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A ballagás ürügyén
Csakúgy, mint minden évben, ismét egy garnitúra a
küszöbön. Négy osztálynyi elballagó fiatal ember.
Embergyerekek? Emberfelnõttek? Valószínûleg is–is. És
persze mindegyikük esetében másmilyenség. Különbözõen
keveredik bennük a gyermeki és a felnõtti, esetleg a
gondtalanság vagy az éppen „rájuk hágott a felnõtt
balszerencse” – élethelyzetektõl függõen eltérõleg. Akárhogy is van, ez nem vicc. Most már tényleg nem.
Egyvalami – egy bizonyos szempontból - mégis közös
bennük. Szentimrés gimnazisták. Leélték ebben a közegben nyolc vagy négy évüket. És ez sok szempontból
meghatározó volt. Kinek hogy, de napi legkevesebb 810 órájukat (sokszor 10-12 órájukat) valamilyen módon
az iskolához való viszonyulás determinálta (közlekedés,
más – akár családi - dolgok hozzáigazítása, természetesen a tanulás, vagy éppen a nem tanulás, szabadidõ
eltöltése, közös programok, társas kapcsolatok stb.).
Most, hogy némi vizsgavergõdés után mindenképpen
lezárul egy nagyon is fontos életszakasz, óhatatlanul
szembesülés és számvetés következik. Szembesülés az
eltelt évekkel, számvetés a hozadékával. De ez legyen
az õ dolguk. (Az õ bajuk? Az õ örömük? Az õ sikerük?
Az õ reményük? Az õ emlékeik?)
A dologban nagyon is részt vevõ és érdekelt, de az
õ szempontjukból mégiscsak külsõ szemlélõk (= a tanári
kar és iskolavezetés) legalább ennyire kénytelenek szembe nézni ezekkel az évekkel. Megfelelõen tettük a dolgunkat? Segítettünk nekik? Hogyan, mivel segítettünk?
Mi az, ami nem sikerült? És miért nem? Megtaláltuk a
kulcsot? A módszert? A szavakat? A közös jót? Az
együtt mûködést? Az együttmûködést? A hasznosat? A
szépet és jót? Tanítottunk és neveltünk? Tanultunk és
nevelõdtünk(= szereztünk hasznos tapasztalatokat)? Ez
pedig a mi dolgunk. (A mi bajunk? A mi örömünk? A
mi sikerünk? A mi reményünk? A mi emlékeink?)
És mi lesz velük? Milyen világ, milyen élet vár rájuk?
Ha az ember – pláne megevett kenyerének javával a
háta mögött – elmorfondíroz az ilyesmin, mindig
ugyanoda konkludál, hogy a lényeget tekintve csak arról
szól az ének, mint amirõl, az Isten tudja mióta lelkes
lényként létezõ homo sapiens világában mindig is szólt.
A kulisszák, a környezet, a színpadkép állandóan
változott/megváltozott, de a feladvány ugyanaz maradt:
a szereplõként a színpadra hívott (kézen fogva
kivezetett? kitett? kitaszigált? kilökött? – kinek hogy?)
embernek magának bele kellett illeszkedni egy már eleve
adott szituációba, fel kellett ismernie saját lehetõségeit,
„ki kellett találnia saját magát”, megtalálni a helyét,
szerepét, feladatát, sõt, menet közben részt kellett

vállalnia a színdarab írásában és a dramatizálásban, és
így eljátszani a szerepét, de sajátosan úgy, hogy
egyúttal nézõként is szemlélte mindazt, ami körülötte
történik. Azért mégpedig, mivel a színpad volt egyúttal
a nézõtér is, ahol beláthatatlanul sokan mások
ugyanígy voltak egyszerre szereplõk és nézõk, darabírók
és rendezõk.
Ez a kép elsõ látásra ijesztõnek tûnhet.
Áttekinthetetlen, érthetetlen, zavaros, fenyegetõ
szcenárió, sokszor eleve zsákutcás szituációk, megoldhatatlan konfliktusok, félreértések reménytelensége, még
jó esetben is csak a tévedések vígjátéka stb. Azonban
alaposabban körülnézve és helyet találva a kellõ
távlatból való szemléléshez (kétségtelen, hogy az ilyen
helyet meg kell keresni, ám meg is lehet találni) a nagy
zsibvásárban feltûnnek a nyugalom bizalmat árasztó
pontjai, és kirajzolódnak olyan mozgások, amelyek az
értelmes és biztató irányvétel és valahová haladás-tartás
arculatát mutatják. Akkor is, ha nagyon csúnya dolgok
játszódnak a színtéren. Ezek a pontok és iránytartó
mozgások kitartóan léteznek, ha kihunyni látszanak is
olykor, újra megjelennek és folytatják ígéretes haladásukat a borzasztó nagy kavargásban, amelyik viszont
lényegében állandóan egy helyben forog, pörög,
tobzódik és többnyire pusztít, és még jó esetben sem
tart sehova, és az esetlegesség képét mutatja.
Hogy hova akarok kilyukadni? Szóval milyen világ vár
rajuk/rátok? Csakúgy, mint korábban, most is és ezután
is. És nemcsak rátok – valamennyiünkre. Zûrzavaros
világ vesz minket körül, de benne meg lehet találni az
utat! Idézek (ezúttal magamtól, valami régebbi
rágódásom jegyzetébõl): „A világ kegyetlen, de a
szeretetparancs visszavonhatatlan. … A szeretetbe
valójában nem lehet belekötni. Lehet gyûlölni, meg nem
érteni, racionálisan föl nem foghatni, leigázni is lehet,
de elpusztítani lehetetlen és a lényeget érintõen „nem
lehet rajta fogást találni”. Most máshonnan: „A
gonosznak mindig lesznek követõi, ezért van befolyása
a világ sorsára és sokszor az õ pusztító-romboló
szándéka érvényesül, és ezért lehet félni, megrettenni,
behódolni, reményt veszteni, sõt cinkossá válni, de az
utolsó szó jogára soha nem fog szert tenni.”
A jövõt lehet választani.

Párdányi
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“Mindig tündöklõk lesztek számomra...”
RIPORT SZALAY JÓZSEFFEL
Hány osztálya volt elõttünk Tanár úrnak?
Kettõ… vagyis tulajdonképpen három, mert általános
iskolában kezdtem el tanítani, és ott is volt egy
osztályom.
Mennyiben voltunk mi mások, rosszabbak,
nehezebben kezelhetõek az elõzõ osztályainál?
Nem voltatok sem rosszabbak, sem nehezebben
kezelhetõek. Természetesen mások voltatok, de azt
élveztem leginkább az osztályfõnöki munkában, hogy ez
nem egy megszokásra épülõ tevékenység, amit az
ember egyszer elkezd, és ugyanúgy bármikor ugyanazokkal a módszerekkel lehet dolgozni.
Mire gondolt Tanár úr, mikor megtudta, hogy az
osztályfõnökünk lesz? Mire számított? Mennyire
ismert minket elõtte?
Tanítottalak titeket addig is, tehát nem volt az
ismeretséggel probléma. Nem mondom, hogy ti voltatok
az az osztály, amit, hogy is mondjam, réveteg
álmaimban elképzeltem magamnak, hogy na, õket szeretném a vállamra venni és érettségihez cipelni.
Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem szerettelek
benneteket, csak éppenséggel nem volt bennem
semmiféle indíttatás. Viszont amikor hirtelen kiderült,
hogy át kellene venni az osztályt, akkor nem sokat
tétováztam; persze volt némi meglepetés, de nem
jelentett megrázkódtatást.
Voltak mélypontok? Vagy amikor Tanár úr azt
érezte, hogy na, akkor most ez az osztály egy kicsit
sok?
Nehéz kérdés, mert a türelmem mindig nagyobb volt,
mint a ti esetleges melléfogásotok. Talán most az utóbbi
idõben a késések megrázkódtatása ilyen volt, mert azt
hittem, hogy felnõttetek annyira, hogy az utolsó
hónapokat megédesítitek azzal, hogy nem kell pirulva
beszámolnom az igazgatóságnak a késésekrõl, hiányzásokról. Ez sajnos nem jött össze, és ez ilyen mélypontnak tûnt hirtelen, mert úgy éreztem, hogy
megszakadt egy folyamat, ami mindig olyan emelkedõnek tûnt. Mert ha folyamatos emelkedést érzékel
az ember, nem zavarja, ha van egy-egy kis visszaesés.
Úgy éreztem, hogy ti mindig léptek a következõ feladat
felé, és egyre nyíltabbak, egyre okosabbak, kedvesebbek,
szebbek vagytok. Persze korholni kellett azokat, akik
úgymond visszahúzták a társaságot, el kellett járni egyes
ügyekben, viszont még ez sem nehéz, ha nincs az a
nyomasztó érzése az embernek, hogy sikertelen. Tehát
ha voltak is hullámvölgyek, nem volt kudarcérzésem.

És
mi
volt
a
legjobb
élmény?
Melyik
osztálykirándulást érezte Tanár úr a legjobban
sikerültnek?
Ez megint egy nehéz kérdés, mert én sosem szoktam
egymáshoz hasonlítgatni ezeket, mindig önmagában
mérem a dolgokat. Más volt a felvidéki útnak az
üzenete, más volt egy Tisza-túra üzenete, másról szólt.
Más volt az erdélyi utunk hozadéka, de mindegyiket úgy
éreztem, hogy nagyon jó volt, mindig néztem az
arcokat, és láttam, hogy ragyogtok. A közös életünket
szebbé tette egy-egy ilyen kirándulás, és még akkor is,
ha néha kicsit botladozott a dolog, összességében az
egész mûködött. A ti életeteknek fontos pontjai voltak,
de az enyémnek is: annak ellenére, hogy többször is
jártam már ezeken a helyeken, ezek az osztálykirándulások megismételhetetlenek voltak, és életem
végéig õrzöm az emlékeket.
Mivel tölti a szabadidejét Tanár úr?
Az a helyzet, hogy az a ritka fajta ember vagyok,
aki azt a munkát végzi, amit szeret csinálni, így aztán
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nincs szabadidõm, mert állandóan munkám van. Egy
kiállítás megnyitása mondjuk komolyabb feladat, fel kell
rá készülni, el kell utazni, kapcsolatokat kell tartani,
ápolni, hatalmas felelõsséggel jár, és ennek az örömét
és nehézségeit kell megélnem. Ez munka is, de nekem
egyben szórakozás is. Mikor elnyugszik a család, és
éjfélkor csend és nyugalom száll a házra (panelházban
lakom), akkor esetleg hajnali kettõ-háromig is dolgozom
(festek, rajzolok). Ilyenkor nem a szabadidõmbõl, hanem
a pihenésbõl veszem el az idõm, de azért ez nem jelent
plusz fáradtságot, örömmel csinálom. Nyaranta mûvésztelepekre hívnak elõadást tartani, kiállítást megnyitni
vagy szakmai munkát vezetni, de utána esetleg ott
maradok még két napot, és akkor festek egy-két képet.
A mûvészi munkától elszakadó munkát mindig
összekapcsolom a mûvészi munkával, és az iskolai
tevékenységet is, hisz volt már olyan is hogy lyukas
órában festettem.
Mindig tudta, mivel akar foglalkozni?
Azt tudtam, hogy rajztanár akarok lenni, nem azért,
amiért most csinálom és nagyon szeretem, hanem mert
volt egy kedves idõs rajztanárom, ott, ahova általános
iskolába jártam. Dupla rajzóráink voltak, és a kedves
rajztanárunk, aki nagyon békés, nyugodt ember volt,
bejött az órára, beállította a csendéletet, amit festenünk
kellett, aztán leült a az asztalhoz, és abban a pillanatban
elaludt. Majd másfél óra alvás után, a kicsöngetés elõtt
öt perccel felébredt, összeszedte a rajzokat, és megdicsért minket, hogy ügyesek voltunk (mi nagyon jók
voltunk, nehogy fölébredjen, mert addig nyugalom és
béke volt), és ez így ment hónapokon keresztül. És azt
mondtam, hogy ennél szebb állás nincs:
szép, amit csinál,
amikor csinálja, amikor meg nem csinálja, akkor meg alszik, hát én rajztanár
akarok lenni.
Amikor Tanár úr
ennyi idõs volt,
mint mi, és az utolsó évet járta az
iskolában, azt hogyan élte meg?
Valójában
nem
féltem az érettségitõl,
és ezt mondom mindenkinek. Tulajdonképpen az elsõ komolyabb
kihívás, ez kétségtelen,
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de csak nehezebbek jönnek utána az ember életében,
tehát az elsõ lépcsõfok. Ha valaki már az elsõ
lépcsõfoktól retteg, amikor tudja, hogy még 150 van
elõtte, akkor ez már eleve megbéklyózza az életét.
Szerencsére én úgy vágtam neki az utolsó évnek, hogy
úgymond szemem se rebbent. Tettem mindent a tõlem
telhetõ odaadással és erõfeszítéssel. Nem ment nehezen
a tanulás, a tisztesség mondatja velem, nem kellett
nagyon görcsölnöm, hogy most akkor meg tudom-e
tanulni vagy sem. Éppen ezért támadhatott egy
felelõtlen ötletünk, ugyanis úgy döntöttünk, hogy dupla
tablót készítünk, tehát lesz egy komoly, szép, elegáns
tablónk, és lesz egy rajzos-karikatúrás tabló, ahol a fejek
fotók, a többit pedig rajzoljuk. Hát ugyan ki rajzolná
meg, rám gondolt az osztály, és ennek ugyebár az
érettségi végéig el kellett készülnie. És hozzáteszem,
hogy végül az elegáns tablót is nekem kellett
megcsinálnom. Ahogy ez lenni szokott, elõször még napi
3-4 tételt kellett megtanulni, aztán a tabló már
majdnem kész volt, de akkor már napi 25 tételnél
tartottam, amit be kellett volna pótolni, és amikor a
tabló a Váci utca egyik kirakatában mosolygott már a
járókelõkre, akkor napi 35-40 tétellel kellett volna
behoznom a többieket. Senkinek nem kívánom azt a
vesszõfutást, amin én átmentem. Az utolsó napon úgy
készültem, hogy a szobában a földre voltak terítve a
tételek, és én sétálgattam fölöttük. Megálltam mondjuk
a 12-es magyar tételnél és elolvastam, majd átléptem
3-4 matematika tételt, és megnéztem a 25-ös
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történelem tételt, és volt 5-5 percem mondjuk mindegyikre. Szerencsére jól jött az akkor már igen erõsen
gyakorolt vizualizációs készségem, emellett pedig
nagyon jó relaxációs technikákat sajátítottam el. Mivel
tizenéves koromban is nagyon sûrû életet éltem, több
szabadegyetemet is végeztem párhuzamosan a
középiskolás éveim alatt, valamint az egyik keleti
kultúrákkal és mûvészetekkel foglalkozó szabadegyetemi
kurzus hozadékaként jógáztam – mindez egy kicsit
segített, hogy az ember a lelki békéjét meg tudja
találni. Nagyon intenzíven tudtam pihenni, és szinte
lefényképeztem a tételeket, amit aztán akár lehunyt
szemmel „felolvastam”. Ez késõbb is sokat segített a
fõiskolai és egyetemi
éveim alatt.
Tanár úr tanult valaha
zenét?
Életem nagy hiányossága, hogy nem tanultam zenét. Már másodikos koromban komoly
énekkarban énekeltetett
a nagyszerû énektanárunk, és nagyon élveztem is, sõt templomi kórusban is folyamatosan
énekeltem. A gitározás
úgy kezdõdött, hogy
mindig szerettem volna
zenélni, de nem adatott
meg a lehetõség. Általános iskolában, a technikaórán, amikor 5. osztályos voltam, a tanár
azt mondta, hogy ha
hamar elvégezzük az
éves
anyagot
(volt
papírmunka, fémmunka,
famunka), akkor akár
egy hónapunk is lesz
arra, hogy mindenki azt
csinálja, amit szeretne. Ez így is történt, nagyon
rendesen dolgoztunk, nagyon jó kis dolgokat
készítettünk. Az utolsó hónapban mindenki kis
ajándéktárgyakat készített, én viszont nekiálltam csinálni
egy gitárt. Nem volt nagy gitár, de méretarányos,
például pontosan ki volt számolva, milyen hosszú
nyakának kell lennie, mivel utánajártam a szakirodalomnak. A végére elkészült egy kis dobozos gitár,
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még csak nem is egy lapgitár, egy akkor már létezõ
elektromos gitár, hanem egy klasszikus formájú, amelyik
még meg is szólalt. Kicsit bádog hangja volt, nem volt
azért az annyira remek, mégis mindenki csodájára járt.
Próbáltam pengetgetni, de hát az nem volt igazán
komoly hangszer, azonban a szüleim látták ezt a nagy
eltökéltséget, és valahogy hozzásegítettek egy gitárhoz.
Nem is emlékszem pontosan, hogyan, talán kölcsöngitár
volt. Elkezdtünk tanulgatni az osztálytársaimmal, és
hetedik osztályos korom közepe táján már zenekart
alapítottunk, saját dalokat komponáltunk. Akkor ez egy
kicsit benne volt a levegõben: a fiúknak kötelességük
volt megtanulni gitározni „A felkelõ nap házát” és pár
ilyen alapdalt.
Mi fog hiányozni Tanár
úrnak a ballagásunk
után?
Hát ti fogtok hiányozni. Nem a veletek
való foglalkozás, hanem
ti személy szerint, ez
biztos, hogy így lesz, de
azért remélem, a kapcsolat nem szakad meg. Az
osztályban fõleg az volt
kedvemre való, hogy
valahogy összesimult az
osztály, de mégis mindenki más és más. Itt nem
tudok két olyan embert
mondani, aki személyiségében összetéveszthetõ lenne a másikkal, és
ez nagy élmény. Az
életem gazdagodott így
30 olyan emberrel, akinek saját egyénisége van,
és ha netán a jövõtöket
is követni tudom, az az
én életemet is gazdagítja.
Ez
fog
hiányozni:
bevonultok az emlékek csarnokába, és ott ünnepi díszbe
öltözve mindig szépek, jók és tündöklõk lesztek a
számomra.
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„A matematika kicsit más, mint az élet!”
(R. Horváth Gyöngy)
„Át kell gondolnom, hogy mindent jószor
vontam ki-e.” (R. Horváth Gyöngy)
„A láb mindig kéznél van.”
(Varga Ica néni)
W: András, ugye a sósav nem savanyú?
A: Nem tudom, nem próbáltam ki!!!
(Moldoványné W. Katalin)
Kollár K. énekelt (mellesleg elég hamisan…).
Piczinger tanár úr reakciója:
Klári lenni világhírû!
(Pinczinger József)
„Mi csinálódik?”
(Thuróczy Éva)
„Thuróczynak savas lehelete van, mondhatná valaki.”
(Thuróczy Éva)
„Színarany ezüstgömb”
(Thuróczy Éva)
„Magdi - mint a mesében - hol volt, hol nem volt.”
(Thuróczy Éva)

