megtapasztalhat-
tunk. Bátran ajánlom mindenkinek, aki kicsit is érdeklődik a

biológia iránt, ígérem, a tábor alatt mindenki még közelebb
kerülhet az élet tudományához, s nem csak az iskolapadból,
hanem sokkal közelebbről is megtapasztalhatja azt.

Filipszki László 12.b
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Ha meglátom a Balaton egy szeletét, beleszürcsölök egy
bögre forró teába, meghallom Kismaros nevét, vagy részt
veszek egy téli, hóban gázolós túrán, mindig eszembe jut a
két felejthetetlen kémiatábor, melynek szerves részét képezi
Albert tanár úr nagyszerű szervezési készsége, Rakota tanár-
nő mennyei teái és Keglevich tanár úr mindig megújuló hu-
mora. Bár a hó idén hihetetlen módon elmaradt, sőt mond-
hatni gyönyörű időnk volt, ez senkit nem zavart meg abban,
hogy elmerüljön az OKTV és érettségi példák elképesztő
mennyiségű tömegében.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a tábor egy másik köz-
ponti témája az evés (a korábbi beszámolókból is ez derül ki),
ezért gondoltam, én is megemlítem. A Patak vendéglő idén
átépítés miatt nem tudott fogadni minket, ezért minden nap
felhozta a szállásra az ebédet és a vacsorát, ez pedig nem
csak még több mosogatnivalót jelentett, hanem a négyszer

fél órás testmozgás elmaradását is.
Természetesen az utóbbi pótlása elengedhetetlen volt,

egyik nap kisétáltunk a Duna partjára, ahol még csoportkép
is készült rólunk, két nappal később pedig a hegyet másztuk
meg, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Dunakanyarra.

A számolásos feladatok és fogós elméleti kérdések köze-
pette, melyek bearanyozták a délelőttöket és a délutánokat,
nem maradhattak el az esti előadások sem. Ezeken jobban
megismerhettük a pH-számítások rejtelmeit, a színek kémiá-
ját és a kémia színeit, a fémek tulajdonságait, illetve a mág-
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neses magrezonancia-spektroszkópiáról tartott előadás köz-
ben megtudtuk azt is, hogy miért és hol csúsztat a középis-
kolás kémia, hol egyszerűsítenek a valóságon a kémiatanárok
a sikeres érettségink érdekében.

Mindnyájan értékes és izgalmas öt napot tölthetünk Kis-
maroson, s mindenki élményekkel, de legfőképpen sok új tu-
dással térhetett haza. Érdemes volt a síszünetünket a kémia-
táborra „áldozni”.

Filipszki László 12.b

Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy összekössem e
három, egymástól látszólag távol eső témát. Amikor tanu-
lunk, minden új fogalom esetében fontos tudnunk, honnan
származik nyelvileg az adott kifejezés. Az etimológia, a szavak
eredetének vizsgálata élményszerűen segíthet a másként oly
idegen fogalmak megjegyzésében. Az anyagokat oldhatósá-
guk alapján két nagy csoportra szokás osztani: vagy hidrofil,
vagy hidrofób sajátságúak. A görög hüdór szó vizet jelent
(hidra: vízi szörny). A hidrofil anyagok vízkedvelőek, oldódnak
vizes közegben. Hidrofób társaiknak fóbiájuk van a víztől:
undorodnak, félnek, tartanak a dipólusos vízmolekuláktól, és
inkább apoláros molekulákkal elegyednek. Ilyen például a zsír,
görögül liposz. [1] Tehát a vízben nem oldódó anyagok egy
része egymásban oldódik, vagyis ami hidrofób, az egyszers-
mind lipofil (a zsírt kedvelő, zsíroldékony) tulajdonságú is.

A „-fil”, „valamit szerető” igenév számos összetett szóban
szerepel. Például: filozófia — a bölcsesség, görögül szofia
(Zsófia!) szeretete; pedofil — a gyermeket (görögül paisz, pai-
dosz) szerető; nekrofil — a hullákat (nekrosz görögül halott)
szerető. Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella leányának,
(Őrült) Johanna spanyol királynőnek voltak nekrofil vonásai
— annyira szerette férjét, Habsburg Szép Fülöpöt, hogy mi-
után az 1506-ban meghalt, Johanna nem engedte eltemet-
tetni, hanem ágyában őrizte a koporsót, amelyet többször
kinyittatott, hogy „üdvözölje” szerelme földi maradványait.
A fönnmaradt források tükrében kétségtelen, hogy már fiatal
korában is excentrikusan és hisztérikusan viselkedett, mind-
azonáltal őrültségének mértékét hataloméhes férfirokonai
minden bizonnyal fölnagyították, ürügyként használták föl a
megözvegyült Johanna kormányzatból való eltávolítására.
[2] Akárhogy történt is, a Habsburgok Szép Fülöp és Őrült Jo-
hanna házasságának köszönhetik, hogy Spanyolország a 16.
századtól őket uralta. [3] Visszatérve a „fil” kifejezéshez, ez
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szerepel a Theofil névben is, melynek jelentése: Istenszerető.
Latin fordítása: Amadeus. Mivel a Wolfgang név a magyar
Farkashoz áll a legközelebb, a nagy bécsi klasszikus zeneszer-
ző magyarított neve a következő lehet: Mozart Istenszerető
Farkas.

Mindez egy kémiaórán, a β-karotin kapcsán került szóba.
A β-karotin (C40H56) egy szilárd szénhidrogén, izoprénvázas
természetes vegyület, lipid, a sárgarépában fordul elő.
Narancssárga színét a benne található konjugált kettős köté-
sek könnyű gerjeszthetőségének köszönheti. Az élelmiszeri-
parban antioxidánsként, azaz tartósítószerként (E160), vala-
mint színezőanyagként használják. Ráadásul az A-vitamin
provitaminja, vagyis a jó látás megőrzésében is fontos. Az
imént említett etimológiai fejtegetést a karotinoidok lipofil
tulajdonságát tanítva egy mazsolának szántam a kémia szá-
raz kalácsába. Egyik kedves, latinajkú 10.b-s lányom az óra
után megkérdezte, miképp jelentheti az „Amadeus” azt, hogy
„Istentszerető”, amikor a „Deus”, vagyis „Isten” szó nem tárgy-,
hanem alanyesetben áll, és az igenév sincsen rendben. Az
„ama” ugyanis azt jelenti: szeress! (Az „Istentszerető” nyelvta-
nilag helyesen „Deum amans” lenne). Kapásból nem tudtam
válaszolni, ezért egyik szemem sírva fakadt. A másik viszont
nevetett, hiszen az ilyen pillanatokért érdemes tanítani.
Fölkeltettem valakinek az érdeklődését! Igaz, nem a β-karotin
iránt.

Utánanéztem a kérdésnek. Számos érdekes dolog derült
ki. Először is: az „Istenszerető” név görögül két változatban is
létezik. (1) Filotheosz: Isten kedveltje. (2) Theofil: Istent kedve-
lő. Ez helyesen ragozva „Theufil” (genitivus) lenne. Úgy tűnik,
az antik nevek grammatikailag nem mindig kifogástalanok.
Az Amadeus — a szóösszetétel sorrendje alapján — a két ver-
zióból inkább az elsőhöz áll közel. Benne az ama nem felszó-

lító mód (imperativus), a név egyszerűen a két szótő összeté-
tele, és az -us végződés valószínűleg nem a Deus us-a, hanem
általános hímnemű névképző. Segítségével az Amadeus
(Isten kedveltje) szó ragozható.

Az, hogy az amo ige és a Deus szavak az összetételen belül
nem ragozottak, nem szokatlan — számos más latin név ese-
tében is így történt. Természetesen ismerünk nyelvtani szem-
pontból helyesen képzett neveket is. 372-ben Szent
Ágostonnak 18 éves korában, megtérése előtt (amikor még
nem folytatott szent életformát) egy karthágói leánytól
házasságon kívül született egy gyermeke. Neve Adeodatus
(Istentől adott) lett. Hasonló névképzéssel jött létre Deusdedit
(Isten adta) 11. századi todi-i bencés, kánonjogász, utóbb
bíboros neve. Deusdedit VII. Gergely közeli munkatársa lett,
egyes vélemények szerint a pápa neki mondta tollba a pápa-
ság hatalmi igényeit rögzítő Dictatus Papae-t (1075), vagy
egyenesen ő írta. Annak ellenére emelkedett magasra az egy-
házi ranglétrán, hogy anyjától ragozhatatlan nevet kapott.

Végül térjünk vissza a „-fil” és az Amadeus szavakhoz,
illetve következzék egy kis tabudöntögetés Mozart vonatko-
zásában! A jeles muzsikus a Wolfgang Amadeus Mozart nevet
ebben a formában valószínűleg sosem használta. Wolfgang
Mozartként élt. Ha aláírásában ritkán második utónevét is
kiírta, az franciásan Amadé volt. [4] Nem francia nyelvű szö-
vegben is így olvassuk. Egy-két alkalommal tréfából írt alá
latinosan, Wolfgangus Amadeus Mozartus-ként. A zenetörté-
nészek mind inkább Wolfgang Amadé Mozartról beszélnek.
Miloš Forman híres filmje (1984) — mely Mozartot alpárian
trágár, eszelősen röhögő és pöffeszkedő figuraként ábrázolja
— címe hibásan lett Amadeus. A zeneszerző 1756. évi keresz-
telési anyakönyvi kivonatában a következő utónevek olvas-
hatóak: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus.
A mellékelt képen [5] ez a második rovatban látható. A har-
madik rovatba a szülők neve került, itt találjuk a Mozart veze-
téknevet. Az anyakönyvi kivonat, melyben a korban tényle-
gesen használt görögös Theofil névalak szerepel, egyszers-
mind azt is bizonyítja, hogy a Theofil és az Amadeus név való-
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ban ugyanaz — de Mozart a keresztségben az elsőt kapta.
A kisgyermek Mozart elsőként kinyomtatott, már opusszám-
mal is ellátott művein a J. G. Wolfgang Mozart névalak
maradt fönn. A „G” jelentése: Gottlieb, a Theofil német meg-
felelője. Hogy a kép még bonyolultabb legyen: a név a zene-
szerző 1782. évi házasságkötése kapcsán keletkezett doku-
mentumokban Wolfgang Adam Mozartként szerepel. Az
Amadeus név csak Mozart halála után terjedt el, meggyöke-
rezését nagyban elősegítették a klasszicizáló hajlamú német
zeneműkiadók. [6] A teljesség kedvéért: Johannes Chrysos-
tomus Aranyszájú Szent János, egy 4. században élt keleti
teológus, püspök, egyházatya latin neve, akinek liturgikus
ünnepe január 27-én van. Ezen a napon született Mozart, így
lett Aranyszájú Szent János a komponista védőszentje.

Rövid eszmefuttatásom végére értem. Remélem, tudtam
újat mondani annak, aki végigolvasta. Takács Bogi kérdésé-
ből kiindulva, abban a meggyőződésben írtam, hogy a
kémia, a történelem, a zenetörténet és a nyelvészet külön-
külön is érdekes tudományok — hát még ha vegyítjük őket!

[1] Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár.
Celldömölk, Pauz-Westermann, 1998. 92.
[2] Mészáros Márton: Johanna, az őrületes nő. Szerelem,
téboly és hataloméhség. Múlt-kor 6. (2015) 4. sz. 112–117.
[3] Ural: valaki valakit úrként ismer el maga fölött, tisztel. A ki-
fejezést valamilyen érthetetlen okból kifolyólag a legtöbben
fordítva használják. A magyar nyelv történeti-etimológiai
szótára. III. Főszerk. Benkő Loránd. Bp., Akadémiai, 1976. 1035.
[4] https://hu.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Mozart's_name
[6] Maynard Solomon: Mozart. Bp., Park, 2006. 316–317.

Keglevich Kristóf

Fény. Ez az elektromágneses hullám elengedhetetlen az
élőlények számára, mivel majdnem mindegyiküknek közvet-
lenül, vagy közvetetten szüksége van rá, hiszen az általunk jól
ismert élőlények számára az egyedüli jelentős energiaforrás,
melyet a Nap biztosít. Az autotróf életformák a fényigényes
fotoszintézis által nem csak szerves anyagaikat teremtik meg,
melyből a heterotróf élőlények saját testüket felépíthetik,
hanem a legtöbb organizmus számára elengedhetetlen oxi-
gént is előállítják. Ezen túl befolyásolja a társulások szintezett-
ségének és mintázatának kialakulását, a növények csírázását
és virágképzését; a fényérzékeny sejtekkel rendelkező állatok-
nak pedig az aktivitását, különböző életfolyamataikat, melyet
az éjszakák-nappalok, illetve az évszakok változása idéz elő.
Van-e hát értelme fényszennyezésről beszélni, annak ellenére,
hogy hivatalosan még nem nyilvánították környezetszennye-
zésnek (pedig ismerjük a negatív hatásai)? Véleményem sze-
rint igen. A médiából a fényszennyezésről a legritkább eset-
ben hallunk. Ezért először azt akartam kideríteni, hogy az
emberek mennyire jártasak a témában: 100 alanyt kérdeztem
meg. A diagram jól szemlélteti az emberek válaszainak meg-
oszlását [1]. Elmondható, hogy a megkérdezettek közel 60%

nem tudta, hogy mi is az a fényszennyezés.
De mi is pontosan a fényszennyezés? „Az a mesterséges

fény, ami nem kizárólag a megvilágítandó felületre, - irányba és
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nem a megfelelő időszakban [2] jut, ezzel káprázást, birtokhá-
borítást, az égbolt mesterséges fénylését, vagy bármi más nem
kívánatos környezeti hatást okoz.” [3] Ezt a legkönnyebben úgy
érthetjük meg, ha két különböző pontról felnézünk az égre, és
összeszámoljuk a csillagokat. Ha ezt megtesszük a Polaris
Csillagvizsgálóból és a Zselici Csillagparkból, megdöbbentő
eredményre juthatunk. A Zselicből a jó szemű megfigyelő két-
háromezer csillagot láthat derült, holdmentes estéken, míg
Budapesten majdhogynem két nagyságrenddel kevesebbet.

Megfigyelhetjük úgy is a fényszennyezést, ha eltávolodunk
egyik nagyvárosunk közeléből sík terepen, majd visszanézünk
felé. Nagyon feltűnő a város helye körül látszó sárgás-vöröses
színű fénykorong. 

Milyen természetes fényforrásokat ismerünk? Számuk
igen kevés. Nappal kizárólag a Nap fényét sorolhatjuk ide,
éjszaka pedig a Holdat (mely valójában a Nap fényét veri visz-
sza), és a csillagokat. Ide tartozik még a különféle fluoreszkáló,
foszforeszkáló és lumineszkáló testek által kibocsátott fény,
illetve az esetenként felbukkanó villám, a kiömlő magma, a
sarki fény, vagy pedig az erdőtűz.

Melyek azok a mesterséges objektumok, melyek a hozzá-
járulnak a fényszennyezéshez?
1. Sportvilágítás, mely alatt leginkább sötétben, stadionban
játszódó sporteseményeket értjük. A világításnak egyenletes-
nek és elég erős, ezért nagy teljesítményű, távolra kihelyezett,
fémhalogén lámpát használnak. Hasonló világítások vannak
például fesztiválokon, koncerteken. Ekkor össze-vissza szórják
a rendkívül változatos spektrumú fényt.

2. Közvilágítás alatt az összes közút világítását, és az autópar-
kolók, a középületek előtt, a közlekedési eszközök megállói-
ban és egyéb helyeken lévő, közlekedés, köz- és vagyonbiz-
tonság érdekében kihelyezett rendszeres, meghatározott idő-
tartamú, összefüggő világítást értjük. Sajnos manapság ezek a
világítótestek nem oda, vagy nem csak oda szórják fényüket,
ahova kellene [4], mert rossz a kivitelezésük, illetve gyakran
felesleges időintervallumokban is égnek. 
3. A parkvilágításnál, ahol fontos a jó színvisszaadás, kompakt

fénycsöveket, vagy fémhalogén lámpákat használnak, melyek
gyakran mindenfelé szórják a fényt. Közvetlenül ez zavarja a
legjobban az élővilágot: a park állatait és növényeit. 
4. A díszvilágítással az éjszakai városképet teszik esztétikussá.
Fényárvilágítás esetén az épületek monumentalitását akarják
hangsúlyozni, ezért nagy teljesítményű, széles látószögből
világítótesteket alkalmaznak, távolról. Jelentős a fényszeny-
nyező szerepük, mert már a csillagászoknak is nehezen kiszűr-
hető fémhalogén lámpákat használnak, és a horizont fölé kül-
dik fényüket, ahogy a füzér világítás esetében is.
5. A magán- és reklámcégek is gyakran „élnek a fényszennye-
zés lehetőségével”. Nagyon sokszor irodaházakban, közértek-
ben, plázákban, éttermekben és egyéb helyeken éjszaka fel-
kapcsolva hagyják a világítást. A reklámvilágítás a fogyasztói
társadalom szörnyetege: még éjszaka is egy-egy termékre
hívja fel a figyelmet. Használnak színes neoncsöveket, melyek
szintén mindenfelé szórják a különféle spektrumú fényt, és
óriásplakátokat, melyeket nagyteljesítményű lámpákkal sok-
szor alulról világítanak meg. [6]
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Milyen káros hatásai vannak a fényszennyezésnek, hogy
ennyit foglalkozunk vele? Az élővilág szerves anyagának meg-
termeléséhez elengedhetetlen a fény, hiszen a fotoszintézis
fényszakaszában a fotolízis során a fény segítségével bontó-
dik a víz elektronokra, hidrogénionra és oxigénmolekulára. És
minél több fényt kap a növény, annál intenzívebb a szerves
anyag és az oxigén termelése [7]; ám fény minősége sem elha-
nyagolható, ezért nem vonhatjuk le, azt a következtetést,
hogy a növényeknek jót tesz a fényszennyezés. Ezen kívül hat
a növények virágképzésére (fotoperiodikus indukció); eszerint
léteznek hosszúnappalos és rövidnappalos növények. Ha egy
rövidnappalos növény napi ritmusában 12 óránál hosszabb
időtartamú fényt kap, vagy megszakítja bármilyen fény a
megvilágítatlan szakaszát, akkor előfordulhat, hogy nem
képez virágot és nem tud szaporodni. A túl sok fény némely
növény esetében a csírázást is lehetetlenné teheti. Az éjszaka
megvilágított vízpartok mentén pedig feldúsulhatnak külön-
böző mikroorganizmusok (például: zöld szemesostoros) a
pozitív fototaxis miatt.

