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Kis karácsonyi materializmus
Elõfordul olykor, hogy lobogó hajú fiataljaink, de még
kollégáink egyike-másika is azzal az észrevétellel vagy
véleménnyel talál meg, hogy „Pingvin”-jeinkben, de fõleg
évkönyveinkben talán a kelleténél többet foglalkozunk a
régi ciszterci iskola dolgaival, vagy éppenséggel a Ciszterci
Diákszövetség – amúgy is egyre gyérülõ számú – „öreg
csókáival”, azok valamikori (õskõkori) dolgaival, a hamut
mamuval keverõ történelem elõtti emlékeivel. A mi iskolánk
– úgymond - nemrég „tört be…új idõknek új dalaival” és
nincs szükség arra, hogy mindenféle avítt tartalmakkal
lefedjük az információs tér akár csak kis felületeit is. Van
itt bõven esemény, történés, létezés, jelenség, folyamat és
minden, ami trendi és izgalmas, és még ezt se tudjuk kellõ
intenzitással közvetíteni. Hát akkor …minek a minek…?
Én viszont – sokan másokkal együtt – emlékszem, nem
olyan nagyon régen kezdõdött, vagy régóta tartó
(=esetleg mindmáig tartó) olyasmikre, amik
nagyon markánsan gyökereznek, vagy
alapulnak „nagyon régi” dolgokban/dolgokon, és a lényeget
érintõen szervesen folytatódnak, vagy éppenséggel most
születnek meg „a mában”. A
mi mostanunkban. Nemrég
volt a Ciszterci Diákszövetség
országos tisztújító közgyûlése,
ahova megtisztelt meghívottként voltam hivatalos. Ott aztán
szóba került sok minden múltról,
jelenrõl, jövõrõl, újszerû kérdésekrõl,
problémákról, tervekrõl és én hirtelen (=
nem tervezetten) indíttatást éreztem szólásra emelkedni.
És megköszöntem az „öreg csókáknak”, hogy az iskola
újraindításánál nagyon komoly, sõt társadalmi sodrású
véleménygyûjtést hajtottak végre (= rengeteg írásos-leveles
szándéknyilatkozattal, bizonyítandó az igényt a hitvallásos
iskolára). Aztán, hogy íme: egyszer csak megkeresett egy
öreg-ásatag özvegyasszony (Cornelia Saxlehner), csak innen
Kanadából, aki (régen elhunyt, valamikori budai ciszter-diák
férje végakaratát teljesítendõ) egy alapítvány közbejöttével
jelentõs támogatást juttatott el hozzánk, kifejezetten az
iskolai könyvtár anyagának megújítása céljára. Akkor
kezdõdött a könyvtár teljes átszervezése: több ezer teljesen
használhatatlan tétel leselejtezése és hatalmas mennyiségû,
abszolút korszerû (köztük modern vallásos) tartalmakat
közvetítõ hordozó beszerzése – amire bízvást büszkék lehetünk. (Itt jegyzem, hogy a könyvtár imponáló olvasóterme
is fõleg – immár mostani - adomány-segítséggel valósulhatott meg.). Aztán a valamikori iskola egyik volt

diákjának kezdeményezésével beindult „az” alapítvány, mostanra nagyon komolyan megnövelve mozgásterünket olyan
irányokban is, amelyekrõl korábban még csak nem is
álmodhattunk, és amelynek nagyszerû eredményeit aktuálisan valamennyien élvezhetitek-élvezhetjük (mindenféle oktatási-szakirányú fejlesztésben való részvétel, közösségi terek
kialakítása, sokféle segélyezés és stb. stb.). Aztán a
Rajeczky-fióka (Isten nyugosztalja!) Béla bá’-nak köszönhetjük a cserkészélet újraindítását-szervezését és az elsõ
táborokat és a csobánkai parkot. Aztán a (rajongó szeretettel emlegetett Pataki Vidor osztályfõnök által annak idején kétszer is felpofozott) Susits Tamástól indított, szervezett és mûködtetett „Nemzedékek Hídépítõje-program”,
amelynek keretében tucatnyi mai ciszter-diák nyaralhatott
tartalmasan Svájcban, Németországban, Franciaországban,
vagy vehetett részt intenzív nyelvtanfolyamokon
Máltán, és amit az õ halála óta Melinda
asszony folytat. És a Luka László által
alapított-támogatott
Elekesszavalóverseny. És a Tápay
Miklós által mûködtetett alapítvány
által
fenntartott
Mansfeld Péter Emlékverseny.
És a volt iskolatársak által
kezdeményezett
Kormos
Zoltán Alapítvány ösztöndíjai.
És az Emich-Békefi Alapítvány
ösztöndíjai. És, hogy el ne
felejtsem a legutóbbit, nincs két
hónapja, hogy megkeresett minket csak innen az amerikai közép-nyugati prérirõl
- valami ügyvédi iroda azzal, hogy elhunyt egy ezer
éve ottanság élõ öreg hölgy, akit a „történelem elõtti”
Magyarországon angolkisasszonyos nõvérek idomítottak, a
régebben elhalálozott férje pedig ciszterci diák volt valaha.
És utolsó erejükkel a wardosokra és miránk hagytak egy
csinoska összeget fele-fele arányban. Amibõl mi most a
régi, lejárt bérletû laptopok helyett beszerezni tudtunk egy
tucatnyit - munkatársaink számára. És a Karácsony közeledtével tanáraitok számára adható némi jutalomhoz hozzátehettünk egy kis – de már érzékelhetõ mértékû – kiegészítést. És a satöbbi. Ha mindent összeadok itt, több millió
forintnyi, pénzben kifejezhetõ anyagi erõ, sok ezer munkaóra, figyelemmel kísérés, támogatásszervezés van felhalmozva.
És jelentõs részben ezekbõl a „történelem elõtti idõkbõl”
üzenõ, lekopott gránit-rögökre, barázdált és kimarjult
kristályos sziklákra épül egy csomó minden, ami abszolút
mai. A mai családok és ténylegesen a jövõre készülõ
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ivadékaik (fiaik és lányaik) egy kipróbált és a történelem
által is sokszor kegyetlenül megpróbált és megrostált
szeretet-közösség materiálisan is érzékelhetõ-tapintható
fundamentumára alapozottan építkezhetnek, alakíthatják ki
azt a „környezetet” és teremthetik meg azt az atmoszférát, amelyben kibontakozhat minden, ami értékes,
szép és reményteljes, életerõs és bizalmat ébreszt. És a
maiak nagyszerû erõfeszítései és támogató segítsége
gyönyörûen és a valamikorival összhangban bontakozik ki.
Ezért aztán igenis sokat foglalkozunk a valamikorival is.
És mindez felmutatja végsõ értelmét és igazságát a
valóban a „történelem elõtt” kimondott isteni ígéretnek,
ami a Teremtésben fogalmazódott meg, és az emberi lény
küldetésére vonatkozik. Hogy ugyanis a teremtett világban
minden szeretet általi ihletettség elpusztíthatatlan anyagi

erõvé válik, és minden ördögi rombolás dacára – legyõzhetetlen. Amire megerõsítés és garancia a Názáretben és
Betlehemben kezdõdött történet. Aminek minden ténye és
állomása bizony materiálisan is megfogható és
dokumentálható a barlangjászoltól a gyolcsokra „ráégett”
testképmásig. És a Mester által kimondott egyetlen (= nem
tíz, nem száz, nem ezer) „parancs”-ig.
A szeretet- rõl-szóló-ról-van-szó.
…
…Ahogy a Saulból Paulussá metamorformálódott
tarsusi illetõ írta valahol:
…
… „…A szeretet nem múlik el soha…!...”

Párdányi Miklós

ADVENT
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
Tavaly az osztállyal József atyánál voltunk lelkigyakorlaton a felsõkrisztinavárosi templomban. Õ elõtte azt kérte a
szüleinktõl, hogy mindketten írjanak nekünk egy levelet arról, hogy hogyan vártak minket, mielõtt megszülettünk.
Eleinte nem értettem, hogy ennek mi köze van a karácsonyhoz, aztán rájöttem: Advent van, ami azt jelenti, hogy
ELJÖVETEL. Nekünk ugyanúgy kell várnunk a Megváltót, ahogyan a szüleink vártak minket, csak nem pelenkát,
kiságyat és plüssállatot kell venni, hanem a lelkünket kell tisztává tenni.
Ahogyan mi is nagy öröm vagyunk a szüleink számára, úgy legyen számunkra is öröm a Megváltó. Ahogy mi
is minden nap találkozunk szüleinkkel, úgy találkozzunk minden percben a Megváltó Krisztussal, aki miattunk jött le
a Földre, és megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig.

Gaál Réka

KARÁCSONY
„Nálunk a Szenteste mindig 23-án van. Apa ugyanis nagyon szeret a klinikán 24-én ügyeletes lenni. Akkor a
klinikának a koraszülött osztálya kis gyertyákkal van megvilágítva, mindenki sokkal segítõkészebb, kedvesebb a
másikkal, amit normál munkaidõben nem lehet tapasztalni. És nagy a csend… Mindenkinek a füle hozzászokott már
a hangosan sípoló monitorokhoz, amelyek zaját csak a már fejlettebb babák sírása töri meg. Ami jó jel.”
„Karácsonykor a legszebb élmény, ha van hó, és apával elmegyünk a legjobb barátjához, ahol vár minket a
díszítendõ fenyõfa És ketten hazavisszük, ahol mint hõst várnak minket a lányok. Nagymama, Mama, Lili. Persze
ötéves fejjel nagyon büszke voltam, hogy 1 kilométeren át cipeltem a fát! Nem is gondoltam arra, hogy milyen
kicsi súlyt „cipeltem” én belõle.”

Szabó Benedek
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Változó világ, változó ünnepek?!
Egy október végi napon bementem egy kis ABC-be vásárolni, amikor is a bejáratnál hatalmas „AKCIÓ” feliratok
alatt sorakozó csokimikulásokkal találtam szembe magam.
Azt hittem, ez csak valami félreértés lehet, ám késõbb
beigazolódott, hogy nagyon is tudatos kereskedelmi fogásról van szó. A költekezést már nem lehet elég korán
elkezdeni
…
Pár nap leforgása alatt egész Budapest felvette a máskor Advent elsõ vasárnapjával kezdõdõ karácsonyi formáját. A boltokban megjelentek a mûfenyõk és fenyõdíszek,
valamint a lakásdekoráció egyre elképesztõbb kellékei. Az
utcákon egyre több helyen felkerültek a karácsonyi díszvilágítás huzaljai és égõi, és már a karácsonyra felvehetõ
hitelek kínálata is
reklámként figyelmeztet minket a
médiában
arra,
hogy itt az idõ felkerekedni és belevágni a nagy, év
végi vásárlásba.
Karácsonyi hangulatkeltõként már
lassan megszokhattuk a világító
rénszarvast, a létrás vagy az épp a táncolni és énekelni próbáló Mikulást és társait. Ám
idén sem maradunk újdonságok nélkül.
Albínó mûfenyõ, a plafonról lógatható
karácsonyfa és az egyre leleményesebb tobozfigurák lehetnek az év slágerei! Nagyot sóhajtva kérdezem magamtól egy-egy áruházból kijövet: de
hol van már a békebeli, plafonig érõ
fenyõfa, ami a szobát menten fenyvessé varázsolta illatával és a régi,
patinás üvegdísz kora? 1600-ban a
fenyõfát még mécsesekkel, almával,
dióval, mézeskaláccsal díszítették, a
2008-as trend azonban már a diszkógömb, egy komplett üvegszán Mikulással és 4-6 szarvassal, és a kimérõs szaloncukor (ami gyakran még köszönõviszonyban
sincs természetes anyaggal). Ha valaki azonban nem akar
otthon a díszítéssel bajlódni, megveheti már készen,
Szenteste formátumra hozott fát is, csak döntse el, hogy
kéket, pirosat, vagy esetleg sárgát szeretne…

Ezen eltorzulás mellett ott van még az Advent „elértéktelenedése” is. Számtalan szép hagyományunk van erre
az idõszakra. Adventi koszorú, roráték, Luca-nap… A kor
embere azonban arra használja ezt az idõszakot, hogy

képtelen vagy szükségtelen ajándékokat vásároljon, rohangáljon és idegeskedjen, ahelyett
hogy folyamatosan elcsendesülne, és lakása és
lelke felöltöztetésével várná 24-e estéjét.
Mindezen panaszaimat végignézve arra kell
rájönnöm, hogy a hagyományos ünnep került
szembe a fogyasztói társadalom áltál ránk erõltetett karácsonyképpel. Ezt az ünnepet úgy hallom sokszor vissza, különbözõ médiaorgánumokból, mint a „Szeretet ünnepe”.
Ez talán még szép és igaz is lehetne,
csakhogy mindenki máshogy értelmezi
ezt. Az én családom ebben az idõszakban igyekszik egyre többet együtt
lenni, az adventi koszorú melletti imán,
a közös díszítés és süti sütésen keresztül,
a minden évben nagy nyomozást jelentõ
karácsonyfa kereséséig. Azonban ha
mindent készen vennénk a boltban, hol
maradnának ezek a vidám délutánok?
…Kilépve az ABC-bõl a kabátom sem
húzom összébb, hisz még élvezhetem a
szokatlanul enyhe októberi õszt. Hazafelé menet arra gondolok, vajon ha már
zúzmarás, kesztyûhúzós hideg lenne,
akkor is ennyire zavartak volna a
csokimikulások? Lehet, hogy nem, de kezdõdjön csak az
Advent november 30-án, ha máshol nem is, de lélekben
mindenképpen.

Ágh Nóri (12.d)
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„Isten minden probléma megoldása”
BESZÉLGETÉS VAS ZOLTÁN

TANÁR ÚRRAL A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR KAPCSÁN SZEMÉLYES
ÉLMÉNYEIRÕL, TAPASZTALATAIRÓL

Mivel az adventi készülõdés kellõs közepén járunk,
kérjük Tanár urat, hogy meséljen egy kicsit arról,
hogy az adventi idõszakban miként készül családjával
a karácsonyra?
Az elsõdleges hivatásom, hogy otthon férj vagyok és
apuka. Mint a családok nagy részében, nálunk is kiemelten fontos a karácsony. Mivel a fiam 3 éves, õ már
emlékezett a múlt évi karácsonyra, és nagyon nagy élmény volt neki. A lányom is már többé-kevésbé érzékeli
a külvilágot, ezért nagyon fontosnak
tartjuk a feleségemmel, hogy már az
adventi idõszakban bevezessük a gyerekeket az ünnepi készülõdésbe. Mivel
gyerekekrõl van szó, nagyon sok külsõséggel készülünk, például gyertyagyújtással, vagy azt is nagyon várják,
amikor a kiszsákokból kikerül minden
nap valami. Ezeket férfiként nem nagyon tudom csinálni, ezért is jó, hogy
van mellettem egy nõ, aki ért hozzá.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
készüljünk a nagy ünnepekre. A nagy
ünnepek nem egyszerûen csak megérkeznek, hanem az ember készül rá.
Mint egy esküvõre is például, ami
nagy esemény, és nem úgy van, hogy
pénteken elugrok gyorsan a fodrászhoz, hanem sok
esetben több hónapos felkészülés elõzi meg, és ez adja
meg a hangulatát. Ugyanígy vagyok a nagy ünnepekkel
is. Az egyház is ezért kéri, hogy a két legnagyobb ünnepre készüljünk, mert Jézus emberré lett, meghalt értünk,
majd feltámadt. Arra kér, hogy készüljünk, készítsük fel
magunkat erre a változásra, és neked a családodban, a
szüleiddel és a gyerekekkel együtt kell megélned az ünnepeket. A gyerekek sokkal egyszerûbben élik meg ezeket,
a gondolatuk sokkal tisztább, mint a felnõtteké. A lányomat Lucának hívják. Szoktunk ültetni Luca-búzát, hogy
lássák, az élet mibõl fakad, és ez is nagyon jól ráhangol
az ünnepre bennünket. Ugyanakkor az iskolában is próbálom bevonni egy-egy órába ezt a ráhangolódást, hogy
lássák, érezzék a diákok, mit jelent a karácsony. Fontosnak tartom, hogy a személyességre felhívjam a figyelmet.
A karácsony a személyesség ünnepe, mivel Isten megfoghatóvá vált. Kell, hogy gondoljunk egymásra. Erre jó
például az angyalkázás, fölhívni a figyelmet egy osztálytársra, kimutatni az érzelmeket félig játékos, félig komoly
formában, mert lehet, hogy egy olyan embert húz ki
valaki, akirõl nem tud semmit a nevén kívül, és a