(

S

)

Z Ó

„Benjamin Fe, Fe, Fenklin”
(Thuróczy Éva)
Felelés-gulyáskommunizmus:
- Mondd el nekem, mi van a gulyáslevesben!
Egyben van a karaj?
- Fel van darabolva kis kockákra. Só.
- Só is van! Meg lé. És mitõl van olyan szép a
színe? Mi van még? Sorold el nekem! Mi van még,
AMIT ÉN RAKOK BELE?
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Aki ellenõrizte, és nem volt jó a feladat, annak
rögtön kijött, hogy hibás.”
(Gerencsér Borbála)
„...és Gábriel mutatott Mohamednek egy
selyemkendõt. Miért selyemkendõt mutatott neki, mi
is volt ez a Mohamed?”
Diák: - Egy selyemhernyó.
Az osztály átrendezése után egy nagy üres tér
keletkezett középen.
- Olyan, mintha állandóan egy porondon lennék,
már csak egy tüzes karika kéne, hogy átugorjam.
(Simonkayné Sz. Júlia)

7
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JÓ TÁRSASÁGGAL
INTERJÚ BUCZKÓ ANNÁVAL (12.A)
Hogyan emlékszel vissza az itt eltöltött nyolc
évedre?
Az elsõ néhány év kínszenvedés volt, nem nagyon
találtam a helyemet az osztályban, majd úgy kb. 7-8. osztálytól
kezdtem jól érezni magamat,
tizediktõl egészen nagyszerû volt,
és most vagyok a csúcson, még
osztályfõnök-helyettesnek
is
kinevezett Szalay Tanár úr, habár
ezt a tisztséget Zsófi is kaphatta
volna. A tanulással sosem volt
bajom, csak az utolsó évben…
(jókor…). Nagyon jó, intelligens,
gondolkodásmódjukban hozzám
közel álló emberekkel ismerkedtem meg itt, az iskola falai
között. Legkedvesebb emlékeim
az erdélyi és a toscanai kirándulásokhoz fûzõdnek, mert gyönyörû helyeken, nagyon
jó társasággal, nagyon jó barátokkal gyártottuk az
emlékeket.
Van kedvenc tanárod, vagy olyan, akinek sokat
köszönhetsz?
Természetesen! Szerencsére nagyon jó tanári gárdát
fogtunk ki az osztállyal, de mindenek felett szeretném
megköszönni Carissima Ortutay, Gyöngy és Simonkay

Képelemzés:
- Mit csinál az a szerencsétlen ló? Szánt! Mit
szánt?
- Földet.
- Hmm, igazából nem is szánt. Az ott szõlõ…
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Azt hiszem, még van 3 hetem. Addig én vagyok
az úr!”
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Arra megy ki az érettségi, hogy megzavarodjunk.
Ezt nagyon komolyan mondom!”
(Simonkayné Sz. Júlia)

M Á R

. . .

tanárnõknek, Szalay és Kolek tanár uraknak mindazt,
amit nekem adtak lelkiekben és tanulmányi téren is. A
mindennapi megpróbáltatások közepette pedig kedves
barátaim álltak mellettem.
Hova szeretnél továbbmenni? Mi leszel, ha nagy
leszel?
Mi leszek? Gyümölcs a Jogobellában…
Na, az ilyen poénokért (amelyek sûrûn
elõfordultak) lõttek le az osztálytársaim.
A
Pázmány
olasz-töri
szakára
jelentkeztem, és remélem, hogy a fent
említett tanárokhoz hasonlóan belõlem is
jó tanár lesz.
Úgy tudom, a tanulás mellett a sport
is nagy szerepet játszik az életedben,
az iskolai röpicsapat lelkes tagja vagy.
Mióta játszol és miért pont röpit?
Igen, és a jövõben is mindenképp
szorítani fogok idõt arra, hogy ûzhessem
a Sportok Sportját, itt az iskolában, a
Bajnok csapattal. Különben Dzsida Szilvi
hívott, nyaggatott nyolcadikos koromban,
hogy próbáljam ki a röpit (habár én már túl késõnek
éreztem elkezdeni), és most a csapat része vagyok. (Ja,
és egy üzenet Angliába: Kriszti, ha hazajöttél, gyere
vissza a csapatba, mert különben véged!!!) Schulek tanár
úrnak pedig köszönöm a lehetõséget, és remélem,
találkozunk jövõre is!

Csány Cecília (11.b)

„Mikor gyorsítottak a kivégzéseken?
A francia forradalom alatt, hogy úgy SUTY-SUTY,
gyorsan lehessen!”
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Szóval az ágyasa volt... Az nem olyan, mint a
felesége, de nagyon jóban vannak.”
(Ungváry Zsolt)
„Légy szíves, húzzátok el a függönyöket, mert
bejön a sötét...”
(Várkonyiné M. Anikó)
„Még egyszer elolvasom a verset, hogy a vers
is szólaljon meg és legyen itt közöttünk...”
(Várkonyiné M. Anikó)
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„Ha én gazdag lennék, mindenkinek vennék egy
Béres-cseppet. Olyan gyengécske a hangotok!”
(Pinczinger József)
Felelõ kiválasztása:
- Mennyi az osztálylétszám?
- 35.
- Akkor a 32-t osztjuk 2-vel és hozzáadunk 5-öt,
tehát jöjjön ki a tizenhatodik.
-(elégedetlen hangok)
- Teljesen mindegy, hogy hogyan számolok, a
lényeg hogy legyen egy felelõ.
(Simonkayné Sz. Júlia)
XVl. Lajos kapcsán:
- Miért nem volt biztonságos a lefejezés?
Hát mert néha melléütöttek... (nevet, erre az
osztály is nevet)
- Igen, és csak félig vágta le a fejet…
(Simonkayné Sz. Júlia)
Egy diák felelete után:
„Kérdeztem már, mi akarsz lenni...?
De politikusnak annyira jó lennél! Az is olyan sok
hülyeséget mond!<None>
(Simonkayné Sz. Júlia)

FELFEDEZNI AZ ISKOLÁT
INTERJÚ TOMCSÁNYI ÁRPÁDDAL (12.A)
Mi volt a legmeghatározóbb a szentimrés
ittlétedben?
Az utóbbi két-három év, ezalatt éreztem meg a só
ízét, ekkorra lett talán a legjobb a hozzáállásom az
egész iskolához. Eltûnt a minden és mindenki ellen való
értelmetlen lázadás, el tudtam vonatkoztatni a
kellemetlenségektõl, és megpróbáltam kihasználni az
iskolát mint intézményt, illetve mint közösséget.
Sajnálom, hogy
az utolsó években jöttem rá
olyan dolgokra,
és fedeztem fel
az
iskolának
olyan „szolgáltatásait”, amiket
kihasználva
nagyon
sokat
kaphat az ember.
Ilyen
a

M Á R

. . .
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Tankönyvbeli képek kapcsán:
- Itt a túloldalon mutatják a kerékbetörést, jó,
akkor elemezzük a képet!
(Simonkayné Sz. Júlia)
(Leül a tanári asztalhoz)
„Ha ez a szék kilyukasztja a harisnyámat, az
egész osztályt megbuktatom!”
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Ha férjhez mennék a Szovjetunióba, akkor
nekem is 3 nevet kellene használnom: Julia
Sztyepanova Szabolcs lennék!”
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Nevetni csak nekem szabad. Világos???”
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Kiszámoltam: én a 3 gyerekkel összesen kb.
20.000 pelenkát mostam ki ... Nagy részét ki is
vasaltam!!!”
(Simonkayné Sz. Júlia)
„Ha lottózok, mindig veszek egy kaparós
sorsjegyet. És ha nyerek, az olyan jó érzés!
Veszek is egy másikat!”
(Simonkayné Sz. Júlia)
Simplex és a diákszínpad is, mert sajnos így az utolsó
évben nem tudtam komolyabban odafigyelni ezekre a
dolgokra. Így, megelõzve az általában utolsónak feltett
kérdést: mindenkinek csak annyit tudok ajánlani, hogy
fedezze fel az iskolában az olyan dolgokat, amik
tehetnek valamit annak érdekében, hogy ne maradjon
beszûkült ember, hanem ismerje meg az élet kis
darabjait különbözõ szemszögekbõl, legyen az akár
egy elõadás vagy film.
Hova tovább?
A Pázmány jogi karára adtam be a jelentkezésemet,
de hogy aztán merrefelé indulok majd el, azt még
nem tudom. Szerencsére nagyon sok mindent lehet
csinálni jogi végzettséggel, az újságírástól kezdve a
sportolók jogaival való foglalkozásig, így még van
idõm, hogy ezt is eldöntsem. Mindenesetre nem
szeretnék túl beszûkülten foglalkozni egyvalamivel,
sokkal inkább elõnyben részesíteném, ha sikerülne
sokoldalú munkát, foglalkozást találnom. Ebben talán
segíteni fog engem az iskola sokoldalúsága is.
bethlenfalvy
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Nyolc év kaland
INTERJÚ HORVÁTH SAROLTA

TANÁRNÕVEL, A

Hogyan és miért lett a Tanárnõ osztályfõnök?
Mindig is szerettem volna osztályfõnök lenni.
Osztályfõnökként lehet a diákokat jobban megismerni,
ez a nevelés igazi színtere. Már egy évvel elõttetek is
gondoltam arra, hogy ha Igazgató úr esetleg felkérne
erre a feladatra, akkor igent mondanék. Egy tavaszi
délután a kapuban találkoztam Igazgató úrral, aki
hirtelen nekem szegezte a kérdést. Azt hiszem, Õt is
meglepve azonnal igent mondtam.
Mik voltak az elsõ benyomásai az osztályról?
Nyáron olvasgattam az Igazgató úrnak írt
bemutatkozó leveleiteket, és nézegettem a hozzájuk
mellékelt fényképeket. Szeptember elsejére már nagyon
kíváncsi voltam, hogy milyenek is lesztek. Kicsik
voltatok, okosak és megszeppentek. Ez utóbbi (sajnos)
nem tartott sokáig.
Biztosan voltak elképzelései is, hogy milyenek
leszünk és milyen lesz ez a nyolc év. Mennyiben
valósultak meg ezek?
Az osztályközösséggel kapcsolatban sosem volt más
elvárásom, mint hogy tiszteljétek egymást, és tudjatok
együtt dolgozni, akár egy munkahelyen. Velem pedig
legyetek õszinték, akkor is, amikor ez kellemetlen, és
vállaljátok a tetteitekért a felelõsséget. Ez egy-két

12.B

OSZTÁLYFÕNÖKÉVEL

kivétellel teljesült. Az elképzeléseim inkább az egyénekre
vonatkoztak. Szerettem volna, ha mindenki megtalálja
azt a területet, ami igazán érdekli, és itt nem feltétlenül
egy tantárgyra gondolok, hanem akár fotózásra,
sportra is. Valamire, amiért hajlandó vagy a kötelezõnél
sokkal többet tenni, a szabadidõdet és esetleg az
életed is rátenni. Ezenkívül hogy mindegyikõtök õszinte,
becsületes felnõtté válik, aki tud felelõsséget vállalni a
hivatásában és a családjában.
Mi a legkedvesebb emléke?
Két dolog is említésre méltó. Az egyiket azok a
karácsonyi ajándékok jelentik, amit ötödikben, illetve
hatodikban nekem készítettetek: nagy doboz
karácsonyfadísz, ami sokféle, mint ti vagytok, és egy
nagy papírhal tele kedves üzenetekkel. Ezek ma is
megvannak. A másik a tavalyi március 15-i mûsor.
Januárban én már kétségbeestem, hogy mi lesz ebbõl.
Gergõ és Boti kézbe vette a dolgokat, és ti mögéjük
álltatok. Senki sem húzta ki magát a dologból. Csak
konstruktív vita volt, pillanatok alatt kiosztottátok a
feladatokat, mindenki el is végezte, amit vállalt. Mivel
évek óta ettõl a feladattól rettegtem, nekem ez maga
volt a csoda.
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Melyik volt a legnehezebb idõszak a Tanárnõ
számára?
A legnehezebb számomra az volt amikor nyolcadikkilencedikesek voltatok. Nehéz volt szervezni bármilyen
programot, mert csak azt tudtátok, hogy amit én
akarok, azt ti nem, de még nem tudtátok
megfogalmazni, hogy mi legyen, hogyan legyen. Arról
pedig szó sem lehetett, hogy valaki kézbe vegye és
megszervezze a közös programot. Szerencsére ez aztán
változott.
Megviselte az osztály létszámának folytonos
változása, osztálytársaink távozása, illetve új diákok
érkezése?
Ez jó kérdés, hiszen emlékeim szerint összesen
negyvenegyen fordultak meg az osztályban, és most
pedig huszonhatan vagyunk. Amikor új emberek
érkeztek, az nem viselt meg, a tõlünk elmenõk azonban
igen. Mai napig emlékszem Violára, aki csak egy évet
töltött velünk. Ez mély nyomot hagyott bennem, hiszen
a matematika bukása miatt vitték el, ami
osztályfõnökként nagyon nehéz volt. Ezután matekból
nem is tudtam annyira kemény lenni veletek, mint
amennyire másokkal, aminek azért sajnos megvan az
eredménye. A késõbb elmentek már érzelmileg viseltek
meg jobban, például Peti, a két Marci
… Ilyenkor az
ember sokáig rágja magát, hogy ha valamit másképp
tesz, vajon elkerülhetõ lett volna-e az elmenetelük.
Mitõl nem érezték jól magukat? Gondolom, ti is
ugyanezeket a kérdéseket tettétek fel magatoknak.
Az évek során két osztályfõnök-helyetteshez volt
szerencsénk (Kudari Enikõ tanárnõ és Zsombok
András tanár úr). Mennyiben segítették a munkáját? Sikerült velük jó kapcsolatot, esetleg maradandó barátságot kialakítania?
Az önként vállalt pozíciójuk nagy segítség volt a
számomra. Hogy mennyire, azt az utolsó két évben
érzem csak igazán, helyettes hiányában. Sajnos nagyon
nehéz egy-egy osztályprogramra kísérõt találni, mint
például a kirándulás és a lelkinap. Õk ezeken túlmenõen
a mindennapi dolgokban is nagyon sokat segítettek
nekem. Nagyon jó volt, hogy a veletek kapcsolatos
dolgokat meg lehetett valakivel beszélni, ez segít
tisztábban látni a helyzetet. Egyrészt minden tanár
másképp lát egy osztályt, hiszen más-más tantárgyat