Az állatoknál és az embernél okoz talán több gondot a
fényszennyezés, hiszen felborítja az évmilliók alatt kifejlődött
belső biológiai órájukat. A hosszabb nappalok többféle,
főként a szaporodással és az egyedfejlődéssel kapcsolatos
folyamatokat mobilizál: például a teljes átalakulással fejlődő
rovarok bebábozódását, a szarvasfélék családjába tartozó
állatok agancsképzését, vagy a madarak és a hüllők tojásraká-
sát. Az állatok aktivitását is befolyásolja a fény. Feloszthatjuk
az élőlényeket nappal aktív (diurnális), szürkületkor aktív (kre-
puszkuláris), éjjel aktív (nokturnális), illetve sötétben élő (bar-
langi, földalatti, vagy mélytengeri) és változóan aktív (kate-
merális) állatokra. Természetesen az utóbbi két csoportra a
fényszennyezés nem hat, a krepuszkuláris állatoknak pedig
csak hosszabbá válik az aktív időszakuk.

A nokturnális állatok esetében már sokkal nagyobb károk-
ról beszélhetünk. A költöző madarak gyakran éjszaka utaznak,
s ekkor a holdat és a csillagokat használják tájékozódási pon-
tokként. Így a megjelenő világító műholdak eltéríthetik őket a
helyes irányból, az égbolt háttérfényességének a növekedése
pedig eltakarhat bizonyos tájékozódási pontként használt
csillagokat. A tojásból kibújt tengeri teknősök éjjel indulnak a
tenger felé a biztonságos sötétségben, a vízfelület tükröződé-
se felé. Ám a part menti lámpák miatt gyakran az ellenkező
irányba mennek. Sokszor lerövidül egy-egy éjszakai állat táp-

lálkozási ideje, mert nincs elég sötét, máskor pedig egy-egy
megvilágított autóút elszakítja egymástól a nagyon kis fényre
érzékeny egyedeket, mert megvakítja őket. Minden éjjel
tapasztaljuk, hogy különféle rovarfajok keringenek az égő
lámpáknál. Ennek az az oka, hogy a Hold alapján tájékozód-
nak (fototaxis), mely számukra a végtelenben van. Ám nem
tudják elkülöníteni a fényeinket az égi kísérőnk fényétől, ezért
azt „nevezik ki holdnak”, s mivel ez nincs a végtelenben, spirál
alakban közelítik meg. Emiatt gyakran elszakadhatnak a
hímek és a nőstények egymástól, nem tudnak szaporodni,
mert a hímek „megakadnak” egy lámpánál. Vannak olyan
állatok is, főleg vízi rovarok (kérészek, szitakötők), amelyek a
polarizált fényhez vonzódnak (polarotaxis), az ő esetükben
még fokozottabban érvényesül a fényszennyezés, hiszen ele-
gendő egy visszatükröződő felület, és máris elveszthetik tájé-
kozódásukat.

A diurnális állatokra is hatással van a fényszennyezés; ha
később hajtják álomra a fejüket, kipihenetlenné válnak. A fény
okozta fáradtság már az emberekre is jellemző. A többi emlős-
állathoz hasonlóan fontos agyban található szervünk a toboz-
mirigy, mely fáradtságot és elálmosodást lehetővé tevő mela-
tonin hormont (N-acetil-5-metoxi-triptamin) termeli. E hor-
mon termelését mindenekelőtt a fény befolyásolja: ha keve-
sebb fény jut a szembe, ezt a retinán található ganglionsejtek
továbbítják szuprakiazmatikus mag(vak)nak (SCN), mely az
agy belső órája, és ez pedig beindítja a tobozmirigy hormon-
termelését. Ha pedig túl sok a fény, a melatonintermelés nem
indul be, így nincs fáradtságérzet. Ettől független még meg-
marad az alvásigény, így ez a fáradékonyság, később a stressz,
az ellenálló képesség csökkenés, és depresszió forrása lehet.
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Ezen kívül a hormon hiányában nagyobb az emlő-, bél-, és
májrák kialakulásának esélye, csökken az immunglobulinok
száma, és nagyobb a DNS károsodásának az esélye, nők ese-
tében az ösztrogén szintjét is befolyásolja.

Az égbolt háttérfényességének növekedése megnehezíti
a kozmológusok munkáját, hiszen a távcsöveikkel sem tudnak
könnyen átlátni az égboltra sugárzott fényen. Olaszországban
alakult egy intézet, amely az éjszakai égbolt állapotával fog-
lalkozik. A háttérfényességet bonyolult mértékegységgel
mérik [8], és megállapították, hogy Magyarország teljes lakos-
sága olyan helyen él, ahol fényszennyezésről beszélhetünk,
mert meghaladja a felállított küszöbértéket. Más kutatásuk-
ban azt vizsgálták, hogy milyen erős fényű csillagok láthatóak
Európából, ha egy adott ponton felnézünk az égboltra. Ebből
az derült ki, hogy Európában szinte nincs is már olyan hely,
ahonnan láthatnánk eredeti, természetes állapotában az
égboltot.  

„… a fényt a megvilágítandó tárgy felé kell irányítani,…”
[9] Egyik lehetséges módja a fényszennyezés csökkentésének.
Már írtam, hogy a legtöbb fényszennyező egység szerteszórja
a fényt, ahelyett, hogy a megvilágítandó pontba fókuszálná.
Ehhez hasonló fényszennyezést csökkentő dolgokat már tör-
vénybe is iktattak Csehországban: „ A hirdetőtáblák csak felül-
ről világíthatóak meg.” vagy „A szobrokat mindenekelőtt meg
kell próbálni felülről megvilágítani.” vagy „Tilos bármilyen
típusú fölfelé irányuló nyaláb használata.” [10] Hazánkban is
történt már előrelépés a téren, például a MÁV a 2000-es évek
elején korszerűsítette világítástechnikáját: 16000 új lapos
burát alkalmazott, melyek a lámpa síkja fölé egyáltalán nem
sugároznak. Másik lehetséges mód a csökkentésre, ha sokkal

jobban szabályozzuk a különböző reklám-, és szórakozás cél-
jára alkalmazott fényeket, illetve felülről világítjuk meg
műemlékeinket. A fény irányán kívül változtatni kellene a fény
minőségén is. A mostanság elterjedt LED-eknek jó a fényhasz-
nosítása, de 125,6-188,4 lumen a fényáramuk másodpercen-
ként, ami 20-30-szorosa egy gyertyáénak. Így hiába olcsóbb a
világítás, ha rossz irányba, rosszkor, sokkal több fényt enge-
dünk. Ezért ebből a szempontból valamivel jobbak voltak a
hagyományos izzólámpák és a nátrium-, és higanygőzlámpák.
Ráadásul a legtöbb LED fénye a kékes és ultraibolya tarto-
mányba esik, 450-500 nm-es hullámhosszal, ami leginkább
gátolja a melatonintermelést, és amelyre a rovarok a legérzé-
kenyebbek.

Végül pedig adódik a kérdés. Mégis mennyi energiát
áldozunk erre? Néhány adat: a közvilágítás 15%-át teszi ki a
bolygó villamosenergia-felhasználásának. Európában körül-
belül 60 millió utcai fényforrás található, melyek üzemeltetése
évi 15 millió tonna szén-dioxid kibocsátásába kerül.

Több különböző üzletet megkérdeztem, hogy mennyit
költenek az éjszakai világításra és milyen célból, például
gyógyszertárat, ofotértet, utcasarki kisboltot, nagy üzletlán-
cot, de sajnos egyik sem tudott az első kérdésünkre pontos
választ adni. Néhol az alkalmazottak nem fértek hozzá ezek-
hez az adatokhoz, illetve mindenhol jelen volt egy olyan
tényező, mellyel a kezdetekkor nem számoltam: a villanyóra
éjszakánként nem csak a világításra pazarolt áramfogyasztást
méri, hanem más dolgok működését is, például gyógyszer-,
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vagy élelmiszerhűtőkét, a biztonsági rendszer működéséhez
szükséges energiát. Volt olyan hely, ahol csak a kirakatot vilá-
gítják éjszaka reklámozás céljából, máshol pedig a biztonság
miatt van (elméletben, ha éjszaka az utcán lévő emberek moz-
golódást látnak bent, akkor felhívják a rendőrséget), illetve
olyan üzlet is volt, ahol gyakran csak hanyagságból maradnak
égve a lámpák.

Hat különböző külterületi reklámcéggel is megpróbáltam
felvenni a kapcsolatot, ezek közül kettőtől (A és B) [11] kaptam
választ a kérdéseinkre. A B cég plakátjainak csak egy része
megvilágított, ez körülbelül 50 db-ot jelent, a másik cég pedig
erre a kérdésünkre nem adott választ. A tendencia, melyet
fentebb említettünk megfigyelhető az A cégnél: régebben 70
W-os fémhalogén lámpákat, manapság pedig 20 W-os LED-
eket alkalmaznak; egy 12 m2-es táblánál pontosan két dara-
bot. B cég az óriásplakátjait és molinó felületeit 2-4 darab 120
W-os lámpával világítja meg, míg az épületháló helyszíneket
250 W-os égőkkel. Mindkét cég átlagosan 6 órán át világítja
meg naponta a felületeit. Így A cég egy plakátra naponta
0,240 kWh vagy 0,840 kWh energiát, míg B cég 1,44-2,88 kWh
vagy 3,0-6,0 kWh energiát fogyaszt.

A BDK-tól, a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.-től is kap-
tam adatokat, melyek az ezen az oldalon található táblázat-
ban vannak. Díszvilágítást a BDK-tól azok az épületek kapnak,
melyek s 67/2012 (IX.28.) Főv. Kgy. rendeletben fel vannak
sorolva. Díszvilágítási üzemmódban égnek ezek a fénycsövek,
halogén izzólámpák, nagynyomású nátriumlámpák, fémhalo-
génlámpák, LED-ek: nyáron 01:00 óráig, télen 24:00 óráig.
Körülbelül 20000 díszvilágítási világítótest található a főváros-
ban a BDK üzemeltetésében, melyek a járdaszinten, az épüle-
tek homlokzatán vagy a tartószerkezeteken vannak elhelyez-
ve. A 2000-es évek elejétől ugrásszerűen megnőtt a díszkivilá-
gított objektumok száma és megkezdődött a lámpák korsze-
rűsítése.

A közvilágítási adatokból leolvasható, hogy 199442 db
lámpa vesz részt a közvilágításban (ezek összteljesítménye
19,827 MW), ám ebből le kell vonni 19500 db fényforrást
(0,734 MW-ot), ugyanis olyan helyen találhatóak, hogy nem,
vagy csak csekély mértékben vesznek részt a fényszennyezés-
ben (17800 db az aluljárókban, 1450 db árkádokban és 200 db
a budai Alagútban. Ez így 179942 db fényforrást takar, melyek
összteljesítménye 19,093 MW. Az adatok alapján egyszerűen
kiszámítható, hogy egy lámpatest átlagosan 100 W-os. A köz-

világítási naptárból kiderül, hogy évente 3990 órát működnek
átlagosan az utcai lámpák, ám Budapesten még ehhez körül-
belül 160 órát hozzá kell adni, a magas belvárosi épületek
miatt; ez évi 4150 órát jelent (az év 47,37%-a). Ebből pedig
kiszámíthatjuk, hogy Budapest közvilágításának évi fogyasz-
tása 77,136 GWh, napi fogyasztása pedig 211,33 MWh. [12] Ez
a fogyasztás az egész éjjeles üzemmódú lámpatestekre szá-
mítva [13].

A budapesti közvilágítás leggyakoribb fényforrása a
nagynyomású nátriumlámpa, de még fénycsövek, fémhalo-
génlámpák, LED-es fényforrások, és higanylámpák is vannak a
hálózaton. 2000-től az elavult higanyos világítótestek cseréje
korszerű nátriumos világítótestekre 2004-re fejeződött be, ez
90 000 testet jelentett, amelyek a kialakításuknak (az új világí-
tótest burája kevésbé domború, jobb ernyőzöttséggel rendel-
kezik, emiatt a felső féltérbe kevesebb fényt juttat) köszönhe-
tően kisebb mértékben fényszennyezők, mint elődeik. 2011-
től a lámpabeszerzéseknél azokat a lámpatesteket preferálják
melyeknek alacsonyabb az ULOR  értéke 2013-ban és 2014-
ben túlvilágított területeken (pl.: Kerepesi út, Budafoki út) tör-
tént teljesítménycsökkentő fényforrás- és előtétcserék során
400 W-ról 250 W-ra ill. 250 W-ról 150 W-ra csökkent a fényfor-
rások névleges teljesítménye az egyes lámpahelyeken. 2015-
től a Budapesti Világítási Mestertervben foglaltak szerint kell
megtervezni, létesíteni az új dísz- illetve közvilágítási hálóza-
tokat, eszerint Budapesten ULOR 3%-nál nagyobb horizont
fölé sugárzó közvilágítási lámpát tilos telepíteni. A jövőben
felszerelendő LED-es fényforrású világítótestek távfelügyeleti
rendszeren keresztül történő fényáram szabályozása lehetővé
teszi, hogy tovább csökkenjen a felső féltérbe kibocsátott
mesterséges fényáram mennyisége. Ez egy 2014-es projekt
része a közvilágítás energiafelhasználásának redukálása érde-
kében: olyan közvilágítási rendszer (E+grid) fejlesztésébe kez-
dett a GE Hungary Kft., az MTA, valamint a BME, melynek kere-
tében a lámpatesteket napelemek segítségével, napenergiá-
val töltik fel, sőt olyan akkumulátorokkal rendelkeznek,
melyek a lámpák működésénél több energia tárolására képe-
sek. Így a megtermelt fölös energia visszatáplálható a villa-
mosenergia-hálózatba és a közvilágítás üzemeltetői aktív sze-
replői lehetnek az energiapiacnak. Ráadásul a rendszernek
intelligens vezérlőrendszere és szenzorai vannak: érzékelik az
időjárást, a természetes fényeket és a forgalom intenzitását,
ez alapján világítanak. A rendszert tavaly nyáron kezdték tesz-
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telni Csillebércen, és ez sikeresen zárult december 31-én,
hamarosan tovább fejlesztik.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a fényszennyezés
még nem terjedt el annyira sem a köztudatban, sem a kör-
nyezetvédők körében, mint más környezetszennyezési
módok, ugyanakkor komoly rövid- és hosszú távú következ-
ményekkel jár, mind ökológiailag, mind egészségügyileg. [15]
Ugyanakkor ez a környezetszennyezési mód – mostani tudás-
unk alapján – a legkevésbé csökkenthető, hiszen a mai kor
emberének éjszaka is szüksége van a fényre, s ennek erejét
nem csökkenthetjük a végtelenségig, így ezekben a percek-
ben egyelőre kiküszöbölhetetlennek tűnik. De érdemes bele-
gondolnunk, hogy mi a jobb: gyönyörködni éjszakánként a
budapesti panorámában, vagy nyugodtan, rovaroktól mente-
sen, álomra hajtani a fejünket a csillagos ég alatt…
(Meg kell említenem Borbás Bencét és Füleki Fábiánt, akik nél-
kül ez a projektmunka nem készülhetett volna el. Illetve ez
csupán egy kivonata az eredeti dolgozatnak.)