beszélgetések alatt rájön, milyen jó fej, és így az
osztályban karácsonyra igazi jó hangulat lehet.
Hogyan élte meg kisgyerekként és hogyan élik meg
a mostani diákok Tanár úr szerint a karácsonyt?
Az én gyermekkori karácsonyaim nagyon jól sikerültek,
mert együtt volt a családom. Kisebb-nagyobb döccenõkkel
napfényes volt minden, ezért szüleimnek nagyon sokat
köszönhetek. De ez nincs mindenhol így. Hallottam egy
nagyon megrázó történetet egy volt tizenkettedikestõl,
akinek karácsony környékén váltak el a
szülei. Annyira megmérgezte ez a karácsonyát, hogy errõl az ünneprõl már
mindig ez a válás jut eszébe. Pedig a
karácsony ünnepe nagyon összefonódik a családdal. A magam részérõl arra törekszem, hogy gyermekeimnek
soha ne legyenek ilyen élményei. Azt
látom például az ötödikeseknél, hogy
akik nagy lelkesedéssel, csillogó szemekkel mesélnek a karácsonyról, ott
megadatott ez a családi összhang, viszont az a gyerek, amelyik nem szólal
meg, ha a karácsony jön szóba, annál
valami van a háttérben. Arról nem tehetünk, hogy a mi szüleink hogy élték
meg ezt az ünnepet, de arról igen,
hogy a barátaimmal, a párommal milyen hangulatot teremtek. Van egy jó barátom, akinek a szülei elváltak, és
karácsonykor mindig nagyon rosszul érezte magát, amíg
nem volt barátnõje, mert nagyon egyedül volt. Mi, a
barátai elhatároztuk, hogy karácsony másnapján meglepjük õt. Azzal ajándékoztuk meg egymást, hogy egyegy beszédet tartottunk, miért tartjuk értéknek a másikat.
Kihúztunk egy cetlit, és gyakorlatilag 10 percig dicsértük.
Iszonyú jó hangulat volt, és ez az egész addig ment,
amíg a srác meg nem nõsült, és szép lassan mi is. Meg
lehet teremteni a karácsonyi hangulatot így is.
Melyik volt a legjobb karácsonya?
Huszonegyéhány éves voltam, és még az egyetemre
jártam, amikor kitaláltuk, hogy kihúzzuk az adventet hat
hétre, mivel hatan voltunk a családban. Az volt a feladat,
hogy mindenkinek kellett egy pozitív hangú levelet írnia
a másiknak. Hogy miért örülünk neki, mit irigyelünk tõle,
és mire vagyunk vele kapcsolatban büszkék. Ez egy levél
volt, amit csütörtökig megírtunk, neki volt két napja,
hogy átolvassa és feldolgozza, szombaton pedig összegyûltünk, megbeszéltük, és õ reagálhatott erre. Emlékszem, hogy apám maradt utoljára. Olyan tipikusan szikár
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jellem õ, sohasem úgy mutatta ki azt, hogy szeret, hogy
mondjuk átölelt, hanem hogy reggeltõl estig dolgozott a
családunkért. Ez alkalommal másfél órán keresztül beszélt.
Elmondta, mennyire örül, hogy négy fia van, akik tisztelik
õt, és hogy ez óriási élmény volt számára. Apám rengeteget beszélt, pedig õ volt a legszótlanabb mindig. Ez
teljesen bearanyozta a karácsonyt, és úgy érkeztünk meg
Szenteste a karácsonyfa alá, hogy azt nem lehet elmondani. Valahol éreztük, hogy többé ilyen nem lesz, mert
akkora élmény volt, amit nem lehet még egyszer átélni.
Ezt mindenkinek ajánlom, mert olyan hangulatot teremt
a családban, ami elmondhatatlan. Két öcsémnek még
mind a mai napig megvan a levél. Ha nagyon rosszul
érzik magukat, elõveszik és elolvassák. Ez volt a “csúcs
karácsony”.
Mi a menete a karácsonynak a családjában? Van-e
valami kialakult szokás?
Egyelõre azon vagyunk, hogy megõrizzük azt a misztériumot, hogy az ajándékot a Jézuska hozza. Ezért dugdosom az ajándékokat a kölykök elõl, hogy ne vegyék
észre. Nálunk arra a pillanatra van kihegyezve
a Szenteste, amikor meglátják a gyerekek
a karácsonyfát. A gyerekek érzik, hogy
ez a nap valahogy más. Igazából
még csak arról szól számukra a
karácsony, hogy hogyan bontogatják az ajándékokat. Szülõként
azért teljesen máshogy élem
meg, mint mikor én voltam
gyerek.
Mit tapasztal, Tanár úr, mit
jelent a mai fiataloknak a
karácsony?
Nem tudom, nem látok a mélyre, de gondolatom az van. Karácsony ugyebár egy ünnep, és azt
látom, hogy a diákok még nem tudnak
rendesen ünnepelni. Ha valaki még gyermekkorában belenõ annak a kultúrájába, hogy mi
az ünnep lényege, hogy kell ünnepelni, akkor szinte
teljesen mindegy, hogy mit ünnepelnek, már tudni fogja
a menetét. De úgy látom, hogy nemcsak a ti generációtokat, de minket sem nagyon tanítottak meg ünnepelni, és ezért az ünnepekkel nem igazán tudunk mit kezdeni. Ezért van az, hogy valaki úgy ünnepli a 18. születésnapját, hogy berúg, mint egy albán szamár. Ebben hol
az ünneplés?! A karácsonnyal is szerintem ez a baj, hogy
körbenézek mondjuk a karácsonyi vásárnál, és azt látom
az embereken, hogy nem az ünnepre készülnek, hanem
irgalmatlanul bevásárolnak. Ami része az ünnepnek, de
nem errõl szól. Ha a ti korabelietek figyelnek a helyes
ünneplésre, akkor van esély arra, hogy majd ha a
gyerekeitek felnõnek, szépen tudjanak ünnepelni, mert ha
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ti megtanítjátok õket erre, akkor majd õk tovább tudják
adni, hiszen ez nem olyan dolog, amit egyik napról a
másikra meg lehet tanulni. Összefoglalva azt gondolom,
hogy senki nem volt, aki igazán megtaníthatott volna
minket ünnepelni, ezért újra meg kell tanulnunk, és akkor
a karácsonyunk is meg a húsvétunk is és minden személyes ünnepünk szép lesz. Ezért fáj nekem például az,
amikor az október 23-i ünnepség alkalmával szépen
mindenki felveszi az ünneplõruháját azoknak az embereknek a tiszteletére, akik az életüket áldozták értünk, és
amikor vége az ünnepélynek, egybõl átöltöznek, mert
nem értik meg, hogy ezt a ruhát nem a tanárok elvárása
miatt kell felvenni, hanem mert a tisztelet jelképe, és ez
nemcsak arra a másfél órára szól, hanem az egész napra.
Az ünnepelni tanítás a család feladata. Az iskola csak
segíthet, de helyettesíteni nem tudja.
Mitõl más a karácsony, mint a többi ünnep?
Azt hiszem, hogy attól zseniális, attól a legnagyobb
ünnep, hogy… Na, hadd hozzak egy példát: A házaspárok a házassági évfordulójukat szokták ünnepelni, de
akik igazán szeretik egymást, azok nemcsak
arról emlékeznek meg, hogy mikor
mondták ki az igent, hanem arról is,
hogy mikor találkoztak elõször. Ez a
megemlékezés igaz a karácsonyra
is, hogy az Isten, az addig megfoghatatlan, megtapasztalhatatlan és felfoghatatlan Isten egyszer csak megjelenik az emberek között. Idejön közénk, és
Húsvétkor még meg is hal értünk. Isten minden probléma
megoldása. Itt van velünk, segít
nekünk, ránk mosolyog, és ez
egyszerûen hátborzongató… Ez hatalmas öröm, ajándék, és úgy emlékezünk rá, hogy megajándékozzuk egymást. De sajnos már csak az számít, hogy
ajándékozzunk. Ezért a legnagyobb ünnep a karácsony, mert aki már átélte azt, hogy milyen nyomorult
dolog egyedül lenni, betegnek, elhagyatottnak lenni,
megcsalva lenni, annak hatalmas érzés ez az ünnep. Ezért
haragszom, mikor azt mondják, hogy a szeretet ünnepe,
mert ez így nem pontos. Sokkal inkább Isten szeretetének
az ünnepe. Tehát az Isten ennyire szeret, hogy eljött
közénk. És ez az igazi szeretet.

Az interjút készítette: Balog Klaudia (10.a)
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Szalagszentelõ mise és mûsor
(2008. november 28.)

A szalagszentelõ misén Róbert atya
megáldotta a végzõs diákok szalagjait. Az esti
mûsort a 11.c és 11.d osztály szervezte.
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2008. november 30. (vasárnap), a Szalagavató bál napja
Benedicite! … Dominus!
Kedves Barátaim! Barátaid! Barátai! Barátaink!
Barátaitok! Barátaik! Lehet, hogy kifelejtettem valakit? Azt
hiszem, nem! A valóság lehetséges, sõt lehetetlen
dimenzióit is lefedõ nyelvfejlõdés rendjében mindenki
megszólíttatott. Üdvözöltetett => legjobb meggyõzõdésem szerint.
Mostantól kezdve hét hónapon keresztül áll a bál.
2009. június végéig. De ma => most van a belépõ.
Vagy, ahogy Robi atya mondaná, az eljegyzés. Vagyis egy
komoly szándéknyilatkozat megtétele, amit igyekszünk
méltó szertartással és belsõségességet kifejezõ-közvetítõ
külsõségekkel is megerõsíteni és a világ számára felmutatni. Igazolni, hogy felkészültünk arra, hogy
felkészüljünk az emberi küldetéshez méltó és
elengedhetetlen érettség bizonyítására. És
az lesz majd csak az igazi mulatság.
A mai nap az elõszámlálásé. A seregszemléé. Mint ahogy valamikor nagyon régen, a törzsi-nemzetségi korban a felnõttségre beavatandók bemutatása történt meg a közösség és
annak vezetõi elõtt. A nagy próbákatmegpróbáltatásokat, a megfelelés bizonyítását megelõzõen. Aminek mágikus
értelme, tartalma, jelentõsége volt. Amirõl
ma már tudjuk, hogy valójában szent dolog.
Hogy ez az az idõszak, amikor a csecsemõkor
óta érvényes, eleinte tudattalan, azután ösztönös felelõsség korából kezdünk átkerülni az egyre tudatosabb,
egyre vállaltabb és eltökéltebb létezés világába, ami emberi lényegünk és tulajdonképpen természetfölötti hivatásunk kifejezése-kifejezõdése. Hiszen valamennyien tudjuk,
hogy nem babra megy a játék, hanem az életünkrõl szól.
És ezen a pályán – jóllehet ugyancsak emberi lényegünkbõl következõen - egymásra vagyunk utalva, sõt
egymásra vagyunk ítélve – végsõleg egyenként és
személyesen kell szembenéznünk a végtelennel és kell
igazolnunk alkalmasságunkat és méltó voltunkat.
De a mai nap a vigasságé is. Az öröm kifejezõdéséjékifejezéséjé is. Hogy már itt tartunk. Idáig jutottunk. A
reményé és a jókedvé. Hogy menni fog. Hogy volt értelme. Hogy van értelme. Hogy lesz értelme. Hogy a természet adta kibontakozás és a saját-személyes munka és
erõfeszítés gyümölcsöt érlelt és érlel, aminek elfogyasztásával további erõfeszítésekre lehetünk képesek és jobb
és jobb eredményekre juthatunk. És biztosan sokan
vannak közületek olyanok, akik azt is megtapasztalhatták,

hogy a becsületes munkavégzés és a Jóisten segítõ kegyelmének elfogadása valóban reménnyel és bizakodással
tudja eltölteni az embert, és bátorságot ad ahhoz, hogy
belenézhessünk a jövõ arcába, és ne ijedjünk meg titokzatos ismeretlenségétõl.
Tehát a mai este az örömködésé és vidámságé, amire
már nagyon komolyan készültetek. Amiben máris sok
munka és együttmûködés, egymásért is dolgozás fejezõdik ki. Amit már érdemes felmutatni. Ami akár egy
kegyelmi pillanat emlékévé is válhat. Amire majd jó lesz
visszagondolni. Érezzétek hát nagyon jól magatokat. Már
csak azért is, hogy mi, többiek, az események tanúi-résztvevõi is jól érezhessük magunkat örömmel szemlélve közel másfélszáz ragyogó fiatal ember nagyszerû bemutatkozását. Engedjetek meg azonban még egy apró
megjegyzést. A körülmények nem túl szerencsés összejátszása okán vasárnap estére
került a rendezvény, és tudom, hogy a
holnapi iskolábajöveteli kötelezettség
nem örvend osztatlan népszerûségnek.
Nos, elmondanám, hogy vállalnunk
kell ezt a veszélyt. Ez is egy kis
próbája az érettségre készültség igazolásának és annak a felismerésnek,
hogy az életben mindennek ára van.
Amit egy testben és lélekben kiegyensúlyozottan fejlett és egészséges emberpéldány különösebb megrázkódtatások nélkül felismer és tudomásul vesz.
Ezen a helyen ma este lehetõségünk-lehetõségetek
van egy igazán méltó és tartalmas mulatságra-szórakozásra. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal is, hogy utána
afterpartyk következnek, ami önmagában nem az ördögtõl való fejlemény, bár kétségtelen, hogy az ördög jó
esélyt lát benne arra, hogy eredményes legyen. Na
mármost, egy erõs és egészséges ifjú számára afterpartyval együtt sem okozhat gondot egyenes derékkal és
ruganyos léptekkel átlépni az iskola küszöbét, akár másnap 7.50-kor. Persze csak akkor, ha az afterparty nem az
ördög forgatókönyve szerint alakította a történetet, bele
a fekete zokniba, a legmélyéig. Egyébként belevaló férfit
semmiféle trauma sem dönthet le úgy a lábáról, hogy
ne találja meg a lélekvesztõbõl a kijáratot, vagy éppen
a bejáratot, mondjuk az iskolába.
Nem véletlenül idéztem az érdekelteket tájékoztató levélben az „aki éjjel legény, legyen nappal is legény!” –
õsi igazságát. Ne áltassuk egymást. Aki nem képes
tartani kellõen magát, az nem érdemli meg a férfi
titulust, viszont megérdemli, hogy úgy bánjanak vele,
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mint… na, találjátok ki! Ami pedig márványkeblû hölgyeinket illeti, a magam részérõl akkor lennék boldog, ha
nem érvényesülne annak a tételnek az igazsága, miszerint
„a nõ, aki este még látványosság, reggelre már csak
látvány.”
Egyébként is csak a dolgomat teszem, amikor ilyesmiket mondok. Hiszen erre esküdtem, és ezért fizetnek.
És Szent Pál maximáját igyekszem követni, amikor
némileg parafrazálom õt: „…a frankót mindig meg kell
mondani, ha alkalmas, ha nem.” És lévén ez a frankó,
akár most is alkalmasnak kell lennie. Vagyis ide illik. A
mai estére minden érvényes,a mit elõzõleg mondtam róla.

És igaz, hogy ez a vigalom napja, de egyúttal a készületé
is. Közvetlenül mint az advent kezdete, távlatosabban
pedig az érettségi jegyesség indulása. És kegyelmet
nemcsak kapni, hanem eljátszani is lehet. Vagyis:
„legyetek jók, ha tudtok!”. Pontosítanék: „Tudjatok jók
lenni!” Azért, hogy jó legyen nektek!
Ezzel az ez évi szalagavató rendezvényt és bált megnyitom! És valóban minden jót, sok örömet és jókedvet,
jó mulatást kívánok!

Dr. Párdányi Miklós

Felnõttavató - 2008
Egy szalagavató akkor jó, ha elsõ bálos hangulata van.
A miénknek az volt, száz százalékig. Kitty nem készült
annyit a nagy moszkvai bálra az Anna Kareninában, mint
mi a szalagavatóra! Szeptember óta hol a táncokat
próbáltuk, hol a ruhákat. Felderítõ
amazoncsapatok cserkésztek a
városban, hogy megtalálják a
legfehérebb, leghabosabb,
legszebb elsõ bálos ruhakölteményeket. És sikerült – idén a többi
gimnázium végzõsei
egytõl egyig ködfátyol-szürkében
gomolyoghattak, haha!
Az öltözõben (fizikusok, figyelem!) az irányított
káoszt modellálták a bálozók.
És mire mindenki ki- és begabalyodott mindenbe, ahogy kell, alig lehetett
ráismerni a lányokra a gyönyörû ruhákban. Csoda, hogy
a táncospárok egymásra találtak! Különösen, hogy a
fiúkból is szokatlanul fess, vállas úriemberek lettek.
Színházi körökben mondják, hogy rossz fõpróba, jó
elõadás. A mi (a-c) keringõs fõpróbánk kitûnõen sikerült… a premieren ezért lehettek ritmushibák, viszont a
b-d kiköszörülte a csorbát. Az osztálytáncokban megmutatkoztak a csapatok karakterkülönbségei. Az ások pörgõs, akrobatikus táncának spirális központja Szalay tanár
úr volt, a bések látványos és bolondos színeket hoztak,
a cések sok kicsi sokra megy táncot roptak, míg a dések
tengerként hullámoztak.

A cukorhab a szalagavató hófehér tortáján a tanárok
szuperprodukciója volt. Ez a nyár és õsz a remek Abbafilm, a Mamma mia! jegyében telt, ezért volt telitalálat
a tanári táncbemutató. A szólótáncosoknak pedig nem
kell aggódniuk: ha a minisztérium az utolsó pedagógust is utcára teszi, õk
bátran elmehetnek parkettördögnek! Gáll Zsófia és
Lõrincz Éva lekörözte a
film fõszereplõit, Szalay
és Perczel tanár urak
pedig felülmúlták az
Andersson–Ulvaeus
kettõst.
De a bálnak voltak
elõzményei is, és ezek
adták meg igazi jelentõségét. A szalagszentelés
nemcsak egy darab pántlikát
tisztel meg, de megszenteli a mi
nyolcévnyi életre készülõdésünk minden
erõfeszítését. A mise lényegre törõ volt, komoly és elgondolkodtató. Csakúgy, mint igazgató úr bálnyitó ünnepi beszéde. Lehet, hogy mi is fel fogunk nõni?
A szalagszentelés után csodás buborékfürdõvel leptek
meg minket a 11-esek a díszterem ajtajában, és elmerültünk egy jópofa mûsor kellemes habjaiban. Csak az
érettségi írásbelit mutató záróképnél rándult össze a
gyomrunk. Ez már nem illett a rózsaszín álmok közé, de
sebaj! Jövõre õk lesznek tizenkettedikesek…

Kiss Emma (12.a)
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Szalagaggasztó
AVAGY KÜZDÉSEINK ÉS FÉLELMEINK TÖVISES NAPJAI

Szép volt, jó volt stb., de a bennem rejtõzõ szarkazmus
még az ilyen helyzetekben is gonoszul megláttatja velem
azokat az apró, ámde fájdalmas részleteket, amelyek
emlékét egyébként elhomályosítja a nagy esemény
pompája.
De mégsem boncolom szét legapróbb részletekig a
történetet, mert egyrészt szerencsére már én is elfelejtettem õket, másrészt unalmas lenne, ha azt taglalnám,
mennyit veszekedtünk az osztálytánc kitalálásakor,
mennyit bosszankodtunk, amikor tízen hiányoztak a próbáról, és az egyszer már beállított térforma ideges, „te
mentél rossz helyre!” – kavarodásba fulladt. Vagy hogy
melyik volt az a pillanat, amikor a tánctanárból elõször
szaladt ki az illemkódexben megengedettnél durvább kifejezés, és hány követte azt
az elsõt.
Tehát csak néhány mélypontot emelnék ki.
Senki sem szeret korán
kelni. Fõleg nem kétszer
egy héten, és fõleg nem
akkor, ha egyébként csak
9-re kéne mennie. De
meghoztuk ezt az áldozatot, és a fõnök, meg a
fõnökhelyettes is lemondtak értékes fõnöki- és
angolórákról, hogy megvalósíthassuk önmagunkat. Szóval eleinte heti
egy alkalommal próbálkoztunk, aztán a szünet
után kettõre durvítottunk. Sokan húzták a szájukat, de
mint késõbb kiderült, az átlagnál még így is jóval
kevesebb próbánk volt (a szükségesrõl nem is beszélve…).
A jelmezbeszerzés is érdekesen alakult. Biztos járt már
mindenki kínai piacon, de ha nem is, hát hallott róla. Mi
is kimentünk rózsaszín szoknyáért és ingért. Az utóbbi
akadt volna, de a kedves eladó gyanúsnak találta, hogy
14-et szeretnénk venni, és megtagadta az együttmûködést. Szoknyát ugyan nem találtunk, de a lila felsõk,
nadrágok, kabátok és flitteres mellények sokasága között
bolyongva konstatálhattunk, hogy az idei tél divatszíne
minden bizonnyal a lila. Két és fél óra után feladtuk,
megegyezve, hogy legfeljebb (jel)meztelenül táncolunk.
Hozzá kell tenni, ekkor még volt egy utolsó szalmaszálunk, ami akkor ázott el, amikor a varrónõ nem vállalta a szoknyáink megvarrását. Na, akkor (egy héttel a
szalagavató elõtt) tényleg mélypontra kerültünk.

Aztán nekiveselkedtünk. Volt, aki egész hétvégéjét
anyagszerzéssel, szabással és varrási útmutató készítésével
töltötte. Mi pedig megtanultunk pörgõs szoknyát varrni,
és így, a több éves tapasztalatnak megfelelõen, megint
az utolsó pillanatban született meg a legjobb megoldás.
Ennyit az elõkészületekrõl, és jöjjön maga a nagy
esemény.
A legérdekesebb, hogy kedden volt a fõpróba, ami
után nekünk még két osztálytáncpróbánk volt, így talán
sokan meglepõdhettek, hogy mi lett abból a kezdetleges
ugrabugrálásból, amit ott és akkor „elõadtunk”. Továbbá
nem volt ruháspróbánk, mert a péntekre megszervezett
idõpontra nem jött el mindenki, így nem lehetett az
emelõs részt elpróbálni. Nekem nem volt vele problémám,
de tudok olyat, aki fix gyomorgörccsel ébredt péntek
reggelente, hogy délután megint föl kell
tornásznia magát (fiúk
esetében egy vagy két
lányt)
a
160-as
magasságba. De aztán
mégis sikerült (végre
egyszer mindenki ott
volt).
Bár ez így nem pontos, mert azért akadt,
aki elkésett, és némiképp tompította az
emelkedett hangulatot,
amikor a tûzésre várakoztunk, mert Perczel
tanár úr a Budagyöngyénél behatóan tanulmányozta a vasárnap esti átlagos szén-monoxid kibocsátás
mértékét (vagyis dugó volt). Valamint nagyon tetszett a
piros felmosóvödör, amelybe a frissen épült Sportmax
frissen beázott mennyezetébõl csöpögött a víz. Nem is
beszélve az öltözõkrõl.
Több tonna biztosítótû fogyott el, a ruhákat érõ
elõzetes át- és a zsúfoltság okozta torzulások kényszerû
visszaalakításaikor.
Nem kerülte el a figyelmemet az a briliáns ötlet sem,
hogy egyes táncszámaink között néhány hivatásos táncos
még táncoljon egy kicsit („ha már lúd, legyen kövér”).
Meg ugye meg kellett mutatni, milyen, amikor nem
amatõrök táncolnak (elvégre a közönségnek is kell egy
kis szórakozás).
A technikai részleg is elégedett lehetett munkájával,
hiszen csak kétszer kezdõdött el a kivonulási zenénk a
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tánczene helyett, és az osztályvideónk elejét is csak
négyszer kellett végignéznie mindenkinek… és még
sorolhatnám.
De amin végig gondolkoztam, az volt, hogy mindenki,
akit valaha beszélni hallottam a szalagavatójáról, csak jót
tudott mondani, én pedig egyszerûen nem értettem,
hogy lehet az, hogy mi meg itt szenvedünk össze-vissza.
Vártam a pillanatot, ami hitelesíti a történetet, azt a
felszabadító pillanatot, amikor kimondhatjuk, hogy igen,
megérte.
De végül nem jött el, hanem egy teljesen észrevétlen
folyamat következménye lett. Amikor a tanártáncon

THE

együtt tapsoltunk, nevettünk és böködtük egymást, hogy
„nézd, hogy néz ki!” és „nézd, hogy táncol!”, amikor a
kötetlen táncolós részben tanár – diák együtt riszált, vagy
amikor körbevettük Pezsét, és együtt táncolt majdnem az
egész osztály egy nagy körben, akkor már mindenkinek
fülig ért a szája, és ott végre bennem is megérett a
felismerés, hogy ez volt a lényege, amit már lassan 4
éve hallgatunk csekély lelkesedéssel, hogy „együtt,
közösen” csináltunk valamit, és csak ez számít.