„Le lehet szõni a tanulságot.”
(Vincze László)
„Néhány kérdést szeretnék fölrakni.”
(Vincze László)
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tanít. Másrészt segítettek a nehéz pillanatokban
továbblépni. Mindkettõjükkel nagyon jó volt a
kapcsolatom, de sajnos Zsombok tanár úrral
megszakadt, mióta elment.
Mennyit alakított a Tanárnõn az osztály, illetve a
közösen eltöltött nyolc év, és mennyit változtunk
mi ez idõ alatt?
Ti mennyit változtatok? Alig, éppen csak felnõttetek.
Én az évek folyamán rájöttem, hogy sok mindent
másképp kellett volna csinálni, ezeket beírtam a
tanulság rovatba. Elsõre semmi sem tökéletes (bár él
bennem a gyanú, hogy másodjára sem…). Sokat
tanultam, például programok szervezésérõl (no még
van mit csiszolni rajta, azt hiszem, sosem ez lesz az
erõs oldalam). Megtanultam, hogy nem kell mindent
nekem megoldani, hanem sokkal több dolgot rátok
lehet és kell is bízni. Lehet, hogy tövig rágom a
körmöm az aggodalomtól, hogy nem lesz meg az
adott feladat, de akkor is megéri.
Sokszor nem lehetett könnyû velünk. Ha tudta
volna, hogy ilyen lesz, akkor is elvállalta volna?
Hálás vagyok azért, hogy nem lehet a jövõbe látni.
Ha láttam volna, hogy nyolc év mennyire hosszú, és
minden apró bosszúságot, csalódást láttam volna,
akkor biztosan nem vállalom el a feladatot. De a jó
dolgok miatt egész életemben sajnálnám.
Milyen érzésekkel búcsúzik? Mik a jövõbeli tervei:
újabb osztályt vállal, vagy inkább kipihenne
minket?
Nagyon hosszú ez a nyolc év. Ha belegondolsz,
akkor az eddigi életem negyede, amit veletek
töltöttem. Tudom, hogy nagyon rossz lesz, amikor
elmentek. Sõt, már azt is tudom, hogy szeptemberben
lesz igazán húsbavágó a fájdalom, amikor mindenki,
akit tanítok, itt lesz, csak ti nem. Egyelõre nem vállalok
új osztályt, nem azért, mert „ki kellene pihenni”
benneteket, hanem inkább fel kellene töltõdni a
következõ ilyen „kaland” elõtt.
Útravalóként mit mondana nekünk?
Nehéz valamilyen életre szóló bölcsességet mondani
erre a kérdésre. Amit nyolc év alatt nem tudtam
nektek átadni, az már az újság lapjain sem fog
sikerülni. A búcsú azonban személyes dolog, még az
utolsó osztályfõnöki óráig hadd gondolkozzam rajta.
Eke Nikolett
„Majd én befejezem, hogy szép és kellemes
legyen a mondat.”
(Vincze László)
„Nem próbálgatjuk, mint macska a forró kása
körül.”
(Vincze László)
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CSAK SOKOLDALÚAN
INTERJÚ KOSIK ANNÁVAL (12.B)
Sablonos kérdés, de ki az, akit ne érdekelne: hova
szeretnél tovább menni?
A SOTE orvosi karára. Ez számomra egy régi
elhatározás, amirõl többen próbáltak már lebeszélni,
nem sok sikerrel. Ehhez a döntéshez nagyban
hozzájárultak a biológia- és kémiatanáraim (Tar Judit,
Zsombók András, Perczel Tamás), akiknek nagyon hálás
vagyok.
Más tanárok is vannak, akiktõl sokat kaptál, és
akiket megkedveltél az évek alatt?
Igen, Mészáros Éva tanárnõ és Kovács Örs tanár úr
azok, akiknek sokat köszönhetek, és Horváth Sarolta
tanárnõ is sokszor segített ki.
Hogyan vettél részt az iskola életében?
Tagja voltam a diákkamarának, és több éve
programszervezõként veszek részt a gólyatáborban.
Azt hiszem, nem véletlen, hogy én csinálhatok
veled riportot, és a számomra legérdekesebb
kérdés csak most következik. Milyen emlékeid
vannak a röplabdáról?
Csupa jó élmény, habár nem én voltam a csapatban
a kulcsfigura, de a társaság nagyon jó volt. Talán
kiemelném Kárpátalját és a tavaly húsvéti edzõtábort,
ahol érezni lehetett az egységet, és nagyon jól éreztem
magam.
Úgy tudom, hogy iskolán kívül is sok mindent
csinálsz. Mik ezek?
Fuvolázom, lovagolok és cserkészkedem, ahol van
egy õrsöm is.
Nagyon köszönöm a riportot, és remélem, hogy
még sokszor találkozunk a 9x9-es pályán.

Schulek Iringó (11.a)

JÓ KÖZÖSSÉGEK
INTERJÚ SZIMA-MÁRMAROSI
BALÁZZSAL (12.B)
Sok helyen találkozik az ember a neveddel.
Sportolsz, õrsöt vezetsz, hogy csupán a
fontosabbakat említsem.
A cserkészkedést még ötödikben kezdtem, amikor
az iskolába való beiratkozáson lehetõségem nyílt
cserkészetre is jelentkezni. Egyre jobban megtetszett ez
a közösség – mert a cserkészet alapvetõen egy jó
baráti kört, közösséget ad –, és 3 éve õrsvezetõ is
vagyok. A röplabdával való kapcsolatom pedig a
véletlennek köszönhetõ, mert mindig is tetszett ez a
sport, de sosem szántam el magam. Tavaly
márciusban azonban egyik délután volt egy kis
szabadidõm, így benéztem a fiú röpiedzésre, és
ottragadtam.
Ha jól tudom, a közgázra készülsz. Miért emellett
döntöttél?
Mindig is érdekeltek a gazdasági témák, szívesen
olvasgattam ebben a témában könyveket, újságokat,
így elég hamar eldõlt, hogy ez a nekem való
egyetem.
Jó-e szerinted nyolc évig ugyanabba az osztályba
járni? Melyik volt a legemlékezetesebb élményed
az itt eltöltött idõ alatt?
Abból a szempontból mindenképp nagyon jó, hogy
nyolc év alatt nagyon jó osztályközösségek alakulnak
ki. De mivel ötödiktõl kezdve együtt voltunk,
könnyebben „klikkesedett” az osztály, és ez hatással
volt a késõbbi évekre is. Hogy melyik volt a
legmeghatározóbb élményem? Nehéz kiválasztani a
legjobbat, de ha kénytelen vagyok, akkor azt hiszem,
hogy az idei felvidéki osztálykirándulás sikerült a
legszebbre, legemlékezetesebbre.

Matits Kornél (11.d), Gerse Lajos (11.a)
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„MINDEN

TANÁRTÓL KAPTUNK VALAMI
MARADANDÓT”
INTERJÚ GOMBIS AMARILLÁVAL (12.B)

Mi a legjobb és legrosszabb élményed a sulival
kapcsolatban?
Húha, nehéz kérdés. A legjobb talán a tavalyi március
15-i elõadásunk volt. Nagy megpróbáltatások árán állt
össze, de végül sikerült, és csak pozitív visszajelzéseket
kaptunk. A legrosszabbra most nem jut eszembe
konkrét példa. Mondjuk az állandó eltévedések és több
km-es kerülõk az osztálykirándulásokon sokakat rosszul
érintettek.
Kik a kedvenc tanáraid, melyik tantárgyakat
szereted?
Humán beállítottságom révén a magyar és a töri áll
hozzám közel. Minden tanártól kaptunk valami
maradandót. Akit talán külön kiemelnék, az Kolek tanár
úr. Õ mindig jó hangulatot teremtett az osztályban.
„Ülj egy paddal széjjel!”
(Thuróczy Éva)
„Ha rosszak lesztek, házifeladat lesz a lecke!!!”
(Thuróczy Éva)
„Paaaaaaleogramma. Paaaeo... Nem tanultátok?
Palalelolamma...”
(Thuróczy Éva)
„Egy buta baba vagy, édes lányom. A dolgozat
elõtti gyakorlóórán beszélgetsz? Ez kriminális!!!”
(Thuróczy Éva)
„A tankönyvet mindenki maga szerezze be! A
címét most nem tudom...”
(Kolek István)
„Kérem szépen, a dolgozatfüzetek vinyettáját
újítsák föl, és én majd ráragasztom.”
(Vincze László)
„Úgy csörgedezik ki magábol a némettudás, mint
cigány a siralomházból.”
(Vincze László)
„A régi füzetet fölülvinyettázzák!”
(Vincze László)

Hol szeretnél továbbtanulni?
Elsõ helyen a Corvinust jelöltem meg, de a családi
hagyományokat követve jogra is jelentkeztem.

Katona Borbála Emese (11.b)

„Csak ilyen germanisták maradhatnak, az ilyen
déliek, olaszosok, nem!”
(Vincze László)
„Ne pillázzon! [ne pislogjon!]”
(Vincze László)
„Ne próbálja itt a valóságot zölddé festeni!”
(Vincze László)
„Maguknál a terítõ csicsog [csöpög] a víztõl!”
(Vincze László)
[névsorolvasásnál]
- Eke Nikolett!
- Itt vagyok.
- Nincs itt.
- De tanár úr, én itt vagyok!!!
- Tudom, azért írtam be, hogy nincs itt. Vagyis
hogy itt van.
(Vincze László)
[tíz példás feladatból a nyolcadik után:]
- Jó, mondja a tizenhármast!
- ??? De olyan nincs!
- Ne kérdezzen, mondja! Kérem szépen húzza itt
az idõt! Mondja már!!!
- De a kilences jön!!!
- Nem figyel?! Én azt kért... jó, akkor mondja a
következõt!
(Vincze László)
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„Ardere et lucere.”
RIPORT GÁLL ZSÓFIA

TANÁRNÕVEL, A

Milyen érzés volt visszatérni abba az iskolába
tanítani, ahol korábban tanult? Hogyan fogadta a
tantestület?
Nagy vágyam teljesült, amikor tanárként visszajöhettem
az alma materbe. Azon kevesek közé tartoztam az
egyetemen, akik már tanulmányaik megkezdésekor
tudatosan a tanárságra készültek. Azt azonban nem
reméltem, hogy már ötödévesen állást kapok volt
iskolámban. Tanáraim szeretettel és nagyon segítõkészen
fogadtak. Nagy bizalmat elõlegeztek meg nekem azzal,
hogy 22 évesen visszahívtak.
Mit szólt az osztályfõnöki felkéréshez Tanárnõ?
Nagyon örültem neki. Szerintem a tanárságban az osztályfõnökség a legszebb és egyben legnehezebb feladat:
éveken át kísérni egy társaságot, s megpróbálni
terelgetni, alakítgatni a ránk bízottakat legjobb tudásunk
szerint.

12. C

OSZTÁLYFÕNÖKÉVEL

Tudta-e
hasznosítani
a
pedagógiai
tanulmányait az osztályban? És mit tanult az
osztálytól?
Õszintén szólva nem érzem, hogy pedagógiai
ismereteim lettek volna iránymutatóak számomra. Sokkal többet jelentett néhány egykori
tanárom pozitív vagy elrettentõ példája, mint a
jól megtanult elméletek. De a veletek eltöltött
nyolc év volt életem legkomolyabb és
legnehezebb iskolája, ahol már nem annyira
tantárgyakból, mint inkább emberségbõl kellett
„vizsgáznom”. A legtöbbet tõletek tanultam, a ti
visszajelzéseitekbõl, a ti fejlõdésetekbõl, s ezért
hálás vagyok, még ha kezdõként olykor
pofonokat kaptam is.
Sok idejét szentelte az osztályra. Mi tervez a
felszabaduló idõvel?
2005-ben jártam a Szent Jakab úton (a
Caminón), mely – mint tudjátok – nagy hatással
volt az életemre. Azóta úgy érzem, hogy
utammal feladatot és küldetést is kaptam: a
magyar Camino, azaz a
Gyöngyök Útja
zarándokút (Via Margaritarum) építését. Négy
évvel ezelõtt még nem gondoltam, hogy néhány
év múlva elõadásokkal járom az országot,
önkéntes alapon sárga gyöngysorokat és nyilakat
festek több száz kilométeren szerte az országban,
nemzetipark-igazgatókkal tárgyalok, zarándokprogramokat és jelzésfestõ táborokat szervezek,
honlapot kezelek, s embereket kísérek a lelki útjukon. A
felszabaduló idõmet ennek a hobbimnak szeretném
szentelni.
Melyek voltak Tanárnõ legrosszabb élményei velünk
kapcsolatban? És a legjobbak?
A legrosszabb élmények azok voltak, amikor összefogás
hiányában nem valósult meg néhány program, amire
nagyon lelkesen készültem, s amit sok szeretettel és
munkával készítettem elõ. Ilyen volt például a
kilencedikes õrségi biciklis tábor vagy a pünkösdi éjszakai
túrák. Sok programunk volt együtt, de ha rajtam múlik,
több is lehetett volna. Nehézséget jelentett, hogy sok
mindenért nagyon kemény harcot kellett vívnom, mert
az elején nem hittétek el, hogy a tervezett program
nagy élmény lesz mindenki számára, még ha munkát és
fáradságot követel is. Ilyen volt például a Charles de
Foucauld osztályest kilencedikben, ami várakozáson felül
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jól sikerült, és fontos lépés volt a közösséggé
válásotokban. Említhetném a tizedikes önképzõkört is,
ami egyedülálló volt az évfolyamban, s az egész tizedik
osztálynak keretet adott. Rengeteg szép élményem van
az osztállyal kapcsolatban. A legmeghatározóbbak az
osztálytáborok és a kirándulások voltak: a zempléni és
a Balaton-felvidéki tábor a bátroságpróbákkal, a
dömsödi és a Balaton körüli biciklis tábor, a kenutáborok
a
Bodrogon,
Körösön és a
Szigetközben. Az
ötödikes farsangi
gyõzelmet sem
fogom
soha
elfelejteni, ahol
zongorabillentyûkként összeállva és
énekelve a zongorát, táncolva a
„hat tyúk” tavát,
pantomimban az
írógép és fényjátékkal a villanylámpa feltalálását
adtátok elõ nagy
sikerrel. Az is örök
emlék marad, amikor hatodikban karácsony elõtt egyik
osztályfõnöki órán nem bírtam tovább cérnával az oda
nem figyeléseteket, s kimerültségemben nem kis
meglepetést és ijedtséget okozva jóval csengetés elõtt
elhagytam az osztálytermet, s néhány perc múlva az
egész osztály vigyázban várt a tanári elõtt, hogy
kiengeszteljen… A lelkigyakorlatok közül a miskolci és a
péliföldszentkereszti volt a legszebb élmény. Summa
summarum az tette széppé a nyolc évet, amikor össze
tudtatok fogni, amikor egy emberként, egy
közösségként, egy szívvel-lélekkel tudtatok jelen lenni
vagy egy-egy feladatot megoldani. Ezért volt szép a
szalagszentelõ mûsor (Janikovszky Éva Kire ütött ez a
gyerek? címû mûve alapján) és a szalagavató
osztálytánc is, amit önerõbõl tanultatok be Bori és
Matyi vezetésével.
A megszerzett tapasztalatok után melyik rendszer
szimpatikusabb, a nyolc- vagy a négyéves
osztályfõnökség?
Egyszer szép volt nyolc év egyben, de azt hiszem, soha
többet nem vállalnék nyolc évre osztályt… (Ez
egyáltalán nem nektek szóló kritika akar lenni.) Nagyon
nehéz, hogy az ember nyolc év alatt nem tud igazán
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megújulni, fellélegezni, új lappal indulni. Ugyanez persze
igaz lehet a diákokra is az osztályfõnökkel
kapcsolatban. Hatalmas felelõsség az osztályfõnökség,
ami alatt sokszor görnyedezik az ember, különösen
lelkes fiatalként, ha jól és komolyan akarja csinálni a
dolgát. Nem bántam meg, hogy végigvittem az
osztályt, de a továbbiakban a 4+4 évet inkább
támogatom. Ez egy olyan szakma, ahol nagyon sokszor
meg kell halni és fel kell támadni, amiben könnyen
el lehet fáradni. A gyümölcse pedig a legritkább
esetben látszik azonnal. Éppen ezért nagyon
fontos az állandó töltekezés és az idõnkénti
szünettartás.

Osztályközösségünk kívülrõl nézve milyen lett
tizenkettedikre?
Ha rátok gondolok, egyik szemem sír, a másik nevet.
Kezdjük a nevetéssel! Jó látni, hogy a legtöbben
nagyon-nagyon szeretitek egymást, rengeteget vagytok
együtt iskolán kívül is, és igaz barátságok szövõdtek
köztetek, melyek reményeim szerint egy életen át
megmaradnak. Azt is többször bizonyítottátok, hogy
egy emberként álltok a másik mellé, ha az bajba kerül.
Ezek nagyon fontos közösségi erények. A sírásom vagy
aggodalmam annak szól, hogy a társaság egy részében
a nagykorúság küszöbén pillanatnyilag nem látom az
egészséges tettrekészséget, a komoly munkára való
motivációt, az elszántságot, a kitartást, az erõs hitet és
az igazi akaraterõt, amire pedig nagy szükségetek lesz
a jövõben. Mégis bízom abban, hogy idõvel
megerõsödtök, s tudjátok majd, az életet mire és Kire
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alapozzátok. Remélem, hogy amikor kimentek innen,
tudtok majd erõt meríteni abból, amit egymástól, illetve
az iskolától kaptatok, sõt ti lesztek azok, akik felnõtté
válva adtok másoknak is abból, ami nektek osztályrészül
jutott, ami értékesnek és igaznak bizonyult.
Hogyan képzeli el a húszéves osztálytalálkozónkat?
Nemigen tudom elképzelni, de remélem, hogy sok
értelmes, érett és boldog felnõtt emberrel fogok
találkozni, akik megtalálták a számításukat az életben,
és használják a Szentlélek által sugallott belsõ
iránytûjüket, mely messze túlmutat önmagukon, s jó
irányba viszi õket az élet útján.