[1] Kaptunk egészen elképesztő válaszokat azoktól, akik
magukról úgy gondolták, hogy tudják mi a fényszennyezés;
egy kis ízelítő ezekből: „A fényszennyezés oka kizárólag az
USA.”, „A fényszennyezést okozója az időjárás.”, „Azért van,
mert a Föld ellenállóképessége megszűnt”.
[2] A fényszennyezés leginkább a nappalok és éjszakák válto-
zásában a sötét periódusra jellemző, és ekkor is észlelhető,
ezért most mi is ezzel fogunk foglalkozni
[3] fenyszennyezes.hu/fenysz.html – IDA Magyarország
[4] A lámpatestek gyakran nincsenek felszerelve sugarakat
koncentráló tükrökkel, illetve a burájuk alakjából adódóan
szétszórják a fényt vízszintes irányban is, ezáltal akár 5000
méterről is láthatóak lesznek.
[5] Még bizonyosan sokféle fényszennyezési formát lehetne
felsorolni (például az űrállomások, melyek még ökológiai
szempontból nem, de csillagászatiból már jelentősek).
[6] Ez egy telítési görbe, tehát nem fokozható a végtelenségig,
illetve más tényezők is befolyásolják, például a CO2 mennyi-
sége.
[7] Például a klorofilok a vörös és a kék tartományú fényt tud-
ják felhasználni.
[8] A teremésztes háttérfényességet a nagyon távoli csillagok,
az állatöv, és galaxis összemosódó fényéből számolják.
„Átlagos értéke … 86 millió foton másodpercenként egy szte-

radián térszögból és 1 négyzetcentiméternyi felületen mérve.
A világítástechnikában használatos egységben ez a fénysűrű-
ség körülbelül 0,252 mcd/m2”* onnantól számít valami fény-
szennyezett helynek, ha a mesterséges háttér eléri a termé-
szetes 10%-át.
*Dr. Kolláth Zoltán: Világítástechnikai Évköny 2002-2003 114.
oldal
[9] IAU Information Bulletin 83. száma, Elektrotechnika (folyó-
irat) 2001/május 183. oldal
[10] Természetesen ez nem ennyire egyszerű. A nem síküveg
burával rendelkező lámpatestek cseréje több milliárdos tétel,
illetve vannak olyan esetek, amikor az oszlopok és kábelek
cseréjére, vagy áthelyezésére lenne szükség. Ezen kívül ott
van még a reflektálódó fény problémája is.
[11] A cégek kérésére nevüket nem közöljük.
[12] A leghelytállóbb megfogalmazásban, körülbelül ennyi
volt 2014-ben a budapesti fogyasztása. 
[13] Léteznek még egész napos üzemmódú és reggeltől estig
üzemmódú lámpák is, de ezek százalékos aránya (3,3%) is és a
fényszennyezésben játszott szerepük is elhanyagolható (alul-
járó, alagút).
[14] ULOR (Upper Light Output Ratio): a horizont fölé eső
sugarak aránya. 
[15] Sok más adatot is találtunk (pl.: Világítástechnikai évköny-
vekben), ám ezek sajnos már nem fértek bele a dolgozatunk-
ba.

Filipszki László
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Can a lesson held by a substitute teacher be useful?
Last year one of these lessons in class 6.b proved to be truly
successful. The students were asked to suggest a good
theme for the upcoming English Camp of 2015. The enthu-
siastic pupils of the class came up with several great ideas
and finally the ‘creative team’ agreed that ‘Time Travel’
would be the perfect theme for our summer camp. 

Our program staff involving two teachers (Ungor
Andrea and Tokár Gábor) and 14 counsellors (many of
whom are former Fazekas students from 2012d) approved
of the time travel theme and soon started to plan activities.
We compared time travel movies and time machines,
played a film quiz prepared and hosted by Umathum Dóra
(12.a) and had a talent show on the first day. 
We began our journey with a medieval times day, on which
we designed coats of arms with authentic charges and stu-
died a bit of heraldry on the second day. We explored a vari-
ety of different eras and places. There were shocking but
true stories about the most transformative period of
American history, the Civil War, followed by a day on which

we tried to speculate about the future. Every day we liste-
ned to music that reflected the daily themed time period or
place of travel and one day was totally dedicated to the his-
tory of music. 

Our campers also engaged in many traditional camp
activities, such as Treasure Hunt, Minute to Win, Quiz Night,
Camp Fire Night and Karaoke Night. We carried on with last
year’s invention, the Rotation Session. During the sessions
campers designed and built water towers with a counsellor
who studies architecture at university. They also learnt
songs to be sung at the end of the camp, baked traditional
English and American cakes and practised the art of pho-
tography thanks to Kovács Levente (12.d). There were some
paper craft sessions as well, where our campers folded
paper dinosaurs with the help of Kiss Niki and Balázs Nati
(12.d). 

The English Camp in Fonyód always concludes with
performances of the teams working together during the
project sessions and a concert where teams sing the song
they learnt during the rotation session (this year the songs
were related to the time periods we talked about). This
year, besides having a theatre performance about time tra-
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vel, we had a film made, an online magazine published and
a time capsule built. The team who built the time capsule
collected some funny scenes from the camp. Let us finish
this report with those unforgettable moments of mirth
written by Flóra Koródi (12.d): 

Day 1: Talent Show
Andris was demonstrating how to solve Rubik cube puzzles
when Zsolt interrupted: “That isn’t even a cube!” “If you
really want to know, it’s a TETRAHEDRON” came the sassy
reply from Andris and the audience burst out in laughter.

Day 2: Baking session 
We were collecting names of ingredients for our guacamo-
le. There was some sour cream to be used and the students
didn’t know what that particular dairy product is called in
English. Finally, one of the girls came up with an awesome
idea; her face lit up and she shouted out in delight: “MILK
UP!”

Day 5: ‘Assassin’ Game
Andy’s children had the task to ‘kill’ the Korinek twins and
they succeeded in doing so. The children went up to Andy
and one of them grimly complained: “Andi néni, az ön csa-
ládja kiirtotta az én családomat!” Beni’s, Andy’s son shouted
from a distance: “Ádáz háború folyik”.

Day 6: Minute to Win, Never-ending-story Station
The students had to listen to an imaginary CNN TV show
about Harry Potter series and had to recite the report as
close to the original version as they could. The performan-
ce of the teams was evaluated based on how many they
could remember from the previously selected words. The
last member of a team tried to figure out the original story
by listing all the possible options: 

“Nem biztos, hogy lesz folytatás. Sőt, biztos, hogy nem
lesz!”
“Könyvben írta meg, úgy értem rendes könyvben, nem
valami drámában!

Day 2: Treasure Hunt –TAUTOLOGY
The students got the difficult task to find something cold in
the sweltering heat of the summer of 2015 and many of
them came up with most creative ideas but one group, the
Axolotls, brought a few ice cubes and handed it to the
counsellors. The counsellors asked for explanation but the
presenter forgot the original task. All of a sudden he ans-
wered cheerfully: 
“This is ice because it is … ICE.”

Lehet egy helyettesítő tanár által tartott óra hasznos?
Tavaly a 6. b-ben tartott egyik ilyen óra végül igen sikeres-
nek bizonyult. A diákok azt a feladatot kapták, hogy java-
soljanak egy jó témát a 2015-ös angol nyelvi táborra. Az
osztály lelkes diákjai számos nagyszerű ötlettel álltak elő és
végül a ‘kreatív csapat’ megegyezett abban, hogy az
‘Időutazás’ lenne a legmegfelelőbb téma nyári táborunk-
hoz. 

A két tanárból és 14 ifiből álló programszervező csapat
elfogadta a témát és hamarosan elkezdték a foglalkozások
megtervezését. Összehasonlítottuk az általunk ismert idő-
utazásról szóló filmeket és időgépeket, filmes vetélkedőt
tartottunk és megrendeztük a hagyományos KI MIT TUD
programunkat is az első napon. 

Utazásunkat egy középkori témanappal kezdtük, ame-
lyen korhű címereket terveztünk címerállatokkal és egy ki-
csit tanulmányoztuk a címertant, majd sokféle egyéb kor-
szakot és helyszínt. Elhangzottak sokkoló, de igaz történe-
tek Amerika egyik legmeghatározóbb korszakából, a pol-
gárháborúból, majd ezt követte egy nap, amelyen a jövőről
elmélkedtünk. Minden nap olyan zenét hallgattunk, amely
kapcsolódott ahhoz az időszakhoz vagy helyszínhez,
amelyről éppen szó volt. Az egyik napot teljesen a zenének
szenteltük, a zene történetét dogoztuk fel. 

Táborozóink sok hagyományos tábori programban is
részt vettek, volt például Kincskeresés, ‘Egy perc és nyersz’,
esti vetélkedő, esti tábortűz (ami általában a gitárkíséretes
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éneklését jelenti a hagyományos angol táboros daloknak)
és karaoke. Folytattuk az előző évi újdonságot is, a vetés-
forgószerűen szervezett foglalkozásokat. A foglalkozások
alatt a táborozók víztornyot terveztek és építettek egy épí-
tészetet tanuló egyetemista ifi segítségével, dalt tanultak,
amit a tábor végén előadtak, hagyományos angol és ameri-
kai süteményeket sütöttek és a fotózás művészetével
ismerkedtek Kovács Levente (12. d) jóvoltából.
Papírhajtogatást is volt, melyen dinoszauruszokat hajtogat-
tak a táborozók Kiss Niki és Balázs Nati (12. d) irányításával. 

A fonyódi tábor mindig előadásokkal ér véget. A pro-
jektórákon felkészült csapatok bemutatják az egész tábor-

nak, mivel készültek és a vetésforgó egyik állomásán felké-
szült csoportok pedig koncertet adnak (az idén az egyes
korszakokhoz kapcsolódó dalokkal készültek). Ebben az
évben az időutazásról készült darab mellett készült film,
kiadtunk egy online magazint és építettünk egy időkapszu-
lát. Az időkapszulát létrehozó csapat összegyűjtötte a tábor
néhány vicces jelenetét. Végezetül hadd álljon itt néhány
ezekből a feledhetetlen pillanatokból Koródi Flóra tollából: 
Első nap: KI MIT TUD? 
Andris Rubik-kockás bemutatóján Zsolt közbeszólt: “Az
nem is kocka!” “Ha tényleg tudni akarod, TETRAÉDER!” –jött
Andristól az elegánsan pimasz válasz és a közönség neve-
tésben tört ki. 

Második nap: SÜTISÜTŐ FOGLALKOZÁS 
A guacamole hozzávalóit gyűjtöttük össze. Tejfölt is kellett
használnunk, de a csapat nem tudta, hogy kell mondani ezt
a bizonyos tejterméket angolul. Végül az egyik lány remek
ötlettel állt elő; felragyogott az arca, és boldogan kiáltotta:
“MILK UP! (Tej fel!)”

Ötödik nap: ’Gyilkosos’ játék
Andy gyerekei kapták azt a feladatot, hogy ’megöljék’ a

Korinek ikreket. Az ikrek odamentek Andyhez és elkesere-
detten panaszolták: “Andi néni, az ön családja kiirtotta az én
családomat!” Beni, Andy fia odakiáltotta a távolból: “Ádáz
háború folyik”.

Hatodik nap: Egy perc és nyersz – Végtelen történet
állomás
A diákoknak egy, a Harry Potter-sorozatról szóló képzelet-
beli CNN tévéműsort kellett meghallgatniuk, majd az volt a
feladatuk, hogy olyan pontosan adják vissza a riportban
hallottakat, amilyen pontosan csak tudják. A feladat teljesí-
tését az alapján értékelték, hogy mennyi előre kiválasztott
szó szerepel az általuk rekonstruált történetben. Az egyik

csapat utolsó tagja éppen megpróbálja az eredeti történet
összes lehetséges verzióját elmondani : 
“Nem biztos, hogy lesz folytatás. Sőt, biztos, hogy nem
lesz!”
“Könyvben írta meg, úgy értem rendes könyvben, nem
valami drámában!

Második nap: Kincskeresés –TAUTOLÓGIA
A diákok azt a nehéz feladatot kapták, hogy keressenek
valami hideget 2015 nyarának tikkasztó hőségében és leg-
többen nagyon kreatív ötletekkel jöttek, de az egyik csapat,
az Axolotlok, néhány jégkockát hoztak, s azt nyújtották át a
zsűrinek. Az ifik kérték az angol nyelvű magyarázatot, de a
csapattag nem emlékezett az eredeti feladatra. Hirtelen
vidáman azt mondta: 
“Ez jég, mert ez … JÉG.”

Ungor Andrea
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Osztályunk, a tavalyi 9.b, 2015 nyarán úgy döntött, helye-
sebben az osztályfőnökünk, Keglevich Kristóf tanár úr döntött
úgy, hogy az osztály a Partiumban és Erdélyben fog kirándul-
ni — biciklivel. Maga az elképzelés jó volt, akadtak, akik várták
az indulást, és voltak, akik kevésbé. Így visszagondolva úgy
érezzük, hatalmas élmény volt, kár lett volna kihagyni.

Június 20-án hajnali 6-kor találkoztunk a Nyugati pálya-
udvaron, ugyanis túránk első szakaszát pár óra vonatút jelen-
tette. Mire sikeresen felpakoltuk a csomagokat, azaz 29 ke-
rékpárt, ugyanennyi biciklistáskát és minden egyéb felszere-
lést, már indult is a vonat. Egyszer kellett átszállnunk, s míg
várakoztunk, megismerkedtünk kísérőinkkel. Majoros Péter
és Takács Gergő, a 2014B osztály diákjai kísértek minket, illet-
ve Udvary Emese, aki később csatlakozott hozzánk.
Megérkezvén Nyírbátorba, felszereltük csomagjainkat és rög-
tön két templomot is meglátogattunk, ennek ellenére egész
délután szemerkélő/szakadó/csöpögő/zuhogó (a sorrend vál-
toztatható, ismétlés kötelező) esőben tekertünk. Az éjszakát
Kaplonyban töltöttük, ahol megtekintettük a Károlyi-kriptát.

A második nap eseménydúsan kezdődött, ugyanis a cso-
port kettészakadt, és három irányba ment, ami csak azért

Utazgatások
Templomok a történeti Magyarország területén, avagy a 10.b-sek
osztálykirándulnak
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nem volt vicces, mert hosszú időbe telt megtalálni egymást,
és összeszedni Anna elhagyott sisakját. Tanár úr azt mondta,
első két nap sík vidéken haladunk, úgyhogy mindenki nyu-
godt volt, hogy ez még nem lesz megerőltető. Nap végére túl
voltunk az érmindszenti Ady-emlékházban tett látogatáson
és sok földúton, amit a román kormány útnak, esetleg főút-
nak hív, meg egy strandoláson, mivel aznapi szállásunk egy
termálfürdő volt, talán a legjobb szállás mind közül. 

Harmadnapra kezdtünk hozzászokni ehhez az életformá-

hoz, meg se riadtunk osztályfőnökünk reggeli kijelentésétől,
miszerint aznap 70 km-t fogunk menni (végül 80 km lett
belőle). Nehogy hiányoljuk a kultúrát, rögtön útba ejtettünk
egy újabb templomot, ezúttal Ákoson. Az út elkezdett emel-
kedni, de még mindig a „sík” kategóriába tartozott. Sebaj,

majd holnap megyünk hegymenetben, gondoltuk, de
Zilahra beérve, ami tudniillik egy újabb szálláshely volt, hatal-
mas meglepetés fogadott bennünket: több kilométeres kap-
tató! Ez a szakasz egyáltalán nem volt betervezve, de ha már
ott voltunk, megcsináltuk. Ekkor hangzott el Tanár úr híres
mondata is: „Ne csináljátok már, ez majdnem sík!”— muta-
tott a 15%-os emelkedőre. Aznap egy óvodában aludtunk, s
mindenki kisautózhatott, építhetett várat vagy játszhatott
plüssállatokkal kedve szerint.

Negyedik nap reggel ismét útra keltünk, most már tervez-
ve voltak az emelkedők, nem értek minket meglepetésként,
de ettől még ugyanúgy fájtak. Azonban felérni a Meszes-hágó
csúcsára, majd onnan leszáguldani a világ legjobb dolga, úgy-
hogy megéri azt a két órát felfelé tekerni/tolni… Estére meg is
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érkeztünk a kalotaszegi Magyarvistára, majd azzal a lendület-
tel megnéztük az ottani református templomot (kazettás
mennyezet, szőttesek, középkori freskók). A magyarvistai szál-
lásunk is nagyon jó volt, a többség ágyban aludt, és a WC-k
sem óvodásokra voltak tervezve.

Az ötödik nap különbözött a többitől, mert ez volt a pihe-
nőnap. Mindössze 40 km távolságot tettünk meg, csomagok
nélkül, ugyanis aznap ellátogattunk Kolozsvárra, majd vissza-
tértünk Magyarvistára, hogy még egy nap erejéig örömöt
okozzunk a helyieknek. Na de Kolozsvár egy gyönyörű város,
képtelenség lenne róla szót nem ejteni. Megnéztük a
(magyar) főtéren lévő gótikus Szent Mihály-templomot és

osztályfotó készült Mátyás király szobránál. Ellátogattunk
még a Házsongárdi temetőbe, majd az osztály szétszéledt a
belvárosban sétálni, fagyizni, mekizni, szuvenírt venni. Az idő-
járás kegyes volt hozzánk, mint ahogy a megelőző napokban
is, mert az elsőt leszámítva, sütött a nap, de nem szakadt
rólunk a víz. Egyszóval tökéletes volt mind városban andalog-
ni, mind tekerni, bár a szél egy kissé megnehezítette a dolgot.

Hatodik napra ébredvén erősen megromlott a kedvünk
az esőt látva, sokan haza akartak menni, vagy betekerni
Kolozsvárra, és ott vonatra ülni. Két vállalkozó szellemű lány,
Bogi és Kinga még a postát is megpróbálta felkeresni, hogy

feladjanak néhány képeslapot otthon maradt osztálytársaink
részére, de sajnos nem jártak sikerrel. Depresszív hangula-
tunk egészen addig tartott, míg végül Keglevich tanár úr
közölte, hogy nem várunk tovább, indulunk, az eső meg
akkor is esik, ha mi nem akarjuk. Továbbá hozzátette, hogy
ma csak alattomosan emelkedő „sík” vidéken megyünk, ami
jó jel volt, csakhogy esőben és zimankóban mégis kelleme-
sebb az ablakból csodálni a tájat. Szóval összeszedtük
magunkat, és tekertünk a dermesztő hidegben, közben útba
ejtve a gyerőmonostori templomot is. Ebédre, mint minden
nap, szendvicseket ettünk, de az aznapi fogás fénypontja a
meleg tea volt, amit a minket vendégül látó gyerői lelkésztől
kaptunk. Úgy ugrottunk rá, mintha megváltást hozna, bár,
jobban belegondolva, 26 átfagyott tizenéves ennél többet
aligha kívánhat. Magyargyerőmonostor után hosszú gurulás
következett. A lejtő aljánál, a következő templomnál

Magyarvalkón észrevettük, hogy Ricsi fent maradt a hágón
defektes biciklije társaságában. Csak a helyiek nagylelkűségé-
nek és kocsijának köszönheti két segítőnk, hogy nem kellett
visszatekerniük. Az éjszakát Kalotaszentkirályon töltöttük egy
tornateremben, és Tanár úr lámpaoltás előtt szokása szerint
mesét olvasott nekünk, valamint összegezte az elmúlt napot. 