DAY AFTER

Anasha

(PARTY)

Mindenki bejött. Mindenki fáradt volt, és teljesen használhatatlan, még a tanárok közül is (kémiafakt ?). Persze
akadtak, akiket az átlagnál jobban megviseltek a másnap kellemetlenségei, és akadtak olyanok is, akiknek még
mindig aznap volt. Borzas kontyok, kistáskák, elõzõ napi pólók sokasága…
De olyan összemosolygásokat még nem éltem át, mint aznap.
Anasha
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A 2008-as Szent Imre-nap elõadásai
Bajor Ágota (mûvészettörténész): Véges és
végtelen – Giotto freskói
Dr. Baranyi Károly (fizikus-filozófus): Férfinak és
nõnek teremtette…
Dr. Bencze Zoltán (régész): Pálos kolostorok,
Török-kori építészeti emlékek
Magyarországon
Falus András (biológus):
Terroristák és kommandósok a
szervezet immunrendszerében
Grzegorz Burbela (verbita
atya): Hogyan jön az ég a
földre a missziókon keresztül?
Hajdú János (szövetségi
kapitány): Menny és pokoljárás
a pekingi olimpián
H.
Bóna
Márta
(meteorológus): Az idõjárás arcai
Heidl György (irodalmár): Égi
és földi szerelem
Horváth Sándor (pilóta): Ég
és föld között egy repülõgép
fedélzetén
Dr. Istvanovszky László:
Bûnözés „határok nélkül” – a
maffia világa
Kállay György (madarász): Az
ég vándorai
Kellermayer
Miklós
(sejtbiológus): Ég és föld – hit és
evolúció
Kiss Gábor (a Szent László
Lovagrend tagja): „A kereszt a
hûségünk, a kard a becsületünk!”
Kollár Zsófia: Ahol ég és föld
összeér - a guadalupei Máriajelenések a történelem szemszögébõl
Koronkai Zoltán S. J. (jezsuita szerzetes): A
jezsuita lelkigyakorlat
Kovács Norbert: Önkéntes voltam Pekingben
Dr. Lánszky Imre (régész): Lehet, hogy megtaláltuk
Árpád sírját…?
Dr. Lippl László atya: Ég és föld – egy pap égen
és földön
Loran Tibor (repülésirányító): Kalandok a légben
Lõw Péter (biológus): Látod? Nem látod? Na,
látod! – a szem titkai

Lukácsi Huba: A színházi közösség
Dr. Máté Ferenc (néprajzkutató): Csillagképek és a
Szent Korona
Dr. Mika János és dr. Gyuró György:
Éghajlatváltozás és az idõjárás elõrejelzései
Molnár Rita (reklám- és
marketingszakember): Miért és
hogyan lett üzletág a világban és
a médiában az emberek Isten
utáni vágya?
Nagy Balázs (hangszerkesztõ):
A zene, ami összekapcsolja az
eget és a földet
Paczolay
Béla
(rendezõ):
Reklám és valóság (Köszönjük,
Emese…!)
Dr. Pászthy Bea (pszichiáter):
Hogy vagy? – beszélgetés a
középiskolások
testi,
lelki
egészségérõl
Puskás Balázs (a Regnum
Christi Mozgalom tagja): Mission
Is Possible, avagy mit keres Jézus
egy kocsmában?
Rizmajer József (sörgyáros):
Szerzetesek itala, a sörfõzés titkai
Dr. Roska Tamás (a PPKE
Információs Technológiai Karának
dékánja): Mi a bonyolultabb…? technika korlátai
Dr.
Székely
Gábor
(büntetõbíró): Égi vádlott, földi
bíróság
Schulek Csaba (a Telesport
fõszerkesztõje): A pekingi olimpia
a tévés szemével
Szaszkó Sándor: Utazások a Föld körül – Tibet
Szendrõ Szabolcs (hegymászó): A Börzsönytõl a
Himalájáig
Vancsura Lilla (a divatmisszió vezetõje): Ég és föld,
avagy „Tiszta szív, tiszta divat”
Vásárhelyi Gábor (fizikus): Tapintásérzékelés, avagy
mese a vakondról, aki az orrával lát
A Szent Imre Nap szervezésének fõkoordinátora Szendrõdy Dorottya tanárnõ volt.
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Emericus-bál
(2008. nov. 7.)

Az idei Emericus-bált Schulek Dávid és Vas Zoltán
tanár urak szervezték. A teaházzal és a büfével
kapcsolatos teendõket a 9.b és a 8.a osztály tanulói
látták el Várkonyi Anikó és Kováts Beatrix tanárnõk
közremûködésével.
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„Világosságot gyújtani a fejekben”
BESZÉLGETÉS THURÓCZY ÉVA

TANÁRNÕVEL

A Richter Gedeon Alapítvány évek óta komoly kitüntetésben részesít 3 magyar és 1 határon túli (idén egy
erdélyi) kémiatanárt az oktatásban végzett kiváló munkájáért és a tehetséggondozásban elért eredményekért. Idén
ebben a díjban részesült iskolánk egyik kémiatanára,
Thuróczy Éva tanárnõ is, aki immár 32 éve tanít kémiát,
12 éve a Szent Imre falai között. A díjról, a kémiaoktatás
szépségeirõl és nehézségeirõl, illetve a mai gyerekek
tanuláshoz való hozzáállásáról beszélgettünk vele.
Gratulálunk a díjhoz! Mesélne pár mondatban arról,
miért is kapta?
Ezt a díjat a Richter Gedeon gyógyszergyár alapította
10 évvel ezelõtt, és minden évben azoknak a kémiatanároknak ítélik oda, akiket egy kuratórium javasol a díjra,
akiknek a diákjai országos versenyeken kiemelkedõ eredményeket értek el hosszú idõn, éveken keresztül. 12 éve
tanítok már itt a Szent Imrében, és az elmúlt években
többször is kerültek be diákjaim az Irinyi János verseny
díjazottai közé (I., II., V. és XIII. helyezettek), és az OKTVn is nagyon jól szerepeltek (I., IV., VIII., XI., XIII., XIV.
helyezettek). Hegyessy Andris tavaly XVIII. lett, ami egy
11-es tanulótól nagyon szép teljesítmény, és ez a saját
korosztályában a 7. vagy 8. legjobb eredmény.
Egyik régebbi diákom, Keglevich Kristóf az Irinyin lett
II. helyezett, és jelenleg a Fazekas Mihály gimnáziumban
kémiatanár, ami nagy büszkeséget jelent nekem.
Rajta keresztül a diákok látták, hogy ha valaki megszereti a kémiát, annak érdemes versenyeznie is, mert szép
eredményeket lehet vele eléri. Nem könnyû dolog ugyan,
de nem lehetetlen. A mi diákjaink az elmúlt 10 évben
Budapesten a legjobb ötben benne voltak a versenyek
eredményei alapján, ami egy alapjáraton humánosabb
beállítottságú iskolában különleges érdem. Városi viszonylatban nézve gyakorló iskolák elõznek meg minket, meg
azok, amelyek inkább reálosak. Ha pedig azt nézzük,
hogy az elmúlt 10 évben mindig volt diákom az országos
döntõben, azt mondhatjuk, hogy bár csak nagyon keveseket érdekel ez a tárgy, de akik hajlandók rá idõt szánni,
azok szép eredményeket érhetnek el vele.
Milyen gyerekeknek ajánlja akkor Tanárnõ a
versenyzést?
Mindenképpen azoknak, akik szeretik a kémiát, mert a
versenyzéshez kell a tárgy szeretete, emellett legyen tehetségük, szorgalmuk, nagyon fontos, hogy a családjuk
támogassa õket, mögöttük álljon, mint egy biztos háttérbázis, és persze szükségük van még egy segítõ tanárra
is. Megmondom õszintén, úgy éreztem, hogy nekem
kötelességem azokkal a gyerekekkel foglalkozni, akik

ennyire tehetségesek és akarnak dolgozni. Az is kétségtelen, hogy fárasztó, de mindig, amikor csinálom, nagy örömmel és lelkesedéssel teszem. A felkészítés délutánokat
vesz el a tanártól és a diáktól is, de megéri a fáradságot,
ha a diák is partner ebben. Idén sajnos nem tudok
kísérletezõ szakkört tartani, de több nyolcadikost küldtem
el az ELTE-re, mert ott központilag tartanak. Ám vigasztal,
hogy a tizenegyedikes fakultációmon 24 diák vesz részt,
ami rekordlétszám. Hisz azoknak, akik orvosok,
állatorvosok, biológusok, fogorvosok akarnak lenni,
feltétlenül szükségük van a kémiára.
Menjünk egy kicsit vissza az idõben! Anno hogyan
döntötte el Tanárnõ, hogy kémiával szeretne
foglalkozni, ráadásul tanárként?
Az, hogy egyáltalán tanár lettem, azért lehet, mert a
szüleim is azok voltak. Édesapám matek-fizika, míg édesanyám magyar, görög és latin szakos. Tulajdonképpen a
családi légkör determinált, tízen voltunk testvérek, két
bátyám (biológia-kémia és rajz szakos) és két húgom
(mérnöktanár és matematika) is tanár lett. Édesapám
fizika szakfelügyelõ volt, ami azt jelentette, hogy látogatta a tanárok óráját és jelentéseket írt róla, édesanyám
pedig magyar tanár lévén abban segített neki, hogy míg
apu diktálta a jegyzõkönyvet, anyukám gépelte és szépen
fogalmazta, mi meg gyerekként ott rohangáltunk körülöttük. Így én ebben nõttem fel, hogy hallottam a pedagógiai módszerekrõl, mit jelent órát tartani, hogy lehet egy
kísérletet bemutatni és magyarázni. Összegezve, mind a
természettudományok, mind a pedagógia iránt való
érdeklõdést a családomtól kaptam, és mondhatom, hogy
ez nemcsak rám gyakorolt hatást, hanem testvéreimre is.
Említette Tanárnõ, hogy 32 éve tanít. Mennyit
változott a kémiaoktatás, és a diákok kémia iránt
való érdeklõdése ez idõ alatt?
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Nagyon sokat változott a világ és vele a diákok is.
Úgy érzem, az által, hogy a reáltárgyak óraszámát a harmadával csökkentették, elvették a gyerekektõl a gondolkodásra való késztetést, így az is szerényebb lett, mint
a korábbi években. Ezáltal sokkal nehezebb tanítani õket,
amikor az egész világ nem arról szól, hogy ezeket a tárgyakat kiemeljük és hangsúlyozzuk.
A Richter Gedeon cég ezért is alapította ezt a díjat,
hogy ezeket a nehezített körülmények között levõ tárgyakat, fõleg a kémiát, támogassa. Nekik szükségük van
jól képzett vegyészekre. Egyébként nem olyan rég voltam
egy pedagógiai
fórumon, ahol
pont a reáltárgyak
nehéz
helyzete volt a
téma. A fórum
v e z e t õ j e
Pálinkás József
volt, az MTA
jelenlegi elnöke.
Többek
közt
szó volt arról
is, hogyan lehetne javítani a
helyzeten, hogy
lehetne formálni a fizika, kémia oktatását, mert ami most van, az kevés. Gondolkoztunk azon, mit hozhat a jövõ, ami azért kétséges,
mert van egy terv, miszerint a négy reáltárgyat, fizikát,
kémiát, biológiát és földrajzot összevonják egy komplex
tárggyá. Nekem személy szerint azért sem tetszik az
ötlet, mert ez azt jelentené, hogy a tárgyat egy négyszakos tanárnak kellene tanítania. Ez meg azért nem
volna ideális, mert például én sem értek a biológiához
és a földrajzhoz, és egy földrajzos kollégától sem várhatjuk el, hogy ugyanolyan jól tanítsa a fizikát. Ugyanakkor viszont azt halljuk, hogy kevés mérnök van az
országban, az orvosok nagy része is külföldre távozik, és
ahelyett, hogy inkább támogatnák ezeket a tárgyakat,
még jobban aláássák õket.
A fórumon elhangzott egy ötlet, hogy a reáltárgyak
oktatására ki lehetne dolgozni 3 féle tantervet, egy reált,
egy humánt és egy általánost, így az iskolák maguk választanák meg, melyik oktatási módot kérik. Tehát
másként tanítanák a kémiát egy zeneiskolában, mint a
Fazekasban, tagozatosítva az iskolákat.
Tanárnõ szerint miért lehet az, hogy egy diák elõbb
szereti meg mondjuk a történelmet, mint mondjuk
a kémiát? Miért tûnnek nehezebbnek a természettudományos tárgyak?
Én úgy érzem, a történelem azért lehet vonzóbb, mert

ott vannak olyan érdekes személyiségek, akik megragadják
a diák fantáziáját, akiket megszerethet. Kémiát meg csak
úgy lehet igazán megszerettetni, ha az embernek van
lehetõsége kísérleteket bemutatni, vagy olyan számítógépes eszközöket használni, mondjuk a molekulaszerkezetek bemutatására, ami felkeltheti a gyerek figyelmét,
amin elkezdhet gondolkodni, esetleg a saját mindennapi
életéhez kapcsolni. Vegyük például a mûanyagokat. a
mûanyag dobozok kiválóan alkalmasak ételek tárolására
és melegíthetünk is benne, de utána abból enni már nem
annyira javasolt, mert ki tudja, hogy milyen veszélyes
anyagot eszünk meg vele. Ha
a diák tudja valami kézzel
foghatóhoz kapcsolni a tananyagot, sokkal hamarabb
megérti és talán meg is
szereti.
Egy természettudományos
tárgyhoz sok türelem és sok
idõ kell. Állítom, egy kémia
vagy biológia szakos hallgató
kétszer annyit tanul pluszban
az óráira, mint mondjuk egy
humántárgynál. Ahhoz, hogy

megértsen jelenségeket és letegye a
vizsgáit, hatalmas tárgyi tudással kell rendelkeznie, mert
egy orvos, egy mérnök nem hibázhat. Ám akik rászánják
az idejüket, és nem ijednek meg az elsõ nehézség láttán,
azok rengeteg szép és hasznos dolgot fedezhetnek fel.
Talán ezért is nehezebb az oktatás helyzete, mert a saját
diákjaimon is észreveszem néha, hogy ha már nem egy
típuspéldát kell megoldania, akkor leggyakrabban leteszi a
ceruzát és azt mondja, nem értem. Pedig csak össze kell
raknia, amit az elmúlt órán megtanult. Gyakran már olyan
számonkéréseket kell tartanom, ahol azt kell visszakérdeznem, amit elõtte a szájukba rágtam. Ezáltal elveszik
a diákok problémamegoldó készsége, ami majd késõbb az
életükben is komoly gondot okozhat. Ennek javításáért
szoktam az órán pirospontokat adni egy-egy jó
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észrevételért, vagy jó kérdésért. Igen kérdésért is, mert
egy jó kérdés azt bizonyítja, hogy a diák felfigyelt
valamire, és elkezd rajta gondolkodni, csak közben valami
kételye támadt. A kémia tantervvel az a baj, hogy
megszüntették a tizenegyedikben, így 5 év anyagát kell
négybe sûríteni. Olyan tananyagokat kell nyolcadikban
megtanítanunk, amit még egy 13-14 éves gyerek nem
ért meg, de egy 17 éves már elboldogul vele. A kémiaoktatásnak volt egyfajta spirálszerû tanmenete, hetedikben szervetlen, nyolcadikban szerves kémia, majd kilencedikben és tizedikben ugyanez, csak kicsit mélyebbre
merülünk az anyagban, végül tizenegyedikre maradnak a
szervetlenkémiai kísérletek és jelenségek, amikor ugyan
már a diákok másfelé kacsingatnak, de a sok kísérlettel
mégis ébren lehetett tartani az érdeklõdésüket. Most
helyette a tantárgy lineárissá vált azzal, hogy egy évvel
lerövidült, így egy év komplett tananyagát kell a másik
két évébe belepréselni, ami a diákokon csattan, mert
kevesebb idejük van egy hatalmas anyagrész elsajátítására. Ezért is kell most nyolcadikban korrepetálást
tartanom, mert nekik még nem olyan az elvonatkoztató
képességük, mint majd három év múlva lenne, így most
szenvednek szegények. Nálunk a 8 osztályos gimnáziumban még kisebb a gond, de mondjuk a 4 osztályosban néhol már egyenesen borzasztó. A mostani új
kilencedikes osztályban is tanítok, ahol van két olyan diák
is, akik eddig még nem is tanultak kémiát, mondjuk ezt
nem értem, hogyan lehet, hogy egy iskolában nem tanítják, de most szegények ülnek a padban és csak néznek,
vagy próbálnak valamit ellesni és felfogni az órákból.
Most olvastam nemrég, hogy az ELTE docense
panaszkodott, hogy idén csak 10 darab kémiatanári
diplomát tudtak kiosztani. Miért akadozhat az utánpótlás? Ilyen nehéz felvállalni, hogy valaki elmenjen
kémiát oktatni?
Tanárnak elmenni ugyanolyan kihívás kérdése, mint
mondjuk az orvosi pályáé. Ha nincs az emberben belsõ
késztetés, akkor hamar fel fogja adni. Annak idején
nekem onnan jött az indíttatás, hogy vegyipari szakközépiskolába jártam, és néha mennünk kellett üzemlátogatásra Csepelre. Ott egy másik világot is látott a
jólnevelt budai lány, egyfajta szellemi sötétséget. Azt,
hogy ott állnak a futószalag mellett a szakmunkások, akik
gépies, betanult munkát végeznek, de sohasem
gondolkodnak azon, hogy mit is csinálnak pontosan, mi
történik, amikor egy vegyszert öntenek hozzá az anyaghoz. Nemcsak nem tudják, de nem is érdekli õket. Ekkor
határoztam el, hogy szeretnék a fejekbe világosságot
gyújtani, emberekkel megszerettetni és megértetni a
kémiát. Az egyetemen is mindig jól ment a módszertan,
ám amikor szakdolgozat témát kellett választani, direkt
egy teljesen más, egy kutatói témát kerestem, csak hogy
kipróbálhassam magam abban is, hátha mégis az volna
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a nekem való. Így napi 5-6 órákat töltöttem el laborban
és végeztem lelkiismeretesen a feladatomat, de a végére
megéreztem, hogy ezzel nem tudnék egy életen át
foglalkozni, szükségem van az emberekre, a csillogó
diákszemekre, amikor sikerült átadnom nekik valamit a
tananyagból. Úgy érzem, nincs miért kétségbeesnünk,
mert hiába csökkentik az óraszámot, hiába nehezítik meg
mind a diákok és mind a tanárok helyzetét, mégis lesznek
még tehetséges és szorgalmas gyerekek, akikért érdemes
folytatni a munkát.
Köszönjük a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk
a díjhoz!