- András, ülj ide az elsõ padba!
- De nem csináltam semmit!
- Nem baj, majd fogsz…
(Csombó Emese)
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Akar-e Tanárnõ osztályt vállalni a közeljövõben?
Kicsiket vagy nagyokat?
Jövõre biztos nem, késõbb meglátjuk. Talán kicsiket,
vagy ahogy az élet hozza…
Õszintén: hiányozni fogunk?
Biztosan.
Búcsúzóul egy latin sententia?
Három: „Ardere et lucere.” (Szent Bernát) „Cor unum
et anima una in corde Jesu.” (Szent Zsófia) „Sapiens
omnia sua secum portat.” Ugye nem kell lefordítanom?

Kispál Ágnes, 12.c

„A katonák az erdõben csak napi 20 km/h-val
tudtak menni.”
(Bencze Dávid)

„Mit fest bele a költõ abba a festménybe?”
(Szendrõdy Dorottya)

„A Habsburg uralkodó egy lufi
… Szépen száll… egy
Galamb.”
(Bencze Dávid)

„Õsz van, amikor még nincs tél.”
(Szendrõdy Dorottya)

„Elmozizták, elpiálták, elbulizták, elruhavettek rajta.”
(Bencze Dávid)

„Ezzel a módszerrel egy szellemet el lehet kenni a
palackon!”
(Bencze Dávid)

„Lenint bebalzsamozták, többször felújították.”
(Bencze Dávid)

„Félmillió katonát vesztettek fejenként.”
(Bencze Dávid)
„A merinói juh több prémet ad.”
(Bencze Dávid)
„A barna és a fehér ló összekutyult, és ebbõl lett
egy olyan ló, mint egy tehén.”
(Bencze Dávid)

„Hitler nem akart kitöreszteni egy második
világháborút.”
(Bencze Dávid)
„Nem tudod, mi az az eufória? Pedig, Orsikám,
te vagy az, akiben biztos vagyok, hogy már
többször is átélted!”
(Bencze Dávid)
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TORNATERMET VINNÉM MAGAMMAL...”
INTERJÚ KISPÁL ÁGIVAL (12.C)

A sport fontos számodra, és a két éve történt
síbaleseted óta sem hagytál fel vele. Mit csinálsz
most?
A baleset nagyon megviselt, mind testileg, mind
lelkileg, de most már látom a végét. Éljen a
gyógytorna plusz az úszás és a biciklizés! Amennyire
idõm engedi, mindent elkövetek, hogy a közeljövõben
folytatni tudjam a röplabdát, remélem, veletek egy
csapatban.
Mi mindennel foglalkoztál még a suliban a röpin
kívül?
A lehetõségeket kihasználva igyekeztem részt venni
különbözõ táborokban, például a Schulek tanár úr által
szervezett sí-, biciklis és edzõtáborokban, szervezõ
diákkamarásként a gólyatáborokban.
Ezek közül melyik volt a legjobb?
Amíg részt tudtam venni, addig az edzõtáborokat
élveztem a legjobban. Egyébként minden tábornak
megvolt az egyedi hangulata, így a konyhai közös
munka, a „síverseny”, a hosszú, vidám esti
beszélgetések.
Most hova tovább?
Hosszas családi tanácskozások után a Corvinus és a
BME gazdasági szakjaira, illetve az ELTE szabad
bölcsészetet és történelem szakára esett a választás.
Melyik volt a legjobb idõszak a nyolc év alatt, mit
vinnél magaddal a suliból?
A kilencedik volt a legjobb, mert se kicsik, se nagyok
nem voltunk. Ha lehetne, a tornatermet vinném
magammal, mert a szabadidõm nagy részét ott
töltöttem, és szeretem a büdös illatát.

Szima Mármarosi Eszter (10.c)

„EGYÜTT NÕTTÜNK
RIPORT VUKOV MÁRIÁVAL

FEL...”
A 12. C-BÕL

Tudom, hogy sportolsz, kézizel itt a suliban.
Ugyanakkor szobrászkodsz is. Mennyire fontosak
ezek neked?
Hobbi, aktív kikapcsolódás mindkettõ – ami nem azt
jelenti, hogy nem fontosak, sõt. A kézilabdaedzéseken
a játékba ölhetem az örömöt, bánatot, feszültséget, és
a társaság is nagyon jó. Péntek délutánonként pedig
a szobrász szakkörön kiélhettem a kreativitásomat, és
sok újat hallottam – többek között az iskola aktuális
pletykáit.
Szerinted jó volt nyolc évig ugyanabba az
osztályba járni? Vagy túl sok?
Az az osztálytól függ. A miénkbe nem volt teher
tartozni nyolc éven át, sõt észrevétlen gyorsasággal
eltelt, együtt nõttünk fel. Természetesen mindig
megvoltak az aktuális konfliktusok, nagy összeveszések
és még nagyobb kibékülések, de ennyi idõ alatt sikerült
összecsiszolódnunk. Ez az összeszokott közösség
nagyon fog hiányozni, remélem, késõbb is megmarad
az itt kialakult társaság.
Hova adtad be a jelentkezésed? Merre tovább?
Elsõ helyen a Semmelweis Egyetem Fogorvosi karát
jelöltem meg, de ha oda nem vesznek fel, az ELTE
szabad bölcsész és a Corvinus kertészmérnöki szakja
jön szóba. Ez persze nem azt jelenti, hogy határozatlan
vagyok, csak sokirányú az érdeklõdésem.
Köszönöm az interjút, és sok sikert a
továbbiakban!

Wehner Zita (10.c)
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Hidd el nekem, Pista, a
gyermekévek hamar elszállnak.
Most még csak rohangálnak körülöttünk, de nemsokára már úgy kell
rájuk felnézni
…
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A 12.c Barat Szent Zsófia és
Charles de Foucould osztály
N Y O L C

É V

K É P E K B E N

Amikor még csak az volt a legnagyobb
gondunk, hogy milyen fagyit kérjünk…

Közös játékok...

A közös ebédkészítések...
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Közös borulások...

... és nyolc év EGYÜTT!

23
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Rend, fegyelem, figyelem
INTERJÚ PERCZEL TAMÁS

TANÁR ÚRRAL, A

Miért választotta Nepomuki Szent Jánost az osztály
védõszentjének?
Szent Gellért és Boldog Özséb után, akik a korábbi
osztályaimért könyörögnek, egy olyan mennyei
pártfogót akartam megnyerni nektek, akivel úton-útfélen
találkozhatunk kirándulásaink alkalmával, s akinek van
valami titka, ami kedves nekem, s talán emiatt majd
nektek is az lesz. A II. János Pál és Nepomuki Szent
János közötti versenyt végül is az döntötte el, hogy az
utolsó pillanatban Kováts Bea tanárnõ lekérte az orrom
elõl korábbi pápánkat, illetve megismerkedtem a
pótbeiratkozáson Kiss-Szemán Annával, aki éppen akkor
jött haza prágai tanulmányairól családjával, hogy
osztályunkban folytassa diákéveit. Akkor, elsõ
beszélgetésünkkor már összeállt bennem a kép a
tizenkettedikes prágai osztálykirándulásról, mely
védõszentünk sírjához fog vezetni. A titok pedig, ami
megfogott az életébõl, egyben jelmondata is:
Hallgattam! Megtartottam a gyónási titkot a vértanúság
árán is. Úgy gondolom, sok pletykálkodás és mások
kibeszélése helyett a titoktartással, hallgatással tehetünk

12.D

OSZTÁLYFÕNÖKÉVEL

több jót embertársainknak. Az imádságban is a
legértékesebbnek az ének mellett a hallgatást érzem, a
csendes odafigyelést. Szent János pedig, aki
vértanúságának helyszínére emlékeztetendõ ott áll
hidaink tövében, bármerre megyünk is az országban,
eszünkbe juttathatja ezt.
Hogy viszonyult hozzánk Tanár úr kilencedikben,
mennyiben változott ez azóta?
Mivel elõttetek már két évet kihagytam, nagyon
vágytam rátok. Ahogy a kapitány mustrálja az új
legénységet, úgy néztem végig rajtatok az elsõ
osztályfõnöki órán, miközben szólavinával tanultuk a
neveket. Rend, fegyelem, figyelem! Ez elég jól
megalapozott minden további munkát. A legtöbb tanár
tudott és szeretett is veletek együtt dolgozni. Ahogy
azonban az utolsó másfél év teázgatásaiból érzem,
talán ti egy kicsit több személyes törõdésre vágytatok
volna a rendreutasítások helyett. Én mindenesetre
büszke voltam az eredményeitekre, az iskolaélet minden
területén megnyilvánuló aktivitásotokra. Voltam? Most
is az vagyok, de a fiúkkal folytatott harcban kicsit
megfáradtam. Tizenkettedikben nálatok volt a
legnehezebb órát tartanom, itt éreztem a legnagyobb
ellenállást. Néhányatokat nem sikerült se betörnöm, se
megszelídítenem, de azért szerencsére zendülés nem
történt.
Mikre emlékszik szívesen vagy nem olyan szívesen
az elmúlt négy évbõl?
Nem szívesen? Hogy tizedikben Huba megkérdezte,
miért van nekünk ennyi biológiaóránk, több, mint az
évfolyamban bárkinek? (Abban az idõben többször én
mentem be hozzátok az elmaradó fizikák helyett is, s
félõ, hogy ez megfeküdte néhányak gyomrát.) Gyimesben a gyalogtúránk alkalmával sajnos két csapatra
kellett oszlanunk, és este az ismeretlen Setétpatak
völgyében Kati néni tanyáját keresve nem találtunk
egymásra. A 20 km-es túra után Gaál tanárnõ férjével,
Tamással étlen-szomjan, éjjel 1-kor a furgonnal
száguldoztunk az elveszettnek hitt csapat után, és pénz
nélkül próbáltunk üzemanyaghoz jutni. Miközben a
lyukas benzintank alatt hasalva rágóval tömködtük be a
repedést, olyan hidegrázás jött rám, hogy minden kiesett
a kezembõl.
Szívesen? Az összes közös kirándulásunkra; hogy
nektek tartottam életemben elõször kémia faktot; hogy
mi voltunk a legtöbben az összes Balassi-esten, mind a
szereplõk, mind a közönség sorai közt; hogy mi adtuk
ki a nagyok kórusának zömét; mi szerveztük a picisztert,
és a fociszterben is a legjobbak között voltunk. Az
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utóbbi hetekbõl pedig arra, amikor kétségek között
léptem be a reggeli évfolyammisére, mivel elfelejtettem
szólni, hogy mi vagyunk a zenei felelõsök, és látom,
hogy helyén a csapat, és megszólalnak a ghánai
dallamok ritmuskísérettel.
Vállal-e osztályt a közeljövõben?
Nem.
„Szeretnék én is egy ilyen felfújhatós gumitankot, azt
hiszem. Mekkora májer lennék nyáron a Balatonban!”
(Bencze Dávid)
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Mit érez most Tanár úr, hogy búcsúzunk?
Örömet, felszabadultságot, elégedettséget, hálát,
elfogódottságot, gyászt, megsebzettséget, bizonytalanságot.

Matkó Rita, Fekete Anna

„Sváb Fülöp és IV. Ottó férfiszerelmébõl fejlõdött ki IV.
Frigyes…” (Kolek István)

„Cinkosok közt néma, aki hallgat…” (Várkonyiné M.
Anikó)

„Az üveges tekintet, amivel irodalomórán ültök…
csakhogy ismerõs legyen az élmény…” (Várkonyiné M.
Anikó)

„Csak az jöhet gólyatáborba, aki végig dolgozik, és
minden szabályt megszeg…” (Pesty Ágnes, Diákkamara
ülés)

„Hiába mentik föl az állami törvények, a lelkiismeretében
ott villog a piros lámpa, hogy BUK-TAD HAVER! BUK-TAD
HAVER!” (Kolek István)

Bó: És mennyi pont az érettségiben ez a feladat? - Jajj,
a számok… gyerekek! (Várkonyiné M. Anikó)

(Misinek): „Bódog szõrszálainak húzkodásáért szaktanári
figyelmeztetõben részesítem.” (Csizy Judit)

„II. Rákóczi Ferenc Zrínyi Péter és I. Rákóczi Ferenc
gyermeke…” (Karvázy Balázsné)

„A mai napon a magyar felvilágosítással kezdünk
foglalkozni.” (Várkonyiné M. Anikó)

„Nehogy már azon múljon a pályaválasztás, hogy
bemész egy helyre, és találkozol egy szúrós szagú… öhh...
szúrós szemû emberrel!” (Perczel Tamás)

„Csend, akkor a jelentés után rögtön hívom a
Napóleont.” (Karvázy Balásné)

„Hétfõ a súlyos napom. Öt órám van, fõleg 12-esek. És
akkor este a lelkiismeret-vizsgálós projekten el szoktam
gondolkozni, hogy lehet, hogy nem ezért fizetnek.” (Kolek
István)

„Csend! Úgyis utálom, hogy a modern demokrácia
lényege, hogy mindenki össze-vissza beszélhet!”
(Karvázy Balázsné)
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Osztály: Rajta vannak a tételek az interneten?
- Hát lehet, hogy rajta vannak, de hogy azt onnét
hogyan szeditek le, azt nem tudom…
(Karvázy Balázsné)

„Tobit egy véletlen baleset folytán elveszíti látását.
Verebek szarnak a szemére… bocsánat… öö…
verébürülék hullik a szemeire…”
(Perczel Tamás)

- A világosi fegyverletétel után megvárták a kivégzéssel az
október hatodikát, miért?
B. Réka: Mert az az aradi vértanúk kivégzése.
(Karvázy Balázsné)

„Hát szegény Zsuzsi belezavarodott, nagyon sajnálom,
hogy nem tudsz gondolkodni... vagyis, hogy most nem
sikerült…”
(Karvázy Balázsné)

- Mivel lehet boldoggá tenni az embert a felvilágosodás
korában, Marcikám?
Stibo: Hát azzal, hogy felvilágosítjuk.
(Várkonyiné M. Anikó)

„Ha mást nem is, de ezt érdemes kipróbálni: vodkát sós
uborkával. Nagyon finom. És közben olvasni
… Mondjuk
Csehovot…”
(Várkonyiné M. Anikó)

„Bódikám, hallgass már el, mert extraházit fogsz kapni! És
ne nyikorgasd a szemed!”
(Gaál Anna)

„Furcsa érzés volt, nem értettem, miért ráz az alufólia,
amikor megeszem…”
(Perczel Tamás)