Hetedik nap hatalmas feladat állt előttünk: a Királyhágó.
Nem ez volt a legmagasabb hegy, amelyen át kellett jutni, de
ez volt a legforgalmasabb út, amivel a kilenc nap során talál-
koztunk. Aznap megint baleset történt, Kata kisodródott a
kanyarban. Szerencsére nem lett komolyabb baja, mint
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ahogy a többi szerencsétlenül járt társunknak sem, akik
viszont egész sokan voltak. (Azt hinné az ember, hogy 15
éves korunkra már megtanultunk biciklizni…) Estére Élesdre
értünk, ahol ellátogattunk a közeli termálfürdőbe, hogy kipi-
henjük a nap fáradalmait. 

Utolsó előtti nap jó hangulat uralkodott, egyik kísérőnk,
Gergő aznap töltötte be a 20-at. Az indulás Élesdről zökkenő-
mentesen ment, már annyira belejöttünk a pakolásba. Mivel
ez volt az utolsó teljes napunk, vártuk is, meg nem is.
Terveink között szerepelt Nagyváradra érni, ami szerencsé-
sen sikerült is. Közben persze a templomlátogatás sem
maradhatott el: Mezőtelegden néztük meg a református
templomot. Az utolsó éjszakát egy tornateremben töltöttük,
végre mindenki hasznát vehette a polifoamnak, amit kilenc
napon át cipelt magával. Este azzal a gondolattal tértünk
nyugovóra, hogy holnap már otthon leszünk (hogy ez pozi-
tív, vagy negatív, azt mindenki döntse el maga).

És igen, elérkezett az utolsó nap is. Véget ért, mint min-
den más. Reggel rutinszerűen ment a pakolás, és már meg
sem éreztük osztályfőnökünk 20 km-ről szóló szavait. A határ
előtt mindenki elköltötte maradék pénzét, majd visszatér-
tünk hőn szeretett hazánkba. Biharkeresztesen vonatra száll-
tunk, de még előtte elfogyasztottuk utolsó kenyérebédün-
ket. Megint át kellett szállnunk, és mind a két vonatút remek
volt, képeket nézegettünk, zenét hallgattunk, aludtunk,
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Kőbánya-Kispestre érve lepa-
koltunk és elbúcsúztunk egymástól. Véget ért az a túra,
amely során 9 nap alatt 480 km távot, 2500 m szintet gyűr-
tünk le, 1/2 mázsa kenyeret fogyasztottunk el és 13 műem-
léktemplomot néztünk meg.

Molnár Cecília–Tomcsányi Kinga 10.b

Nagyon komolyan gondoltam, amikor szeptemberben – és
azóta is több helyen és alkalommal – elmondtam: Takács Márta
tanárnőtől nagyszerű osztályt kaptam.
Közös életünk első mozzanata a nyár végi osztálykirándulás
volt, amit a Tisza-tó mellett, Poroszlón, a Békatutaj Egyesület
szervezésében töltöttünk el.
A poroszlói vízitúra megszervezését az a kézenfekvő, háttérben
meghúzódó szándék vezérelte, hogy hangsúlyozottan nem
iskolai környezetben lássam együtt dolgozni leendő osztályo-
mat. Arra voltam elsődlegesen kíváncsi, hogyan működnek
együtt, milyen módon tudják érdekeiket a közös célnak aláren-
delni, egyeztetni, hogyan tudnak megegyezésre törekedve dön-
téseket hozni.
Hazaérkezésünk után egy on-line riport készült, melynek terje-
delmi okokból erősen rövidített változatát adom itt közre.

Garamvölgyi Béla of.

Utazás. Mi volt számodra az utazás legizgalmasabb/leg-
érdekesebb jelenete?
- Az utazás legizgalmasabb jelenete az volt, amikor a tanár úr
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az utolsó pillanatban vette észre, hogy Poroszlón vagyunk.
Ellenben a legérdekesebb számomra mindig a gyalogút a
szállásra, az új település megismerése.
A „honfoglalás” viszontagságai...
- A szállás a korábbi osztálykirándulásokhoz viszonyítva
egy ötcsillagos luxushotel volt, de máshoz képest is szinte tö-
kéletes. Minden megvolt benne, ami kellett. A ház kiülős része
pedig kifejezetten hasznos volt, főleg az ott levő nyugágyak
miatt, ahol ki lehetett pihenni a kenuzás okozta fáradtságot.

- Én személy szerint sátraztam, ami nekem teljesen megfe-
lelt, mert például egyedül aludtam, és nem zavart semmi, illet-
ve senki. Kivéve a reggeli ébresztőt, ami nem volt más, mint a
szauna a sátorban. Azért választottam a sátrat, mert azt poé-
nosabbnak gondoltam, meg nem tudtam, hogy milyen minő-
ségűek lesznek szobák, de meglepően szépek voltak.
Az első vízre szállás. Mi volt számodra a legérdekesebb -
és mi a legkellemetlenebb?
- A kis vízi ösvények voltak számomra a legizgalmasabbak,
de néha a legkellemetlenebbek is - amikor beleragadtunk a
nádasba, ahonnan nem egykönnyen tudtunk kijönni. A vízi
csatákat nagyon élveztem, bár a takarítást utána már kevésbé.
- Mivel én még soha nem eveztem, szinte minden újdon-
ság volt. A legérdekesebb talán a nádasban evezés volt, a
kormányosunk (neveket nem említenék) minden lehetséges
(verbális) módon hangot adott annak, hogy mennyire nehéz
is a dolga. Természetesen mindezt a mi nagy örömünkre.
Gyorsan rájöttünk arra is, hogy nem túl kellemes csurom vize-

sen evezni, bár ez a többieket nem igazán akadályozta meg.
A legkellemetlenebb esemény a strandon történt, mikor a
papucsom beleragadt a sárba, és szinte teljesen szétesett.
Szerencsére a probléma orvosolható volt Landrás csodálatos
mérnöki tudásával (meg egy bicskával).
- Kifejezetten tetszett, hogy megismerhettük a Tisza-tó
zegzugos nádasában rejlő, apró vízi útvonalakat, és közelebb
betekintést nyerhettünk a Kiskörei-víztározó csaknem érin-
tetlen élővilágába. Negatív tapasztalatként csak a szúnyogo-

kat tudnám említeni, bár ahogy a túravezetőnk fogalmazott:
„Legyünk jó keresztények, nekik is enni kell.”
- Nagyon jó csónakban voltam, ám egyikünk igencsak vá-
gyott a vízi csatározásra. Nem számított, hogy 2/3-ad arány-
ban nem akartunk vizesek, lenni. Az út felénél már csurom vi-
zes voltam, ezért a pihenési lehetőségnél, amikor kikötöt-
tünk, már cipőstül merültem bele a Tisza-tó szép, piszkos
vizébe. Úgyis ráfért a cipőmre a mosás.
Meséld el, miben segítettél/miért nem segítettél, hogy
ízlett/nem ízlett?
- Karalábét és húst vágtam a vacsorához, ami nemigen tett
jót a terítőnek, de teljesen jó alapanyag lett belőlük. Az első
esti vacsorát alig bírtam már kivárni, mert már nagyon éhes
voltam. Az utolsó estén nem igazán ízlett a juhászpörkölt, de
szerencsére előtte voltam boltban, ahol vettem fagyit. Ezért
már nem is voltam annyira éhes.
- A közös étkezésben és az étel elkészítésében nálunk (a
családban) külön „tradíció” van. Ennek szellemében próbál-
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tam részt venni a zöldségek előkészítésében, valamint a szá-
momra kellemetlenebb étkezés utáni takarításban.
- Segítettem az ételek elkészítésében, hagymapucolás-
ban. Igaz, sírás lett a vége, de megérte, mert ízletes lett a
vacsora.
- Mindkétszer finom volt a vacsora, de szerintem azért az
első napi tárkonyos csirkeragu leves mindent vitt.
Közös reggeli, és „szárazebéd - főzés”.
- Reggelenként csak keveset segítettem a szendvicskészí-
tésben, de szerettem a közös reggeliket ahol egyáltalán nem
kellett kínosan éreznem magam, mert mindenki hasonlóan

friss kinézettel kezdte a napot.
- Igazi gyári munkásnak éreztem magam, mint egy gép.
Vagy uborkát daráltam vagy lendületből zacskóztam és dob-
tam tovább a szállítmányt
- Rékával mi alkottuk a kenyérvajazók veszedelmes bandá-
ját, nehéz volt a küzdelem, de a végén senki sem panaszko-
dott a teljesítményünkre.
A bringatúra legemlékezetesebb mozzanatai:
- Amikor megérkezett már mindenki – kivéve a tandem
legénysége –, fogadtunk: még hány perc, mire ideérnek.
Szabi nagyon megörült, amikor megjelent valami a horizon-
ton, mert azt hitte, ők azok (és meg is nyerte volna a fogadást)

de csak egy robogós volt. Vagy amikor lerobbant a tandem, és
2-3 embert kivéve mindenki ott állt, míg meg nem javították.
- Rég bicikliztem ennyit, úgyhogy irtóra elfáradtam. De
azért élveztem, mert rengeteget tudtam beszélgetni. Az ele-
jén még eléggé összevissza mentem, kicsit magas is volt ne-
kem a bicikli, kicsit féltettem is emiatt a többieket, (és maga-

mat is) de aztán hamar belejöttem. 
- Amikor mindenki visszaért, és senki sem akart leülni a
padra… A másik emlékezetes pillanat az volt, amikor a tan-
dem biciklisek már harmadjára álltak meg.
Második vízre szállás. Mire emlékszel legszívesebben?
- Először fürödtem a Tisza-tóban, szóval az nagy élmény
volt számomra. A visszafelé úton kicsit féltem, hogy beboru-
lunk a gondolás evezősünk miatt, aki nem mindig állt biztos
lábakon – de összességében szívesen gondolok vissza rá.
- A fröcskölések továbbra is viccesek voltak, és hát megvolt
az első, és egyben utolsó borulás is. Jó volt még a belső tóban
fürödni/úszni. Vicces volt, hogy milyen narancssárgás lett az
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ember bőre, ha a víz alá dugta.
Leginkább arra emlékszem, hogy volt egy hajó, melynek tag-
jai úgy közlekedtek, mintha nem lennének tisztában az „egye-
nesen menni” fogalmával, sőt, gondolásokat meghazudtoló
módon mentek össze-vissza, és soha nem engedték meg,
hogy leelőzzék őket. Olyankor mindig megmutatkozott, hogy
abban a kenuban bizony két nagyon megedzett, kidolgozott

izomzatú srác ül egy profi kormányossal. Volt azonban egy-
szer egy szoros helyzet, aminek a vége az lett, hogy ők bele-
vittek minket a nádasba! Azonban mi sem voltunk restek!
Eljött egyszer a mi pillanatunk is! Amint adódott az alkalom,
hogy mindenki megállt a tó közepén és nézelődött, kihasz-
náltuk az alkalmat, hogy egyáltalán nem figyelt az a kenu. Sőt
a kormányos még fel is állt. Azonnal vissza is ült a helyére, ami-
kor látta, hogy mi viszont nagy sebességgel közeledünk.
Mégpedig úgy, hogy ilyen szép 90 fokos szöget, amit a két
kenu bezárt egymással az ütközés során, még egy matemati-
kus is kételkedett volna benne, hogy azok a 90 fokok, amit
eddig látott, tényleg 90 fokok-e mert, hogy nem ilyen szép, az
egyszer biztos. Természetesen beleborultak a tóba, mi azon-
ban nem kárörvendhettünk igazán, mert az egyik srácnak
megmutatkozott az úszói mivolta és egészen a partig kerge-
tett. Felejthetetlen élmény, szerintem a másik kenunak is.
A fergeteges 3D twister. Mi volt a legnehezebb benne?
Szívesen játszottál?
- Csákai Peti száján tartani a kezemet nehéz volt, mert a
végére már nagyon bizsergett a kezem, és az is nehéz lett

volna, ha végig el kell viselnem Kovács Marci lábát a fejemen,
de szerencsére ezt elcseréltem, szóval az én lábam ért a Raj-
mund fejéhez.
- A legnehezebb az volt talán, amikor füllel-nyakkal-orral és
vállal kellett egyszerre tartanom cetlit. Azért nagyon élveztem.
- Eleinte még vicces volt, amikor hátul álltam a sorban, és
csak néznem kellett, ahogy a csapattársaim szenvednek, de

amikor aktívan részt vettem az emberhegy megalkotásában,
akkor ez a nevetés átcsapott kínba, mert egyszerre túl sok
osztálytársam testrészét éreztem túl sok helyen, és nagyon
sokáig úgy kellett maradni.
- Minden pillanata iszonyú nehéz volt, egy két combgörcs,
néhány hátkitörés, szóval mintha csontkovácsnál jártam
volna, de mindezek ellenére iszonyú vicces volt, és szerintem
mindenki élvezte az egészet és köszönjük Csabinak a játékot!
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Strand, Ökocentrum. Mi/mik volt/voltak a legemlékeze-
tesebbek? Mit ajánlanál ismerőseidnek?
- A félcső-alakú átjáró az akváriumban. A Marci és Holló
harca is emlékezetes volt a strandon. Az Ökocentrum akváriu-
mát és mini laborját biztosan ajánlom majd másoknak.
- A film egész jó volt és érdekes is, de egy kicsit nehéz volt
teljesen odakoncentrálni, mivel enyhén altató hangulata volt,

és a nagy cipekedés után egész kellemes lett volna elaludni…
De persze nem tettem! Nagyon tetszett a mini állatkert, ahol
láthattunk kecskéket, vörös rókákat, valamilyen farkasszerű
kutyákat (már nem emlékszem a nevére, de nagyon aranyos
volt), szamarat, szóval elég jól lett kialakítva. A kilátóból a
panoráma szép volt és különösen tetszett, hogy kis táblákra ki
volt írva egyes városok merre találhatók, onnan hány km-re.
Szóval jó időtöltés volt.
Összegzés. Hogy érezted magad? Eljönnél-e máskor is?
- Összességében nagyon-nagyon jól éreztem magam, igaz
csak 3 nap volt és szívesen maradtam volna több ideig, de így
is hihetetlenül élveztem. Persze, jócskán izomlázam lett
utána, ennek ellenére szívesen mennék újra. A túravezetők
kedvesek és kisegítők voltak. Végezetül az én kérdésem pe-
dig az lenne: Lehet repetát kérni?

10.d

(Előzetesként: egy négyfős csapat – Harsányi Benedek, Krausz
Gergely, Szarka Álmos, Záhorský Ákos - által megnyert vetélke-
dő után nyílott lehetőség arra, hogy az egész 10.c részt vegyen
az utazáson.)

A Fazekas Mihály Gimnázium bejárata elől délután hat
órakor kezdődött 14 órás buszutunk Colmarban végződött.
Csodás városka körülbelül 70,000 lakossal, mely a francia és
német építészet keverékének eredményeként keletkezett a
középkorban. Nevezetes a jellegzetes óvárosáról és az
Unterlinden múzeumról. Volt szerencsék mind a kettőt köze-
lebbről is megfigyelni a többórás séta során a város szívében,
amit egy tipikus francia ebéddel koronáztunk meg: ki pék-
ségben, ki kávéházban. Kijelenthetem, hogy mindenki csodá-
lattal bámulta a múzeum látványosságait, kiemelve az
Isenheimi-oltárt, Matthias Grünwald mester művét. A pihen-
tető városnézés után félóra buszozással a hátunk mögött már

Strasbourg utcáit koptattuk bőröndjeinkkel, azonban első
dolgunk a szálláshelyünk elfoglalása és egy kisebb pihenő
tartása volt.

Strasbourg városát 4 óra táján vettük be; a belvárost az
„A” jelölésű villamos segítségével közelítettük meg. Utunk a
Gutenberg téren és a város kisebb sétálóutcáin keresztül a
strasbourgi katedrális felé vezetett, ahová egyből be is men-
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tünk, közvetlenül az osztály egyik tagjának a Notre-Dame-ról
tartott rövid prezentációja után. A katedrális belsejében is
folytatott előadás során az osztálynak lehetősége volt az
épület gyönyörű részleteinek - mint például a rózsaablakok,
az Angyalok-pillére vagy éppen a csillagászati óra - építészeti
és történelmi múltját is megismernie. A katedrális látogatása
után újabb rövid szabadidő alatt mindenkinek lehetősége
nyílt egyedül is megismerkedni az óvárossal. A vacsorát a
szálláshoz közeli önkiszolgáló-étteremben oldottuk meg.