A beszélgetést lejegyezte:
Ágh Nóri

ELISMERÉS KÉMIATANÁROKNAK
Díjat kapott Thuróczy Éva, a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium tanára. Azt mondta róla az egyik 12. évfolyamos
tanulója, Hegyessy András: úgy tanított, hogy egyre jobban
megtetszett ez a titokzatos tantárgy. Sokat viccelõdött, vagy
éppen Pilinszkyt olvasott nekünk. Sosem adott fel sok házi
feladatot. Amikor feleltetésnél nem tudtunk semmit, azzal
biztatott, hogy a józan paraszti eszünket használjuk.
- Ön szerint mi kell ahhoz, hogy ilyen elismerést kapjon egy
középiskolai tanár? – kérdeztem az ünnepséget követõen.
- Azt hiszem, komoly és kitartó munka. Sok 9-10. osztályos
diákom nyert Irinyi-versenyt, OKTV-n kiemelkedõ helyezéseket
szereztek. Nemcsak azok a diákok értek el eredményt, akiknek
papírjuk van róla, hanem akik vegyészként, orvosként
dolgoznak. Büszke vagyok, hogy egyikõjük már a Fazekas
Mihály Gimnázium kémiatanára. De van olyan diákom is, aki
nagyon szerette a kémiát meg a zenét is, és csellómûvész lett
belõle. Nemrég meghívott a kamarakoncertjére, mert nagyon
jó kapcsolatban voltunk.
- Sok fiatal választotta a kémiát egy olyan gimnáziumban,
amely humán beállítottságú. Ezt hogyan érte el?
- A figyelem felkeltése nagyon fontos, szerencsére az órákon
is mód van a kísérletezésre, megfelelõ eszközök, sõt laboráns
is segíti munkánkat. De nagy szerepe van a szakkörnek is, ezért
igyekeztem sokakat odacsábítani. A számítógépnek nincs szaga,
a kísérlet a gyerekek figyelmét mindig leköti. A versenyzõkkel
külön is foglalkozom, mert tanári vezetés nélkül nem lehet
igazán jó eredményt elérni, de ez nem elég, a diák kedve és
szorgalma és a szülõk nélkül nem megy. Kémiaszakkört tartok,
ahová nemcsak a legjobbak, de más területek iránt érdeklõdõk
is eljárnak.
Megjelent a Köznevelés 64. évfolyamának 35.
számában.
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Dr. Párdányi Miklós CTP Év Embere díj 2008
Laudáció
Néhány éve kissé feszülten léptünk be a patinás budai
gimnázium igazgatói irodájába, hogy új otthont találjunk
az Üzleti program számára. Az ember felkészül, elõkészül,
brosúrákat visz és szép ruhát vesz, hogy eladja termékét.
– Így történt ez akkor is, mégis néhány perc ismerkedés
után már azt hallottuk: csináljátok, számunkra öröm,
hogy partnerek lehetünk. Mintha a lelkek értek volna
össze, … ennyi kellett a bizalomhoz, amire – reméljük azóta teljes egészében rászolgáltunk.
1944 hideg telén, Budapest ostroma alatt születni nem
vidám dolog. Mindezt úgy elmesélni, hogy harcedzett
emberként látta meg a napvilágot, hiszen hathetesen hozták fel a pincébõl, mosolygásra
fakaszt. Az igazgató úr pedig így emlékezett
vissza születésének körülményeire egy interjúban.
A reneszánsz emberek alapvetõ jellemvonása, hogy élményekben teli életük, hatalmas mûveltségük és tapasztalaton nyugvó
bölcsességük humorral párosul. Díjazottunk
egy jó kedélyû, életvidám személyiség. Volt
ablakpucoló, zárlakatos, kaszkadõr, no és
közben, mellette, utána történész, iskolaigazgató. Egy
megkeseredett magyar történész valószínûleg a megélhetésért való siralmas küzdelemként mesélné el, hogy
irodaházak ablakait pucolta, vagy hogy zárakat javított
éveken keresztül. Méltósággal és bölcs tapasztalattal élni
úgy, hogy valaki 12 évesen, 1956 hideg novemberében
elveszíti édesapját, látja halott kortársait az utcán,
összevert barátját a házban, és megannyi el nem mesélt

emléket hordoz a szívében, tiszteletre méltó dolog. Tiszteletre méltó dolog az is, ha egy sportos ember nem
fitogtatja fölöslegesen az erejét és ügyességét, hanem
okosan használja azt. Használja, mondjuk kaszkadõrként
kereset-kiegészítésre, hogy eltartson egy négygyermekes
családot, vagy használja, mondjuk pedagógiai céllal, hogy
az iskola nehézfiúi az edzõteremben megtudják, ahol az
igazgató kiemel 100 kilót combból bemelegítés nélkül, ott
nincs értelme rendetlenkedni. Ha az ember méltósággal
és bölcsességgel él, akkor elér olyan dolgokat, amire a
közösségének szüksége van. A közösség olyankor iskolát
és sportcsarnokot épít, adományt gyûjt
nemes célra, fejleszt, újságot indít, mozit,
színházat csinál, tábort épít, nevel és
hírnevet szerez.

„A középszerû tanár magyaráz. A jó
tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál.
A nagyszerû tanár inspirál.”
(William Arthur Ward)
Igazgató úr, köszönjük az inspirációt!
Az ember, akitõl méltóságot és bölcsességet
tanulhatunk, és aki kiérdemelte a CTP tiszteletét: dr.
Párdányi Miklós, a Szent Imre Gimnázium igazgatója, aki
évek óta otthont ad az Ifjúsági Üzleti Programnak, illetve
az adománygyûjtõ estnek. Köszönjük, Igazgató Úr!

Diákkamarás interjú az Igazgató Úrral
Most volt a legtovább Igazgató úr a gólyatáborban,
milyennek látta a tábort?
Szívesen maradtam volna tovább is. A táborról a
lehetõ legjobb benyomásom volt, jó volt a hangulat,
örülök, hogy meghonosodott iskolánkban ez a program.
Volt-e változás a korábbi évek gólyatáboraihoz
képest?
Egyenlõ volt a terhelés, minden jól ki volt találva. Jól
szervezett, kiegyensúlyozott volt, nem voltak szûk
keresztmetszetek.

A következõ kérdéseink a diákkamara programjához
kapcsolódnak. Felmerült a kicsik között többször is,
hogy sok mindenbõl ki vannak hagyva, ezért
szeretnénk idén újjászervezni a kis-diákkamarát.
Ez nagyon jó szándék és dicséretes törekvés. Van egy
ideálunk errõl az úgynevezett „szentimrés-létezésrõl”, ami
arról szól, hogy minél több jót hozzunk ki egymásból.
Igyekezzünk oktatáson kívül is minél több személyességet
belevinni a nevelésbe, a közösségteremtésbe. Intenzíven
odafigyelni a gyerekekre és minél korábban kihozni
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belõlük azokat a reflexeket, amelyek a felelõsségvállalásról
szólnak. Megértetni a diákokkal, hogy ez egy élõhely, ahol
az iskolával kapcsolatosan az utazással együtt napi 6-8
órát töltenek el.
És az életüknek azt a 8 évét töltik itt el, amely nem
azonos mondjuk a 20 évvel késõbbi 8 évvel, ez az ifjúidõszak, amikor robbanásszerûen fejlõdik az ember
fizikailag és idegrendszerileg is. A kamaszkor nagyon
meghatározó. Nem mindegy, hogy ebben az idõszakban
hogyan töltik a fiatalok az idejüket. És ezt lehet jól is
csinálni. A másik az, hogy az ember közösségi lény, két
lépést nem tud tenni a világban Robinson módjára. Ezért
minél értelmesebben, hatékonyabban kell a közösségi
életet szervezni az „egymásból hozzunk ki mindent” elve
alapján. Így a kicsikkel való foglalkozás ugyanolyan
fontos, mint a nagyobbakkal való, és nagyon jó, ha a
nagyok között van olyan energia és felismerés, hogy
érdemes a kicsikkel
foglalkozni.
A diákszervezõdésekbe általában rengeteg
formalitást visznek bele, de mi azért hívjuk
diákkamarának, mert
másfajta minõséget akarunk. Csak olyan
dolgokat,
amelyek
tényleg mûködõképesek, ezért fontos, hogy
minél kevesebb formalitás és minél több
tartalom legyen benne.
Mi is segítünk, de igazán az ifjúság tudja
belevinni a tartalmat, ami természetesen sok munkával és
odafigyeléssel jár.
A végzõsök közül még mindig rengetegen bajban
vannak, hogy hol tanuljanak tovább. Arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha szerveznénk az iskolán belül
is egyfajta továbbtanulási napot, olyasmit, mint a
Szent Imre-nap, amely során beszélgetni lehetne
egyetemistákkal. A programot a 10-11-12. évfolyamosoknak szeretnénk szervezni. A tizedikesek tájékoztatását is nagyon fontosnak tartjuk, hiszen
tizedikben kell „faktot” választani.
Ez lehet jó, de alaposan át kell gondolni. Akkor
érdemes megszervezni, ha a program minden perce tartalmas. Javaslom, hogy minden végzõs osztályból 1-1
ember álljon össze szervezni, tájékozódni, hogy mi tarthat
közérdeklõdésre számot. A szervezõk nyugodtan megkereshetik az egyetemek diákönkormányzatát és a beis-
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kolázási központokat, és felvehetik velük a kapcsolatot.
Minél több információt nyújtani jó dolog, a Pázmányról
szívesen kijönnek oktatók is, több karról is, de más
egyetemek is adnak tájékoztatót. A Ciszterci Diákszövetség ifjúsági tagozata (Horváth Somáék) is partner
lehet a szervezésben.
Egy fél tanítási napot megkaphatunk erre?
Ha jól ki van találva, akkor igen. Abban az esetben,
ha sokak számára informatív, és jól elõ van készítve.
A „tizedikes vizsgákkal” kapcsolatban sokan nem
értik, hogy miért kell matekból és történelembõl is
vizsgázni a tananyagot lezáró földrajz és a kémia
„vizsga” mellett?
Fogjátok úgy fel, mint gyakorlást. Az év végi felmérésekkel kapcsolatban különben kimondtuk, hogy már
novemberben részletes tájékoztatást kell adni a diákságnak, hogy mi vár rájuk, és év közben fel is kell
készíteni a beszámolókra õket. Idén részletes
tájékoztatást adtunk az
osztályfõnököknek is,
és az interneten is
megtalálhatók
a
„vizsgák” kérdései.
A
Diákkamarában
felmerült, hogy a
Buborék nyári tárolása nincs megoldva.
Lép ebben valamit az
iskola?
Ebben a tanévben
megoldjuk a tárolást, a
pálya túlsó oldalán egy
felhajtható kétlépcsõs
lelátót készíttetünk, ami alatt elhelyezhetõ a ponyva.
Visszatérõ probléma a belsõ udvar kérdése.
Rengeteg kezdeményezés volt már. A padló kövezetére
minden szakember azt mondta, hogy jó így. Magasnyomású vízzel áttisztítottuk tavasszal. Azt kellene
kidolgozni, hogy az iskola életébe miként vonjuk be.
Távlati tervként a mérnökök már kigondolták, hogy a
belsõ udvart hogyan lehetne lefedni, de ez egyelõre nem
aktuális (minimum 100 millió forintba kerülne).
A padosítási programmal kapcsolatban kérnénk, hogy
az elõadók elé is kerüljenek padok.
Télre a padokat a teraszról a III. és IV. emeleti elõadók
elõtti részre tesszük. Tavaly elkészült a 3. emeleti és a
könyvtár elõtti leülõ-sarok, idén a 2. emeleten csináltatunk
padokat a kút körül és a bejárati aulánál.
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„Hogy gondos környezet vegye õket körül…”
BESZÉLGETÉS BENCZE DÁVIDDAL,

AZ ALGIMNÁZIUM ÚJ TAGOZATVEZETÕJÉVEL

Idén Tanár urat új feladatkörben láthatjuk. Mennyire
más
most
algimnáziumi
vezetõként,
mint
osztályfõnökként?
Az algimnáziumi vezetõ nemcsak egy osztályért felelõs,
hanem az algimnázium összes osztályával kell
foglalkoznia. Így kevésbé közvetlen a kapcsolatom a
gyerekekkel, mint amikor osztályfõnök voltam.
Osztályfõnökként mindig visszajártam az osztályomba.
Most nincs egy ilyen otthonom. Viszont
kevesebb óraszámban tanítok, mint tavaly,
így több idõm van arra, hogy ezeket a
vezetõi feladatokat elvégezzem.
Mi is a feladata pontosan egy
algimnáziumi vezetõnek?
Az algimnázium sajátos ügyeinek az
intézése. Segíteni az algimnáziumi
osztályfõnökök és az algimnáziumban
tanító tanárok munkáját ötletekkel,
szervezéssel. Ugyanakkor én koordinálom
a napközis tanárok munkáját, és idén már
én csináltam az ebédlõ beosztását is. Van
sok ellenõrzõ jellegû feladatom is. Ezen
kívül még különbözõ szervezõ munkákat
végzek az iskolavezetés keretein belül, ami
nem
szorosan
az
algimnáziumhoz
kapcsolódik.
Hogyhogy a tanár úr kapta ezt a feladatot?
Könnyedén vállalta el?
Hát ez egy jó kérdés, hogy miért pont én kaptam.
Talán azért, mert az elmúlt években nagyon sok szervezõ
munkában vettem részt az iskolában. Az igazgató úr
keresett meg, hogy elvállalnám-e ezt a feladatot. Rövid
töprengés után elfogadtam a felkérést, mert izgalmas
kihívásnak tûnt, hogy mit tudok tenni, hasznára tudok-e
válni az algimnáziumnak? Remélem, hogy képes leszek
megfelelni az elvárásoknak.
Az eddigiek alapján hogy tetszik Tanár úrnak ez a
tevékenység?
Most egyre inkább úgy érzem, hogy ebben a
feladatkörben még nagyon sokat kell tanulnom, hogy mit
kell csinálni, és hogy hogyan kell ezt jól csinálni.
Továbbképzésre is járok, hogy minél tájékozottabb legyek.
Éppúgy „iskolás” vagyok, mint ti, csak egy kicsit mást
tanulok és sajnos szombatonként. Jó sokat dolgozom, de
ez nem is megy másként.
Mennyiben mások a kicsik, mint a nagyok? Nem volt
nehéz „átállni”?
Az osztályomat egészen kicsi koruktól vittem felfelé, az
utolsó években már nagyok voltak, de azért kisebb

osztályokban is tanítottam. Igazából nem nagyon kellett
átállni. Most éppen nem is állok olyan közvetlen
kapcsolatban a kicsikkel, mint az osztályfõnökök. Nem az
õ dolgukat kell, hogy elvégezzem. De sokat segít, hogy
beálltam napközizni. Így ismerek már egy pár ötödikest
is. Meg aztán én mindig is kisgyerekekkel foglalkoztam
a cserkészetben. Az biztos, hogy mások, mint a nagyok.
Sokkal lelkesebbek, jókedvûbbek, energikusabbak, talán
többfelé szaladnak, de talán jobban is
hallgatnak az emberre.
Történt már valami Tanár úrral idén
a kicsik között, ami csak az
algimnazisták közt történhet meg
egy tanárral?
Igen, mert most nagyon sokat
járkálok közöttük az elsõ és második
emeleti folyosókon, aminek nem
biztos, hogy nagyon örülnek. Ilyenkor
benézegetek a termekbe, és még nem
volt olyan kör, amikor ne találkoztam
volna
valamilyen
„rendkívüli
eseménnyel”. Ilyenkor közbe kell
avatkoznom. Így hát sok fekvõtámasz
emlékezteti a fiúkat arra, hogy ott
jártam. Remélem, a felsõ gimnáziumban
ez már nem nagyon jellemzõ. Bár ha náluk járkálnék,
lehet, hogy ott is lennének ilyen tapasztalataim.
Ha megkérdezhetjük, milyen hosszú távú tervei
vannak a Tanár úrnak? Szeretne valamin változtatni
az algimnáziumban?
Amikor tavaly az igazgató úr megkért erre a feladatra,
akkor nagyon sok minden járt a fejemben, hogy mi
mindent lehetne csinálni. De most, hogy már benne
vagyok a munka sûrûjében, látom, hogy változtatni nem
olyan könnyû, és ha valamit az ember változtatni akar,
akkor azt többször végig kell gondolni, körbe kell járni.
Nagyon szeretném, ha az algimnáziumban minél jobban
tudnánk arra figyelni, hogy életkornak megfelelõ módon
folyjék a tanítás és a programok. Ha megérkeznek ide
a kicsi ötödikesek, akkor valóban egy gondos környezet
vegye õket körül, amiben jó lenni, amiben biztonságban
vannak, amiben a legjobb oktatatást és nevelést kapják.
Ez most is megvan, de ez olyan dolog, amin mindig lehet
csiszolni, javítani.
Köszönjük az interjút!

Bayer Kinga és Cseh Orsolya (9.b)
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Szent Hedvig-est
(9.B
Eddig nem volt osztályestünk, de idén megtört
ez a rossz hagyomány. Már régen eljött az ideje,
hogy megmutassuk magunkat szüleinknek, tanárainknak egy kissé szervezettebb formában, mint
általában: csokorba gyûjtsük szép élményeinket, és
megemlékezzünk védõszentünkrõl.
Szent Hedvig életét egy elõadásban mutattuk
be, mely a klasszikus tragédia szerkezetét követte:
Lengyelország királynõjévé koronázásától a
haláláig. Az elõadás részei közti szüneteket karddalokkal színesítettük, tagoltuk.
Az elõadás után a közösen átélt élményeket
mutattuk be képeken és videóban. Így mindenki
egy vidám áttekintést nyerhetett az eddig közösen eltöltött idõrõl.
Az est fénypontjaként és zárásaként tehetséges
osztálytársaink szavaltak. Utána közös éneklés,
beszélgetés következett.

OSZTÁLY)

Bár sokan lázadoztak és sokakat nehezen
sikerült csak bevonni a készülõdésbe, de az estet
legalább mindenki egy kicsit a magáénak érezte,
és így egy elég jól sikerült estet tölthettünk el
együtt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki segített, de legfõképpen Várkonyi tanárnõnek.
Szeretnénk, ha az osztályest hagyománnyá válna!

Papp Mátyás 9.b
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Az elsõ Szent Márton-est
(5.C

Mindenki nagyon várta az estet. Nemsokára elkezdtünk
készülõdni, hogy minden nagyon jó legyen. Végre eljött
a várva várt perc! Majd ¾ 5-kor már gyülekezett
mindenki.
Kicsit késõbb énekelve elindult a körmenet. Megkerültük a templomot világító lampionjainkkal. Mikor
visszaérkeztünk, felmentünk az osztályba, és ott elõadtuk
Szent Márton legendáját egy árnyjátékban.
Aki még nem ismerné a legendát: egy csillagos éjjelen
elindult Szent Márton a lován. Útközben találkozott egy
koldussal, aki dideregve ült az úton a hóban. Kérte Szent
Mártont, hogy segítse meg. Erre õ félbehasította köpenyét, és átadta a fázó koldusnak. Ekkor megköszönte a
koldus, és Márton hazatért, majd lefeküdt aludni. Álmában megjelent neki Jézus Krisztus, a Szent Márton által
adományozott köpenyben, és ezt mondta: - Fiam,
Márton, amit ezzel a koldussal tettél, velem tetted!
Utána megnyitottuk a fehér asztalos találkozót. Igazából a végén paradicsomos, boros, ivóleves és sütis terítõ
lett. Mindenkinek nagyon ízlettek az ételek és az italok.
Mindannyian jól éreztük magunkat, jól sikerült az este.

Ugron Adél, Velencei Orsolya és Zólomy Júlia (5.c)

OSZTÁLY)
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Kilátó túra
(6.B
Eljött a nagy
nap, a kilátó
túra
napja.
Irány a Normafa! Ezen a szép
õszi napon a
Normafánál
találkozott az
osztály. Volt, aki
testvérével, volt,
aki édesanyjával, édesapjával
érkezett. Kis várakozás után elindultunk az Erzsébet-kilátó
irányába.
Az
úton vidáman
beszélgettünk.
Mikor
kisebb
csoportokban felértünk a János-hegyre, összevártuk egymást, közben szusszantunk egyet. Együtt mentünk fel a
kilátóba. Gyönyörû volt a kilátás! Az egész várost lehetett
látni és azt a két kilátót is, ahová a nap folyamán még
vezetett az utunk. Ezek a kis- hárs-hegyi és nagy- hárshegyi kilátók. Amikor kigyönyörködtük magunkat, továbbindultunk a Kis- Hárs-hegy felé. A kilátót egy hangulatos
kis tisztáson találtuk. Miután körülnéztünk, ettünk egy-két

OSZTÁLY)

falatot, és újult
erõvel indultunk
tovább.
A
nagy-hárs-hegyi
kilátó, mint ahogy a neve is
mutatja, jó magasan volt. Innen
volt
a
legszebb a kilátás. Visszafelé a
Szépjuhásznéhoz
igyekeztünk,
hogy ott felszállhassunk a
Gyermekvasútra,
amivel visszajutunk a Norm a f á h o z .
Útközben megpihentünk, jutott idõ egy kicsit focizni és métázni is.
Ahogy a Szépjuhászné megállóba értünk, már jött is a
vonat. Szép kis gõzös húzta a vonatot. Így telt az õszi
osztálykirándulásunk, amit mindenki nagyon élvezett.

Györkös Áron 6.b

AZ ADVENTI IDÕSZAKBAN HÉTFÕ
REGGELENKÉNT GYERTYAGYÚJTÁSRA
KERÜLT SOR A VÉGZÕS OSZTÁLYOK
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL.