SOKAT, SOKFELÉ
INTERJÚ KISS-SZEMÁN ANNÁVAL (12.D)
Ha jól tudom, te pár évig Csehországban éltél.
Hogyan jutottál ki? Milyen
élmény volt?
Majdnem öt évig éltünk kint
a családommal. Édesapám volt a
Prágai Magyar Kultúrintézet
igazgatója. Eleinte kicsit nehéz
volt, mivel nem tudtam a
nyelvet (semennyire), és kisebb
magyarellenes megnyilvánulások
céltáblájává is váltam, de aztán
idõvel ezek elmaradtak, mert
megismertük egymást.
Milyen hatással voltak rád a
külföldön
töltött
évek?
Nehezítették a beilleszkedést,
hogy idõsebb vagy a többieknél?
Elsõsorban ugye megtanultam csehül (anyanyelvi
szinten), másrészt bepillantást nyertem egy másik
nemzet „titkos belsõ életébe”, világszemléletébe, és ez
segített a sajátom árnyalásában. A beilleszkedést
eleinte talán magam is nehezítettem. De fõleg az volt
a furcsa, hogy hirtelen olyan „nagy” lettem, és
felnéztek rám. Aztán a közösen eltöltött idõ és átélt
események összecsiszoltak minket.
Hogyan élted meg az elmúlt négy évet? Segített
az iskola kialakítani a jövõrõl alkotott terveidet?
Kezdetben átmenetnek tartottam, ugródeszkát az
egyetemre (elsõsorban tanulmányi szempontok

játszottak szerepet). Aztán szép lassan felfedeztem, hogy
sokkal többet is kaphatok és kaptam is (ha nincs Perczel
tanár úr, sose szeretem meg a kémiát, és Várkonyi
tanárnõnek is sokat köszönhetek az emberré válás
folyamatában).
Ismerlek az énekkarból, láttalak a
Balassi-körben. Ezeken kívül milyen
iskolai
(vagy
iskolán
kívüli)
tevékenységekben veszel részt?
Énekelni nagyon szeretek; sajnos
tizenkettedikben már nem jutott idõ
az énekkarra, de azért az osztály- és
évfolyammiséken kiéltük magunkat.
Az idén vállaltam mûszakot a Pingvin
Szigeten is, és azt is nagyon
élveztem, mert sok új ismerõsre
tehettem szert. Egy idõben még a
Diákkamarában is aktívabban részt
vettem (gólyatáborok, kilencedikben
propaganda), aztán alábbhagyott ez irányú lelkesedésem.
Ezenkívül osztályon belül kisebb szerveznivalókban
mindig szívesen részt vettem.
Milyen elképzeléseid vannak a jövõrõl? Hova adtad
be a jelentkezésedet?
Az ELTE – TTK kémia szakára adtam be (nyugodtan
lehet szörnyülködni, már megszoktam…) Elég jó
esélyeket látok a munkaerõpiacon, a biokémia (ami
fõleg érdekel) ugrásszerû fejlõdésben van.
Kovács Zsófi (11.c)
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MINT EGY SZÉP CSALÁD
INTERJÚ PÉCELI GÁBORRAL (12.D)
Mi fog hiányozni?
Ez valójában jövõre fog kiderülni, most még azért
benne vagyok az itteni életben. De a fociszter
meccsekrõl, a 2007-es KIDS-rõl, a nyári osztálytáborokról már most vannak szép emlékeim. Nyáron az
osztállyal olyan dolgokat próbálhattam ki, amikre nem
valószínû, hogy lett volna más módon lehetõségem.
Ilyen alkalom volt például az erdélyi kirándulás tizedik
után és az evezõstábor tavaly nyáron. Aztán hiányozni
fognak még azok az évfolyammisék, amiken mi
zenéltünk, és a lelki napok, mert azokon valahogy
mindenki õszintén megszólalt.
Kedvenc tanár?
Egyértelmûen Perczel tanár úr. Amikor eljöttem
általános iskolából, akkor igazából egy olyan iskolára
vágytam, ahol a tanárok nem csupán munkájukként,
hanem hivatásukként végzik a dolgukat. Nemcsak
leadják az anyagot, hanem igyekeznek megszerettetni a
tantárgyukat. Nemcsak megszervezik kötelességbõl az
osztálykirándulásokat, hanem közösséget próbálnak
építeni. És ez itt megvalósult: Perczel tanár úrnál azt
éreztem, hogy amellett, hogy van egy szép családja,
tényleg ránk szánta az idõt, és igyekezett aktivizálni
minket.
Legjobb élmény?
Amikor tizedikben az én gólommal vertük meg a
12.c-t a fociszter bronzmeccsén. Vagy amikor a Stibóval
evezõstáborban az utolsó nap beborultunk, és majdnem
elkaszáltuk a tahitótfalui híd lábát.

„Mélyen meg vagyok döbbenve, katolikus családok
keresztény gyerekei, és beszélnek matekórán,
bezzeg
a
szakközépben!”
(Ellenriederné M. Éva)
„Jaj, hát ami a könyvben van, az teljesen zavaros,
én sem értettem. Kötõjelek meg zárójelek…”
(Moldoványné W. Katalin)
(Halmazállapot jellemzés): „Ez az a fok, ahol kezd
a dolog gázzá válni.”
(Thúróczy Éva)
Mozart rohadt jó volt, de hullacsórón halt meg.
(Szemkeõ-Martin Orsolya)
Attól még, hogy terhes lesz, nem biztos, hogy nõ!”
(Várkonyiné M. Anikó)

Hobbid?
A Köbölbe jártam általánosba, és ott tartott
hittanórákat Hervai Pali, és õ 8. osztály után írt nekem
egy levelet, hogy akarok-e járni a plébániára
katekézisre. Én persze mentem, és így kerültem
komolyabb kapcsolatba a Szent Imre Plébániával. És ott
most van egy nagyon kedves közösségem, a „Mind1“ek. Meg „72” lettem, ami azt jelenti, hogy a
plébániának van egy vezetõ ifjúsága, akik a különbözõ
csoportokban szolgálnak, és szervezik a közösségi
életet. Idén én is ilyen vezetõ lettem az 5-6.
osztályosoknál, úgyhogy ez heti két alkalom, ha csak
a katekéziseket nézzük, és ugye még a közösségekkel
csinálunk mindenféle programot év közben, úgyhogy
bátran mondhatom, hogy ez az én hobbim.
Hova jelentkezel?
Elsõ helyen az ELTE angol szakára, emellett a
Sapientia Egyetem katekéta szakára esti tagozaton.
Meszéna László (11.a)

„Az unokaöccs az a nagybácsi reciproka.” (Gaál Anna)
„Diktálok néhány gyümölcsöt, amik keletrõl kerültek
hozzánk: õszibarack, citrom, rizs, szélmalom…”
(Karvázy Balázsné)
„Ne úgy képzeld, Lengyelország a 10. században
nem olyan egységes királyság, mint ma…”
(Karvázy Balázsné)
„Egyszer belém jött egy FIAT kisbusz, és nem vicces,
de
felgyûrõdött,
mint
a
harmonika!”
(Moldoványné W. Katalin)
- Tessék korábban jönni, mert még kapus is
vagyok!
Marci: Melyik csapatban?
(Vincze László)
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Sárba csúszkálós gólyatábor, Pumuklis biológiaóra, magyaros angolóra
(Dömsöd, Arab-öböl, csetlik), letétbe helyezett német sajt, folyosói köszönések,
éjszakai túra Erdélyben, áfonyázás a Gímesben, (ami után mindenki lila lett),
babatabló, éneklõs-lelki három napok, szüneti kártyázások, alternatív nõi
labdasportok a Buborékban, 175 km-es evezés abroszos vitorlázással, BartókPilinszky-Dsida-Radnóti kicsit másként, az elsõ tea a PingvinSZIGeten, métázások,
„Prágai õsz”, hamisítatlan mûvészfilmek a Simplexben, írások a Pingvinbe,
diákkamarás ügyködések, tanárgyónásokat feldolgozó Nepomuki-est, közös
szenvedés a keringõvel, padlósúrolós twist...
Ezen az apró, másnak talán semmitmondó pillanatoktól volt szép a négy év, s
mikor visszaemlékszem majd, milyenek voltak a gimnazista éveim, akkor ezek
jutnak eszembe. Az élményekért köszönet a Nepomuki Szent János osztálynak,
a tanárainknak és a többi „imrésnek”!
Ágh Nóri 12.d

„Kilátás a Sas-hegyre; színes sál; hajnali mise;
népdalverseny; Pingvin-Sportnap; adventi gyertyagyújtás
az aulában; híd; terasz; díszterem; rajzterem; mûvtöri;
imák a harmadik szünetben; Mikulás-est; tókör; a
bioszteremben rám meredõ kitömött hiúz.”

„Játszani azon a színpadon, ahol életében
elõször lépett fel a kis Latinovits Zoltán.”
Kiss Emma 12.a

Mit
jelentett
„imrésnek” lenni?

„Büszkeséggel tölt el, hogy
imrésnek mondhatom magam. A
kötelezettségek,
melyek
ezzel
járnak, sokszor nyûgnek tûnhetnek,
de tudom, hogy ezek a dolgok is
csak azt a célt szolgálják, hogy
jobb emberré válhassak.”

Horváth Mihály 12.d

„Egy olyan közösséghez tartozni,
mely képes volt iskolán kívüli
alkalmakkor is összetartani és
támogatni a meggyengülteket…”

„Imrésnek lenni olyan volt, mint egy burokban élni, ahol
elõkészülünk a világ befogadására. Nemcsak tanítottak, de
neveltek is minket, és aki valaha imrés volt, az is marad
örökre.
Az elõadások, a Szent Imre-napok, az egyenruha, a
farsang és a kirándulások hangulata mind hozzátartozik
az imrés léthez.
Sebõ Saci 12.a

„Sok új barátság, hosszú kóruspróbák,
álomittasan csatangolni a folyosókon
koncert
elõtt,
esti,
narancsos
lámpafényben hazamenni, nevetni,
tanulni, szenvedni, keresztutat járni.”
Orbán Janka 12.d
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„Ebben az iskolában valamilyen szinten otthon
érzem magamat, mert olyan diákokkal és tanárokkal
lehetek együtt, akik hasonló értékrendet vallanak, mint én.
Ezeknek a keresztény értékeknek a felvállalása az iskolán
kívül számomra kötelesség és kihívás.”

„Megismételhetetlen hülyeségeket mûvelni
pótolhatatlan emberekkel.”
Vásárhelyi Zsófia 12.a

„Naponta négy emelet föl, a jobb oldali utolsó
terembe. Napsütés nélküli évek, mivel termünk északi,
de napsütéssel teli évek, melyeket az emberektõl
kaptam. Örömmel fogok mindig gondolni az osztályra
(sok nevetés, tréfa és izgulás is), a nyári
osztálytáborokra, az összes közös programra.”
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„Az idejáróknak van egyfajta szentimrés identitása. Csak
most veszem észre, hogy nekem is. Örülök neki, hogy
idejárhattam. Egy a hibáival együtt is jó iskolába és egy
még jobb osztályba. Pingvin-SzIGet, Simplex, ezek a
szavak egy szentimrésnek sokat mondanak. Ezeken kívül
volt egy csomó jó program. És még okosodtam is. Nem
kicsit, nagyon. Na, sün!”
Stibrányi Márton 12.d

„Mintha egy védõburok venne körül, amirõl
lepattannak a külsõ világ szennyei. Olyan, mint a
magzatot védõ anyaméh.”
Rigler Ádám 12.d

„Olyan közösség tagjának lenni, mely
aktív életet él, rengeteg lehetõséget nyújt
és felkészít a nagybetûs életre.”

„Nem csupán a tanításról/tanulásról
szól minden. Az erkölcsi nevelés is fontos
szerepet kapott. A lelkünkkel is törõdtek.”

„Ezt csak az érzi, aki közénk tartozik.
Nemzeti keresztény nevelés és minden
másnál szorosabb közösség.”
Paár István 12.d

Z Ó

„Egy összetartó nagy családba
tartozás, közös kirándulások, programok
és a gólyatábornak az élménye…”

„Tartalmas és érdekes; hogy kinek mivel, az már
magánügy, de biztos, hogy nem unatkozott senki sem.”
Csontos Anna Zsófia 12.a

„Nehéz kérdés. Ahogy visszaemlékszem a négy évre, a heti
monotonitás jut rögtön az eszembe. Mindennap felkelni, belépni
abba a bizonyos nagy, sárga épületbe azon a bizonyos nagy kapun,
eltölteni 6-7-8 órát, sétálni a zöld szekrények között, avagy futni,
hogy ne kapjunk késést. De mégis mindennap más volt, minden
napnak megvolt a maga szépsége, bosszúsága, sikere vagy kudarca.
Persze mindezek abban a bizonyos imrés hangulatban, amit csak mi,
imrések ismerünk.”
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Ballagó õrsvezetõink
Kosik Anna (12.b) õv.
433. Szt. Bernát Cscs.
Béka õrs

Vajna zita öv. 25. Szent Imre Cscs. Szamóca õrs
Nahimi Botond (12.b) sõv.
25. Szent Imre Cscs.
Skorpió õrs

Péczeli Gábor (12.d) csop. vez.
Plébániai hittancsoport 5-6. osztály B.C. Szent Imre
Plébánia

Rónaszéki Aladár (12.d) õv.
836. gyömrõi gr. Teleki László Ccs.
Bivaly õrs

Vajna Rita öv. 25. Szent Imre Cscs
. Békalencse õrs

Szima-Mármarosi Balázs (12.a) õv.
25. Szent Imre Ccs. Vakond õrs
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KÜLÖN ÉS EGYÜTT
INTERJÚ VAJNA RITÁVAL (12.C)
ÉS VAJNA ZITÁVAL (12.A)
Továbbra is egy intézményben folytatjátok? Hova
mentek tovább? Miért oda?
Rita: Nem, nem egy helyre szeretnénk menni. Én a
SOTE fogorvosi karára jelentkeztem. Kiskorom óta
orvos szeretnék lenni. Aztán késõbb sokat kellett
fogorvoshoz járnom, és valahogy megtetszett, hogy
olyan aprólékos, precíz munkákat végez a doki, amihez
kell egy kis kézügyesség is...
Zita: Elõször építész szerettem volna lenni, mert
mindig nagyon szerettem rajzolni, tervezgetni... ezért
tavaly matek és kémia faktra jártam, és ez elég volt
ahhoz, hogy rádöbbenjek, valahogy nem nekem való
ez a reál vonal…
Nyáron sokat hallottam a jogi karról,
és
megtetszett,
ezért elég nagy
váltás volt idén év
elején a töri fakt,
de a törit szeretem
és érdekel is.
Milyen volt külön
osztályba járni 6
évig?
5-6. osztályban
volt az „egyforma
k o r s z a k u n k” .
Ugyanolyan ruhákat
hordtunk, sokat voltunk együtt, és minden alkalmat kihasználtunk, hogy
megtévesszünk másokat. Aztán megelégeltük a
folyamatos „ikrezést”, azt, hogy csak „ikreknek” szólítanak, de a „Ritazita, gyere ide” is többször elõfordult.
Ezért hetedikben külön osztályba mentünk. Azóta csak
egy ugyanolyan cuccunk van, amit egyszerre csak a
szülinapunkon veszünk föl. Ez így nagyon jó volt, mert
sokkal több embert ismertünk meg a külön osztály,
külön baráti kör miatt, és már az életünk is különbözõen
kezdett folyni, mostanában pedig már szinte csak
otthon vagyunk együtt.
Sulin kívül mennyire vagytok különbözõek, mennyire
más az érdeklõdési körötök?
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Zita: A természetünk teljesen más, Rita sokkal
nyugodtabb és toleránsabb, én hamarabb felkapom a
vizet, pörgõsebb vagyok. Ritát, ha egyszer nagy nehezen
sikerül is feldühíteni,
kb. öt perc múlva
már vigyorog, és
nincs semmi baja.
Rita: Amúgy sulin
kívül hasonló dolgokkal foglalkozunk:
zongoráztunk
10
évig, szobrászkodtunk a suliban, RGztünk 6 évig, most
ennek folytatásaként
elkezdtünk
balettozni, ami már kiskori vágyunk volt
(anyukánk balerina
volt). Meg mindketten õrsvezetõk vagyunk.
Melyik volt a legjobb év, esemény?
Zita: Nekem az utolsó, a 12. év eleji toscanai
osztálykirándulás volt a legemlékezetesebb, és a krakkói
osztálykirándulás kilencedikben. A legjobb élmények
közé tartozik még a szalagavató és az elõtte való
egész készülõdés. A legjobb év talán a 11. volt,
szerintem akkorra alakult ki és rázódott össze az
osztály. A másik nagyon jó év és egyben egyfajta
válaszvonal a 9. volt: amikor kezdett az osztály
felnõni... és nagyon jó volt, hogy még nem volt semmi érettségi, nyelvvizsga vagy vizsga.
Rita: Szerintem a 9. és a 11. év volt a legjobb. A 9.
azért, mert ebben az évben változott meg a legjobban
az osztály. Ekkor kezdett kinyílni a szemünk…
kisgyerekbõl kezdtünk lassan felnõni: elsõ igazi bulik, elsõ
szerelmek… A 11. pedig azért, mert még teljes volt a
gondtalanság. Belefért sok osztályprogram, buli stb.
Legjobb élmények? Hát… igazából nagyon sok van.
Például a tavalyi, nyári evezõs tábor felejthetetlen
élmény volt, a németországi kirándulás Landshutban,
meg persze 12. elején a szalagavatós próbák, a
készülõdés és maga a szalagavató.