Másnap korai kelés után azonnal az Európai Parlament
felé vettük utunkat, ahol - a biztonsági ellenőrzés - után
kalács és kávé, illetve hideg narancslé várt minket. Ezt köve-
tően különbözőképpen megjelölt csoportokba osztva (kör,
rombusz, négyzet stb.) elfoglaltuk helyünket a parlament
ovális üléstermében, ahol a hivatalos parlamenti viták is foly-
nak a képviselők között. Államonként egy-két diák bemutat-
ta a saját országát, városát, iskoláját egy percben az ott össze-
gyűlteknek. Ezután négy parlamenti alkalmazott, – akik utó-
lag szinte a teljes nap folyamán jelen voltak – betekintést
nyújtottak a parlament szerkezetébe és működésébe, vala-
mint számos a diákközönség által feltett kérdésre is választ
adtak. Később egy parlamenti képviselő is csatlakozott a
beszélgetéshez, aki egy órán keresztül a kérdések áradatára
válaszolt, amíg el nem fáradt és el nem hagyta a termet.
Ezután következett az ebéd, ami egy nem túl kiadós, de annál
ízletesebb francia salátából és bolognai tésztából állt, bagu-
ettel és almalével társítva. Az ebéddel egy időben szervező-
dött egy kvízjáték is, ahol négy fős csapatokat alkottunk, min-
den csapatban különböző nemzeteket képviselő diákokkal,
akiknek egy olyan feladatsort kellett megoldani, amelyben
húsz kérdés, húsz különböző nyelven volt megfogalmazva.
Ezáltal kikerülhetetlen volt a másik ország delegáltjaival való
kommunikáció. Például a „ga” jelzés a „gaelic” nyelvre utal,
ezokból pedig érdemes az ír delegáltakat segítségül hívni, a
kérdés lefordításának érdekében. 

Az ebéd után ismét csoportonként távoztunk a hatalmas
ebédlőből, azonban ez alkalommal nem az ülésterembe,
hanem kisebb társalgókba vonultunk. A hat csoport mind-
egyike a körülbelül hetven főből először szavazással kijelölt
egy úgynevezett „spokesperson”-t illetve egy „chairman”-t,
akik később a parlamenti ülés során felszólaltak a csoportju-
kat képviselve. Ezután kisebb csapatokra váltak szét egy
adott csoport tagjai, akik kb. negyven percen keresztül átbe-

szélték a témájukon végzett kutatásaik eredményeit, illetve
összeállítottak főbb irányelveket. Ezeket az irányelveket
pedig egy 1 órás „debate” során prezentálták a két kijelölt
tagnak, akik a nép segítségével döntöttek az egyes gondolat
elfogadásáról vagy elutasításáról. Végül pedig a „spokesper-
son” az össznépileg elfogadott gondolatokat terjesztette a
másik 500 delegált elé a soron következő ülés folyamán,
majd a tömegből pár lelkes érdeklődő kérdésére is megpró-
bált választ adni. Mi a Fazekas Gimnáziumból voltunk olyan
szerencsések, hogy két ilyen „spokesperson”-t is magunkénak
tudhattuk (Lakatos Ádámot és Tárkányi Damjánt). A beszéd
és a kérdések után pedig a parlamentben hivatalosan is meg-
szokott plenáris szavazással döntött a hallgatóság az előter-
jesztés elfogadásáról, illetve elutasításáról. 

A beszédek után következett a kvízjáték végső fordulója,
ahol a négy, a kérdőíven legtöbb helyes válasszal rendelkező
csapat vehetett részt. A forduló 4 körből állt, és a legtöbb
pontot elért csapat vihette haza a „díjat”, ami jelen esetben
egy személyenkénti medál volt. Az ünnepséget az Európai
Unió himnusza, az Örömóda zárta.

Másnap ismét visszatértünk a belvárosba, ahol ezúttal
hajóba ültünk, és az Ill folyón tekintettük meg egy másik
perspektívából a várost. Azután visszatértünk a katedrális-
hoz, ahol felmásztunk egy csigalépcsőn a tetőre, ahonnét a
teljes városra ráláttunk. Ezt követően újabb szabadidő követ-
kezett, majd pedig buszra szálltunk, és alig 13 óra alatt ismét
a Fazekas Mihály Gimnáziumnál voltunk.

Lakatos Ádám
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Előtte...
Már vagy két órája jártuk a várost. Voltunk a Gozsdu-

udvarban, a zsinagógánál, az Uránia mozinál és még mindig
hátra volt az állatkert. A meleg nyári nap tűzte a fejünket, a
fényképezőgép szíja vágta a nyakunkat. Megálltunk.
Kitaláltunk egy szöveget, amit mosolygós arccal elmondtunk
a kamerába - miközben kisegítettük a mellettünk tébláboló
turistákat, hogy hol a Parlament és a Széchenyi fürdő, majd
tovább mentünk. Ez így zajlott egész nap.

Pár nappal később, a Stúdióban Gáborral összevágtuk a
felvett videókat. A végeredmény egész szép lett. Feladatunk
az volt hogy mutassuk be városunkat külföldi diáktársaink-
nak. A kisfilmet képsorozatok indították, ahol Budapest leg-
híresebb épületeit rajzolta le osztálytársunk, Vadler Júlia,
majd az összefűzött néhány másodperces felvételek követ-
keztek, amelyeket mi készítettünk a városban.

A versenyen remegő ujjakkal kattintottam a “play”
gombra. Alig egy hét telt el azóta, hogy összevágtuk a végle-
ges filmet, és már itt vártunk reszkető szívvel a zsűri előtt,
hogy meglássuk munkánk gyümölcsét. Leperegtek a képek,
elhangoztak a szavak, és a zsűri még mindig csak némán ült,
hideg arccal, mintha Mikszáth híres bírái lennének, akik a
belépő Bede Erzsire néznek föl sandán, sejtelmesen. De hát
minden szív feloldódik, minden kéz tud írni plusz pontokat...
Következtek a kérdések. Mikor írták alá a maastrichti szerző-
dést? Hol találták fel a Skype-ot? S mi négyen, Vadler Júlia,
Huszár Natasa, Barcsi Liza, Zemplényi Lili Naómi összedugtuk
a fejünket s megvitattuk, ki volt Lámfalussy, Schumann.

Majd következett a szünet. Izzadó kezekkel kitoltuk a szé-
keket, feltápászkodtunk, és a sütispultok felé vettük az irányt.
Mennyivel jobb volt, amíg készültünk Foki tanár úr vigyázó
tekintete alatt s tanultuk az uniós országokat, és a nemzetkö-
zi szerződéseket! De most már itt voltunk az Eu-óra utolsó
fordulóján és harcoltunk. Küzdöttünk az első díjért, hogy mi
és osztályunk, a 10.a kijuthasson Strasbourgba, az Euroscola
programra.

A számok peregtek, a számítógép számolt… A feszültség
nőtt, a pulzus gyorsult... Megnyertük. Megyünk Strasbourg-
ba! Az egész osztály. Megcsináltuk! S most újra láttuk ahogy

sétálunk a Deákon, éreztük a Stúdióban a vibráló monitorok
hőjét, hallottuk a saját monoton hangunkat ahogy a nemzet-
közi jogot mormoljuk, de már zajlott fejünkben a jövő is,
hogy mikor és hogyan fogunk ott ülni Strasbourgban, az
Európa Parlamentben.

A készülődés
Pár héttel strasbourgi utazásunk előtt kaptuk meg a

programot, miszerint ötféle témáról kell majd beszélgetnünk
illetve javaslatokat tennünk az Európai Parlamentben. Ennek
alapján témák szerinti csoportokra bontottuk az osztályt,
majd kezdtük el a felkészülést, míg el nem érkezett decem-
beri utazásunk napja. Bújtuk az angol nyelvű szakirodalmat,
jegyzeteket készítettünk, igyekeztünk bővíteni az ismeretein-
ket a megadott témákról. 

Strasbourg
2015. december 16-án indult a buszunk a Hősök teréről.

A hajnali órákban érkeztünk meg az útba eső Augsburgba.
Felfrissülésképpen tettünk egy rövid sétát az akkor kihalt és
csendes városban, majd 17 órányi utazás után végül megér-
keztünk a szállásra. Az első napunkat strasbourgi városnézés-
sel töltöttük. Megnéztük a híres, gótikus strasbourgi  kated-
rálist, körbejártuk a varázslatos Petite France negyedet, majd
a nap végét a hangulatos karácsonyi vásárok egyikében töl-
töttük. 

Másnap elérkezett a várva várt parlamenti programunk.
Korán indult a napunk: reggel hétkor hagytuk el a szállást és
az elsők között érkeztünk meg a Parlamentbe reggel nyolc
előtt. Az átvilágítás után egy hölgy üdvözölt bennünket és
vezetett végig az épületen. A parlament külsejéhez hasonló-
an belseje is modern és egyedi tervezésű, a folyosók közti tér-
ben indasorok lógnak a mennyezetről, a hatalmas ablakok
miatt pedig természetes fény járja át az épületet a nap min-
den szakában. Az étkezőhöz érkezve röviden felvázolták
nekünk a délelőtt programját. Mindenki kapott névre szóló
kitűzőt, melyen a csoportjának szimbóluma is szerepelt.
Ezután közös reggeli következett. A reggeliasztalon kalács,
kávé, kakaó és tea várt bennünket. 

Miután mindenki elfogyasztotta a reggelijét, csoportok
szerint vonultunk be a tárgyalóterembe. Amikor mindenki
elfoglalta helyét, felvezették a délelőtt pontos eseménysorát.
Elsőként a tizenkilenc nemzet minden egyes szószólója
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bemutatta országát és iskoláját egy kétperces beszédben. A
bemutatók után következett egy beszélgetés Szanyi Tibor
parlamenti képviselővel melynek első felében az Európai
Parlamentről és működéséről beszélt, ezután pedig lehetősé-
günk nyílt kérdéseket feltenni a témával kapcsolatban. Az
időnk lejárta után egy játékra invitáltak bennünket, melyben
vegyes nemzetiségű négyfős csapatok alkotásával kellett egy
kérdéssort kitöltenünk, amelynek mind a 19 kérdése külön-
böző nyelven szerepelt. Ezzel is megkönnyítették a nemzetek
elvegyülését és egymással való kommunikációra bírtak min-
ket.

Az ebéd és a játék végezetével érkezett el a témák meg-
beszélése. Ekkor a témánként csapatokra osztott diákok
külön tanácstermekbe vonultak. A tanácsterem elfoglalását
követően minden, immár nemzetközi csoport választott
magának két szónokot. Feladatuk a vita irányítása, illetve az
ötletek és gondolatok összefogása volt. A témák megbeszé-
lésére szűk két óránk volt, melynek utolsó felében a szónokok
3-4 pontba szedték a csoportban megbeszélteket. Amikor a
csoportoknak rendelkezésre álló idő lejárt, mindenki bevo-
nult a nagy csarnokba. A szónokok egyike beszámolt arról,
milyen is volt a közös munka, a főszónok pedig előadta a cso-
portjuk pontjait. Minden egyes főszónoki beszéd után a
Junior Parlament közös vitája, majd szavazás következett.
Ekkor döntöttük el, hogy elfogadjuk-e az adott csoport javas-
latait. Ezt követően a közös játék négy legjobb csapata mérte

össze tudását egy kreatív vetélkedő keretében, s ez alapján
dőlt el, hogy kik nyerik a versenyt. A nap lezárásaként a 19
szószóló a nemzetek zászlóit lengetve vonult fel, mialatt az
Európai Unió himnusza, az Örömóda szólt. Este megosztottuk
egymással az aznapi tapasztalatainkat és mindannyian sze-
rencsésnek éreztük magunkat, hisz tudtuk, hogy ebben az
élményben részesülni  különleges és nem mindennapi.

A fárasztó parlamenti nap után a szállásunkon megtar-
tottuk az osztálykarácsonyunkat. Annak ellenére, hogy szű-
kösen fértünk el, az este nagyon kellemes hangulatban telt,
és mindannyiunk számára különleges volt. Másnap a reggeli
után elhagytuk Strasbourgot, majd megálltunk Colmarban,
amely egy kisváros Elzászban. Egy rövid séta után megtekin-
tettük az Unterlinden múzeumot, ezt követően szabadidőt
kaptunk, mialatt egyedül is felfedezhettük Colmar apró és
hangulatos utcáit. Franciaországi utunk ezzel a kitérővel ért
véget, s ezután egyedül a hazaút állt előttünk. Ugyan utazá-
sunk fő állomása a parlamenti program volt, mégis a legna-
gyobb örömmel a strasbourgi bolyongásra és a programok
sokaságára tekintünk vissza, melyek teljessé tették kalandun-
kat. 

Doktor Rebeka, Kónya Sárma,
Qayum Laura, Zemplényi Lili

10.a
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A 2015 nyarán és őszén tizennégy tanár vett részt különböző
Erasmus+ európai uniós továbbképzésen, amelyek alkalma-
sak voltak az idegen nyelvtudás és a szakmódszertani kultúra
fejlesztésére. Tanáraink szeretnék továbbra is az eddigi szín-
vonalas oktató nevelő munkát biztosítani tanítványainknak,
valamint a szakmai-módszertani szolgáltatás révén megosz-
tani a tapasztalataikat a szűkebb-tágabb hazai és külföldi
szakmai közönséggel. 

Számadóné Biró Alice
projektasszisztens
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Francia diákok vagyunk, akik két és fél hónapot töltöttek
Budapesten egy csereprogram keretében. Magyar családok-
nál laktunk, így az itteni kultúrát a mindennapokon keresztül
is megismerhettük. Meglátogattuk ennek a gyönyörű város-
nak a legfontosabb nevezetességeit.
Az iskolába érkezve kedvesen fogadtak a tanárok és az egyes
osztályok is (a 8.d, a 9.b, a 11.c, a 12. évfolyamos nyelvi csoport
és a 8.c osztály).
Olyan élmény volt számunkra ez az utazás, amely feledhetet-
len találkozásokkal gazdagított bennünket. Minden diáknak
kívánjuk, hogy hasonló programban legyen részük. Egyben
szeretnénk megköszönni mindenkinek a Fazekas Gimnázium
és a Sainte Jeanne d’Arc Gimnázium részéről, hogy lehetővé
tették számunkra ezt a diákcserét.

Köszönjük szépen, Budapest hiányozni fog!
Solenn Kergaravat és Marion Delannoy

Nous sommes deux lycéennes francaises ayant passé deux
mois et demi a Budapest dans le cadre d'un échange scolaire
avec la France. Nous étions logées dans des familles d 'acce-
uil. nous avons ainsi découvert  la culture au quotidien. Nous
avons visité de nombreux lieux emblématiques de laville qui
nous a beaucoup plue.
En arrivant au lycée nous avons été généreusememt accueil-
lies par les professeurs et par les éleves dans les différentes
classes (8d, 9b, 10c, 12 c, 12abd, 10b, 8c). Ils nous ont permis
de progresser en anglais notamment.
Ce fut une expérience riche en partage et rencontres, que
nous n 'oublierons pas. Nous souhaitons que d'autres lycéens
vivent une teile expérience et remereiens chaque personne
s'étant mobilisée ainsi que le lycée Fazekas et Sainte Jeanne
d 'Arc pour nous avoir permis cet échange.

Köszönjük szépen, Budapest hiányozni fog!
Solenn Kergaravat és Marion Delannoy
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A 2015-ös évi Szingapúri út izgalmasan kezdődött: a júli-
us kilencedikei nagy viharral, amikor Budapest utcáit árvíz
lepte el. Az útnak indulók fele időben megérkezett, viszont a
rossz időjárás nem kedvezett a csoport másik felének.
Telefonhívások, aggódások, és reménykedések mentek
végbe mire szerencsére sikerült mindenkinek időben megér-
kezni útra készen.

Szingapúrba Brüsszelen keresztül jutottunk el hosszú,
egyhelyben ülős óráknak árán. Mindezek ellenére az mégis
szórakoztató és kellemesen telt: a társaság, a repülőgépen
lévő filmek és játékok nem hagyták, hogy az repülőutunk kel-
lemetlenül teljen. A közel tíz órás semmittevés után már alig
vártuk, hogy megérkezzünk, amit talán Ábel várt a leginkább,
aki az energiájával már alig bírt a repülőtéren.

A szingapúriak már vártak bennünket a reptéren. Nem
csak az aktuálisan részt vevők jöttek ki elénk, de az azelőtti
évben résztvevőknek a kétharmada is jelen volt, mivel az öt
fazekasos diákból három mindkét évben fogadott szingapúri

cserediákot. A repülőtértől egy busz szállítót minket a kam-
puszra, ahol a szállásunk volt. Még aznap este, miután ké-
nyelmesen elhelyezkedtünk mind a szobánkban, körülnéz-
tünk a nagy kampuszon esti túraként.

Az első iskolában töltött napunk az egész iskola előtti
bemutatással kezdődött. 

Ami után pedig körbevezettek minket a hatalmas iskolá-
ban; megcsodálhattuk a kitűnően felszerelt laborokat és az

ötletes díszítéseket, mint például a hatalmas ablak, aminek a
színei a pi számjegyeit jelölik, a folyosó padlóján lévő idővo-
nal a természettudományok és matematika fontosabb évei-
vel és eseményeivel.

A többi hétköznap órákra járhattunk be, amilyenekre
csak akartunk. Nem mindenki ült ugyanolyan órákon, de –
néha – együtt is meglehetett minket találni. Nekem, a legiz-

galmasabb óra a biológia óra volt, ahol megmértük mekkora
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is a tüdőnk térfogata pár másfél literes palack és egy nagy
tartály segítségével.

De sok másik érdekes órán is részt vettem/vettünk, mint
a két órás matek ahol csoportelméletet tanultunk, a rajzóra
ahol René Magritte munkásságát is megemlítették, vagy az
asztrológia ahol csapatversenyes kvíz verseny folyt. Az iskolá-

ban ezeken a tanítási időpontokon még egy délutánt töltöt-
tünk ott, amikor az iskola különfoglalkozásait látogattuk vé-
gig. A ping-pong  és a gamelan óra kötött le leginkább ben-
nünket. Az utóbbin egy ütős, ázsiai hangszert próbáltunk ki
aminek a neve gamelan, nem pedig valami játék óra, amire a
nevéből lehetne következtetni.