IDÉN IS RENDEZTÜNK GYÛJTÉST
AZ ERDÉLYI GYEREKEK JAVÁRA.
A CSOMAGOKAT BÖJTE CSABA.
ATYA ADJA ÁT VÉDENCEINEK.
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Hazavittük a darabot!
BESZÁMOLÓ

A

DIÁKSZÍNPAD

Nagyjából az õszi elõadások idejében tudtuk meg, hogy
október végén biztosan elõ kell adnunk Tamási Áron
Csalóka szivárvány címû színmûvét Erdélyországban, az
író hazájában. Mi, szereplõk ezt nagyon szívesen
fogadtuk, Lukácsi tanár úr pedig kapcsolatai révén tudott
nekünk szállást, illetve utazást intézni. Minden kész volt
tehát az induláshoz.
Október 24-én reggel 6 óra körül a 25 fõs
szereplõgárda, Lõrincz tanárnõ és a lánya, Anna, továbbá
Szkaliczki Örs atya, a technikusaink, valamint Mezõ Tibor
elindult Székelyudvarhelyre, a szállásunkra, illetve a
bemutató helyszínére. A fent említett Mezõ Tibor nem
más, mint Tanár úr egy régi barátja. Õ szervezte az
utazást, és bátran nevezhetjük egy két
lábon járó Erdély útikönyvnek.
Nem volt ugyanis olyan
terület, amihez ne tudott volna valami
érdekeset hozzáfûzni.
Az utat busszal tettük meg, amit csak
azért emelek ki, mert
én úgy érzem, kellett
az a 12 órás zötykölõdés
a csapatnak. Fontos volt,
hogy ráhangolódjunk egymásra,
összeszokjunk, hiszen most nem 3, hanem
96 órát kellett egymás társaságában eltöltenünk. Nem
mintha bármi problémát jelentene ez nekünk, hisz, ahogy
az egyik fõszereplõ mondta: ”Itt mindenki nyitott a másik
felé.”; és valóban: a húszévesek nem rekesztik ki a
tizenhárom éveseket, nincsenek klikkek, csoportosulások,
szívesen hallgatjuk meg a másikat, bárki legyen is. A
„külsõ szemlélõ”, Örs atya szerint mi már fél szavakból
is megértjük egymást. Az úton sikerült kizárnunk a külvilágot, az iskolát, a gondokat, és csak egymással
foglalkoztunk.
Székelyudvarhely lett a központunk, itt kaptunk szállást
is. Szállásadónk, Gizi néni nem akármilyen fogadtatásban
részesített minket (innen is köszönet neki). Õ is Tanár úr
régi ismerõse és most már a miénk is. A fizikai felfrissülés
és az erõnlét, amelyre bizony szükségünk volt, tehát
biztosítva lett számunkra. Az udvarhelyi elõadásunk a
Mûvelõdési Házban volt. Ez egy hatalmas színházterem,
sokkal nagyobb, mint amihez hozzá voltunk szokva.
Ennek ellenére felszabadultan tudtunk játszani, és az
elõadás akkora sikert aratott, hogy a közönség felállva
tapsolt. Igazán jólesõ érzés volt ez, és nem kis inspirációt
jelentett a késõbbiekre. Pihenni viszont nem volt idõ,

ERDÉLYI TURNÉJÁRÓL

mert az itteni elõadás után rögtön indultunk Farkaslakára,
ahol szintén számítottak ránk. Összeszokottságunkat
mutatja, hogy fél óra alatt leszedtük a díszletet és a
technikát.
Farkaslakán játszani egy Tamási darabot nagy dolog. Itt
született és élt egy ideig a szerzõ, így a Csalóka
szivárvány a saját otthonában került bemutatásra. A
faluház terme és színpada szöges ellentéte volt a
Székelyudvarhelyinek:
pici
színpad,
oldalán
két
cserépkályhával, kék takarófüggönyökkel körbevéve. A
nézõnek az volt az érzése, hogy élõképet kap Czintos
Bálint szobájából. A közönség soraiban fõként gyermekek
ültek, akik nem sokat értettek a játékból. Végignézve
rajtuk azon gondolkodtam, hogy
ismerik-e egyáltalán Tamásit, és
ha igen, mit jelent a
számukra, és a szülõk
mennyire nevelik beléjük
a
magyar
identitást? Kérdéseimre nem kaptam
választ, jó volt viszont látni, hogy az
idõsebbek szinte itták a
szereplõk szavait, és olyan
dolgokat értettek, amiket az Anyaországban nem.
Az egy napra berakott két elõadás lefárasztotta a
színészeket, jólesett az esti kikapcsolódás.
A vasárnapot Isten tiszteletével kezdtük meg, megható
volt a templomban a Himnuszt énekelni. Este Csíkszeredán játszottunk nagy közönség elõtt a városi színházban. Az elõadás után megfelelõ módon, hangulatban
és határok között ünnepeltük meg az elmúlt négy napot.
Köszönettel tartozunk elsõsorban Lukácsi tanár úrnak,
aki nélkül nem lenne se elõadás, se turné. Lõrincz
tanárnõnek a gondoskodásért, Németh Gábornak és fiának, Ricsinek a technikáért és Örs atyának a beszélgetésekért jár köszönet. Nem kevesebb köszönet illeti a
társulat tagjait, hiszen teljes nyitottsággal álltak a többiekhez, hozzánk, egymáshoz, ami a társulatot társulattá
teszi. Az alig megfogalmazható, legnagyobb köszönet a
Mennyei Atyáé, aki áldását adta utunkra, éreztük, hogy
óvó szeretete veszi körbe ezt a három napot. Laus
viventi Deo!

Somogyi Kristóf (14.a)
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Cserkész csapatest
Tisztelt Igazgató Úr!
Kedves Szülõk, rokonok, barátok!
Szeretettel köszöntöm Önöket csapatunk nevében. Ismét eltelt egy év, ezalatt igen sok közös, kis- és
nagycsoportos programunk volt. Részt vettünk nemzetközi táborokban, csapatunk tagjai vezetõképzõ
táborokban jelöltként és kiképzõként is jelen voltak, vízitúráztunk az Ipolyon, Deszkáspuszta
mellett
Mátyás
udvarába is betekintést
nyerhettünk.
Úgy gondolom, úgy gondoljuk
csapattársaimmal,
hogy ismét itt az ideje egyfajta számadásnak. Ha most
valaki úgy jött el ide, hogy
betekinthet egy cserkészprogram menetébe, bepil-

lanthat egy õrsgyûlésbe, sajnos csalódást
fogunk neki okozni.
De õket is kárpótolja
az a sokféle stílus,
sokféle elõadásmód,
amivel szeretnénk bemutatni
csapatunk
tagjait, õrseit, rajait.
Hogy lássák, mi itt
nem
csak
fel-le
sétálgatunk
az
erdõben, sátrat állítunk,
bozótot irtunk, és nyakig sárosan küldjük haza a gyerekeket programjainkról. Egészen másról szól a cserkészet.
Engedjék meg, hogy egy pár mondatban összefoglaljam,
mi is ez. Hogy számomra mit jelent. Egy életforma, egy
sajátos nevelési stílus. Cselekedve, játszva tanulunk. És
tanítva tanulunk. A gyerekek a vezetõktõl, a gyerekek
egymástól, de sok esetben a vezetõk a gyerekektõl.
Mindezt a természet közelében igyekszünk végezni, magyarságtudatunkat féltve õrizve, felebaráti szeretetben.
Gyerekek? 10 és 35 év közötti fiatalok csapatunk aktív
tagjai. Bizonyos értelemben mindannyian gyerekek, hiszen
bennük még él az a játékos tûz, amelynek hiánya annyi
felnõtt életét tönkreteszi, hogy nem tud egy jót nevetni,

egy jót beszélgetni, mert a
problémái
elõbbre
valók
mindennél. Tehát
a mi fiataljaink
játékosak,
vidámak,
de

egyben megfontoltak is,
amint azt cserkésztörvényeink meg is kívánják
tõlünk.
És akkor térjünk vissza
ahhoz, hogy miért is gyûltünk most össze. Pár éve
kezdõdött, amikor vezetõink
kitalálták, hogy jó lenne, ha
a szülõknek, Önöknek elõadnánk valamit, hogy lássák,
gyermekeik az iskolán kívül is,
cserkészvezetõik kezében is jó helyen vannak. És még
tanulnak is valamit. Persze ez egy kicsit más, mint az
iskolában, ahol mindenkinek mindent meg kell tanulnia. Itt
mindenki képességeihez és érdeklõdéséhez mérten mélyed
el egy-egy hasznos ismereti anyagban. Természetesen
ennek csak igen kis szeletét képviselik azon elõadások,
melyeket hamarosan megtekinthetnek, de ezek a
leglátványosabbak. Bár, kiállhatnának lurkók, és bemutathatnák, hogy kell csomózni, hogy látnának el egy
sebesült embert. Ettõl függetlenül véleményem szerint
jobban fogják élvezni az elkövetkezõ számokat. Tehát
elõadások. Szituációk. Ének, zene. Ezek is fontos
momentumai a cserkészetnek. Erre jó példa a táborokban
minden este megtartott tábortûz, mely során minden õrs
elõad egy rövid jelenetet a kitûzött tartalommal vagy
címmel, közben népdalokat éneklünk. Tûz ugyan nincs,
hangulatot ifjaink teremtenek, kérem Önöket, dõljenek
hátra a székükben, és élvezzék csemetéik elõadásait!

Heizler Norbert csapatparancsnok-helyettes
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A 25. SZENT IMRE CSERKÉSZCSAPAT
(2008. NOVEMBER 23.)

CSAPATESTJE

Mûsor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sirály õrs:
Cirkusz
Simonkay Márton (Gorilla õrs):
Mozart d-dúr szonáta, 1. tétel, Schubert: Moment musical
Szent Júlia raj:
Country
Árpád vezér raj:
„Mega” tánc
Török Domonkos (Gorilla õrs):
Zsonglõrködés
Fórizs Gabriella (Csipkebogyó) és Simonkay Márton (Gorilla): Fényév távolság a Padlás c. musicalbõl
Bika õrs:
Örkény egypercesek
Vackor õrs:
Meglepetés (vetítés)
Szent Kristóf raj:
Élet a víz fölött és víz alatt; SOS feketén-fehéren
Rege néptáncegyüttes:
Ördöngösfüzesi táncok

Diákszövetségi karácsony
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Vallató

Név: Kollárné Michelberger
Michelberger Ágnes
Születési idõ: 1958
Születési hely: Budapest
Országa:
Országa: Magyarország
Magyarország
Városa:
Városa: Párizs (mivelhogy francia szakos is
vagyok)
Színe:
Színe: Kék minden árnyalatban
Autója:
Autója: Suzuki, mert kicsi és olcsó
Könyve:
Könyve: Minden, ami szép és igaz dolgokról
mesél és tanulni lehet belõle
Költõje:
Költõje: József Attila, Ady Endre,
Endre, Babits Mihály
Színésze:
Színésze: Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre,
Imre,
Richard
Richard Burton, Richard
Richard Gere,
Gere, Robert Redford
Redford
Zene:
Zene: A bécsi klasszikusok és a barokk
barokk
zeneszerzõk
Példaképe : Jézus Krisztus
Hobbija : Olvasás, (klasszikus) zenehallgatás,
kertészkedés, kézimunka, úszás
Barátok a suliban : Jó itt tanítani, mert sok a
remek kolléga
Szerelem : Csodálatos élmény,
élmény, ami késõbb mély
szeretetté
szeretetté szelídül
Házasság : Áldás, ha jó
Válás:
Válás: Nem. Meg kell küzdeni érte, már csak a
gyerekek
gyerekek miatt is…
Félelem : Hogy sok nehéz feladat egyszerre
egyszerre
zúdul rám, és nem tudom megoldani
Öröm : Ha a diákjaim figyelnek, tanulnak és
KÉRDEZNEK! És három
három saját csemetém.
Bánat:
Bánat: Ha ez emberek
emberek körülöttem nem
figyelnek egymásra vagy bántják egymást
Halál:
Halál: Meg kell érni rá, ebben segít a Jóisten
Pénz : Jó, ha van, de nem ezért dolgozom.
Életcél:
Életcél: Olyanná válni, amilyennek Isten
elképzelt
Mely tantárgyakat
tantárgyakat szerette a leginkább és a
legkevésbé? Nagyon szerettem
szerettem a magyart, a
nyelveket, a történelmet és a mûvészetmûvészettörténetet. Legkevésbé a fizikát kedveltem.
Mi volt valaha a legrosszabb jegy a
bizonyítványában és milyen tantárgyból?
tantárgyból?
Matekból hármas (egyszer)
Melyik országba utazna szívesen? Skócia,
Japán

Melyik történelmi személyiséggel találkozna
szívesen? Széchenyi Istvánnal
Melyik történelmi eseményt látná szívesen?
Mátyás király korát és udvarát Budán és
V isegrádon
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Karácsony a könyvtárban
INTERJÚ

DR.

Milyen változások történtek a könyvtárban az elmúlt
idõszakban?
A külsõ változást biztos mindannyian észrevettétek már,
akik erre jártok : megújult a könyvtár elõtere. A változás elindításához az adta az ötletet, hogy gyakran láttam
diákokat a könyvtár elõtti néhány lépcsõfokon ülni, idõnként a leterített szõnyegen szunyókálni
… Így fedeztem fel,
hogy itt tulajdonképpen adva van egy
barátságos kuckó – lehetõség! Innentõl
már gyerekjáték volt Pesty tanárnõvel is
megláttatni az újabb diákszigetet, Báthor
Anna hatodikos diákunk édesanyja pedig
az elképzelt világról pillanatok alatt
használható, környezetbe illõ tervet készített, a szülõi felajánlások segítségével
pedig így lett az álomból – egy röpke
év alatt – valóság! Szebb is lett, mint
amit mi korábban álmodtunk... Jó érzés
látni, hogy szinte mindig ülnek a kis asztalok körül, beszélgetnek, játszanak, vagy
éppen tanulnak a gyerekek, korrepetálják egymást délutánonként, az is elõfordul, hogy kiscsoportos megbeszéléseket tartanak, vagy csak épp alszanak egy keveset,
(ilyenkor - József Attilával szólva - „szendereg a robogás”,
sõt álmukban „csönget egy picit ” az iskolacsengõ…) szóval: belakta az elõteret az ifjúság!
Milyen belsõ változásra tetszett célozni?
Belsõ helyiségeink új asztalokkal és székekkel gyarapodtak, így még többen le tudnak ülni a könyvtárban, mert
idõnként már, bizony, kevésnek bizonyult az a jó tucatnyi
szék a kisebb olvasóteremben. Decemberben pedig új függönyöket kapunk az Alapítvány jóvoltából, amelyek még
meghittebbé, otthonosabbá varázsolják az iskolai könyvtárat. Szakmai szempontból is elõreléptünk: befejezõdött
a szépirodalom teljes átnézése, leltározása és selejtezése…
Ebbõl a jámbor olvasó csak annyit vehet észre, hogy itt
minden könyvre fehér színcsík került, amelyen feketével
olvasható a megfelelõ raktári jelzet. Az egész szépirodalmi
állományt megfordítottuk: a „fejérõl a talpára” állítottuk,
vagyis belépéskor rögtön az A betûbe botlunk (ellentétben a korábbi X,Y, W-vel), s a szoros betûrendet megtartjuk végig, hála kolleganõm, Lakatos Erzsi és segítõnk,
Halász Rita rendszeres munkálkodásának.
Látom a hirdetõtáblán, hogy az idén is folytatódik
„Az év olvasója” pályázat. Ki indulhat ezen a versenyen?
Természetesen bárki, aki kedvet érez magában egy kis
olvasásra, könyvtári búvárkodásra. Tavaly már a megjelenést is díjaztuk: minden belépõnek regisztrálnia kellett csu-

EIGNER JUDITTAL
pán, s ezzel máris pontot gyûjtött magának és az osztályának is a versenyben. Az idén ez már nem elég, a
gyakori megjelenés már természetes, a könyvtár már
mindennapi közege azoknak, akik versenybe szállhatnak a
megtisztelõ címért. Most már munkálkodni is kell: könyvet olvasni és azokról ajánlót, beszámolót írni a többi olvasónak. Minél többet, nincs felsõ határ! A legügyesebb
ajánlókat a Pingvinben olvashatják a
diákok, hátha mások is kedvet kapnak
az olvasáshoz. Minden hónapban fejtörõ is várja a versenyzõket, amelynek
feladatai a könyvtár kézkönyveinek
használatát is igénylik: lexikonok, szótárak forgatását. Komoly pontszám szerezhetõ a jó megfejtésekkel, már a decemberi feladványok is elkészültek. A
verseny folyamatos, bármikor be lehet
szállni!
Ha a karácsonyi angyalkák három
kívánságát teljesítenék, melyek lennének azok?
Elõször is azt kívánnám, hogy karácsony közeledtével
ne csak a vásárlás lázában égjünk, egész nap rohanva,
eltelve a tennivalókkal, hanem mindegyikünknek legyen
valódi ünnepe, legyen igazi „szent idõ” a karácsony. Másodszor azt kívánnám, hogy tudjunk szeretetteljesen figyelni egymásra a Szent Imre Gimnáziumban, mindannyian! Micsoda lendület támadna abból, ha itt mindenki teljes erõbõl, a legmagasabb színvonalon, végtelen
szeretettel és türelemmel, múlhatatlan lelkesedéssel oldaná
meg a feladatait! S hogy mi volna a harmadik kívánságom?! Ismerem a trükköt: hát, hadd kívánjak újabb hármat…
Legyen szíves, Tanárnõ, mutassa be röviden olvasóinknak családját!
Férjem villamosmérnök, informatikus, a Mátyás templom turisztikai központjának igazgatója. Balázs fiam gazdaság-informatika szakra jár a Corvinus Egyetemre, Marci
jogászhallgató az ELTE-n. Orsi most fog érettségizni, a
történelem és a nyelvek szeretete irányítja majd pályaválasztását. Kristóf 16 éves, a ferencesekhez jár Szentendrére, talán épp túl van azon a megrázkódtatáson, hogy
az iskolában a tanárok komoly munkát követelnek a
diákoktól is…
Áldott, boldog ünnepeket
könyvtárlátogató olvasónknak!

kívánunk

minden
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“...Az élet Isten ajándéka”
INTERJÚ LAKATOS ERZSÉBETTEL
Az érettségi után milyen pályát választott a tanárnõ
és miért ?
Már általános iskolás koromban is tanár szerettem
volna lenni, mindig voltak példaképeim a tanárok közül.
Az is világos volt elõttem, hogy milyen nem…
Akkor persze még nem tudtam, hogy milyen buktatói
vannak ennek a pályának, amelyeket nem mindig könnyû
kikerülni. Így végül az ELTE Természettudományi Karára
jelentkeztem, földrajz–orosz szakra.
Mennyi ideig tanított?
Az egyetem elvégzése után egy XV.
kerületi ének-zene tagozatos általános
iskolában tanítottam 6 évig, mindvégig osztályfõnök is voltam. A legtöbb örömet és
egyben a legtöbb gondot is az
osztályfõnökség jelentette, de ez így
természetes. Nagyon szerettem a „gyerekeimet”, még ha néha meg is ríkattak!
Miért választotta a könyvtárosi pályát?
20 év otthonlét után még mindig úgy
éreztem, hogy gyerekek között szeretnék
továbbra is lenni, de talán egy kicsit nyugalmasabb körülmények között. Mivel
nagyon
szeretek
olvasni,
böngészni
különbözõ témájú könyveket, így iskolai
könyvtárosként akartam dolgozni. Ehhez
elvégeztem egy egyéves képzést és
szerencsémre itt kerestek egy 4 órás
könyvtárost!
Mi
a
kedvenc
könyve?
Milyen
olvasmányokat kedvel leginkább?
Mindig volt kedvencem, némelyik változott, némelyik
megmaradt egész életemben:
Szerettem a népmeséket, a történelmi témájú regé-

nyeket (Passuth László), az orosz regényeket (Tolsztoj:
Feltámadás), Gárdonyi: Az Isten rabjait és még sok
mást… Ami mindig megmaradt: Saint-Exupery: A kis
herceg és néhány vers (Reményik Sándor: Kegyelem,
Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban).
Mi a véleménye a mai gyerekek olvasási szokásairól?
Nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nagy a csábítás, hogy egyéb módon jussanak ismeretekhez, élményekhez! Ennek ellenére biztos vagyok
abban, hogy a könyv nem veszti el
varázsát, olvasás közben az ember
fantáziája is sokkal szabadabb, mintha nézi
az adott filmfeldolgozást. Szerencsére sokan
gondolják így és sok lelkes olvasó van itt
az iskolában is!
Megtudhatunk
valamit
Tanárnõ
családjáról is?
Férjemet leszámítva, aki orvos, családunk
minden tagja a Szent Imréhez kötõdik!
Öten már mint öregdiákok: Dorottya
testnevelõ tanár, Máté végzõs bölcsészhallgató,
Gergõ
végzõs
szálloda
és
idegenforgalom szakos hallgató, Kinga
negyedéves orvostanhallgató, Sarolta elsõ
éves szociális munka hallgató az ELTE-n,
ketten pedig még a gimnázium tanulói. Így
elmondhatom, hogy kívül-belül ismerem a
gimnáziumot, s a mérleg nyelve erõsen a
pozitív tapasztalatok irányába billen.
Ha így, karácsony táján, egy angyalka
teljesítené kérését, mi lenne az?
Mivel advent van, s a születés csodájára készülünk, azt
kívánnám, hogy a megfogant életre mindig igent tudjunk
mondani, hiszen az élet Isten ajándéka!