Szima Mármarosi Eszter (10.c)
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Aki szintén ide járt
BESZÉLGETÉS PERCZEL ISTVÁNNAL,

A

Budapestre látogatott Perczel István, Svájcban élõ ciszterci
öregdiák, aki Perczel Mór 1848-as honvédtábornok
dédunokája. Mivel én meg a tábornok öccsének vagyok
a szépunokája, érdekelt, hogy vajon milyen lehetett távoli
rokonomnak hetven évvel ezelõtt ugyanebbe az iskolába
járnia.
Milyenek voltak az elsõ évek a Szent Imre
Gimnáziumban?
Én 1939-ben kezdtem ide járni. Abban az idõben egy
évfolyamon két osztály indult egyenként 50-60 fõvel, de
Zsigmond Loránd atya, osztályfõnökünk (röviden csak oszi), így
is rendet tudott tartani közöttünk. Az algimnazisták csak
rövidnadrágban járhattak iskolába még télen is, bár akkor térdig
érõ zoknival. Persze a hosszúnadrágos fõgimnazisták emiatt a
viselet miatt nagyon lenézték õket. Az iskolai ünneplõ sötétkék
bocskai volt.
Milyen nehézséget jelentett a II. világháború a
tanulmányok alatt?
1944 márciusában szénszünet címen a bombázások
miatt mindenkit hazaküldtek.
Õsszel is nehezen indult az
iskola: minket, 14 évnél
idõsebbeket leventének képeztek, majd a szovjetek érkezésekor a nyilasok egy ásóval
és egy páncélököllel útnak
indítottak, hogy ássuk be
magunkat, és lõjük a tankokat. Én csak tüdõgyulladásomnak köszönhetem, hogy
megúsztam a bevetést. Bérházunkat a Karinthy Frigyes úton két darab 250 kg-os bomba és
vagy 200 darab akna és tüzérségi lövedék érte. A hat
emeletbõl csak az alsó kettõ maradt meg, de szerencsére mi
az elsõ emeleten laktunk. Aztán romeltakarításra fogtak be
minket az oroszok, és a végén mindenünket elvették. Csak
sovány vigasz volt, hogy az õrmester és az õrnagy a lopott
holmikon elõttem verekedett össze. Végül ’45 õszén a szovjet
városparancsnok ünnepélyesen megnyitotta az évet, és a
tanítás visszazökkent a régi kerékvágásba egy idõre.
Milyen csínytevések voltak divatban a fõgimnazisták
között?
Mivel minden paptanár a most is használatos fekete-fehér
habitusban tartotta az órákat, az volt a kunszt, hogy ki tud
levágni zsilettel az övrõl lelógó rojtok közül egyet észrevétlenül
az óra alatt, mikor végighalad a tanár a padok között. Persze
a vaksibb, öregebb szerzetestõl szerzett „skalpok” csak

SVÁJCBAN

ÉLÕ CISZTERCI ÖREGDIÁKKAL

kevesebbet értek. Sajnos Brisits Frigyes igazgató úr túl éber volt,
és egy-egy ilyen kísérletre hatalmas pofonnal válaszolt.
Milyen volt a viszony a margitosokkal?
Mivel ide csak fiúk, oda csak lányok jártak, gyakran
kimentünk tanítás után a sarokra, és azt kiabáltuk az
egyenruhás lányoknak:
„Rakott szoknya, fehér blúz tetszik igazán,
Margitos növendék a legszebb lány Budán!”
Melyik volt a legviccesebb történet a nyolc év alatt?
Egyszer egy öltözõi verekedés során összetört egy vécécsésze.
A testnevelõ tanár, aki civil volt, nagy mérgesen bejött, és
kiabálni kezdett: „A fenébe, miért kellett összetörni a
vécékagylót? Most ennek is én iszom meg a levét!”
Hogy zajlott az érettségi?
Arra emlékszem, hogy latinból is kötelezõ volt írásbelizni:
Tacitus Germániájából kellett fordítanom egy részt. A szóbeli
vizsga a díszteremben zajlott. A vizsgabizottság a színpadon ült,
és nekik kellett felelni. Magyarból szerencsémre Zrínyit húztam,
akit nagyon jól ismertem, mert
hallottam róla, hogy dédapámat, Perczel Mórt és két
testvérét elvitte annak idején
nevelõjük, Vörösmarty Mihály
Szigetvárra, hogy beszéljen
nekik a költõrõl és törökverõ
õsérõl. Ez a tény keltette fel
az én érdeklõdésemet is a
Zrínyi család iránt, és az
érettségin ennek nagy hasznát
láttam. Végül is kitûnõre
vizsgáztam.
Hogyan
került
végül
Svájcba?
Elsõéves vegyészmérnök hallgató voltam a Mûegyetemen,
már túl az elsõ sikeres vizsgákon, mikor egy önfeledt tavaszi
Gellért-hegyi séta alkalmával igazoltattak, majd minden
magyarázat nélkül bevittek az államvédelmi hatóság emberei, és
8 napig ki sem engedtek. Párszor összevertek, de ma sem
tudom, hogy miért. Talán csak meg akartak félemlíteni, mint
akkoriban sokakat? Mindenesetre sikerült, mert ’49-ben szökni
próbáltam nyugat felé. Sajnos elkaptak, és ennek most már
egy fél év fogda lett a következménye, és az, hogy az
egyetemet többé nem folytathattam. 1956-ban aztán éltem a
lehetõséggel, és Bécsbe menekültem, ahol végre befejezhettem
tanulmányaimat, ’69-tõl pedig Genfben kaptam állást.
Köszönöm a színes élményeket, és további jó egészséget
kívánok!

Perczel Ambrus (8.a)
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A 290. számú auschwitzi fogoly
Wieslaw Kielar: A 290. számú auschwitzi fogoly
(Kossuth, 1981)
Olyan az egész, mint a kínban és szenvedésben
fogant torz vigyorgás. „Ami ebben a pokoljárásban
vonzó – különös, hát a borzalomnak is lehet bája? -,
az maga a szerzõ személye, a vézna, szõke fiúé, aki
öt esztendõt töltött a halál árnyékában. Tizenkilenc
éves volt, amikor a 290-es számot kapta
Auschwitzban, s az érkezésekor még azt
kérdezte magától: „Auschwitz? Az ördög
hallott róla. És milyen lehet egy koncentrációs
tábor? Hamarosan megtudom.” (A tábor
jószerével még nem is állt akkoriban. Aztán
óriási kényszermunka és megsemmisítõ
rendszerré „nõtte ki” magát. És Kielar a
táborrendszerrel „együtt nõtt”, és sok százezer
fogoly követte õt, akiknek óriási többsége
szörnyûséges körülmények között pusztult el.)
„Ami azt illeti, Kielar alaposan megismerte öt
esztendõ alatt a halál világát, és megtanulta a
túlélés mûvészetének minden naprakész csínjátbínját, a fogarany, a cigaretta, a krumpli
csereértékét, illetve az emberélet értékének
teljes semmibevételét. És megismerte a halál minden
fajtáját, mielõtt megismerhette volna a szerelmet, az
életet. Alvilági útikalauz ez a fekete memoár; bemutat
minden pokolbeli látnivalót, végül a halál glosszáriumát
is közli, azt a német „társalgási nyelvet”, amelyet a
rabok és rabtartók egyaránt beszéltek. Az olvasót
magával ragadja a szerzõ egyéni látásmódja. … A
haláltáborok kora után született nemzedékek
megismerhetik ebbõl a könyvbõl azt a világot, amely
ugyan már távoli, de amelyrõl az emberiség nem
feledkezhet meg soha.”
További fontos – és ajánlott - olvasmányok:
Bertrand Russel: A horogkereszt rémtettei
László Károly: Tóparti nyaralás … és további
irodalmi színvonalú visszaemlékezései. A pécsi ciszterci
gimnázium valamikori, tipikus zsidó nagypolgári
családból származó diákja, aki túlélte az auschwitzi
szörnyûségeket, miközben családjának és rokonságának
közel négytucatnyi tagja odaveszett. Svájcban él;
elismert pszichológus és neves mûgyûjtõ. Mindig
tisztelettel és szeretettel emlékezik/emlékezett ciszterci
tanáraira. A tanári folyosón kiállított szerigráfiákat õ

adományozta az iskolának. Két éve a vele történt
nyilvános – és hallatlanul érdekes - beszélgetéssel
emlékeztünk meg a holokausztról.
Alfred Pasternak: Embertelen kutatás (Dr. Mengele
és társainak szörnyûséges „orvosi” kísérletei) az
Akadémiai Kiadó gondozásában.
Párdányi Miklós
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Radnóti-est
(DÍSZTEREM, 2009.

ÁPRILIS

2.)

Szép jó estét kívánok Mindenkinek,
akik eljöttek, hogy Radnóti Miklós születésének
100. évfordulóját együtt ünnepeljük. És külön
köszöntöm azokat a volt Balassi Körösöket,
akik közül többen a színpadon is szerepelnek
majd, és itt ülnek nézõként a sorokban.
Radnóti Miklós … ma este … 3 tételben.
I. Önarcképek
Rápillantás arra, ki vagyok, hogy vagyok
jelen a világban, hogy lehetek jelen úgy, hogy
mögöttem két halott, hogy 12 évesen árva
vagyok.
II. Félelem és reszketés
Mit jelent üszkösödõ romok közt írni a kerge
világ közepén, félni, mint a bika, nem
menekülni, vágyni a tûz melegére, járkálni
halálraítéltként, miközben csak a két karodban
ringatózom élménye tart életben. No, meg az
a sok kis szépség, amely egy gyantacsöpp vagy
egy kezemre szálló szarvasbogár élményébõl
születik.
III. Végkifejlet
És ezek az apró élmények tartanak életben,
határozzák meg, ki vagyok és hol vagyok, hogy
nem tudhatom, másnak e tájék mit jelent,
nekem szülõhazám itt, e lángoktól ölelt kis
ország…
És mindezt átfogja a döbbenetes valóság:
„Oly korban éltem én e földön
Mikor ki szót emelt, az bujhatott”
Mi mögé, hová lehet elmenekülni – magunk
elõl, a világ elõl? Milyen maszkokat hordunk,
hogy sebezhetõségünket elrejtsük? És itt segíthet
a zene: a Stabat Mater. Mert van valaki, aki
vállalta a sebeket – Radnótiért és értünk, talán
az est végére nem lesz szükségünk az
álarcokra.
„Sebeivel sebesítsen,
Szent mámorba részegítsen
Buzgó vérével Fiad.”
Szép estét kívánok Mindenkinek!

Várkonyiné Mihályi Anikó
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Oly korban éltem én e földön...
...és oly korban élek én most, hogy talán meg tud
szólalni újra az a költõ.
Legalábbis ezt éreztem, ezt tapasztaltam akkor,
amikor újra gimnazistává lettem,
újra felvehettem a kortalanság
álarcát, és felmehettem a színpadra,
hogy
találkozzunk
egymással.
Tizenöt éve álltunk ezen a
színpadon elõször, kevesen, izgatottan a kedvenc verseinkkel,
amiket erre az alkalomra, a Balassi
Kör elsõ estjére kerestünk magunknak. Aztán az évek során
megszólaltattuk Balassit, József
Attilát, Tamkó Sirató Károlyt, Ágai
Ágnest, Szabó Lõrincet, Pilinszky
Jánost, Ady Endrét... Éltettük a
földet és a tüzet, a nyelvet és a
szépséget,
megidéztük
a
reneszánsz és a barokk kort...
Tizenöt év... Sok vagy kevés, nem
tudnám megmondani, mintha egy pillanat
volna az egész, de mégis... Most egy másik
generációval karöltve, velük találkozva léptünk a
színpadra, sokan közülük nem is éltek még, amikor én
elõször felléptem oda. És Radnóti kellett a találkozáshoz.
Mert ez az est kicsit más volt, mint a többi – nekünk,
akik akkor, ott

fenn a színpadon találkoztunk nemcsak Radnótival,
nemcsak a hallgató közönséggel, hanem egymással is.
Álarcaink mögé bújva, rejtõzködve bátrabban néz,
többet lát meg az ember. És
akaratlanul is sokat láttat. A szem, a
tekintet
leplezetlenebb,
nyíltabb,
kutakodóbb, mint máskor, talán pont
azért, mert nincs semmi, ami elterelje
róla a figyelmet. És nincs semmi más,
amibe kapaszkodni tudnánk. És
mindenkirõl lefoszlott a kor, lefoszlott
az idõ, csak a mélységes mély és tiszta
szempárokra emlékszem, amelyekben
ott csillog a bizalom, a várakozás, a
találkozás öröme és felelõssége: a már
volt és a még eljövõ örömök,
veszteségek, fájdalmak, szerelmek tükrei.
És paradox módon csak addig tartott ez
a felelõtlen és gyönyörû kitárulkozás,
amíg álarcaink mögül, a rejtek
biztonságából
szemlélõdtünk...
Ám
mindeközben megszólalt Radnóti. Az õ
szavai, az õ formái, ritmusa és a mögöttük megbúvó
élet és halál, öntudat és alázat. És álarcok nélkül benne
találkoztunk: várta, hogy talán megszólal újra. És
hiszem, hogy megszólalt. Hogy álarcban, álarc nélkül:
létrejött a Találkozás.
Fábián Annamária

A RADNÓTI-

Dr. Várkonyi Gáborné, a Balassi Kör
vezetõje által összeállított és a
Mûvészeti Munkaközösség által
megvalósított Radnóti-emlékkiállítást Dr.
Párdányi Miklós személyes kötõdésû
élmények felelevenítésével nyitotta meg,
majd ezt követõen Tomcsányi Árpád
elõadásában Radnóti Miklós Töredék
címû verse hangzott el.

Algimnázium
5-6. korosztály
1.
Tóth
Zsuzsanna
(Berzsenyi Eszter)
2.
Kalabay
Márton
(Berzsenyi Eszter)
3. Hernádi Sára 5.b
(Szendrõdy Dorottya)
7-8. korosztály
1. Ungvári Álmos 7.b
(Dr. Kemény Gáborné)
2. Péterffy Lili 7.a
(Szendrõdy Dorottya)

SZAVALÓVERSENY EREDMÉNYEI

3. Péter Flóra 8.a
(Almássyné M. Mária)
6.a
5.a

Fõgimnázium
Kiemelt I. hely: Tomcsányi Árpád 12.a
(Várkonyiné Mihályi Anikó)
I. hely: Bakos Viktória 12.d
(Várkonyiné Mihályi Anikó)
II. hely: Bánki Dániel 9.b
(Várkonyiné Mihályi Anikó)
III. hely: Lázár Csanád 10.d
(Posta István)
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Az Európai Parlament Modell VIII. nemzeti ülése
SZEGED, 2009.MÁRCIUS 12-18.
A közelmúltban tudomást szereztem arról, hogy az
iskolában vannak olyan diákok, akik azt sem tudják,
hogy a közvetlen közelükben is mûködik a MEP. Nyolcadik alkalommal rendezték meg Magyarországon a
diákoknak szóló rendezvényt. Minden évben
más városban tartják,
idén Szegeden volt a
sor. Az iskolából tizenegyen
mentünk
Bencze Dávid tanár
úrral
együtt.
A
felkészítés során az
Európai Uniós ismeretek mellett idén még
fokozottabb hangsúlyt
kaptak a retorika és
vitakultúra gyakorlatok.
Szegeden az állandó
szállásunk az Ady Kollégium volt, innen indulva
jártuk be a várost. Az ország tíz iskolájából érkeztek
diákok, iskolánként tíz delegálttal és tíz témával. Az
elsõ nap a nyitóünnepség napja volt, elõadásokat
hallgattunk és a delegációk bemutatkozását. Az

elsõ este ismerkedéssel és a régi kapcsolatok
felfrissítésével telt. A második, harmadik és negyedik
napon témák szerint bizottságokra osztódtunk. A még
ismeretlen társaság miatt csapatépítéssel indítottunk a
MEP-et, majd lázas munkába kezdtünk.
A 4. napon este került sor a lobbira, ami arról szólt,
hogy aláírásokat kellett gyûjtenünk egy-egy módosító
javaslatra, ennek az Anna fürdõ adott helyet. Este 11
körül értünk vissza a kollégiumba. Az ötödik és hatodik

napra a célunk, a bizottságok határozati javaslatainak
a megvitatása volt. Mindenki elõvette a MEP-es szerelését: legelegánsabb ruháját, és elindultunk a Szegedi
Akadémiai Bizottság székházához. Itt derült ki, hogy az
elmúlt pár napban készített határozati
javaslatok megbuknak a plenáris ülésen vagy
átmennek. Hat javaslat ment át, négy
viszont a bizottsági tagok nagy sajnálatára
megbukott. Este még volt egy fogadás a
Ságvári Gimnáziumban, ahol kihirdették az
eredményeket. Az iskola diákjai ismét
szépen szerepeltek. A százas rangsorban
Fedor Gábor és Sármásy Márton 11.c–s
diákok az 5-6. helyet érték el! A fogadás
után pedig nagyon
jó
társaság
verõdött
össze, és nekiindultunk „levezetni a feszültséget”; ha
rajtunk
múlt
volna, reggelig
bulizunk.
Az
utolsó nap kicsit bágyadtan
ébredtünk,
megreggeliztünk, és vonattal
hazautaztunk. Én idén
mentem elõször, de
fenomenális élmény
volt számomra.
A tavaly elsõ helyen végzett Szikora
Gergely, 12.a–s tanuló
részt vett Pozsonyban nemzetközi ülésen, ahol olyan jól
szerepelt, hogy idén
a ciprusi nemzetközi ülésen bizottsági elnök. Itt a MEPet olyan komolyan veszik, hogy maga a köztársasági
elnök rendez fogadást a diákok számára. Gergely az
Alapítvány támogatásával juthatott ki Ciprusra. Az
egész felkészülést Bencze Dávid vezeti és koordinálja
már évek óta. Köszönjük támogatását és segítségét!