Hétköznapi délutánokon a várost jártuk az iskola által
eltervezett programok szerint. Voltunk egy hatalmas, kínai stí-
lusú házban, melyet egy testvér épített a másiknak. Ott meg-
ismerkedhettünk a kínai kultúrával, mint az általuk elképzelt
túlvilággal. Egy másik nap két elbűvölő kertben is voltunk. 

Ezeken kívül még egy állatkertben és három múzeumba
is ellátogattunk: a Singapore National Museum, a Malay
Heritage Centre, és az LKC Natural History Museum. 

Néha viszont diákok szervezték a programjainkat. Az ott
töltött hétvégén a szingaprúri Csodák Palotában jártunk és
egy jazz koncertre is beültünk. De a legélvezetesebb Sentosa
volt.

Itt napoztunk a tengerparton. Voltunk egy bob-szerű
játékon amihez egy felvonón keresztül jutottunk el. Ezen
kivül egy Arsenal focimeccsre is volt lehetőség azoknak akik
akarták.

Az út során sok elképesztő élménnyel gazdagodtunk
mindannyian: a fazekasos diákok (Nagy Ábel, Ujvári Eszter,
Hoang Ly Melinda, Várkonyi Ádám, Vu Mai Phuong) és a két
kisérő tanár (Számadóné Biró Alice és Kiss Géza) egyaránt. Az
út nem csak ezzel a gyönyörű várossal, egy elképesztő iskolá-
val, és új szingapúri barátainkkal ismertetett meg minket,
viszont minket, az utazókat, is jobban összehozott. 

Vu Mai Phuong
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Előzmények – a versenygyőzelem:
2015 februárjában vágtunk bele „Az orosz klasszikusok

nyomában” elnevezésű nemzetközi kulturális csapatverseny-
be, mely szinte az egész évet átívelő vetélkedővé terebélye-
sedett projektfeladatokkal, kreatív írásokkal. Szeptemberben
osztályunk (11.a) két csapata (Turcsányi Márta tanárnő felké-
szítésével) részt vehetett – az országos döntőbe jutott 10 csa-

pat között - a Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett, egész
hétvégés próbatételen. A versengés rövid tesztfeladatokkal
kezdődött a Vándorfestők képeiből és Bulgakov A Mester és
Margarita című regényéből, majd egy-egy kifejtendő részkér-
dést kaptunk a krími háború történetével és Tolsztoj Sze-
vasztopoli elbeszéléseivel. Még aznap este megtudtuk, hogy a
harmadik irodalmi műből, Örkény István Voronyezs című drá-
májából kell egy általunk választott jelenetet előadnunk más-
nap reggel. Ennél a fordulónál négy orosz csapat is csatlako-
zott a versenyhez (ők természetesen orosz nyelven indultak
egy bécsi-budapesti utazásért). A döntő végén végül a mi né-

gyesünk állhatott fel ujjongva: megnyertük a versenysoroza-
tot, és utazhatunk Moszkvába!
Az utazás:
December 9-én érkeztünk Moszkvába, az orosz történelem és
kultúra egyik fellegvárába. Ötnapos városlátogatásunk alatt a
Magyar Kulturális (Balassi) Intézet vendégfogadását élvez-
hettük, étkezéseinket pedig a látnivalók környékén útba eső
éttermekben bonyolítottuk le. A főváros felfedezésének első
állomásaként a Vörös teret kerestük fel, megcsodálva a GUM

patináns épületét és luxusüzleteit, a Boldog Vazul Székes-
egyház nyolc templomtornyát, valamint Lenint, aki már közel
száz éve fekszik bebalzsamozottan a Kreml lábánál lévő mau-
zóleumban. Kirándulásunk másnap a Novogyevicsij kolostor-
ral és a Lomonoszov Egyetemmel folytatódott, majd péntek
délután irodalmi sétát tartva kerestük fel Puskin, Tolsztoj és
Dosztojevszkij házát.

Érdekes volt látni és összevetni a három író életkörülmé-
nyeit, akik közül Tolsztoj és Dosztojevszkij műveit idén már a
moszkvai benyomások tapasztalatával olvastuk. A Megváltó
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172 Fazekas-évkönyv

Krisztus-székesegyházban és a Kreml falain belül, a Katedrá-
lisok terén lévő Uszpenszkij székesegyházban az ortodox
templomok sajátos díszítésű freskói és ikonjai nyűgöztek le
minket. A negyedik napot moszkvai piacok és a híres sétáló-
utca, az Arbat felkeresésével, illetve a Tretyjakov Galéria láto-
gatásával töltöttük. Külön érdekes volt, hogy azon festők al-
kotásait tekinthettük meg, akiket már korábban megismer-
tünk a versenyre való felkészülés során. A Vándorfestők közül
Mikhail Vrubel mindannyiunk kedvenc alkotója, s így megha-
tározó élményünk is lett, hogy élőben láthattuk a Démont
vagy a Hókirálynőt. Hazautazásunk napján közös szenvedé-
lyünknek hódolva felkerestük Bulgakov házát és azokat a
helyszíneket, amelyeken A Mester és Margarita is játszódik.
Így nem csupán fiatal turistaként, hanem a verseny által több
szinten analizált-értelmezett olvasmányok hőseinek kísérői-
ként láthattuk az ominózus épületeket, rövid sétát téve a Pat-
riarsije Prudi körül. A regénynek emléket állító táblát is meg-

találtuk, mely az első fejezet címét őrzi: „Ne álljunk szóba is-
meretlenekkel!”

Hazatértünk óta tervezzük, hogy egyszer még külön-
külön vagy együtt, de Moszkvába visszatérünk.

Al-Farman Petra, Nagy Titusz, Tikász Ábel, Végh Dóra 11.a
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nyelv megszerettetését azzal biztosította, hogy magyar nép-
dalokat fordított le latinra.
Az egész osztály fújta az „A juhásznak jól van dolga“ című
dalt. Így hangzik latinul:

Bene est opilioni, claves, montes ascendenti.
Pecus peragenti, fistulam canenti, tempus iucundum agenti.

Hogy megelevenítse számunkra a középkort, hexameterekbe
szedte a hét lovagi feladatot, és a hét városi mesterséget. 

Lukács Magda magyart tanított. De nem csak azt tanította,
ami a tankönyvekben szerepelt: a forradalmi verseket.

Megismertette velünk a köl-
tők szerelmes verseit és az
istenes verseket is. Sőt: meg-
szerettette velünk a Nyugat
költőit is, akik nem szerepel-
tek a tantervben. 

Ezek az évek Budapesten a
diákszínjátszás évei voltak.
Shakespeare, Molière, Vörös-
marty Csongor és Tündéje
telt házzal mentek díszlettel,
jelmezzel, igazi színházak-
ban, a Madách Gimnázium

RÉGI-RÉGI TÖRTÉNETEK

174 Fazekas-évkönyv

Mit meséljünk nektek, fiataloknak mi, öreg Fazekasos diá-
kok, akik éppen 60. érettségi találkozónkra készülünk?

Látva színes, elbűvölő Évkönyveiteket, tudnotok kell,
hogy mi a Rákosi-diktatúra legrosszabb éveiben, 1952 és
1956 között voltunk gimnazisták, ezért mi nem utaztunk
sehova, nem lehetett. 

Útlevelünk sem volt. Mégis úgy emlékezünk, vidám gim-
náziumi éveink voltak, és ezt tanárainknak köszönhettük.

Ezért róluk szólunk pár szót. 

Lőrincze Géza tanár úr a kö-
telező orosz nyelvet tanította. 

Mivel angol szakról az
oroszra történő átképzése
csak két oktatási órával járt a
mi óráink előtt, szállóigévé
vált a következő mondata:
„hogy ez miképpen van oro-
szul, még én sem tudom, de
angolul úgy kellene monda-
ni, hogy...“

Kővári Aladár bácsi egy holt

Ez történt
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bemutatta felejthetetlen stúdió-előadását „Az ember tragédi-
áját“.

A lányosztály kiváló adottságú gyerekekből állt: remek vers-
mondó volt majdnem mindegyikük. Irodalmi esteket szer-
veztek, volt Áprily-est, Tóth Árpád-est, Szabó Lőrinc-est,
Kosztolányi és Babits-est. Nagy siker volt valamennyi, bár
ezeket a költőket az akkori kultúrpolitika nem ismerte el.

Lukács Magda tanítványa volt Marék Veronika, akinek még a
gimnáziumi évek alatt megjelent egy képes mesekönyve.
Azóta nemzedékek nőttek fel meséin, A kockásfülű nyúlon,
Boribonon, Kippkoppon. Japánban is ismerik és szeretik. 
Urbán Gyula író és rendező sem csak itthon sikeres könyvei-
vel és rendezéseivel, hanem bejárja a világot kelettől - nyu-
gatig. 
Közülünk való Weeber Klára szobrászművész is. 

Nagy Miklós tanár úr volt a legnagyobb hatással ránk.
Különlegesek voltak azok az órák, amikor a matematikában új
fejezethez érve tudománytörténeti előadásokat tartott. 
Ismerősünkké vált Pythagorasz, Eukleidész, a nagy Gauss és a
két Bólyai. Megéreztük, mekkora öröm rejlik a matematiká-
ban. Egy-egy levezetés után így szólította fel kedvenc tanít-
ványát: 
- Imre fiam, legyen szíves bemutatni kollégáinak néhány
további megoldást!
És az osztály ámulva hallgatta az új meg új variációkat. Kátai

Imre később Széchenyi-díjas egyetemi tanár lett, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, nemzetközi hírű professzor.

Félévenként nagy izgalommal vártuk az osztályzást. 
Miklós bácsi kiválasztott három tanulót – egy kitűnőt, 
egy közepest és egy elégségest - , hogy állítsák össze az osz-
tálynévsort matematikai tudás szerint. 
Ezt a névsort a tízpercben fel kellett írniuk a táblára. 
Miklós bácsi bejött. Megnézte alaposan a névsort, itt-ott java-
solt cserét. Aztán az osztálynak is jóvá kellett hagynia a sor-
rendet. Aki méltatlankodott, lehetőséget kapott arra, hogy
feleljen, és bebizonyítsa, jobb pozícióra érdemes. 
Miklós bácsi legvégül egy krétával megjelölte az osztállyal
egyetértve: ettől eddig ötös, eddig négyes és így tovább. 
Végül mindenki elégedetten dőlt hátra.
Ma már tudjuk, ez egy demokratikus megoldás volt - a dikta-
túra évei alatt.
A hetvenes években tudtuk csak meg, ki is tanított minket. 
Nagy Miklós alapította és igazgatta a szeghalmi Péter András
Gimnáziumot és Mezőgazdasági Szakközépiskolát. 
Rendkívül sokoldalú pedagógus volt, és 1945-től – amíg lehe-
tett - kisgazdapárti államtitkárként dolgozott. 
Szobor őrzi emlékezetét Szeghalmon – és megszámlálhata-
lan tanítványa.

Kovács Dénes elegáns és diplomatikus igazgatónk volt. 
Segítette és támogatta például az iskola váratlanul kialakult
kosárlabda csapatát – amelyik teljes egészében az „ A“ fiú-
osztály tagjaiból verbuválódott. Laborcz János kosaras észre-
vette, hogy osztálytársai
közül néhányan hirtelen
magasra nőttek. Elkezdtek
edzeni – és 1956 tavaszán
sorra nyerték a bajnokságo-
kat, végül nagy meglepeté-
sükre országos harmadikak
lettek!

1956 ősze elsodorta sok-sok
osztálytársunkat külföldre. 
Az itt-maradottak éltek, dol-
goztak tovább, egyesek
orvosok, közgazdák, mérnö-
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kök lettek, a többiek más és más területeken dolgoztak sike-
resen - de ami a legfontosabb, a mai napig keressük és élvez-
zük egymás társaságát. 
Amíg még vagyunk. 

Saly Ferenc – Marék Veronika
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III. Markovics Dániel Máté
Próza kategóriában 

I. Matolcsi Dávid – Tiszay Ádám, a „párbajozók”

A Megírország-verseny Villon-utánérzésével sikeres alkotónk:

Varga Marcell
A kötél másik végén

Taszigál a hóhér, akasztani visznek
Mocskos tolvajnak, eretneknek hisznek
A bíró hunyja szemét, a csőcselék rendel
Kinek rossz a képe, várja is a kender
Itt a nemes nép, sóvár szemmel néznek
Én leszek, akiről hollók csemegéznek
Fordulnának fel, azt akarom!

Mindenki bámul.
Te, ott, te karót nyelt gavallér
Kinek fojtja nyakát az aranyos gallér
Drágább a köpeny széle
Mint havi tisztes munka bére
Lustán lóg a karja
Lábáról a koszt is más vakarja
Törne ki a bokája, azt akarom!

Megírország – szépírói pályázat

178 Fazekas-évkönyv

A múltjáról
Majd évtizedig (mögötte a Tankönyvkiadó és a Fazekas)

országos szintű „verseny” volt – kispróza, vers, jelenet, paró-
dia – amelynek alkotóit antológia mutatta be életrajzzal, kép-
pel, mini ars poeticával és persze művekkel. Aztán szegénye-
dett az eklézsia, maradt a díjkiosztó ünnepség vendég zené-
szekkel, színművésszel habzsi-dőzsivel; persze a lényeg a
találkozás és beszélgetés volt. Amúgy is számos alkalommal
nyertek a Fazekas diákjai – mindegyik kategóriában.

Végül maradt a szerény, iskolánkban történt összejöve-
tel, felolvasások – amiből a 2016-os Fazekas Fesztiválra a „fél-
csend”. Az évkönyvben azért tudósítunk, hogy jövőre látvá-
nyosabban megjelenjünk, elhangozzanak a jelesebb alkotá-
sok. Hiszen akadnak olyanok, akik valósággal párbajt vívnak -
matekos létükre is - betűpárbajt adott versforma, cím, csatta-
nó, téma kötelezettség megszorításával. Szellemesek, ügye-
sek. Mások előbányásszák fiókjuk titkait, vagy épp parodizál-
nak egy szeretett-nem szeretett alkotót, műfajt - úgy kell
neki!

Líra kategóriában 
I. Takács Boglárka és Striker Balázs, 
II. Filipszki László és Varga Marcell, 

Alkotók
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Mindenki bámul.
Te, ott, a harmadik sorban
Látom, kedved van nőben, borban
Te lapos képű barom
Annyit se érsz, amivel seggem vakarom
És most rajtam röhögsz
Akár egy szamár, köhögsz
Fulladj meg tőle, azt akarom!

Mindenki bámul.
Te, ott, te mocskos kölyök
Ne nézz, az arcodba köpök
Szádban az alma, mit előbb loptál
Te szemét, hogy képen dobtál
Vered a gyengét, futsz az erőstől
Mint gazt, tépnélek ki tőstől
Vernének meg téged, azt akarom!

Mindenki bámul.
Te, ott, te kikötői szajha
Menj innen, vár rád a pajta
Annak csak tetejét látod
Bárkinek, ki fizet, a lábad széjjel tárod
Nem vagy szép éjjel, még rondább a napnál
Tőlem egy lyukas garast se kapnál

Vigyen el a himlő, azt akarom!
Fenn vagyok a bitón.
Most már fölöttetek állok
A felhők közül bámulok le rátok.
Most én ítélek csakis rajtatok
Nem lesz kegyelem, hiába jajgattok
Mint vérszomjas bakó, ha bárdra tekint
Úgy nézek rátok, pusztuljatok mind
Lógjatok mind, azt akarom!

Szorul a kötél, isten veletek
Egy szinttel lejjebbről a semmibe meredek

Sablonvers értelmezéssel

Mily balsors az, mi engem költővé tesz?
(Ez ám a kezdés, in medias res)
Mely kéz az, mi éjsötét tintás
(Imitáció, nem koppintás)

Tollat vesz, s verset teremt?
(A rím kijött, az enjan bement)
Múzsa, nimfa, Pallasz, Zefír, kefír, Ámor
(Hű, de pöpec vagyok mitológiából!)
Segíts, múzsám, ha nem jön nyelvemre a nóta!
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(Egy mai költő vajon kihez fordul óda?)
Kibe vesse hitét Apollónak fia?
(Lemondó a hangnem, ez már elég ia)

Az én versem hozza mézes idill hevét
(Rokokóba hajló, giccses, flancos szemét)
Az én versem égő, tüzes, véres zene!
(A csattanós végét meg vigye el a fene)

Striker Balázs:
Hagyj el, óh, Lilla!
(Csokonai remix)

Remény teremt magának még ezer tavaszt,
Végig friss virággal mért ültetéd azt?
A nap bókol untalan a fáim felé,
Kertem nárcisokkal tarka, mint a rét.
Téli jó világom is zőld tavaszt vágy,
Csörgő patakokkal már a földbe szállt.
Gyászos énekem is elfelejteném,
Ha régi vak erőm nem irigyleném.
De Lilla búra nem hajolna,
Úgyis eltemet,
Óh, csak méltatlanra volna,
Gyászos képzetek!
Lilla, maradj magadnak,
Most is megcsalál!
Nem hittem szavadnak!
Csalfa, vak valál!

Filipszki László:
Őszi-nesztézia

Hallom a hegy csúcsának mosolyát,
Mögötte a nap álmos korongját.

Látom az ázott zöld föld illatát,
S a szárnyasok csicsergő kis dalát.

Érzem a fák mindenféle lombját,
Minden látó-halló-élő csonkját:

Erdőkben rakoncátlan gyerekek
A játszótéri, tarka levelek.