ELKÉSZÜLT

A KÖNYVTÁR
BEJÁRATA MELLETI
OLVASÓSAROK. (PÁTKAI
LÁSZLÓ ASZTALOSMESTER
MUNKÁJA.)
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Szemelvények „Az év olvasója”
pályázatra érkezett könyvajánlókból
Itt, a könyvtárban újra keressük az év olvasóját! Bizonyára láttátok már a könyvtár elõtti hirdetõtáblán a pályázati
felhívást. A beérkezett ajánlókból válogattunk azzal a nem titkolt céllal, hogy kedvet támasszunk az olvasáshoz!
Elképzelhetõnek tartom, hogy néhány szülõ is belekukkant a kínálatunkba, hogy segítséget kapjon könyvvásárláshoz a
csemetéje számára.
Szerintem nem kizárt, hogy az angyalkák is Pingvint olvasnak így, karácsony táján…

Anne-Marie Pol: Csillag születik
Az írónõ a marokkói Rabatban született. Sokat utazott, és vándorló életmódja miatt nem válthatta valóra
régi álmát, hogy balerina legyen. Sokáig Spanyolországban élt, és mintegy 10 éven át manökenként dolgozott.
Végül Párizsban elvégezte az egyetemet és elhatározta, hogy valóra váltja másik álmát, és írónõ lesz.
A regény fõszereplõje, Nina mindennél jobban szeret táncolni. Anyukája emlékének tiszteletére elhatározza,
hogy balettmûvész lesz. Ám apukája másként gondolja, különben sem tudná fizetni a Camargo-iskolát, amelyrõl
lánya álmodik. Ha kíváncsi vagy, vajon sikerül-e Ninának a felvételi, és te is szeretsz táncolni, akkor azt ajánlom,
olvasd el!
Pechlof Luca, 6.c

Jacqueline Wilson: Apja lánya
Ez a könyv igen lendületes, és nagy búcsúzkodásokról szól. Egy kislány a fõszereplõje,
akinek a szülei elváltak, és anyukája Ausztráliába költözik. A kislány úgy határoz, hogy
apukájával marad, aki csõdbe megy és akkor…
Egy hét után váratlan fordulat következik. Bár a kislány elveszti barátait, és majdnem
egy lángoló lakókocsiban marad, végül is a történet végére minden jó lesz. A 2005-2006os év legolvasottabb brit írónõjének a könyvét ajánlom azoknak, akik szeretik a necces
dolgokat és a bolondos apukákat!
Kisbán Petra, 6.c

Blue Balliett: A Vermeer-rejtély
Rejtélyes és meglepõ dolgok történnek a chicagói Hyde Park lakóival. Titokzatos
levelek cserélnek gazdát, eltûnik a híres festõ, Vermeer egyik felbecsülhetetlen értékû
festménye, s felbukkan egy különös könyv, amely számtalan izgalmas kalandra csábítja
hõseinket, Caldert és Petrát. A két leleményes és kalandvágyó gyerek nyomozni kezd,
s az összegabalyodott szálak egy évszázados bûntényhez vezetnek, amelyben senki és
semmi nem az, aminek látszik!
Pechlof Júlia, 6.c

Podonyi Hedvig: Zöldföld és Mohónia címû
dolgozza fel. Ez a két föld egymással szemben áll,
király csak az evéssel tud foglalkozni, míg a másik
mellett minden országnak megvannak a problémái.
Hogy mi lesz a háborúval? Olvasd el! Mindenkinek
az erõszak érdekel.

könyve két ország történetét
teljesen különbözõek. Az egyik
egy igazi „mûvész”. A háború
ajánlom, akiket nem elsõsorban

Pálfalvi J. Viola, 6.c
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Fényképezés (MiMicsoda sorozat)
Ha érdekel a fényképezés, annak technikája és felhasználásának lehetõségei,
akkor ezt a könyvet neked találták ki. Nicéphore Niépce, a világ elsõ fényképének alkotója heliográfiának nevezte képét. Megtudhatjuk továbbá, hogy
Clerk Maxwell skót fizikus mutatta be az elsõ színes diát 1861-ben egy tudós
társaságnak, s hogy az 1877-ben készült elsõ színes felvétel a francia
Angouléme városát ábrázolja.
Czoma Flora 5.b

C.S.Lewis: Narnia krónikái
A könyv olvasója eljut a szürke hétköznapokból egy izgalmas, érdekes világba,
ahol az állatok beszélnek. Törpékkel, kentaurokkal és sok más varázslatos lénnyel
ismerkedhetünk meg. Az alvilágba is eljuthatunk, ahol manók, alvilági szárnyas
paripák és egy gonosz boszorkány él. Caspainnal, Narnia királyával is megismerkedhetünk és Aslannal, az aranyszõrû oroszlánnal, aki bölcs, önfeláldozó, segítõkész, bátor és amellett szerény is.
Pintér Kálmán Imre 5.a

„AZ ÉV OLVASÓJA” VERSENY

A tavalyi tanévben a könyvtárosunk meghirdetett egy versenyt: aki a tanévben a legtöbb idõt tölti el a
könyvtárban, megkapja „Az év olvasója” díjat.
Bár nagyon szeretek olvasni – a Kálvin téri és az Etele úti könyvtárba is rendszeresen szoktam menni – elõször
nem gondoltam, hogy nekem az iskolai könyvtárba is járnom kellene. Néha ugyan megfordultam ott, ha kellett
valamit kölcsönözni a tananyaghoz, de ennél többre nem is vágytam. Aztán egyszer úgy döntöttem, hogy sûrûbben
benézek, hátha kedvet kapok hozzá. Elõször kicsit csalódottan vettem tudomásul, hogy itt nincs annyi könyv, mint
a nagykönyvtárban, ahol ugyan sosem ültem le csak úgy olvasgatni, célirányosan gyorsan kiválasztottam a számomra
érdekes könyveket. Az iskolai könyvtárban viszont több idõt töltöttem a helyben olvasással, és egy idõ után
megfogott a hely hangulata. Olyan nyugalom és béke van ezen a helyen. Amikor több idõm volt, elkezdtem a
polcok között nézelõdni, és egyre több olyan téma keltette fel az érdeklõdésemet, ami elõtt korábban csak elmentem.
Így került a kezembe sok-sok könyv, majd egyre többet közülük ki is kölcsönöztem. Jó volt tanítás után egy kicsit
olvasgatni-megpihenni itt, és sokszor a leckeírás is jobban ment, mint otthon.
A könyvtárosok mindig nagyon kedvesek voltak, mosolyogtak, minden kérdésre válaszoltak, és segítettek, ha kellett.
A verseny egyébként úgy zajlott, hogy egy füzetbe beírta magát az, aki a könyvtárban valamennyi idõt eltöltött.
Én az elsõ hetekben észre sem vettem ezt a füzetet, így nem is gondoltam arra, hogy ezt a versenyt
megnyerhetem.
Idén több órám van, kevesebb lett a szabadidõm, de azért hetente legalább egyszer szakítok idõt arra, hogy a
könyvtárat meglátogassam.
Õszintén ajánlom diáktársaimnak is ezt a szabadidõs elfoglaltságot!

Csordás Boglárka (7.b)

Pingvin_s06_layout.qxp

32

2008.12.16.

13:19

Page 32

T A L E N T U M

OKTV-eredmények
Az
OKTV
elsõ
fordulóján
továbbjutottak:
Mûvészettörténet: Sebõ Sarolta; Rajz: Almássy Lili;
Matematika: Simonkay Márton, Kecskeméti Bódog;
Földrajz: Simonkay Márton; Angol: Mihály András Huba;
Fizika: Stibrányi Márton, Pálffy András, Gellai Imre, Pálmai
Norbert, Gróza Márton, Ónody Róbert; Francia: Pálovics

Dalma; Német: Farkas Máté, Farkas Balázs; Kémia:
Hegyessy András
Az OKTV második
Simonkay Márton

fordulójára

behívták:

Földrajz:

Az Országos Meteorológiai Intézetben jártunk
Ezen a szép napon, október 21-én, a negyedik óra
után az osztályunk az Országos Meteorológiai Intézetbe
látogatott. Bementünk a csodálatos, hatalmas épületbe,
és egy kis idõ múlva egy kedves úr fogadott minket
nagy szeretettel. A bácsi elõször megmutatta egy
térképen, hogy Magyarországon hol találhatóak meteorológiai központok, itt Budapesten, a Dunántúlon, a
Tiszántúlon, s innen küldik a fõvárosba az adatokat, és
így a szakemberek képet tudnak arról alkotni, milyen idõ
várható az elkövetkezõ napokban. Utána idegenvezetõnk
végigvezetett bennünket egy meteorológiai kiállításon.
Például régen nagy szerepet játszott a népi idõjóslás,
mint például, ha Katalin kopog, karácsony locsog, vagy
Luca és karácsony napja közt eltelt idõjárásból lehetett a
következõ év idõjárását megjósolni. Majd megnézhettük,
hogyan fejlõdtek az idõjárás-elõrejelzéshez használatos
eszközök. Például hova gyûjtötték össze a napfényt, vagy
az esõvizet, és azokról a híres emberekrõl is hallottunk
pár szót, akik a modernebb, pontosabb idõjóslás megvalósulását elõsegítették. Ilyen volt Neumann János, magyar informatikus, aki nagyban hozzájárult az elsõ sikeres
számítógépes idõjárás-elõrejelzéshez. Hogyan is készül az
elõrejelzés számítógépekkel? A kezdeti állapot elõállítása,
azaz az adatmezõ kiszámítása után következik a számítógépes elõrejelzés. A megfelelõ idõtávra (akár 10 napra
elõre) kiszámított légállapot adatait aztán kódolják, és
eljuttatják az elõrejelzõkhöz. Az elõrejelzõ (meteorológus

szakkifejezéssel szinoptikus) feladata aztán, hogy a térképeken megjelenített vagy táblázatokban, ábrákon
összefoglalt adattengerbõl leszûrje azokat a következtetéseket, amelyek alapján meg lehet állapítani a
hõmérséklet jövõbeni értékét, a szél várható irányát és
sebességét, elõre lehet jelezni a felhõzet és a csapadék
tér- és idõbeli eloszlását, azaz elhangozhat a „Várható
idõjárás...” kezdetû mondat. Láttunk olyan képeket, melyek
adatokat ábrázoltak.
Ezután következett a legizgalmasabb, hogyan készül a
tévében az idõjárás-jelentés. Az osztály egyik fele a stúdióba ment elõször. Rengeteg kamerát láttunk, egy
hatalmas kék falat és egy kis televíziót, ahol a térképek
voltak. Valójában a meteorológus háta mögött csak egy
kék fal van, s a kezében egy kapcsoló, amivel a
térképeket váltogatja, így nagyon pontosan kell
mutogatnia. A térképet csak a meteorológus mögé
vetítik. Vállalkozó kedvû osztálytársaink ki is próbálhatták.
Az osztály másik fele a vezérlõszobában volt, ahonnan
lehetett látni, mi történik éppen a stúdióban, majd
cseréltünk, tehát egyszóval nagyon érdekes volt!
Köszönjük szépen Paksy Nóra tanárnõnek és Várday
Gergely tanár úrnak ezt a szép délutánt!
Tóthpál Sarolta 8.b

ELEKES-VERSENY
2008. november 13., 10 óra
Zsûri: Bánffy György színmûvész – elnök
Rezes Zsuzsa újságíró
Makkay László nyugalmazott fõorvos
Helyezések:

I. Bólya Tamás 10.c és Tomcsányi Árpád 12.a
III. Matiszlovics Márton 11.d és Lázár Botond 10.d
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Ismét eljött hozzánk a Mikulás

December
5-én
délelõtt
a
Mikulás
krampuszaival körbejárta az iskolát, este pedig az
osztályok egy Ki mit tud? jellegû Mikulás-esten
mutathatták meg tehetségüket. (Az est szervezõje
Almássyné Mudri Mária tanárnõ volt.)
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Mérnökökre váró tervezõasztalok és évi 10 új kémiatanár
AVAGY A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS HANYATLÁSA
CIKK A HVG 2008. NOVEMBER 8-I SZÁMA ALAPJÁN

Az osztályomban egyre többször elõkerülõ téma, a „ki
hova szeretne továbbtanulni, és mi leszel, ha nagy leszel?”. A mostani álláspontok szerint a mi 36 fõs osztályunkból négyen jogi, tízen valamilyen mûszaki, hatan orvosi, hatan bölcsész és nyelvi, ketten tanítóképzõi, ketten
idegenforgalmi, hárman pedig természettudományi karra
szeretnénk jelentkezni, és persze vannak, akik még vacillálnak. A mi megoszlási arányunk azonban teljesen más,
mint az országos, vagy épp a globális átlag. Egyre több
felmérés bizonyítja, hogy a sztárszakok egyre inkább a
jogi vagy médiatudományok közül kerülnek ki, míg a mûszaki vagy természettudományos képzésekre jelentkezõk
évrõl évre kevesebben vannak, és ennek a számnak a
jelentõs hányada le is morzsolódik, vagy ami még
rosszabb: a tehetségesebbek diplomaszerzés után külföldre
távoznak, így a hazai szakemberekbõl nem lesz utánpótlás. Eközben pedig diplomás jogászok és közgazdászok
kénytelenek nem a szakmájuknak megfelelõ munkákat elvállalni, mert náluk a túlképzés az ártalom.
Csak a piszkos anyagiak szabnak határt?
„Az elmúlt 2-3 évtizedben erodálódott a természettudományi és mûszaki pályák elismertsége” állítja Erostyák
János, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karának dékánhelyettese. A médiában is találunk erre példákat, mert az orvosokról végig azt halljuk, hogy kizsákmányolva, szinte már robotolva dolgoznak, míg a bankárokat, ügyvédeket nem halljuk panaszkodni. A nagy külföldi fejlesztésekben, felfedezésekben meg elõbb-utóbb felbukkan egy magyar neve is, mert külföldön a pénz mellett lehetõség is van az ilyen célú kutatásokhoz. Bár ott
sem teljesen rózsás a helyzet, vegyük például Németországot, ahol az iparban évek óta nagy a hiány az elektrotechnikában vagy az elméleti fizikában jártas emberekben. Ezzel szemben a pszichológia szakra csak többéves
várakozás után nyer felvételt valaki. Pénzre lefordítva:
egy átlagos hallgató egyévi tanítási költségei 5500 eurót,
míg egy TTK-s hely már 6800, egy mûszaki pedig 7400
eurót tesz ki. Nem csoda, hogy a mai gazdasági helyzetben az államnak is jobban megéri, ha kevesebb „drágább” hallgatót kell eltartania. Viszont így kik fognak
hidakat és gépeket tervezni és megalkotni, vagy gyógyszereket felfedezni? A Robert Bosch Alapítvány felkérésére
a közelmúltban készül elemzés szerint a jelenlegi arányok
mellett 2020-ig a felsõfokú végzettségû szakemberek hiánya a mûszaki pályákon 1200 milliárd euró GDP-kiesést
okoz majd Németországnak. Tehát mégiscsak érdemesebb
ezeket a hallgatókat ösztönözni és támogatni.

Érdeklõdésfelkeltés, avagy az országnak új Öveges
professzor kell
Egy másik jelentés, a Rocard-jelentés szerint a diákok
mûszaki pályától való idegenkedését az okozza, hogy az
oktatás nem tudja ébren tartani a gyerekek kíváncsiságát
a természettudományok iránt, sõt gyakran inkább elveszi
a kedvüket. A tanulást inkább a memorizálás, mint a
megértés jelenti, hiányoznak a kísérletek, a csapatmunkák
(ebben mondjuk a mi iskolánk különbözik, hála az elmúlt
évek szertár és tantermek fejlesztésének). Egy másik elgondolkodtató adat: a felvételizõk aránya 70%-30% a
fiúk javára. Édesapám sokat segített nekem a fizika megértésében, és ha egy jelenség megértése végképp nem
ment, Öveges professzortól idézett. A professzor már a
’60-as években felismerte a természettudományos oktatás
legcélravezetõbb válfaját, a kísérletezést, és a diákok
azokba való bevonását. Kevésbé fejlett technológiával a
háta mögött is magyar diákok ezreit tanította szórakoztatva. Ma, mikor minden multimédiás eszköz a kezünkben
van, csak egy dolog hiányzik, egy karizmatikus személyiség, aki megfelelõ szaktudással és elõadói képességekkel
rendelkezik ahhoz, hogy a mai gyerekekkel meg tudja
szerettetni az adott tárgyat.
Alap nélkül nincs építkezés
„Az egyetemre felvételizõ diákok a fizika, kémia,
biológia és a földtudományok olyan alapfogalmaival sincsenek tisztában, amelyek 20-25 éve még magától értetõdõek voltak.” - vélekedik Nagymarosy András, az ELTE
docense. Emellett a matematikaoktatást is sok támadás
éri, miszerint életidegen tudást kényszerít rá a diákokra.
Ám Gerõcs László matektanár másként látja:
„A tárgyat nem azért kell tanulni, mert a nagybetûs
életbe kilépõknek nagy szükségük lesz majd logaritmuskalkulációkra vagy a csonka gúla térfogatának kiszámolására, hanem azért, mert gondolkodni tanítja a nebulókat. A megértés, a felfedezés, az alkalmazás szintjei beépülnek a gondolkodás struktúrájába. Az agy fejlõdik, csiszolódik, s az érettségi tájékára jó esetben fegyelmezetten
gondolkodó ember válik a diákokból. A tananyagot viszont egyre szûkítik, az érettségi követelményszintjét
csökkentik, mind emelt, mind középszinten.”
A diákok érdeklõdésének hiánya mellett még nagyobb
baj az oktató tanerõ hiánya. Például idén az ELTE-n 10
db kémiatanári diplomát osztottak ki, és ez a docens állítása szerint egy-két éven belül 2-re csökkenhet.
„A természet- és mûszaki tudományoknak, illetve ezek
gondolkodásmódjának elsajátítása jelentõs energia-
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ráfordítással jár. A kereskedelmi adók és a bulvársajtó
által nevelt fiatalok hamar megértik: ahhoz, hogy pénzember, politikus vagy tévésztár váljék belõlük, inkább jogi
vagy közgazdászdiploma kell, kár az energiát a kevésbé
megbecsült természettudományos tudásra pazarolni” –
véli Nagymarosy.
Utolsó mentsvár: a remény és bizakodás
Merkl Ottó, a Természettudományi Múzeum rovarász
munkatársának véleménye a fiatalok biológiai ismereteirõl:
„Kár szépíteni, e tekintetben az analfabétizmus közelében állunk. Õsz hajú, remek történésztõl hallottam: aki
nem tudja felsorolni az aradi 13-at, az nem érdemli meg,
hogy magyar legyen. Szerettem volna visszakérdezni,
ugyan mondjon 4 olyan növényt, amely csak Magyarországon honos, vagy sorolja fel nemzeti parkjainkat.
Amikor a biológus szakra jártam az ELTE-n, nagyjából
30-an fordultak meg az évfolyamunkon, és 1981-ben 18an végeztünk; ez kezelhetõ mennyiség. Napjainkban 200
körüli gyerek jár a biológus szakra, de alig több tanár
jut, mint akkoriban, s ez kezelhetetlen arány. A legtöbbjük
nem tanul semmit, vagy elenyészõen keveset; egy részük
meg van sértõdve, mert nem vették fel az orvosira, s
ezért tart ott, ahol tart, és általában véve semmi sem
érdekli. Megjegyzem, a városi gyerekek több érdeklõdést
mutatnak. Tévképzet, hogy mivel falusi gyerekek a

35

természetben cseperednek fel, ismerik csínját-bínját. Az
ottani gyerekek iszonyúan szeretnének városiak lenni, s
utálják az egész vidéket, a lóval, a szénával, a réttel, a
békákkal és a rovarokkal együtt. A biológus végzettségûek közül sokan külföldre mennek, és többé nem látjuk õket; a lányok jelentõs részének pedig valamilyen adminisztratív jellegû, nemegyszer titkárnõi állás jut. Ezért kár
5 évig szenvedni az egyetemen. De hát az orvos sem
hagy fel a gyógyítással, noha tudja, hogy elõbb-utóbb
minden ember meghal.”
Miért is érdemel ez a téma ilyen nagy hangsúlyt? Vegyük a társadalmat egy szervezetnek, a különbözõ állásokat hormonoknak. Ha valamelyik hormonból nem termelõdik elég, a szervezet megbetegszik, nem képes fejlõdni. Így beláthatjuk, hogy szükség van jogászokra, történészekre, de mérnökökre és biológusokra is ahhoz, hogy
semmibõl ne szenvedjünk hiányt. Nekünk, a diákoknak
pedig csak annyit javasolok, hogy ne úgy kategorizáljuk
a tantárgyakat „erre van szükségem, erre nincs”, hanem
álljunk nyitottan a dolgokhoz, mert ki tudja, végül is mi
határozza majd meg az életünk. A természettudományok
pedig a mindennapi életben való eligazodást is segítik,
például hogy ne tudjanak a reklámok olyan könnyen
átverni minket.
Ágh Nóri (12.d)