Balog Klaudia (10.a)
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A

REÁLGAZDASÁGI VÁLSÁG HOSSZÚ TÁVÚ
KÖVETKEZMÉNYEI

Idén a Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságába
kerültem, témamegjelölésünk a reálgazdasági válság
hosszú távú következményeinek mérséklésérõl szólt.
Elsõre komoly témának tûnt, és sajnos – mivel nem
vagyok szakképzett közgazdász - másodikra is. A felkészülési idõszakban komoly munkát kellett végeznünk.
Számos jeles közgazdász szakemberrel (Hamecz István,
Dr. Simai Mihály) és még EP képviselõvel (Schöpflin
György) is módomban állt találkozni. A bizottsági
munka, nemcsak a téma nehézsége, hanem a bizottsági tagok felkészültsége miatt sem volt könnyû. A
bizottságiban csak a német és cseh képviselõtársaimmal
tudtam érdemi munkát végezni, a többi hét (magyar,
finn, francia, román, holland, spanyol és ír) delegált
sajnos a válság alapvetõ „anatómiájával” sem volt
tisztában.
Úgy gondolom, hogy két nap bizottsági munka alatt
elég átfogó határozati javaslatot csináltunk. Törvénymódosítás javaslatainkban kitértünk CDO-k
többszöri feldarabolásának betiltására. A CDO nem
más, mint Collaterized Debt Obligation, vagyis a
strukturált kötvények egy típusa: „járulékos fizetési
kötelezettség”. Elsõsorban ezek áttekinthetetlensége
okozta a mostani válságot.
Ezen kívül tõzsdei szigorító törvényeket alkottunk, az
Európai Árfolyam Mechanizmus II felülvizsgálására is
javaslatot tettünk. A bizottsági munka során elkezdtük
egy közös európai kötvénypiaci modell megalkotását,
de idõ szûkében nem volt alkalmunk érdemlegesen
kidolgozni a javaslat ezen részét.
A plenáris ülés Határozati javaslatunkat 58 igen, 19
nem, 22 tartózkodás és a bizottsági elnökök
támogatásával elfogadta.
Sármásy Márton (11.c)

39
KÖSZÖNÖM A SZÓT, TISZTELT ELNÖK ÚR!
TISZTELT ELNÖKSÉG, TISZTELT PLENÁRIS!

A Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága idén
a pénzügyi és annak következtében kialakult
reálgazdasági válság elleni közös, hatékonyan koordinált fellépéssel foglalkozott. Ugyan ez egy
komplex problémakör, néhány alapvetõ tényezõ
tisztázásával máris átláthatóbba válik.
Elõször is érdemes leszögezni, hogy a válság nem
más, mint egy adott rendszer átmeneti zavara, amely
ellehetetleníti a tényleges feladatra szánt mûködését,
tehát ez nem összekeverendõ a rendszer összeomlásával.
Mi okozta ezt a zavart? Olyan emberi mulasztások
végzetes kombinációja, amelyeket hatékony fellépéssel
idõben meg lehetett volna elõzni. Itt érdemes megjegyezni, hogy olyan árulkodó jelek figyelmeztettek a
veszélyre, amelyek már rég egyértelmûvé tették az
aktuális gazdaságpolitikai modell kulcsfontosságú részeinek hosszú távú fenntarthatatlanságát.
A bizottság azt a célt tûzte ki, hogy ezen
hiányosságokat orvosolja. Röviden összegezném erre
vonatkozó javaslatainkat:
a spekulatív tõzsdei támadások, a strukturált
derivatívák és hitelminõsítõ intézetek nem kellõen átfogó szabályozásának megoldása mellett a hitelfelvevõk felelõsségét sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Ennek megfelelõen megtettük a hiányos gazdasági
alapismeretek pótlására irányuló elsõ lépéseket. Ha a
zavart kiváltó problémákra már találtunk megoldást,
a legkényesebb kérdés a leginkább károsult közszférát
érintõ problémák enyhítése, amelyre szintén átfogó
választ adtunk.
Említettem a múltat és a jelent, ne feledkezzünk
el a jövõrõl sem. Ha pedig távlatokban gondolkodunk, az Európai Monetáris Unió bõvítési
mechanizmus újragondolása és a hosszú távon
jelentkezõ következmények kutatása is
elengedhetetlen.
Az egész bizottság nevében állíthatom, hogy
határozati javaslatunk nemcsak a közös uniós célokat,
hanem a tagállamok egyéni érdekeit is maradéktalanul kielégíti!
Köszönöm a szót!

Sármásy Márton, a Gazdasági és Monetáris Ügyek
Bizottságának egyesült királysági delegáltja
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International MEP 2009. márc. 29 – ápr. 5, Nicosia, Ciprus
Valamikor január közepén kaptam egy telefont a
magyarországi Modell Európai Parlament egyik vezetõ
tanárától, aki az európai központtal való kacsolattartásért felelõs. Ebben nagy meglepetésemre és örömömre azt mondta, hogy Mrs. Anna van Sminia, a
MEP kitalálója és szervezõje értesített, hogy szeretné,
ha részt vennék a tavaszi nemzetközi ülésen bizottsági
elnökként, és nem mellesleg azt is közölte, hogy az ülés
Cipruson lesz. Valahogy így kezdõdött az újabb MEPes kalandom, immáron a negyedik.
Mivel az õszi, pozsonyi
ülésrõl írt cikkben már beszámoltam a MEP mûködésérõl és a delegáltként való
részvételrõl, most inkább arra helyezném a hangsúlyt,
hogy
Ciprus
és
a
„biz(ottsági) elnökösködés”
miben volt más.
Mivel Ciprus egy viszonylag kis
ország, amely rendkívüli módon igényli a nemzetközi figyelmet, a tény, hogy
idén tavasszal ott rendezték meg a
MEP-et, kiemelt jelentõséggel bírt.
Nagy figyelmet kapott a rendezvény,
mely
megmutatkozott
az
újságcikkekben, a támogatói stábon és
a kiemelt vendégek listáján. Utóbbi
listát a ciprusi köztársasági elnök úr vezeti, aki sajnálatában, hogy nem vehetett részt a megnyitó ünnepségen, péntek estére koktélpartit szervezett a rezidenciájának kertjében, ahol nagyra méltatott minket és
Mrs. van Sminiát, a projekt fõszervezõjét. Azonban az
ottani Országgyûlés elnöke is mondott értékelõ beszédet a plenáris ülésrõl, sõt, a ciprusi kormány oktatási
minisztériumának államtitkára folyamatosan felügyelte a
programot. Csütörtök este Nicosia (a fõváros) polgármestere rendezett fogadást számunkra. Mindezek után
még minden delegáltat a saját nagykövetségén is vendégül láttak, ahol a nagykövet úrral és közvetlen hivatali segítõivel beszélgethettünk kellemes és oldott
hangulatban. Ez az alkalom már szinte „eltörpült” a
többi illusztris fogadás mellett. Tény, hogy nagyon
jólesett mindegyikünknek a hazai ízek felvonultatása a
nagykövetségi fogadáson, ugyanis a ciprusi konyhamûvészet igen ízletes, de viszonylag hamar megunható. A
nagykövet urat hálából iskolánk évkönyvével ajándékoztam meg. A szervezés kíválóságát azzal

koronázták meg, hogy a búcsúpartit a Hilton szálló
egyik elegáns termében tartották, ahol a sokfogásossvédasztalos lakoma után letáncolhattuk a vacsorát.
Bizelnöknek lenni sok mindenben más. Ezt elõször a
gép landolása után 4 órával tapasztalhattam meg, amikor egy alvásmentes éjszaka (éjjel utaztunk) után kellett
csapatépítést levezetni, bárminemû szakképzett segítség
nélkül. Itt adtam hálát kezdeményezõkészségemnek,
sokszori csapatépítési tapasztalataimnak és az
improvizációs képességeimnek. Ezek
után mivel bizelnökként teljesen független, a vitát érdemben nem befolyásoló szerepet kellett betöltenem, hálás
voltam
a
türelemnek
és
az
önfegyelemnek, amivel az Úr abban a
pillanatban megáldott, amikor a
bizottságom, a NATO és EU viszonnyal
foglalkozó bizottság a témához minimálisan sem kapcsolódó
dolgokról
kezdett
vitatkozni. A plenáris ülések
alatt külsõ szemlélõként,
beleszólási
jog
nélkül
figyelhettem az eseményeket
a karzatról, ami akkor volt a
legizgalmasabb, amikor a mi
bizottságunk került napirendre, és nagy meglepetésemre, de reményeimet beteljesítve elnyerte a
parlament tetszését, és a javaslat átment. Azonban az
utazás legérdekesebb része az egész magyar csapat
számára kétségkívül a magyar ENSZ békefenntartók
Szent István táborába tett látogatás volt. Míg a többi
delegáció Nicosiában nézett várost, minket a követség
kisbuszával kivittek a fõvárostól fél órára lévõ táborba,
ahol nagyon meleg fogadtatásban részesültünk, mind a
táborparancsnok, mind a magyar küldetés parancsnoka
részérõl, aki elmesélt mindent, de tényleg mindent, amit
tudni lehet bennfentesként a szigeten dúló görög-török
viszályról. Véleményformáló és közvetlen elõadása után
jött a látogatás látványos része, a kevlár repeszálló
testpáncél felpróbálása, a tömegoszlató felszerelésbe
öltözés, a fegyverpróbálgatás, a híres-neves kéksisak
kipróbálása és minden olyan dolog, ami érdekes és
izgalmas egy ilyen egyedülálló lehetõség során.
Összességében egy felejthetetlen egyhetes élményben
volt részem, és hálás vagyok az iskolának, hogy részt
vehettem benne, köszönöm az alapítvány támogatását.
Szikora Gergely (12.a)
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Sandomierz 2009
Címszavakban: Szent Cirill és Metód ünnepe (másnak
Valentin…), február 14. Sandomierzben konferencia.
Keresztény
demokrácia
Európában.
Keresztény
testvériség a visegrádi országok népei között.
Szentimréseket várnak megint. Huszonhat énekeshangszeres ismétli meg az öt évvel ezelõtti csodát:
könnybe lábadt szemû püspök atyák, meghatott
papok, szerzetesek és világi
hívõk százai ünneplik maroknyi
csapatunkat.
Sandomierzi
székesegyház. Hosszan vonuló
asszisztencia: Ecce sacerdos
magnus… Erdõ Péter bíboros
atyánk képviseletében Udvardy
György püspök atya. És
Ternyák Csaba egri érsek atya,
a magyarországi katolikus
testvérek nevében. A régi jó
barát: Jan Zimny atya. És
Dzega
püspök
atya!
A
konferencia lelke mindkettõ.
Kivételes szeretettel a gyerekeink
iránt.
Két nap csodája számunkra: Lengyelországban igazán
nagyon szeretnek bennünket. Õszintén, minden
álcinizmus mellõzésével, csak úgy egyszerûen. Ide még
visszajövünk. Gaude Mater Polonia!
Szentkereszthegy,
a
maga
Szent
Imre
vonatkozásaival. És bronzszobrával a bejáratnál.
Nagyon megható egy valamirevaló szentimrés diáknak!

Zarándokok nagymiséje. Alig csíptük el az elejét, olyan
nehezen értünk oda a nagy hóban. De a misézõ atya
bevezetõ szavai alatt már hangoltunk is… Csodálatos
akusztika. Gyerekek muzsikálnak, mint az angyalok.
Polgármester ebédje. Károly atya idegenvezetése.
Missziós kispapoknak szerenád a sok afrikai missziós
emlék között. Rengeteg hó.
Kraków. Reggeli mise
Lõrinc atyával. Mátyás
atya
magyar
szívû
lengyelsége.
Szabadnapot kért, hogy a kis
magyaroknak megmutassa a várost. És a
nagy magyaroknak is,
jut eszembe. Hiszen a
kedves Márki Judit
nénivel együtt még egy
kis zarándokcsoport is
jött velünk, Lõrinc atya
vezetésével. Fantasztikus
ebéd.
Wawel.
Szent
Hedvig. Katyni emléktábla. Báthori István. Hogy lehet
ennyi mindent befogadni két nap alatt?
Mindenkinek
nagy
köszönet:
szervezõknek,
meghívóknak, iskolánknak és a jó szülõknek, akik ismét
bíztak bennünk annyira, hogy szemük fényét útra
bocsátották velünk. Életre szóló élményt kaptunk és –
talán – szereztünk is.
Farkas Mária tanárnõ

X. ORSZÁGOS RAJECZKY BENJAMIN GREGORIÁN- ÉS
NÉPDALÉNEK/NÉPI HANGSZERES VERSENY
Gregorián ének verseny:
A gregorián ének versenyen ezüst
minõsítést kapott:
Rajeczky Benjamin Gyermekkar
(az ötödik és hatodik osztályosok
kórusa)
Rajeczky Benjamin Sc ola
(hetedikesektõl kilencedikesekig)

A népdalének/népi hangszeres
versenyen arany minõsítést kapott:
Szóló:
Várallyay Nóra 5.b – a zsûri
különdíjával
Éry Franciska 9.b
Csány Cecília 11.b
Kettõs:
Csányi Janka 8.a – Péter Flóra 8.a
Vajna Rita 12.c – Vajna Zita 12.a

Együttes:
„Babszemek”: Csányi Sára 5.a –
Csányi Katalin 10.c – Halmy Zsófia 11.d
A zsûri tagjai:
Gregorián:
Béres György
Ifj. Sapszon Ferenc
Csányi Tamás
Népdal/népi hangszer:
Dr. Tari Lujza
Vakler Anna
Farkas Éva
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„Bújt a gonosz, és úr volt az igazság”
Országos Középiskolai Történelem Verseny – Lakitelek
(I. helyezést ért el az Etelközi Betyárok (11.b) csapata:
Filep Tamás, Michaletzky Luca, Ónody Róbert, Pásztor
Melinda, felkészítõ tanár : Kovács Örs)
Diákszemmel:
Az egész valamikor novemberben kezdõdött, mikor
Kovács Örs tanár úr meghirdette, hogy a
Templomos Lovagrend és a Lakitelki
Népfõiskola
országos
történelmi
versenyt hirdet. Gondolkodtunk, és
Luca vezetésével úgy döntöttünk,
hogy megpróbáljuk. Négyfõs csapatunk megkezdte a felkészülést a
megadott témákból: õsmagyarság
története, honfoglalás, Árpád-ház. Az
elsõ forduló még januárban volt
Budapesten, amelyen a kb. 100
benevezett csapat vett részt. Az elsõ
fordulót 9 pontot verve a másodikra
megnyertük, s a rajtunk kívül továbbjutó 59 másik csapat társaságában két
hét múlva Lakitelekre utaztunk, hogy
megírjuk a második fordulót. Ezt már 30 pontos
fölénnyel nyertük meg. Így jutott bõven idõnk tanulni,
egészen a március 26-27-én a Lakitelki Népfõiskolán
megrendezésre kerülõ döntõig. Ide 20 magyarországi és
5 erdélyi csapat került be. Az elsõ napon tartott
írásbeli fordulót 50 pontos fölénnyel nyertük meg,
sajnos a verseny szabályai miatt minden forduló mindig
0 pontról indult, így a másnapi 12 csapatos szóbeli
döntõre is maradt izgulnivaló. Bár a gyõzelem hatására
este nem a tanulást, hanem a lazítást választottuk. A
döntõ fél 10-tõl délután 2 óráig tartott, ahol elég
szoros verseny alakult ki, de szerencsére – minden
viszontagság ellenére - egy ponttal sikerült nyerni.
Nyereményünk egy dalmáciai és toscanai utazás,
valamint egy egyhetes lakitelki nyári táborozás, Tanár
úrnak egy egyhetes lakitelki nyaralás a családjával,
rengeteg könyv és számos elismert sportoló és politikus
által aláírt focilabda. Meghívtak minket Muhira is, ahol
május 24-én avatják IV. Béla szobrát. Így a több
hónapos felkészülésnek, a rengeteg olvasásnak meglett
az eredménye!
(F.T. & M.L.)
Tanárszemmel:
Amikor novemberben meghirdettem az általam
tanított osztályokban ezt a versenyt, nem gondoltam,