Sötétben szétfolyó, égő viasz,
S korán záró, kiabáló piac.

Kanyarban újra ős négyes-hatos,
Első, lesújtó iskola-pallos.

Mind-mind egy-egy őszi töredék.
Ennek ellenére, lásd: csodaszép.

Gyönyörködöm csöndes, színes, selymes
Zamatában kedvemre szeleknek.

Vihar

Sűrű, súlyos homály.
Csend.
Csöpp. Kopp. Csöpp.
Felordít a szél.
Csipp-csöpp kipp-kopp.
Csipp-kopp-kipp-csöpp,
Csöp-kop, csöp-kop, csöp-kop.
Dörmög már az ég.
Közeledő orkán!

Pöffen, durran, billen,
zörren, csattan, minden.
Vakít.
Zakatoló, eső eső.
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Vaku.
Pöfög, durrog, billeg,
zörög, csattog, fityeg
Minden, minden, minden.

Száll a szürke,
száll a szél,
száll a dühe
szerteszét.

Suhog, recseg, liheg,
zuhog, berreg, rideg
Víz, víz, víz!
Tűz, tűz, tűz!

Ázik a pajta,
ázik a macska,
ázik a tábor,
ázik az álom,
ázik az élet,
ázik a lényeg,
ázik a rendőr,
ázik a felhő…
Ömlik az eső.

Repít, süvít, zúz, tör,
Nyerít, ürít, húz, dől.
Viharverte táj.
Elönti az ár.
Villám!

Giliszta kúszik,
Ladik elúszik,
Tojás törik,
Marit döfik,
Gyerek fél,
Itt a jég!
Harang
Nagy hang
Bim
Bam
Bom
Huss

Kopp
Csupp.

Eső szántja a vidéket,
Ő a kaszás, ő az élet.
Áll a víz.
Áll a lég.
Áll az eső.
Áll a dermedt kis család.
Eláll az eső.
Kipp-kopp, csipp-csöpp.
Ülepszik a szél.
Csöpp, kopp. Csöpp.
Csend.
Sűrű, súlyos, torz nyár.

Angyalharangok

Mikor zendülnek Szent Gábor harangjai,
Leomlanak az éj acélkék falai,
Megnyílnak a születés ringó tavai,
Felvidulnak halálszomorú falai.

Végigrepülnek a harsonák hangjai,
Kipukkannak a lelkek csillogó habjai,
Elhangzanak az élet utolsó szavai,
Mikor bongnak Szent Mihály harangjai.

Matolcsi Dávid:
A Kertész

Johar Munt kezdő biológus és virágkedvelő az első tele-
pesek között érkezett a Procyon egyik lakható bolygójára.
Kíváncsiságból elvetett néhány virágmagot a bolygó ősi tala-
jába. Megdöbbenve látta, hogy a virágok idővel mind kinőt-
tek. Munt ekkor arra gondolt, hogy nagyobb mennyiségben
rendel virágmagokat, és behinti velük az egész pusztaságot.
De elvetette ezt az ötletet. Szebb úgy, ha maguktól terjednek
el lassanként az első pár virágnak az utódai.

Tizenkilenc év múlva Johar Munt, csillagközileg elismert
biológus és a Procyon rendszer leghíresebb virágtermesztője
a Szíriuszi Virágkutató Központban tartott előadást.
Hallgatósága a világegyetem kétszáz legnevesebb virágszak-
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értője volt. Munt senkinek sem árulta el, hogy pontosan miről
fog beszélni. Egy megdöbbentő elméletet készült a világ elé
tárni.
- Bizonyára mindnyájan hallottak már arról, hogy minden ed-
dig elért lakható bolygó természetes környezetében megél
az összes virágfaj, míg ez az összes növényre korántsem igaz
– kezdte. - Erre idáig senki nem talált magyarázatot. Újabb
különlegesség az úgynevezett Felhasználatlan Gének. Ezek a
gének semmilyen jelentőséggel nem bírnak a virág életében,
haszontalanok. Ilyen géneket eddig csak virágoknál talál-
tunk. Erről a felfedezésről már biztosan hallottak.
A közönség bólogatott. A Felhasználatlan Gének megtalálása
az utóbbi évek legjelentősebb eredménye volt.
-  Mikor egy éve a Földön elkezdték gyártani a Mikropontos
Génelemzőt, én rögtön megrendeltem egy példányt, és ta-
nulmányozni kezdtem vele a Felhasználatlan Géneket.
Ezután Munt képeket mutatott a Mikropontos Génelemző
eredményeiről, minden képhez hosszú magyarázatot fűzve.
- Kísérleteimből az derült ki, hogy a Felhasználatlan Gének
mikropontos képe minden virágnál megegyezik. Most pedig
figyeljük meg a génekben a piltonok számát.
1,1,2,3,5,8,13,21: a Fibbonacci számok.
2,3,5,7,11,13,17,19: a prímek.
Mindenütt híres matematikai sorozatok. A kelgonok mintáza-
tából pedig galaxisok képei rajzolódnak ki. Az egész világ-
mindenséget belekódolták ebbe a néhány génben.
A Felhasználatlan Gének tehát nem egy evolúciós hiba, ha-
nem a tökéletességnek egy újabb foka. Olyan tökéletesség,
amit az ember soha még csak meg sem közelíthet. Ekkor jöt-
tem rá, hogy léteznie kell egy Legfőbb Kertésznek. Ő terem-
tette a virágokat, és köréjük az élővilágot és az embert. A mi
feladatunk annyi, hogy a virágokat magunkkal vigyük, és el-
terjesszük a galaxisban. Csak a gőg mondatja velünk, hogy
mi vagyunk a teremtés koronái. Valójában a virágok azok.
A Felhasználatlan Géneket egyértelmű megkülönböztető jel-
ként tette beléjük a Kertész. Mi csak méhek vagyunk.

A hallgatóság nagy része nevetett a képtelen elmélet
hallatán. Tréfának vélték. Valaki félig kacagva közbe is kurjan-
tott:
- De hiszen ez ostobaság! Miért nem vetette be ez a minden-
ható Kertész már az elején az egész kertjét virággal? Miért
lenne szüksége ránk, emberekre a virágok terjesztéséhez?
- Talán először csak egy-két virágmagot akart elvetni, aztán

megvárni, ahogy lassanként maguktól terjednek el az első
pár virág utódai. Én is így csináltam. Szebb így – válaszolt
Munt. - De úgy tudom, van egy Mikropontos Génelemző az
épületben, vizsgáljuk meg vele közösen az ablakban nyíló
muskátlik Felhasználatlan Génjeit! Azt gyanítom, hogy alapos
tanulmányozás után még más bizonyítékokat is találunk.

A Kertész látta, hogy veszélyben a szépen gyarapodó vi-
rágtenyészete.
- Hiába – gondolta magában -, a génekben lévő jel jól mutat-
ta a virágok felsőbbrendűségét, csak sajnos túl nyilvánvaló.
Felfedezték. Jobban el kell majd rejtenem. De először ezzel a
csapatnyi biológussal kell végeznem. Kár értük, mind nagyon
buzgón terjesztették a virágokat. De ha megtalálják a többi
jelet is, és ismertetik a felfedezésüket, az emberiség megutál-
ja a virágokat. Féltékenyek lesznek rájuk. Ezt pedig nem
hagyhatom.
Lesújtott az ásójával, hogy megakadályozza a baj továbbter-
jedését.

A Szíriuszi Virágkutató Központot a bolygó egyik rette-
netes hurrikánja pusztította el. Mindenki meghalt, a Virág-
kutató Központ megsemmisült. De a romok közül virágok
nőttek ki.
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Lótos Ádám
Tört kezek

Tört kezek közül vetkezel szűzül
Szemed bőszül szemembe őszül
Válaszul hideg szám, meleg szűm űz tűzül
S akár a Carmen-kérő bűnülő,
a bájos szempár-bűvölő,:
Züllünk,
Kéz kezet mosva
Eszközül
A néma önfeledésben
Hol
Önzőn feszül
A sáros lelkek húrjain
Hol
Ki-
játszva-játszó élőholt a
Költő, az esztelen,
S bár a
Félmeztelen magányban
Lépdelő félhold-öltő
Ég karolna át
búsan,
Elnyúzott ujjain, bár már csak a húson
Hűsöl a rút.

De te szép vagy, szép,
S mi marad még, sebem
Mályvaszín tükör lesz neked
S kezed, melybe fejed temetheted
Hintsd be majdan porral
A korral, ha korhol.

Meglátod, 
Neked is
Ajkadba harap még az este,
S ha nem lesz ki a trisztát* lefesse,
Göncöd egy kajla csillagra vesd le
Hadd fortyongjanak vele
Eleget,
hogy onnan
„nem látni az eget”.

*triszta : a tisztaság mint drágakő (L.Á.)

Filipszki László:
Évszakok

Zölden lángol a lég s a levegő,
Virágos fiókákat nevelnek a fák.
Csobogó, hívogató heverő
A tavaszi, dallamos nedvű szép világ.
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Télen ez ég kandallómban.
Karácsonyt hoz szűz fahasáb;
Szalondiós, cukros kabát,
S csendül pásztori szólam.

Őszülő szőlőszemeket szedek – merengve –
Elszundít a lomha lanka,
S még egy utolsó ólmos csókot dob a fény.
Ködvarjú csapat, megvénült levél, délre eső madarak.

Felébredek perzselő láncomból:
Már mókás véget ér az álombor,
A nyár.

Takács Boglárka
Címkékért és ellen

Mit törődünk mi a világgal?
S mit törődik a világ velünk?
Magunk vagyunk nekünk.
De engem mit érdekelsz te?
S téged mit érdekellek én?

Még hogy erkölcs!
Törvény, mely marionett-
bábukat ránt vissza s el
Még hogy te és én!
Birkába égetett jel.
Dönthetünk,
mik leszünk: áldozati bárány,
vagy ünnepi vacsora?
Hát nem csodálatos a szabadság?
S aztán pedig ma ezt,
holnap a másikat kapjuk.
Íme, a jövendölt bőség,
lássátok emberek!

S mihez van jogunk?
Barátom… honnan tudhatnánk?
Honnan tudhatnánk,
hogy mit kíván a Hatalom?
Holnap tán élni sem fogunk…

Az üvegvár tükörszobájában

Tükörszobába zártam magam,
És azt hiszem, világot látok.
Bocsásd meg váramat Királylány,
Itt nem érhet el semmi átok!
Karcolástól óvva élhetek,
Bár képzetektől szívem árva.
Az üvegen túl nem marad más,
Magam vagyok toronyba zárva.
S egy gyémántkönyvnek lapjaira
Leírtam pedig a nevetek,
De végül mindig annyi marad,
Hogy tükörképemen nevetek…
Szabadíts ki innen Királylány,
Itt súlyt igazán csak az átok!
Kiáltok nektek, de hiába,
Az üvegvártól nem halljátok.
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Nyolc elveszített sor

Jeges csendben kong a léptem,
kegyvesztett egyedül vagyok.
Szavaimat összetéptem.
Minden víztükörben ragyog.

Idegenek mind a falak,
vakítón tornyosulnak rám.
Idegen minden árny, s alak.
Én is idegen vagyok tán.

Korona teszi a királyt

Belépünk. „Rendben, ma lehetsz te király”
- mondom, s te elmosolyodsz. Tudod, mi jár…
Rád hagyom. Holnap talán majd én leszek.
Hát lásd, addig mindent kedvedért teszek.

Kezdődik. Te felülsz arany trónodra.
Magam megállok egy lépésre jobbra.
Felém fordulsz. Kiosztod parancsaid.
S máris egy vagy azzal, mi parancsra vitt.

Én fürgén engedelmeskedek neked,
kielégítve minden igényedet.
Szaladok, idehozom, majd elviszem…
De hamar látom: nem elég semmi sem.

Türelmed egyre fogy, harag gyúl benned,
ím, már tervezed, mit meg kell majd tenned.
Feszült csendben lesem, mint mozdul arcod,
mögötte ott sejtem viharos harcod.

Majd lám, kitörsz. Ordítsz, s hívatsz magadhoz.
Hát rohanok, s mert rangodhoz ragaszkodsz,
szemem lesütöm. Remegve állok ott.
Felsorolsz büntetésemre száz okot.

S felállsz. Felállsz trónodról most egyszer.
Ó, mily félelmetesen nagynak tetszel!
Káromkodsz, dühöngsz, ostorod, már kéznél.
De te így se… embernek így se néznél.

Lecsapsz. Egyszer, kétszer, majd újra, s újra.
Megtörten zokogok földre borulva.
De te többé nem kegyelmezel. Te nem!
Hát csak várok, s összeszorítom szemem.

S egyszer tényleg nem csap le ismét karod.
Most már úgy lesz minden, amint akarod.
Fenségesen visszalépdelsz a trónhoz.
Mint eddig bármikor… büszkébben trónolsz!

Ostorod megint jogarra cseréled.
Ajkamon egy utolsó sóhaj éled.
S egy pillanatra fennakad még e hang,
aztán elhal ez is. Tudom: vége van.

Leveszed koronád (csalódottan bár).
Rám nézel és szólsz: „Ne félj, mondottam már!”
Biccentek. Ugyan mit mondhatnék erre?
S értenéd-e te, ki még nem volt verve?

Nem számít. Holnap talán másképp leszünk.
Addig meg… csendben mindent helyre teszünk.
Amint volt, ma is mindent akképp hagyunk.
Kilépünk. Megint csak emberek vagyunk.
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A nyomorult

Megvetettük. S hittük, ez a dolgunk.
Mert ő szegény, s mi gazdagok voltunk.
Rongyos volt, s mi nyakkendőt kötöttünk.
Nem számított senkinek közöttünk.

Megvetettük. Ő mégsem volt megvető.
Mert ő tudta mit mondott a Magvető.
Mi buzgón idézgettük szent szavait,
De csak neki jelentettek valamit.

Megvetettük. És ő mosolygott miránk.
Bársonyszőnyeget kanyarított alánk.
Pedig ahogy ott hevert lábunknál…
Mennyivel nagyobb volt ő mindnyájunknál!

Markovics Dániel Máté:
Döntöttem

Mint ahogyan a százesztendős brácsa szól, 
Úgy nyikorgott a nyitott ablak alatt, 
Min bejő a hideg, téli fuvallat 
A már vén, korhadó fává nyűtt hintaszék. 

A Halál hintaján, a fagyon, melyet 
Hűvös szellő, néha vad szél kísér 
Jövé be halkan, lopakodva, s leüle székedre. Hogy miér’? 
Nem tudom. Te rég elmentél, Kedvesem. 

Először körvonala rajzolóda meg, majd farkasszemet néze
velem, 
Már ekkor is félelemmel töltött el, 
Mikor ősi pillantásokat vetve rám azt suttogta: „Döntsd el!...” 
Hogy mit kellett eldöntenem, tudtam pontosan. 

Immár egészében láttam Őt: 
Kezét összekulcsolta, aztán a szék karfájára tevé, min régen 
Még kötögettél, s kedvesen, szívedből mosolyogtál reám,
révetegen 
Nézve az időt, mi eltel az órán. 

Lesöpörve emléked porát 
A Halál e szék oldalkarára emelé csont kezét, 
És hústalan ujjai úgy játszották a szekundumok ütemét, 
Mint a pianón négy hang folyton ismétlődő skálamenetét. 

Hogy fékezze magát, hisz türelme vészesen fogyott, 
Tüdejébe, mely a kormos fátyol alatt fedetlen lőn 
Mélyen szívá be, a már jelenlététől végzetszagú, bűzös leve-
gőt. 
Minden lélegzete egy szíven lőtt állat vagy régi, jó barát
múlását jelentette. 

„Döntsd el, döntsd végre el!!...” - siettetett, 
A levegőt kapkodtam, izzottak rólam a verejtékcseppek. 
Az élet alkotta bűvös kép, mit csak szemünk lát, halványulni
kezdett. 
Körbenéztem. Mindenütt darabokra, szilánkokra tört tárgyak,
vágyak, fények. 
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Ő már üvöltött, torkán erei megfeszültek. 
„Döntsd el, döntsd végre el!!!...” 
Hirtelen hús-vér emberként állt előttem, kihunyt tekintettel, 
Melyben ahányszor ölt, újabb remény veszett el. 

Mikor fekete köpönyege alól elővette a széles sarlót, 
Minek végén a Sztüx folyt, mi csak életet olt 
S ezer meg tízezer lélek lett ez út alatt holt, 
Döntöttem. Te maradtál életben, Kedvesem.