A 4-es metró
Egy hétfõ délután abban a szerencsében volt részem,
hogy lemehettem a 4-es metró körtéri megállójába.
Félelmetes volt lenézni még a talajszintrõl az állomás
aljára, mivel ez kb. 20-30 méter mély volt. Hosszas
keresés után végre kísérõmmel, Dr. Vásárhelyi Balázzsal
megtaláltuk a lejáratot, az állomás aljára. Már maga a
lejutás sem volt egyszerû, hiszen csak egy meglehetõsen
szûk lépcsõ szolgál a fel- és lejárásra. Miután leértünk,
elkezdte magyarázni, hogy tulajdonképpen hogyan is épül
a metró.
Megtudtam tõle, hogy a metrót egy ún. Milánói módszerrel építik. Ez annyit jelent, hogy elõször résfalakat
húznak fel, majd a falak közül kibányásszák a földet.
Megtudtam még azt is, hogy a budai oldalon könnyebb
a fúrás, hiszen itt a talaj megfelelõbb, mint a pesti
homokos-kavicsos részen. Elmondta többek közt azt is,
hogy miért van az, hogy ha az ember végignézi a
megállókat Kelenföldtõl a Bosnyák térig, egyre kevésbé
jól álló megállókat lát. Ez, mint mondta, azért van, mert
a fúrópajzs Kelenföldrõl indult, és fokozatosan halad a
Bosnyák téri megállója felé. A pajzs csak a kész

megállókba mehet be, mert ha bármi baj ér egy, még
félkész megállót, akkor ne a teljes vonalát tegye tönkre.
Például, ha a Gellért téri megállót valamilyen véletlen
folytán elöntené a Duna, akkor csak a félkész megállót
öntse el, ne a teljes pályát.
Engem az lepett meg legjobban, hogy a metró helyén
már egy kisvonat közlekedik. Igaz, mint utólag kiderült, a
kitermelt törmelék elszállítására használják. Magát a
törmeléket egészen Kelenföldig szállítja el, és ott ürítik ki.
A kisvonatot magát sajnos nem láttuk, de helyette
elmentünk egészen a fúrópajzsig.
Miután végiggyalogoltunk az alagúton, elérkeztünk a
pajzshoz. Maga a pajzs 100 méter hosszú, és speciális
síneken mozog elõre. Ha teljes erõvel halad, akkor 24
óra alatt 30 métert tud megépíteni.
Érdekes volt végigmenni egy olyan helyen, ahol tudom,
hogy az építkezés végével nem jár már többé soha senki.
Ez a látogatás számomra örök élmény marad.

Lógó Benedek (9.b)
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Molnár Ferenc: Az üvegcipõ
(VÍGJÁTÉK
„... de elmegyek
üvegcipõbe... ”

érted

a

bálba...

HÁROM FELVONÁSBAN)

aranyruhába,

A húszas évek Hamupipõkéje, Szabó Irma szintén árvaságra jutott. Ezért a Józsefvárosban él és cselédként dolgozik egy távoli rokonánál, a pesti viszonylatban tehetõs
és köz-tiszteletnek örvendõ Adélnál. Azonban a
19 éves lány a szõke herceg helyett
a nevelõanyja élettársa, az ötvenes
éveit taposó Sipos Lajos iránt táplál
szenvedélyes érzelmeket. A negyvenegynéhány éves Adél titokban szeretõt
tart: a fiatal Császárba fülig szerelmes.
A konfliktust az szüli, hogy a nõ,
társadalmi pozíciójának rendbe hozása
végett, rá akarja beszélni Sipost, hogy
vegye feleségül. Irma persze keményen
harcol a hazug házasság ellen. Igazi jótündér híján egyedül kell küzdenie mostohája és az egész
társadalom ellen. Õ is üvegcipõt szeretne húzni „szomorú
kis rüsztjére”, de talán fontosabb neki szerelme boldogsága a sajátjánál: meg akarja akadályozni, hogy a férfit
Adél irányítsa, és a frigy által hamis útra lépjen.
Az osztállyal (10.d) ezelõtt utoljára valamikor tavaly
voltam színházban, ezért már esedékes volt, hogy novemberben megnézzük Molnár Ferenc: Az üvegcipõ címû
mûvét az Örkény Színházban. Talán – részben a csütörtök esti idõpont miatt – néhányan kissé unalmas-nak találták a darabot, de az általam kérdezett osztálytársaim
többségének kifejezetten tetszett az elõadás – lássuk be,
ez nem minden kötelezõ elõadás esetén van így.
Az üvegcipõ vígjáték, de elsõsorban nem a hasamat
fogtam, amikor felálltam az – egyébként teltházas – elõadás után, mert a tartalmasabb fajtából való. Az eszköztár tele van humorral és iróniával: a jól kidolgozott karakterek viselkedésében a túlzás a meghatározó, a színészek rá is játszanak erre, így nem lehet megállni, hogy
ne nevessük ki a szereplõket. Ezért némileg távolinak érzõdött az ábrázolt világ, ugyanakkor a jellemek nagyon
beszédesek.
Irma bohókás karakterét Hámori Gabriella kiemelkedõen
játssza, szerintem nagyrészt az õ játéka miatt volt érdemes megnézni a darabot. A saját, gyermekien tiszta világában él, emiatt nevetség tárgya a szomszédságban – és
a nézõk körében: a pesti „királykisasszony” hajnalban
meztelenül fürdik az udvaron, megszoptatja a macskát,
és állandóan a boldogtalan-ságáról monologizál saját, kissé megmosolyogtató versecskéiben. Felvágták a nyelvét,
méghozzá jó mélyen: mindenkivel felesel, aki csak az

útjába kerül. Szenvedélyesen harcol a „bol-dogságért”, az
igazságért, de igazán senki sem érti meg az „ideális
lelkét”. Sipos számára õ az egyetlen tiszta, hiteles ember,
akit ismer. Naivitása azonban könnyen veszélybe sodorhatja…
Adél is cselédként kezdte, de egész életében küldött
azért – nem éppen tiszta eszközökkel –
hogy anyagi és társadalmi pozíciója
rendben legyen. Ez számára a legfontosabb az életben, viszont belül sok
harcot vív magával. Már szinte mindene megvan célja eléréséhez, csak egy
dolog hiányzik: a házasság. Nem tûri,
hogy egy szolgálólány szembeszegüljön vele, hiszen megszokta már, hogy
mindenki engedelmeskedik neki.
Sipos egy szegény asztalos, csupán
Irma látja benne a „bútortervezõt”. Hirtelen haragú ember, amikor élettársa megpróbálja rábeszélni a házasságra,
választania kell az eddigi, meg-szokott élete és az Irma
által felvázolt tisztább jövõ között… ahová viszont kanyargós út vezet.
A rendõrtanácsos szerepe is érdekes volt: a háttérben
például egy harang vagy egy fémlap megkongatásával
jelezte a történet fordulópontjait, majd a végjátékban az
igazságszolgáltatást képviselve szólalt meg, valamilyen
felsõbb erõt sejtetve az események mögött.
Mácsai Pál rendezése hagyományosnak volt mondható,
de – bár nem olvastam az eredeti drámát – láthatólag
rengeteg apróságot hozzátett a különben kitûnõen megszerkesztett drámához. Néhány ilyen „extra” talán kihagyható lett volna, de összességében hangsúlyozták a darab
mondanivalóját.
A muzsikát részben a rendõrtanácsos, részben pedig a
lakodalmi zenészek szolgáltat-ták szemléletes módon. A
díszlet is legalább ilyen jól eltalált volt: szintén nem sok,
de ami volt, az helyén volt. Tele jelzésekkel, szimbólumokkal, jól éreztetve a színdarab mélyebb kér-déseit.
Hát, hát… Üvegcipõ… igazán jóra elkészültél, négyötöd
fölét adnék.
Urbán Eszter (10.d)
Helyszín: Örkény István Színház
Rendezõ: Mácsai Pál
Fõbb szerepekben: Irma - Hámori Gabriella, Adél - Für
Anikó, Sipos - Gálffi László, Császár Pál - Polgár Csaba,
Rendõrtanácsos - Végvári Tamás, valamint egy egér
Díszlet: Füzér Anni - Jelmez: Szakács Györgyi Zene: Lázár Zsigmond - Dramaturg: Guelmino Sándor
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A karácsonyfa és díszeinek jelképrendszere
AVAGY HOGY FÉR RÁ A

A
karácsonyfa
állítás
szokása a XVI. századig nyúlik
vissza, sõt bizonyos formában
egészen a pogány idõkig.
Már az egyiptomiak, a rómaiak vagy a kelták szokásvilágában is megjelent, olykor
örökzöld ág, esetleg koszorú,
fagyöngy formájában. Az
életfa, az örökzöld ág azonkívül, hogy az élet megújulásának jelképe, a pogány hiedelmek szerint védettséget is jelentett, s az emberek a
gonosz szellemek elûzésére vitték otthonukba. A zsidók õsi szokásrendjében az
örökzöldek, koszorúk és girlandok az örök
életet jelképezték. Bár Magyarországon
csak a XIX. században terjedt el (történelmi adatok szerint elõször Brunszvik
Teréz állított karácsonyfát 1828-ban
krisztinavárosi kisdedóvójában), ám azóta
töretlen népszerûségnek örvend. Azt viszont valószínûleg kevesen tudják, hogy a
karácsonyfa egyes díszei egyfajta szimbólumrendszert alkotnak, mely egyszerre
hordoz magában keresztény és pogány
(ezoterikus) elemeket is, ezek azonban
nem minden esetben mondanak ellent egymásnak.
A csúcsdísz jelképezi egyrészt Jézust, aki fölemelkedett,
fölmagasztosult azáltal, hogy emberré
lett, valamint a betlehemi csillagot,
amely a napkeleti bölcseket Jézushoz
vezette.
Az ezoterikus felfogás szerint a
gömbdíszek a teljességet jelképezik. A
Föld és a bennünket körülvevõ kilenc
bolygó is gömb alakú, így a Tejútrendszerben elhelyezkedõ égitesteket is jelképezik a fára akasztott gömbök, s ezáltal a girlandok magát a Tejutat.
A keresztény szimbólumrendszerben a gömbdíszek a
paradicsomi Tudás fájának almáját, míg a girlandok, melyek körbefonják a fát, a kígyót, a kísértõt szimbolizálják,
s emlékeztetnek az áteredõ bûnre.
Az angyalhaj a titkok és az ezoterikus gondolkodás
szimbóluma, mely áttetszõ, mégis leplez. A keresztény
szimbolikában a Teremtést átszövõ idõszálak jelképe,
ugyanakkor a Kisjézus alatti szalmát is eszünkbe
juttathatja, ezért van az, hogy bizonyos helyeken angyalhaj helyett szalmát hintenek a fára.

TEJÚT

A KARÁCSONYFÁRA?

Mindkét
jelképrendszer
egyetért abban, hogy a
csillagszóró látványosan fellobbanó, de aztán tüstént ki
is hunyó fényével a tovatûnõ
életet, az érzések mulandóságát jelképezi, mely ugyan
ragyogó és tündöklõ, de fénye éppolyan rövid ideig tart,
mint maga az élet.
A gyertya egyrészt jelképezi a három síkot: test
(viasz), szellem (kanóc) és láng (lélek) egységét, másrészt
a fény hozóját, a megszületõ Jézust is. A csillagszóró és
a gyertya eddigi jelentéseiken túl tûz minõségük folytán
a megtisztulást is felidézik (gondoljunk csak a
Tisztítótûzre).
A mézeskalács sokszínûsége, formagazdagsága folytán
az összes jelképünket egyesíti magában. Ugyanakkor
jelentése még összetettebb: a mézeskalács a föld porából
megformált („Emlékezz,
ember, porból vagy és
porrá leszel”) és a
tûzpróbán átesett embert is jelképezi, valamint sugallja, hogy az
ember kreatív, alkotó
lény, aki „mágikus
bábot készít, termékenységet varázsol, szapora kezekkel bábot süt”.
Régebben a színeknek is megvolt a maguk jelentõsége: nem véletlenül pompázott a feldíszített fa arany
és ezüst színben; ezen színek a férfi és nõi princípium
(alapelv, alapminõség), a Nap és a Hold színei, melyek
gazdagságot és fénylõ bölcsességet jelképeznek. Manapság visszaszorulóban vannak hagyományos és jelentéssel bíró díszeink-színeink, egyre gyakrabban találkozunk
merész, vagy akár ízléstelen díszítési módokkal (például
csupa fekete díszbõl álló, vagy rózsaszín-türkizkékben
„pompázó” fával), melyek pont az ünnep hangulatát,
jelentését-jelentõségét veszik el, melynek akárhogy is
nézzük, az az üzenete, hogy Krisztus „értünk emberekért,
a mi üdvösségünkért leszállott a mennybõl, megtestesült
a Szentlélek erejébõl, Szûz Máriától, és emberré lett.”

HR
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A

KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE

Egyszer egy öreg varázsló, aki egyedül élt az öreg mezõ szélén, eljutott odáig, hogy nem tudta, mit csináljon karácsonykor.
Nagyon elszomorodott, mert eddig mindig ki tudott találni valamit a füveknek, a fáknak, a virágoknak, sõt az állatoknak is.
De most varázsereje nem használt, mert semmi szép nem jutott eszébe. Ezért úgy gondolta, hogy valami egész mást fog adni
a fáknak, a mezõnek és az állatoknak.
Eközben az erdõ és mezõ összes lénye azon tanácskozott, hogy miképp tudnák az öreg, 120 éves varázslót örökéletûvé tenni,
mert mindannyian nagyon szerették õt. A mezõ ezt mondta: - Szülessen meg újra! De a fák ezt válaszolták: - Akkor nem
biztos, hogy megmarad a varázsereje. Egyszóval nem jutottak semmire.
Telt-múlt az idõ, senki nem tudott semmit, csak azt, hogy most éppen december 24-e késõ este van. Különös csend van
ilyenkor az erdõben, mert minden lény imádkozik a Kisjézushoz. És ekkor hirtelen nagy fény támadt, ami az egész erdõt
beborította, és mindenhonnan lágy és gyönyörû furulyaszó hallatszott. Ezután elõlépett a mezõ közepére az öreg varázsló.
Elmondta szokásos köszöntõjét, és ekkor a fáknak eszükbe jutott valami. Miért ne legyen örökké élõ fa a varázsló? Így ott
helyben fává változott, és azóta is mindig zöldell, a virágok szépen földíszítették, a furulyából pedig arany üstökös lett, ami a
fa tetejére került. Így megmaradhatott örök fának olyannyira, hogy ez idõ tájt a városokban is ilyen hozzá hasonló fák állnak
a házakban, a kertekben és a templomokban, hogy mutassák, a varázsló örök életû, nem fog elmúlni soha!

Gáll Boldizsár

RESTAURÁLÁS

A HARMADIK EMELETEN

Már vagy két tucat éve történt a következõ eset:
Mikor beköszöntöttek az õszi napok, a plébános atya megkereste nagymamámat, aki sokszor rajzolt már neki, hogy segítsen
a régi betlehemi figurák kopott festését helyrehozni. Az egyik diákmise után nagyszüleim becsomagolták a szobrokat. Ha már
úgyis mindketten ott voltak, a plébános atya rögtön megkérte nagypapámat, hogy készítsen egy új betlehemi istállót is, mert
a régi teljesen tönkrement.
Lázas készülõdés kezdõdött a belvárosi, harmadik emeleti lakásban, hogy minden idõre elkészüljön. Egyre-másra kaptak új
ruhákat a másfél arasznyi szobrok, a három király palástja is újra csillogott. Gyors szervezéssel egy zsák szalmát kértek a vidéki
rokonoktól, hogy legyen mivel bélelni az istállót. Nagy fúrás-faragás vette kezdetét. Mikor az íróasztalon is túlnyúló váz már
elkészült, jöhetett a szalma. Hatalmas zsákvarró tûvel, rafiával varrták nagyszüleim a szalmát az istálló tetejére, aljára, hogy
nehogy szemetet okozzon a templomban. Közben a lakásban mindenki bokáig járt a szalmaszálak között, akárcsak egy istállóban!
Mikor az istálló elkészült, már csak azt kellett kitalálni, hogyan jut el a templomba. Az elsõ bökkenõt az jelentette, hogy túl
nagy és nehéz volt ahhoz, hogy kézben vigyék. Nem volt más hátra, kocsival kellett vinni. A nagy meglepetés akkor érte
nagyszüleimet, mikor ki akarták vinni a szobából az új istállót. Az ajtó ugyanis szûknek bizonyult. Csak egy fél centinyi hely
kellett volna még! Szerencsére a régi lakás szobájának másik ajtaja a hiányzó fél centivel nagyobbnak bizonyult. A szorgos
munkának köszönhetõen adventre minden szobor is visszakerült a templomba.
Szenteste azzal az érzéssel álltak meg a templomi betlehemnél, hogy sikerült megtenniük mindazt, amire kérték õket.
Bárcsak mi is minden évben ilyen lélekkel állhatnánk meg a betlehemi istálló elõtt!

Träger Magdolna

FAHÉJ

ILLATÚ

BETLEHEM

Néhány évvel ezelõtt egy vízkereszti beszélgetés alkalmával megtudtuk, hogy László atya egyik kedvence a mézeskalács. Amióta
elõzõ helyérõl áthelyezték, senkitõl sem kapott karácsonyi mézeskalácsokat. Mivel nálunk elképzelhetetlen a karácsony mézeskalács
nélkül, azonnal elhatároztuk, hogy meglepjük õt karácsonyra. Telt-múlt az idõ, elérkezett advent. Nálunk készültek az illatos
mézeskalácsok. Kicsit izgulva tértünk be néhány nappal az ünnep elõtt a sekrestyébe kezünkben egy dobozzal, tele a legszebb
mézeskalácsokkal. Atyának áldott ünnepeket kívántunk anélkül, hogy elárultuk volna, mi van a dobozban.
Ünnepi hangulatban készültünk a szentestére, a délutáni misztériumjátékra. Mikor betértünk a templomba, finom, fûszeres
illatok fogadtak bennünket. Az illatot követve a Betlehemhez értünk. Meglepõdve vettük észre, hogy az atyának adott
mézeskalácsok a betlehemi fenyõket díszítették. Mérhetetlen boldogság és meghatottság töltötte el szívünket. Kerülhettek-e volna
megtisztelõbb helyre a díszeink? Természetesen másnap egy újabb dobozzal tértünk be a sekrestyébe, hogy pótoljuk az atya
mézeskalácsait.
Azóta hagyománnyá vált, hogy már advent harmadik vasárnapján egy nagy doboz mézeskaláccsal lepjük meg az atyát, aki
mindig örömmel díszíti ezekkel a betlehemi fenyõket.

Egy ministráns
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International MEP
POZSONY, 2008.
Nagyon jó dolog tizenkettedikesnek lenni, több okból
kifolyólag is. Lehet készülni a Szalagavató bálra, (vagy az
érettségire... kinek hogy), tesiórán FOCI van, és már
fizikát sem kell tanulni. Azonban nekem még egy okom
volt, hogy várjam az idei évet: a
Modell Európa Parlament. Ez a
nagyon komoly játék, ahol az EU
munkáját mintázzuk, lehetõséget
adott nekem, hogy novemberben
egy hétre részt vegyek a program
nemzetközi ülésen. Itt a munkanyelv már nem magyar, hanem
angol volt, a témajavaslatok pedig
mint mindig, most is nagyon aktuálisnak bizonyultak, nekem pedig a
magyar delegáció vezetõjeként
kellett helyt állnom.
De nézzük meg kicsit, mivel is foglalkozik, hogyan mûködik pontosan a nemzetközi MEP-ülés? Minden tagország (27)
és tagjelölt ország (3) részt vesz rajta
egy 5 fõs delegációval (küldöttséggel).
Így lesz a résztvevõk száma összesen
150. Tíz téma van, ezeknek a megoldásán dolgozik egy-egy 15 fõs bizottság.
A témák többek között az európai romakérdéssel, a fiatalok túlzott alkoholfogyasztásával, a gazdasági válsággal, a lengyelcseh rakétapajzzsal és az oroszországi viszonnyal, valamint az én bizottságom a „BRICS” (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika)
országokkal kapcsolatos külpolitikai-gazdasági kérdésekkel foglalkozott. A bizottságok három napig
dolgoznak közösen amíg kidolgoznak egy határozati javaslatot,
amelyben felismerik és orvosolják
a problémákat. Az így keletkezett
határozati javaslatok ezek után,
(idén a szlovák országgyûlés épületében tartott) plenáris ülésen (mind a 150 szereplõ
elõtt) vitára kerülnek, ahol a javaslatot kidolgozó bizottságnak meg kell védenie természetesen a parlamentáris
demokrácia keretein belül, ami után szavazással értékeljük
azt. Idén a tíz javaslatból négynek sikerült megszereznie
az egyszerû többséget.