Kőrösi Péter
A kék ékszer

Ma már merő disszonancia
Magyar föld, francia ég
Sőt még egy-két orosz csillag is
A makulátlan harmóniák mind
Kétélű, szöges markolatú kardokká fordultak
A szikkadt-szájú vénasszonyok a pokol mélyiről
Hirtelen reám mordultak
Én megriadtam
Úgy hittem, pórázra lehet kötni az életet
Boldogan élni és békében megdögölni
Úgy hittem, el lehet venni az aprót, amit a mecénás letett
A kalapom mellé s
Kezét csókolva elköszönni
Úgy hittem, nemcsak akarni kell a szerelmet
De a mélyére is ásni
Hogy erővel visszavehetem, amit a sors tőlem elvett
Hogy lehetek bárki, akárki
Úgy hittem, Semprún esernyőjén eltörnek majd a savas eső
cseppjei
Úgy hittem, a suttogott titkokat az új törvény is engedi
Úgy hittem, az érc-lélegzet
Állja majd a gyilkos lángot
Úgy hittem, a bástyák mögül
Nem látom jól a világot
Pedig ott fent volt utoljára
Tekintetem tiszta
Azóta ékszereket tördelek csak és
A bástyákat sírom vissza

Rachmanyinov

Kevés a szó, hogy leírjam ezt az örömöt
Melyet mintha egy másik élettől örökölt
Volna a nyár
Aki még vár
Vár, mert nem tudja, hol ér véget
Az öröm
Tündöklő kristály, míg el nem töröm
Uram, tudom: te magad vagy
E pillanat, e nüansz
Egy régi orosz dalból kinyert fény
Aranymázas porcelánedény
Feltámadt hullámat kicsavarván, alátartva
Belécsurog a ki nem szítt vér
Legyőzhetetlenül
Mint oly régen, az orgonafa alatt
Lám, az ősi erő mostanáig megmaradt
A test még ezentúl is százszor megtörhet, de
A lélek már nem
(Miért: hogy a fájdalmat oly szépen meg tudom festeni
S az örömöt csupán
Ily sután)
Uram, érd hát be ezzel:
Hitemmel
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Zörgő csontok

Arc vagyok csupán, pedig
Ember akarok lenni
Szemöldökcsontom felett lustán hever a
Körülhímezett semmi

Profán pusmogások

Mint hullámok, ostromolják a sziklát
Aki rendületlen áll
Rendületlen-rándulatlan
Fordul el lassan a váll

Összekoccanó fellegek

Rekedtre ordítja őket a
Letaglózott boldogtalanság
Halászhálót a csillagra
Sípcsontomra sújt a harangláb

A gyűlölet fiának lenni

Marcipánbevonatú
Ciánkapszula
Radioaktív égen izzó
Neonzöld nap szúr a

Homlokom bőrébe

Marco úszni ment - Szüntelen
Éget a bélyeg
Apoláros kilégzések
Belégzések - Mélyek

Szétfeszülő bordák

A gyűlölet fiának lenni feladni
Magam a zúgó tengernek
Én - hitvány, dadogós gyermek - még mindig
Hotelszobákban fetrengek

Arctalan szellemek

Hideg egyedüllétben találnak a
Kormos, penészes padon
Vascsövekben párolgok tova
Felfalt a kevély vadon

A gyűlölet fiának lenni

Kacifántos gravitációban röpülni a
Fehérkeresztes feketelyuk felé
Közben olykor belém fecskendezi magát
Egy vándorlélek - A semprúni emberé

Lassan szikrázó köd

Uram, adj erőt! - Hogy ne szökjön pánik a
Szembogaramba
Hogy zivatarok közt mossa el melankóliám az
Egyszemélyes rumba

Uram, adj erőt

Összefűzni megkopott idegszálaim
Én, néger rabszolga
Végül letérek a végtelen pályaudvarról
Csillagos álmokat hajszolva

Nyár-illat

Csöndben a kőpadlóra csöppen
Emlékeim vére
Marco és a szellemek
Koccintanak a békére

Feladat: nyersanyag a 8.-os kötet végi versanyag, amiből
átstrukturálva-ollózva
(esetleg) kiegészítve készítsetek 10 soros új verset. Ebből lett:

Rajkai László
Versmontázs

Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
Mely kócos fürtökben a vízig ér.
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Arany-lényeddel sose halnál,
S lázult erem csak azt kopogja: Én.

Húnyt szemmel bérceken futunk,
Elveszett minden, mit tudtunk.

Betakarózom vad dalaival,
Körbeveszem magam falaival.

Károg a varjú, vijjog a vihar
Megvagyok én csak a szavaival.

Források:
Juhász Gyula: Milyen volt...
Kosztolányi Dezső: Az ihlet perce
Ady Endre: A Léda arany-szobra
Babits Mihály: Húnyt szemmel
Szabó Lőrinc: Ipoly füzei
Juhász Gyula: A szépség betege

Tiszay Ádám
Állásinterjú - Örkény modorában

Jó napot! Az állásinterjúra jöttem.
-Jó napot! Foglaljon helyet! Neve?
-János.
-Tudja ezen a munkahelyen komoly szabályok vannak. Itt
mindenki a vezetéknevén szólítja a másikat. Még egyszer
megkérdezem. Neve?
-Drágám. Drágám Jánosnak hívnak.
-Tehát János. Mi a legmagasabb végzettsége?
-A feltételekben azt olvastam, hogy közgazdász diploma
szükséges, de remélem a 8 általános is elég lesz.
-Akkor sajnos közgazdásznak nem tudjuk önt alkalmazni, de
nézzük, van e valami testez álló munka az ön számára. Kora?
-16, csak testileg fejlettebb vagyok társaimnál.
-Ez esetben nagyon sajnálom, gyerekeket nem alkalmazunk. 
-Hallgasson meg, kérem!
-Rendben. Mihez ért?
-Ha szüksége van olyasvalakire, akik a cég szaladgálni való
dolgait intézi, akkor én kellek önnek!
-Beszél valamilyen idegen nyelvet?
-Angolt alapfokon (videojátékokból), de ha befizetnek egy

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

A laboratóriumban káosz uralkodott. Volt, aki őrjöngött, mint
Bachmann, és volt aki csak csüggedten, lehajtott fejjel ült a
helyén. Végzetes hiba történt.

Már akkor lehetett tudni, hogy valami nincsen rendben,
amikor az időgép visszarepített két utasát az időben.
Bachmann ijedten meredt a számítógép monitorára. A két
utazó elvileg már célba ért, egy huszonöt évvel ezelőtti idő-
pontba.
- Hogyhogy még itt vagyunk? - kiáltotta Bachmann. A labora-
tóriumban mindenki tudta, hogy valami hiba történt. A terv
szerint a két múltba repített ügynöknek meg kellett volna
változtatnia a történelmet, aminek következtében nekik
most egészen biztosan nem itt kellett volna lenniük. Az, hogy
a jelenben semmi sem változott, azt jelentette, hogy a tervük
kudarcba fulladt.
- Alakulhatott volna rosszabbul is – mondta Lachner profesz-
szor. - Legalább nem semmisült meg a világ.
Szavait biztatónak szánta, de Bachmann, az idős, törékeny
fizika kutató hirtelen olyan erővel ütötte arcon, hogy Lachenr
elvesztette az egyensúlyát, és a földre zuhant.
- Még hogy alakulhatott volna rosszabbul is! - kiabálta
Bachmann. - Dúl az atomháború, a világ nagyvárosai sorra
pusztulnak el, mi lehet ennél rosszabb? Csak mi tudtuk volna
megakadályozni ezt a katasztrófát! - dühöngött magából
kikelve. A következő pillanatban azonban mintha elfeledte
volna ezt a haragját, és újra merengő szemekkel járkált a

laboratóriumban körbe-körbe, ezt a kérdést ismételgetve: -
De akkor mi történhetett? Mi történhetett?

A tudósok eleve tudták, hogy nem pontosan kiszámolha-
tó, hogy mi fog történni, amikor beindítják a gépet. Négy
lehetőség volt. Lehet, hogy kiderül, hogy tévedtek a számítá-
saik során, és a szerkezet egyáltalán nem repíti vissza az idő-
ben az utasait. Lehet, hogy mint remélték, visszarepíti őket,
megváltoztatva ezzel a múltat és a jelent. De elképzelhető
volt az is, hogy a múltba visszatérő emberek nem tudják
megváltoztatni az eseményeket, és egyszerűen beleépülnek
a történelembe. Senki sem tudhatta, hogy a második vagy a
harmadik lehetőség valósul-e meg, ez inkább volt filozófiai
kérdés, mint egyértelműen eldönthető tudományos problé-
ma. Most mégis égetően fontos volt.

És ott volt a negyedik lehetőség, miszerint az időutazás
felborítja fizikai világ rendszerét, és katasztrofális következ-
ményekkel jár. Erre utalt az imént Lachner professzor is, és
emiatt az eshetőség miatt nem használták eddig soha az idő-
gépet. Valójában már három éve elkészült. Egy izraeli tudós
zseniális felfedezése alapján a legképzettebb izraeli és ameri-
kai tudósok tervezték meg a gépet, teljes titokban, egy siva-
tagi bázison, valahol Izraelben. A két ország vezetőinek dön-
tése alapján azonban csak vészhelyzetben lehetett használni
a gépet. Erre az esetre külön tervet dolgoztak ki. Most, hogy
kitört az atomháború, áldhatták az előrelátásukat.
- De mi történhetett? Mi történhetett? - rohangált Bachmann
fel-alá. - Nem épülhettek változtatás nélkül a múltba. Arra a
huszonöt évvel ezelőtti napra küldtük vissza őket, amikor elő-
ször jártam itt. Márpedig én nem találkoztam velük. De a
világ sem változott meg, még mindig itt vagyunk. Ez csak azt
jelentheti, hogy a kísérlet nem sikerült. De akkor mit hibáz-
tunk el? - mondta, kérdően a társai felé fordulva. Ekkor látta
meg a megoldást egy számítógép monitorán. A két időuta-
zót a számítógép szerint Krisztus előtt 4096-be küldték vissza.
- Hatezer év? Hatezer év? - kiáltotta Bachmann szinte sikolt-

va. - Hogy lehetséges ez? Ki állította be az időt? Ki volt az az
idióta?

Néhányan megpróbálták megnyugtatni Bachmannt.
Mindig is tudták, hogy a gép kiszámíthatatlan. Valószínűleg
minden más jól működött, de az időt hiába állították be, nem
sikerült szabályozni, hogy a gép hova küldje vissza utasait.
Mr. Johnson és Miss Lawrence, a két amerikai ügynök, akik-
nek mindent megtanítottak a huszonöt évvel ezelőtti világ-
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ról, ahova küldeni akarták őket, most ott voltak a távoli múlt-
ban. Az lett volna a feladatuk, hogy a jövőből szerzett tudás-
ukkal vagyont és hatalmat szerezzenek a huszonöt évvel
ezelőtti időkben, és végül megakadályozzák a pusztító világ-
háború kitörését. A minden részletében kidolgozott terv
most megbukott.
- Tehát beépültek a hatezer évvel ezelőtti történelembe –
vonta le a következtetést Bachmann, miután kissé már lenyu-
godott. De hogy lehet, hogy semmit sem tudunk róluk?
Hatezer éve alakultak ki ezen a vidéken az első civilizációk.
Mr. Johnson és Miss Lawrence a kerék, az eke és az agyag-
tégla feltalálói lehettek volna ebben a korban. Miért nem
maradtak fenn mítoszok mégsem erről  a két emberről?
Lachner professzor döbbenten kiáltott fel, majd a következő
pillanatban nevetni kezdett. A nevetése keserű volt, mint
amikor valaki a saját ostobaságán kacag. A többiek azt hitték
talán megbolondult, de ő abbahagyta a nevetést, rájuk
nézett, és így szólt:
- Hát még mindig nem jött rá senki? Johnson és Lawrwnce
segítettek a környékbeli civilizációk kialakulásában, nevük
pedig fennmaradt, mint az ősatya és az ősanya alakja. Hiszen
korábban még együtt tréfálkoztunk a keresztnevükön. Adam
és Eva.

A tudósok szinte kővé dermedtek a váratlan felismeréstől.
- De hiszen ez lehetetlen – hebegte Bachmann. - Az hogy
honnan jöttek, a mi világunk, miért nem szerepel a történe-
tükben?
- Szerepel – válaszolta Lachner ugyanazzal a keserű mosoly-
lyal. - Nyilván sokat meséltek a mi világunkról. Egy olyan világ-

ról, ahol nem kellett egész évben fabotokkal turkálni a földet
a soványka termés reményében, hanem kényelmes munkákat
végezhettek az emberek, és az ételt csak le kellett emelniük a
polcról a boltban. Hát még mindig nem értitek? - nézett végig
a társain. - Ez volt a Paradicsom. És mi elpusztítottuk.

Ebben a pillanatban bekapcsolódott a légiriadó. A sivatagi
bázis fölött az égen ellenséges bombázó repülők jelentek meg.

New York Times, 2016.02.30. napi szám
A hihetetlen felfedezés, amely megváltoztatja a tudo-
mány mai álláspontját:
A földön volt civilizált élet az emberiség előtt!

Egy mélytengeralattjáró 3500 méter mélyen bukkant rá arra
a zárt, 3cm vastag gyémánt falakkal közrezárt cipősdoboz
méretű objektumra, melyben a feltehetően 2 milliárd éves
dokumentum volt raktározva. A levél nyelvezete megdöb-
bentő, szinte szó szerinti hasonlóságot mutat egy 20000 főt
számláló szibériai kolónia nyelvének, írásának ősével, így a
nyelvészek meg tudták fejteni azt.  A leletet 4 évnyi vizsgálat
után hitelesnek nyilvánították, mára a megtalálók titoktartási
kötelezettségét is feloldották. Íme a levél tartalma lefordítva,
amely az emberiség múltról alkotott képét változtatja meg,
gyökereiben. (Az álló betűs megjegyzések a nyelvészek felté-
telezései)

„Egyedül maradtam. A szándékos (mesterséges) öntermékenyí-
tést próbáltam , de mindhiába,lehetetlen. A SAB (Nagybetűvel)
mindent elpusztított. Amikor ezt megtalálják, ám ez is kétséges,
bizonyára már ismert lesz, hogy mi történt mivelünk
Ősr.után.§§/ł-ban (évszám) . Az első, és utolsó, egész ottho-
nunkra (világra) szóló háború utolsó, növényi fegyvere, a SAB
minden földi anyag, és földön lakó vesztéhez vezetett. Ahogyan
a levegőbe került, minden emberben, és ember alkotta anyag-
ban pusztulást indított el. Ám énmagam születésemtől fogva
más voltam. Bőröm másmilyen volt, mint társaimé, az én belső-
met (szervezetemet) külsőm (bőröm felszín) miatt elkerülték az
oly sokak életét kioltó mérgek. A robbanás néhány napkelte óta
történt, az ételek ehetetlenek, hiszen a gázok miatt veszélyesek.
Ám az étel hiányánál sokkal inkább gyötör az egyedüllét. A
háború előtt egy élő étel nélkül egy fél életen át életben tudott
maradni. A remény: a földön kívüllakók (földönkívüliek). A velük
köttetett megállapodás értelmében amikor a mi népünk bajban
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van, ők segítenek. És az velük való beszéd csak a föld magján
keresztül lehetséges. Ám ott nagyon meleg van, és a SAB mérge
miatt nem tudható, hogy a közlekedők (feltehetően egy erre
alkalmas gép) hidegítói (fűtőberendezése) dolgoznak-e
(működnek-e). Ha igen, a segélykérés után elpusztítom eme
levelet.”

Matolcsi Dávid:
Farkastörvényszék

A szokás talán valóban a farkas falkától eredt, de idővel
az erdő minden állata elment a Farkastörvényszékre. A teli-
hold napján összegyűltek a Nagy Fenyőfa alatt, és elrendez-
ték vitás ügyeiket. Kiállt két róka, és mindkettő elmondta az
érveit, hogy miért őt illeti a halott fácán. A többi állat nem
szólt, csak némán hallgatták a vitát. Végezetül a két róka egy-
másnak ugrott, és amelyik győztesen került ki a verekedés-
ből, az vihette el a fácánt. A Farkastörvényszék mindig az erő-
sebbnek adott igazat. 

Egyszer a farkasok egy elgyötört embert rángattak el a
Nagy Fenyőfa alá, aki megölte egy társukat. A farkasok rövi-
den elmondták, miért akarják felfalni az embert. Az állatok
némán figyeltek. Az ember azonban jobban tudott érvelni,
mint akármelyik állat. Nem önmagát védte, hanem magának
a Farkastörvényszéknek a létjogosultságát támadta.

Kifejtette, mennyivel jobb lenne mindenkinek, ha vitás
kérdésekben nem a nyers erő döntene, hanem a jog és az
igazság. Az állatok, akik sokat szenvedtek már a kegyetlen
farkastörvénytől, boldogan hallgatták a szavait. Ekkor az
ember a legnagyobb medve felé fordulva kifejtette, hogy
mindehhez egy bölcs és pártatlan bíróra is szükség lesz majd,
akire mindenki más felnéz. A medve önelégülten húzta ki
magát.

Mikor az ember befejezte a beszédét, az állatok éljenezni
kezdtek. És mikor a farkasok a szokáshoz híven nekitámadtak
volna az embernek, a medve közéjük állt. A farkasok vissza-
húzódtak. A medve erősebb volt, így mellette állt az igazság. 

A medve és a többi állat az embert bízta meg azzal, hogy
szervezze meg az új rendszer működését. A következő egy
hónapban az ember csak ezzel foglalkozott. Visszament a
falujába, és tíz barátjával együtt tért vissza. A nagy Fenyőfa
tisztását ideiglenesen lezárták. Az állatok nem tudhatták,
hogy ezután mi történt, de izgatottan várták a következő

holdtöltét.
A Nagy Fenyőfa alatt újra összegyűltek az erdő állatai. A

tisztás két oldalán álltak a falusiak, kutyákkal és fegyverekkel.
A Nagy Fenyőfa kérgén mindenütt betűk sorakoztak.
Középen egy siettében felépített faemelvényen állt a szerve-
zéssel megbízott ember. Kezében puskát tartott, és vállára
medvebundát terített.

- Erdő állatai! – kezdte a beszédét. – Mától fogva minden
megváltozik. Az anarchia kora véget ért. Mostantól a törvény
betűje határozza meg, hogy mit szabad tenni és mit nem. Az
erdő ügyeit egy elkötelezett emberekből álló felelős kor-
mány igazgatja. A Farkastörvényszék mindörökre megszűnik.
Mostantól jogállami rendszer lép érvénybe. Ököljogállam.
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