NOV.

8 – 15.

Ilyen környezetben volt szerencsénk dolgozni, azonban
esténként is mindig volt program. Így jutottunk el a
Magyar Köztársaság pozsonyi állandó kirendeltségére egy
vacsorával egybekötött beszélgetésre a Nagykövet úrral,
aki mesélt a nehézkes szlovák-magyar viszonyokról is, úgy, ahogyan
õk látják. Átadtam az iskola évkönyvét, aminek nagyon örült
(egyik-másik jelenlévõ magyar iskola se büszkélkedhet ilyen színvonalas kiadással...). Egy másik este
a bizottsági elnököket és a delegációvezetõket a szlovák államfõ látta volna vendégül a Grassalkovichpalotában, azonban rendkívüli teendõire hivatkozva lemondta azt,
és a szolvák first lady beszélt nekünk, aki
lelkes támogatója ennek a projektnek.
Utolsó este egy fergeteges és egyben
kulturált partyval tettük fel a pontot az
„i”-re.
Összességében nehéz elmesélni a
„MEP-élményt” olyannak, aki még soha
nem próbálta, hiszen olyan világba csöppensz, ahol minden nagyon más, ahol
számít a véleményed és az sem mindegy,
hogyan mondod el azt. Mindenkinek csak
javasolni tudom a jelentkezést (a jövõ évi)
nemzeti ülésre, ahol Bencze Dávid tanár úr
szakköre után komoly esélyekkel
pályázhat a nemzetközi indulást jelentõ elsõ tíz hely egyikére.
Az angolul tudók örülhetnek,
ugyanis érdekességként közölnék
egy határozati javaslatot, amely az
a fiatalság alkoholfogyasztásával
foglalkozott. A javaslat maga
ugyan megbukott, viszont érdekes
módon a társaság kevésnek találta
a 16 éves korhatárt sörre, borra
amit az egész unióban kötelezõvé
tettek volna, (egyes államokban jelenleg 15 év a határ...)
és ez volt ellene a fõ érv. Érdekes olvasmány, az egyszer
biztos...

Szikora Gergely (12.a)
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M E G H Í V Ó

TISZTELT SZÜLÕK!
HÍVJUK ÖNÖKET ISKOLÁNK HAGYOMÁNYOS,
IMMÁR KILENCEDIK ALKALOMMAL MEGRENDEZENDÕ

SZERETETTEL

ALAPÍTVÁNYI JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.

IDÕPONT: 2009. FEBRUÁR 7-ÉN, SZOMBATON, KAPUNYITÁS 19 ÓRAKOR.
HELYSZÍN: A BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM
(BUDAPEST, XI. KERÜLET VILLÁNYI ÚT 27.)
A bál fõvédnöke: DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci fõapát úr
A bál programjában nyitótánc (Rege Néptáncegyüttes), élõzene (Hoax együttes), társastánc, borkóstolás, tombola
és más meglepetések szerepelnek. Bálunkon terveink szerint fellép
Kállay Gábor operaénekes és blockflötemûvész az Excanto együttessel,
Kovács András humorista és a Latinovits Diákszínpad tagjai,
valamint Koltay Kurszán zongoramûvész is!
Kedves vendégeinket terített asztallal, valamint gyertyafényes teázóval, sörözõvel és borozóval várjuk. Kérjük a
hölgyeket, hogy egy-egy tálca házi sós vagy édes süteménnyel is járuljanak hozzá a kínálat bõvítéséhez.
Rendezvényünk, amelyre szívesen várjuk ismerõseiket és barátaikat is, kiváló alkalom a színvonalas szórakozásra
és a találkozásra, beszélgetésre. Reméljük, hogy minél többen megtisztelik bálunkat jelenlétükkel.
A bál teljes bevételét az iskola étkezõjének fejlesztésére fordítjuk!
A belépõk 2500 Ft-os áron beszerezhetõk az osztályfõnökökön keresztül, illetve az iskolatitkárnál (hétfõtõl
péntekig 7:30 és 15:00 között), valamint a helyszínen.
További információ: Bajor Péter: bajor.peter.pal@freemail.hu
Szentimrés üdvözlettel:
Benedicite – Dominus

Alapítvány kuratóriumának elnöke

Igazgató

A bál fõszervezõje
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Sporteredmények
Budapesti Kézilabda Bajnokság
VI. korcsoport (11-12. évf.): A lánycsapat és a fiúcsapat
is veretlenül áll félidõben.
Felkészítõ tanár: Skoumal György, Tengelyné Kovács
Andrea
Kerületi Diákolimpia Teremfoci
V. korcsoport (9-10. évf.): veretlenül állnak.
Felkészítõ tanár: Danyiné Varga Ilona

Fiúk: II. hely: Rónaszéki Aladár (12.d)
4x300 m-es váltó
Lányok: I. hely: B. C. SzIG „A” válogatott: Fekete Anna
(12.d), Bakos Viktória (12.d), Lehel Dóra (9.c), Csány
Cecília (11.b); III. hely: B. C. SzIG „B” válogatott: Szima
Mármarosi Eszter (10.c), Manninger Anna (10.d), Soós
Bernadett (10.c), Jordán Janka (9.c)
Fiúk: II. hely: Rónaszéki Aladár (12.d), Molnár Márton
(12.d), Kosik Gergõ (10.d)
Felkészítõ tanár: Balog Zsófia (korcsolyamenedzser)

Kerületi Középiskolás Korcsolya Bajnokság
Egyéni
Lányok: I. hely: Fekete Anna (12.d), II. hely: Szabó Nóra
(9.c)

Pici fociszter bajnokság
Bíró és szervezõ: Lázár Botond (10.d)
A mérkõzések 2 korcsoportban (5-6.
körmérkõzésben zajlanak.

Az elõdöntõk várható idõpontja: március 2-a és 9-e.
és

7-8.)

Az elsõ félévben 10 meccs zajlott le az I.
korcsoportban, míg a II. korcsoportban mind a négy. Az
elmaradt meccseket március-április folyamán pótolják be.
A jövõ év folyamán megrendezendõ meccsek:
I. korcsoport:
Január 5. (H): 6.a – 5.b
Január 8. (Cs): 6.c – 5.c
Január 12. (H): 5.a – 5.b
Január 15. (Cs): 6.a – 5.c
Január 19. (H): 6.b – 5.a

Bronzmeccs az I. korcsoportban május 11. (H) délután
3 óra, a II. korcsoportban május 14. (Cs) délután 3 óra.
Döntõ az I. korcsoportban május 11. (H) délután 4 óra,
a II. korcsoportban május 14. (Cs) délután 4 óra.
Szabályok: Egy meccs 40 percig tart, a csúnya
beszédért 2 perces kiállítás jár! Mindenki csak a saját
csapatában játszhat. Sportfelszerelés kötelezõ (mûfüves
vagy teremcipõ).

Ciszterci Szt. Imre templom (XI. Villányi út 25.)
Dec. 14-én, vasárnap 10.15 órakor
CLAUDIO MONTEVERDI: MISSA IN ILLO TEMPORE
Közremûködik a templom kórusa, valamint rézfúvós együttes korabeli hangszereken.
Vezényel: Csányi Tamás
Támogatja a XI. kerület Önkormányzata
Dec. 24-én, Szenteste 23.30 órakor
HEINRICH SCHÜTZ: MAGNIFICAT
Közremûködik: Darázs Renáta szoprán, Beothy-Kiss László tenor, Hajós György orgona, a templom kórusa,
valamint rézfúvós együttes korabeli hangszereken.
Vezényel: Csányi Tamás
Támogatja a XI. kerület Önkormányzata
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FÉKEZETT HABZÁS
A szentimrés szappanopera

Kedves Pingvin Olvasók! Örömmel jelentjük, hogy a Fékezett Habzás új mérföldkõhöz érkezett! Közkívánatra és a nagyobb
közjó reményében ismét “igazi szappanopera” rovatot indítunk, azaz számról számra átívelõ történetet fogunk látni állandó
szereplõgárdával, fordulatos, ám összefüggõ eseményekkel. Szereplõink közül reméljük, mindenki talál majd kedvére valót,
akik közül sokat megszerettek majd, de ha nem... kisnyúl! Javaslom, dõljünk hátra és vágjunk is bele! Induljon hát a
Fékezett Habzás harmadik generációja, színház az egész világ, függöny fel, ...

Szappanopera
rovat!!!

Egyik
fõszereplõnk: BenG.
(ejtsd:Bendzsí), aki
ugyanolyan
szentimrés diák,
mint bármelyikõtök,
és egy hasonló
osztályba jár, mint
ti. A többi
szereplõ, akit
ebben a számban
láthattok, mind
osztálytársai.
Azonban fontos
tudni, hogy a
teljesség igénye
nélkül, hiszen sokan
szerepelnek majd
késõbb, akikrõl itt
és most nem tudunk
szót ejteni.

Ez itt Keve, BenG. legjobb barátja, ki amellett, hogy drukkol
BenG-nek, hogy végre sikerüljön találnia egy barátnõt, vagy
valami hasonlót, nagyszerûen tud kacsát imitálni pár darab
csipsz segítségével. Képzeljétek, tavaly februárban az
állatfarsangon második lett az egyéni kacsa-imidzsével! (Fülöp
után, aki amúgy be sem öltözött)

Õ KriszT. (ejtsd: Kriszti) aki
nagyon helyes lány, de neki sem
fenékig tejfel, mert pl. Fülöp mellett
ül, aki mindig elolvassa az óra alatt
érkezõ leveleit meg egyéb
bunkóságokat is csinál. Fülöp itt a
“minden lében kanál” figura, (tán
nevezhetnénk lapátnak is)
Itt egy
másik
jóbarát,
Mardel, aki
amúgy
normális, de
minden évben
visszatér a
szülõfalujába,
ahol részt
vesz a helyi
egzotikumnak
számító, ún.
Lábszagoló
versenyen.

Lábszagoló verseny - A szabályok egyszerûek: A versenyzõk
lefekszenek egy sorba a mezõn, majd a legmackósabb birkapásztor
lassan végighúzza elõttük a “mézesmadzagot”. A gyõztes
természetesen az, aki a legtovább bírja. (Észnél kell ám lenni, mert
aki elájul, azt kihúzzák a sorból és diszkvalifikálják.)

Ez itt két nem semmi leányzó, az osztály pletyka-központját
alkotják. Bal odalon Margó látható, aki vásott egy nõszemély, de
ártatlan kisdiák a mellette figyelõ Lukréciához képest, aki aztán
még annál is vásottabb... A jó Isten legyen irgalmas azokhoz,
akiket ez a két negatív karakter kipécéz magának! Kedvenc
kifejezéseik a “Vásott Vadmacskák”, ahogyan magukat hívják, és
az “Eszelõs Szívatás”, ami annak a bánásmódnak az általános
fedõneve, amiben az aktuális szerencsétlen áldozatukat
részesítik... Amúgy tudnak rendesek, elõzékenyek is lenni, bár ez
felettébb ritka, és inkább csak tanárokkal fordul elõ. Velük is
csak nagydolgozatok környékén, vagy ha éppen valami rosszban
sántikálnak... Oh, these cats are so wicked! Nyáúúúú!!
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Ez itt az ifjú Byron, akit azóta
hívnak így a haverok, amióta csak
tanultak az angol romantikus
költészetrõl irodalomórán...

Apropó, irodalomóra...
Természetesen nem feledkezhetünk
meg e kedves gyerekek életének egyik
meghatározó alakjáról, Elmü tanár
úrról sem, aki számukra magyartanár
és osztályfõnök is egyben. Ne
lepõdjünk meg, ha a tanár úr a sztorik
alatt több néven is fut majd, hiszen
jól tudjuk, a gyerekek elõszeretettel
aggatnak külónbözõ beceneveket
tanáraikra. Itt sincs kivétel, Elmü
tanár úr volt már Matáv, Posta, Apeh,
sõt Magyar Vízmûvek is, bár ez utóbbi
hamar lekopott, mert túl hosszú volt
ugyebár.
Szerepelt volna még szappanoperánkban
Keni, aki szintén a haveri kör egyik oszlopos
tagja lett volna, de sajnos a nyári
biciklitúrán mindenképpen be akarta mutatni
az ún. “hegyikecske halálugrást” a meredek
löszfalon....
Ez az utolsó kép, ami készült róla.
Szeretünk, Keni, jó barát voltál,
Knockin on Heaven’s Door szóljon
neked by Guns ‘n’ Roses! Éjmen!

Még sokan vannak, akik fontosabb szerepet játszanak kis osztályunk életében (mint pl a két
barátnõ alant, akiket Julinak hívnak), de egyelõre legyen elég a bemutatkozásokból. Eljött az ideje,
hogy belecsapjunk a lecsóba, és elkezdõdjön a történet, amit ma elmesélünk nektek!

Gyere
JuliA, addig
beszéljük át, mi
volt irodalomra!

Rock!
A Dzsungel Rock
and Roll...

Helló lányok,
ugye nem sajnáljátok
tõlem a nyögtan lecót?

Na jó,
itt van.

Éppen szünet
van, magyaróra
elõtt

Sajna kiesett a
kezembõl tegnap este a
mondatelemzés, most kell
befejeznem. Köszike.

Emlékszel, JuliBé. ,két
verset kellett megtanulni, amit múlt
órán vettünk. Hú! Én egész este
azokat magoltam.

Közben
kicsit hallgatózik
is a Margó, hamá’
idegyütt!

Atya gatya, ezt
teljesen elfelejtettem!!

Csak nehogy én
feleljek ma, akkor nagyon
ráfaragok!

Hmmm...
Aha, aha...

Csak nem
pont téged hív majd ki!
Ne aggódj...

Nohát
nohát, mik ki nem
derülnek itt ...
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Helló
MargóCica, na
mi újság?

H A B Z Á S

Csocsi Lukrécia!
A két Julitól éppen lenyúltam
a lecójukat. Közben kiderült,
hogy JuliA nem tanulta meg
irodalomra a verset.

Õrült ötletem
támadt! Van kedved
kicsit feldobni a
következõ rohadalomórát?

Na, azt
bármikor!
Mit találtál ki?

Komolyan?
Húúú, de
galáááád!!!

Bizony,
galááád!
Hahaha!

Mi
vagyunk a Vásott
Vadmacskák!!
Nyáúúúú!!!

Susmus,
susmus...

Késõbb....

Benedícite
tanár úr!
Lenne nekem
egy helyes kis
ötletem, ha
meg tetszene
hallgatni...

Hát,
a feleltetés
nem
kívánságmûsor,
kedves
Lukrécia, ezt
azért tudod?
Hova jutna a
világ, ha pont
azt
feleltetném,
aki éppen
tudja az
anyagot?

Tudja,
tanár úr, a JuliA
nagyon frankón
megtanulta verseket,
amiket föl tetszett adni.
Szegénykének olyan
ritkán van sikerélménye,
és gondoltam, ha a tanár
úr ma véletlenül õt
feleltené, akkor alkalma
nyílna egy kis önbizalomfejlesztõ szereplésre...
Szóval tetszik
érteni...
És az óra elkezdõdött

Osztály,
vigyázz!
Köszönjünk!

De tanár úúúúr, hát nem magamnak
kérem!!! Az a félénk, szelíd lány mennyire
örülne, ha bizonyíthatna, hogy õ is megállja a
helyét az irodalom rejtelmeiben... ami egyébként
- nem titok - mindannyiunk kedvenc tantárgya!
Ehe-ehe...

Nos..
Khm...
Esetleg
megfontolom.
No! Szaladj a
helyedre!

Milyen
kedves ötlet, milyen
jóndulatú kislány! Mondom is mindig a
közgázos barátaimnak: ezért éri meg
pedagógusnak lenni, az ilyen pillanatokért!
Hogy is mondja a költõ.?.. “Jelen lenni, hol
diadalt ül Jóság Gonosz felett...” Na
mindegy... Khm, gondolkozom rajta, hogy
Lukréciának ötös magatartást adok
félévkor.
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BENEDÍCITE!

Jaj,
kérlek
Istenkém, csak
ne én
feleljek...
Gyerekek,
most egy különösen
szép feleletet
szeretnék hallani a
két versbõl,
amelyeket mára
kellett
megtanulnotok...

Van itt köztünk
valaki, aki nagyon szeretné
nekünk megmutatni, milyen
szépen is tud szavalni.
Nos, Juli...
Khm...az A.

Nem
igaz! Ez nem
lehet igaz...

Halljuk hát! Mi
is volt az elsõ címe?

Jaj
nem, pont szegény
Juli... Nohát!

Nos ööö...
A kuruc. Valami ...kuruc....
Bújócskázó kuruc? ööö..
Igen... Petõfi Sándor:
Bújócskázó kuruc ritmusa.
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Nos igen, a “Bujdosó kuruc rigmusa” volt az
egyik vers Ady Endrétõl, de a másik valóban egy Petõfi
vers, kezd talán azzal...

Ööö...
Nos jó.
Petõfi Sándor:
Befordultam.

öööö....öööö

Befordultam
a konyhára, rágyújtok én
egy nótára...
öööö....

...öööö....igen!

Pszt...”Tüzet
rakott eszemadta,
lobogott is ,
amint rakta”...

Pszt...
Pipára!

Tüzet rakott
Eszmeralda...

Köszönjük,
Juli!

Többet vártam, Juli,
bizony többet vártam. E remek
verseknek sem az elõadásmódja,
sem a megtanulásukra fordított
idõd és munkád nem tükröz olyan
mûvészi színvonalat, és költõi
igényességet, melyet e mûvek
megérdemelnének. Nem tagadom,
kicsit csalódott vagyok. Kettes.
....
Nem mégsem. NAGYON
csalódott vagyok! Inkább egyes.

Hihihi-hihi!!!

Mamma
Mia!
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Nem
lehet véletlen, hogy annyit
gondolok rá... Gyönyörû arcára,
szép vonalaira.

Szegény JuliÁ-t most magára hagyjuk
nyomorával, és inkább megnézzük, mi van
BenG-vel, aki a felelés alatt végig csak
egyre tudott gondolni...

Nem
is csoda, hiszen õ a
legklasszabb lány az
osztályban!

Hmm,
Sajnos-hálistennek,
nagyon úgy tûnik, hogy
szerelmes vagyok...

Nézzétek már, a
BenG megint ábrándozik...

47
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Ez elégé
gyakran elõfordul
vele mostanában...

Ez gyanús,
felettébb gyanús!

Te öreg! Észrevettük, hogy
mostanában nagggyon sokat melankóliázol
magadban...
Késõbb a szünetben...

Milyen
szép kék az ég, pedig
már késõ õsz van...

Csak nem
megtetszett valaki?
Na
na?

A múltkor már majdnem megnyertem! (Nem
hiába gyakorlok rendszeresen a tesi öltözõben) Már csak
páran voltunk versenyben, erre ilyet szól a birkapásztor, hogy
most már neki mennie kell, mert várják a kis jószágai! Aztán
felhúzta a bocskorát, és el is ment a suttyója!! A
falubizottság nem tehetett mást, minthogy a még játékban
lévõk között holtversenyt hirdetett. Így végül hármunk
között oszlott meg a dicsõség, pedig az csak nekem járt
volna. A másik kettõt amúgy sem lehetett volna nevezni
hagyni, mert nem volt sportszerû! Ugyanis disznóólak mellett
laknak, és ez tisztességtelen elõny a felkészülésben...

Nekünk
elmondhatod, a
barátaid vagyunk!
Nos... Hát igen... Tényleg tetszik egy lány az
osztályból. Sõt, attól tartok, ez már több is, amit érzek...
De légyszi, ez még maradjon a mi titkunk, nem is tudom,
hogy jó lenne-e, ha kiderülne. Pláne, hogy ki az...
FOLYT. KÖV!
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