hogy bárki jelentkezni fog még a vonzó nyeremény
ellenére sem, mert a nevezés pénzdíjas volt. Váratlanul
ért a négy 11.b-s diák jelentkezése, de az elsõ
meglepetésemet
hamar
eloszlatta
céltudatos
hozzáállásuk, ami azt mutatta, hogy õk igenis eredményt szeretnének felmutatni. Ezért nagyon könnyû
volt a felkészítésük, mert
csak
annyi
d o l g o m
maradt, hogy
a
kezükbe
adjam
az
elolvasandó
könyveket. S
õk nekiálltak,
én meg tátottam
a
szám azon,
hogy
egy
Árpád-kori
egyetemi
szigorlatra nem olvasnak el sokan ennyit, mint most
õk négyen. És nemcsak olvasták, hanem tudták is! Még
annak ellenére is, hogy a verseny hivatalos
bibliográfiájánál többet kértem tõlük. A vetélkedõ során
kiderült, hogy nagyságrendekkel többet tudtak a többi
csapatnál. A verseny szakmai szemmel nézve is érdekes
és izgalmas volt, a csapat tudása pedig akkor is
nagyszerûnek nevezhetõ lenne, ha nem az elsõ, hanem
mondjuk „csak az 5. helyet” érik el, amirõl persze ÕK
hallani sem akartak. Kezdettõl fogva meg akarták
nyerni, s ezért nagyon sok áldozatot hoztak. Az elsõ
forduló a síszünetben volt, így Melinda és Robi is a
síelést hagyta félbe a verseny kedvéért. Két hét múlva
szintén szombaton kalandos körülmények között
buszoztunk, stoppoltunk Lakitelekig, ahol majdnem
lekéstük a második fordulót. Azóta is hálával gondolunk
egy ottani lakatosra a fuvarozásért. Majd a hosszú
felkészülés egyre izgalmasabb állomásai következtek,
amire szinte mindig tanítás után került sor, de
leginkább otthoni munkát, olvasást igényelt.
A kétnapos döntõ a Templomos Lovagrend harci
bemutatójával indult, ahol a Muhi csatát adták elõ. Az
írásbeli biztos megnyerése után jó hangulatban vártuk
a másnapi finálét. A szóbeli zsûrijét olyan illusztris
személyek alkották, mint Lezsák Sándor, az
országgyûlés alelnöke, vagy Szekfû László törté-
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nészprofesszor, de ott voltak a templomosok képviselõi
is. A döntõben már a szerencsének is szerepe volt, hisz
a szóbeli teljesen más mûfaj, mint az írásbeli. Izgalmas
feladatok voltak, például hírszerzõ, kép- és
zenefelismerés, hibajavítás, névelemzés, barkochba,
kereskedelmi adó stílusában egy történelmi jelenetrõl
való tudósítás, lufipukkasztás stb. Tulajdonképpen a
csapatnak önmagát kellett legyõznie, hisz a korábbi
fordulókban kiderült, hogy tudásuk kiváló, de a
megérdemelt sikert mégiscsak vért izzadva érték el.
Mi volt a siker oka? A csapat rendkívül ügyesen
összedolgozott, mindenki rájött erõsségeire. Így Tamás
és Robi az eseménytörténettel, a térképpel és a
krónikákkal került nagyon közeli viszonyba, például a
Képes Krónikából Tamás szinte minden képet felismer,
Robi fejbõl tudja Julianus barát úti beszámolóit, vagy
Rogerius Siralmas énekét, míg Melinda közel 30 verset

MEP-ES KALANDOK
INTERJÚ SZIKORA GERGÕVEL
Hogyan indult a pályafutásod a Modell Euróra
Parlamentben?
A MEP-es kalandok tavaly õsszel kezdõdtek, amikor
Lengyel Zoli és Bencze Dávid tanár úr kerestek meg,
hogy nincs-e kedvem belevágni. A tavalyi, Budapesten
megrendezett nemzeti ülés eseményei alatt igyekeztem
alkalmazkodni és tanulni az idõsebbektõl, és végül az
egyhetes program végére teljesen beleszoktam a MEPes „képviselõk” életébe. Akkor nagyon szomorú voltam
hogy máris vége van, de végül idén a nemzeti ülés
mellett két nemzetközi ülésen is részt vehettem, amivel
elértem mindazt, amit általában el lehet a MEP szintjén.
Kiemelkedõ teljesítményeket értél el a MEP-en, ezt
bizonyítja a ciprusi út is amire eljutottál. Hogyan
sikerült ezt elérned?
Az idei ciprusi nemzetközi ülésre való
meghívás
annak
ellenére
ért
meglepetésként, hogy a novemberben
megrendezett pozsonyi ülésen hazánk
álláspontját a legtöbb kérdésben
sikeresen és határozottan képviseltem.
Cipruson már „veteránként” vehettem
részt, és bizottsági elnökként kevesebb
aktív szereplést igénylõ, sokkal inkább
a
háttérben
dolgozó,
szervezõ
munkában próbálhattam ki magam.
Visszatérve a kérdés lényegére, a siker
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tanult meg, és zenéket ismert fel, Luca pedig a
templomosok történetét, mûvészeti alkotásokat, és az
õsmagyar mondavilágot tanulmányozta. A felsorolás
természetesen a teljesség igénye nélkül született, mégis
mutatja, hogy a történelem milyen sokszínû, mennyi
mindennel kapcsolatos, s bizony egyáltalán nem
unalmas. Ez a hozzáállás, az alázatos munka, a tanultak
kreatív alkalmazása eredményezte ezt a sikert.
Zárásként egy személyes megjegyzés: a legnagyobb
élményt az jelentette, hogy a versenyen keresztül
közelebbrõl megismerhettem ezt a 4 diákot, akik
okosak és tehetségesek, de legfõképp jó emberek.
Nekem már ezért megérte!
(K.Ö.)

egyik
kulcsa
az
alapvetõ
értékekhez
hû
kompromisszumkészség, mely az eltérõ álláspontú
személyek közötti párbeszéd és megegyezés alapköve.
A késõbbi tanulmányaidban szeretnél politikával
foglalkozni?
A politika rendkívül érdekes tudomány, és úgy tûnik
annál is érdekesebb munka. Nyílt titok a barátaim
körében, hogy szeretnék ezzel foglalkozni az
egyetemen és talán a késõbbiekben is. Éppen ezért
elsõ helyen a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakára jelentkeztem.
Milyen élményekkel hagyod el a Szent Imre
Gimnáziumot?
Szeretnék köszönetet mondani a tanároknak akiktõl
nagyon sokat kaptam, így Palenik tanár úrnak, aki
elõször mutatta meg a tanárok baráti arcát, Bencze
Dávid tanár úrnak, aki a MEP-et behozta az életembe,
Kollár tanárnõnek, aki az OKTV
elõkészítõkön
fáradhatatlanul
segített
az
angol
nyelvi
ismereteim elmélyítésében, Pesty
tanárnõnek,
aki
az
utóbbi
hónapokban nagyon sokféleképpen támogatott, valamint az
összes tanáromnak, aki tanított és
jelenleg is tanít.

Balog Klaudia (10.a)
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Talentum
Német OKTV döntõ
Farkas Balázs (11.a) 15. helyezett
(Felkészítõ tanár: Gáll Zsófia)
Farkas Máté (10.b) 27. helyezett
(Felkészítõ tanár: Gáll Zsófia)
Francia OKTV döntõ:
Pálovics Dalma 11.b
23. helyezett
(Felkészítõ tanár: Gianone András)
Latin nyelvi OKTV
3. helyezett Zelenai Nóra (11.a) Felkészítõ tanára:
Illyés Erika
10. helyezett Petrik Gergely (11.a) Felkészítõ tanára:
Illyés Erika
Földrajz OKTV döntõ
14. helyezett: Simonkay Márton (11.a) Felkészítõ
tanár: Várday Gergely
Biológia OKTV
Döntõbe jutott: Ágh Nóra (12.d) Felkészítõ tanár:
Perczel Tamás
Kémia OKTV
Döntõbe jutott: Hegyessy András (12.a) Felkészítõ
tanár: Thuróczy Éva
Mûvészettörténet OKTV döntõ
Almássy Lili 12.a
20. helyezett
(Felkészítõ tanár: Szalay József)
Becker Dániel 9.a osztályos tanuló az Egyetemközi
Francia Központ által szervezett országos diktálási
versenyen a kezdõk kategóriájában 2. helyezést ért el.
Az Ábel Jenõ Országos Latin Tanulmányi Verseny
döntõjébe jutottak:
Maiores kategória
Bánki Dániel (9.b) Felkészítõ tanár: Paksy Nóra
Marczell Márton (10.a) Felkészítõ tanár: Illyés Erika
Mészégetõ Dorottya
(9.a)
Felkészítõ
tanár:
Kudari Enikõ)
Róbert Lili (10.c) Felkészítõ tanár: Paksy Nóra
Minores kategória
Malmosi Míra (8.b) Felkészítõ tanár: Paksy Nóra
Kosik Zsófia (8.a) Felkészítõ tanár: Kudari Enikõ
Molnár Krisztina (8.a) Felkészítõ tanár: Kudari Enikõ

Oláh Márton (7.a) Felkészítõ tanár: Paksy Nóra
Szijártó Janka (8.b) Felkészítõ tanár: Paksy Nóra
Szodfridt Bernadett (7.a) Felkészítõ tanár: Kudari
Enikõ
Tóthpál Sarolta (8.b) Felkészítõ tanár: Paksy Nóra
A budapesti Németh László Gimnázium országos
idegen nyelvi versenyén latinból I. helyezett Hilt
Bendegúz (7.b) Felkészítõ tanára: Illyés Erika
Új Buda Szavalóverseny
Tomcsányi Árpád (12.a) elõadómûvészi-díjat nyert
(Várkonyiné Mihályi Anikó)
Bólya Tamás (10.c) I. helyezett lett
(Dr. Kemény Gáborné)
A latin Sententia-verseny eredményei
5. osztály
I.
Szkiba Zsófia 5.c
II.
Kalabay Márton 5.a
Ugron Adél 5.c
III.
Pintér Kálmán Imre 5.a
IV.
Nagy Emese 5.c
6. osztály
I.
Seres Attila 6.c
II.
Dam Bernadett 6.b
Pechlof Luca 6.c
III.
Pechlof Júlia 6.c
IV.
Tóth Zsuzsanna 6.a
Az idei házi Sententia-versenyen 51 ötödikes és 49
hatodikos tanuló vett részt. A verseny díjkiosztója a
május 8-án délután megrendezésre kerülõ Latin-esten
lesz. Köszönjük mindenkinek a lelkes és eredményes
részvételt, s gratulálunk a gyõzteseknek a kiváló
eredményekhez.

Magistrae linguae Latinae
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A Négyszögletû kerek erdõ
(ZENÉS
EGY

MESEJÁTÉK)

TÖRTÉNET KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK...

Lehet-e valami egyszerre négyszögletû és kerek? Ez
az elsõ kérdés, ami felmerül. Van, aki annyira
abszurdnak és bugyutának tartja, hogy már ezen a
ponton abbahagyja az olvasást. Lázár Ervin meséi arról
ismertek, hogy többféleképpen szólnak. Szólnak a
kicsikhez, akik szeretik a csodálatos, elképzelt világokat,
és hisznek a mesés történetekben. Ugyanakkor szólnak
a nagyobbakhoz is, azokhoz a nagyobbakhoz, akik
hajlandóak észrevenni a mesék mögött bujkáló gondolatokat. Az Illyés Erika tanárnõ által rendezett
algimnazista színjátszó körös elõadásokon pontosan ezt
a kétféleséget lehetett megfigyelni. Ott ült rengeteg
kistestvér, akik hatalmas lelkesedéssel figyelték a mesét,
mely teljesen magával ragadta õket, és hangosan
kacagtak. A hátsó sorokban pedig ott voltak diákok és
felnõttek is, akik kiszakadtak a komoly életbõl, és
egyszerûen szórakozhattak, vagy felfedezhették a mesében elrejtett, ma is aktuális eszmevilágot. Az iskola saját
zeneszerzõje, Marczell Márton által írt és elõadott zene
tökéletesen megidézte a meseerdõ hangulatát...
Mindnyájan ugyanazt láttuk: a vidám, színpompás
jelmezeket és ötletes díszleteket; a színészek lelkes,
mulatságos játékát (akikrõl el sem hittem volna, hogy
diákok, ha nem lettek volna mindannyian fiatalabbak
nálam...), de a mese mindenkinek egy kicsit mást üzent.
Négyszögletû vagy kerek? Szerintem egyszerre
mindegyik. Hiszen egy rendezõ csodás álmát valósította
meg, egy olyan álmot, ami sok embernek, kicsinek és
nagynak egyaránt, örömet szerzett.

Mergl Lilla (10.a)

A

KISDIÁKSZÍNPAD VENDÉGSZEREPLÉSE
SZÉKESFEHÉRVÁROTT

Lázár Ervin Négyszögletû kerek erdõ címû darabját
karácsony elõtt mutattuk be az iskolában, ezután
februárban volt még három elõadás, és a nagy sikerre
való tekintettel – meg persze a székesfehérváriak
hívására – ellátogattunk az ottani ciszterci iskolába a
darabbal.
Az elsõ igazán meleg napon indultunk, úgy, hogy a
buszban az elején még fûtöttek. Székesfehérváron
sajnos kiderült, hogy a színpad kb. feleakkora, mint az
itteni, így hát az elõadáson kicsit nyomorogtunk.
Maminti sajnos beteg lett, így az eredetileg Vacskamatit
játszó lány lett õ...
A közönség szerencsére nagyon jó volt, különösen
azután, hogy mi még pár slusszpoénnal fûszereztük a
darabot. Elõadás után a székesfehérváriak még
megvendégeltek minket, aztán indultunk haza. A buszút
enyhén szólva euforikus hangulatban telt. Elõször
torkunk szakadtából énekeltünk, aztán játszottunk.
Miután megérkeztünk, könnyes búcsút vettünk
egymástól, remélve, hogy nem csak a folyosón
találkozunk még… Hiszen ez volt az utolsó elõadás.
Hát, másfél év alatt elég jó csapattá kovácsolódtunk –
voltak olyan próbák, ahol csak röhögtünk meg
beugróztunk a szünetekben. Köszönjük Illyés tanárnõnek,
hogy megszervezte nekünk ezt az utat, és hogy
megrendezte a darabot, a sminkmesterünknek a
sminket minden elõadáson, valamint Aromó papájának
a szállítást!

Aromó2 – Fekete Tünde (8.b)
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Gyermekek a színpadon
INTERJÚ ILLYÉS ERIKA
Sokszor elhangzik mostanában, hogy a mai
gyerekek túl hamar válnak felnõtté. Gyermeki
lelkület nélkül azonban nem lehet játszani.
Tapasztalatod szerint a 10-14 éves korosztály,
akikkel foglalkozol, mennyire õrizte meg gyermeki
lelkületét, érzékenységét?
A homo ludens, a játszó ember mindnyájunkban ott
rejtõzik, csak van, aki jól titkolja vagy túl mélyre temeti
magában ezt a gyermeki énjét. Nem értek egyet azzal,
hogy ma elõbb válnak felnõtté a gyerekek. Inkább
arról van szó, hogy elõbb érik õket olyan hatások,
amelyekkel a korábbi generációk csak érettebb
korukban találkoztak. Éppen ezért szerintem ma jóval
nehezebb kamasznak lenni, mint korábban. Azok a tíz
és tizennégy év közötti diákok, akikkel
most már több éve együtt
dolgozom a színjátszókörben, a szó valódi
értelmében játszótársai egym á s n a k .
Persze eltérõ,
hogy kinek
mennyi idõ
kell
ahhoz,
hogy
igazán
felszabadultan,
önmagát
adva
játsszon a színpadon.
Mennyi ösztönös játékkészség van bennük? Miben mutatkozik ez meg?
A szereplõk kiválasztásakor mindig alapvetõ szempontom, hogy olyan gyerekeket találjak, akikben a
játékkészség, az improvizációs készség kiemelkedõ. A
Lázár Ervin darab elõadására egy olyan társulat jött
létre, akik nemcsak a próbákat játszották végig, hanem
még a szünetekben is improvizáltak, „beugróztak”
Mikkamakka, alias Éry Franci vezetésével.
Sokféle rendezõi felfogás, munkamódszer létezik.
Megfogalmaznád-e rendezõi módszereid lényegét?
A színház számomra a nagy misztériumok egyike.
Nagyon hálás vagyok az iskolának és különösen Lukácsi
Huba tanár úrnak, hogy az algimnazisták színjátszókörét vezethetem. Ismétlõdõ és mégis mindig új
csoda, ahogy egy, addig csak a fejemben létezõ, a
színjátszók által betanult darab élni kezd a színpadon.
A rendezés számomra hasonló élmény, mint ministrálni
az Úr asztalánál. Az igazi dráma a színészekben és

TANÁRNÕVEL

rajtuk keresztül a nézõben történik. Én csak abban
segédkezem, hogy a színjátszók megtalálják magukban
szerepük igazi lényegét és közvetíteni tudják azt a
közönségnek. Nincs annál nagyobb öröm, amikor érzem, hogy a közönséget magával ragadta az elõadás,
és persze ez visszahat a színjátszókra és az egész színdarabra is, ami már teljesen önállóan, tõlem függetlenül
járja a maga útját. Tehát abban látom a rendezõi
szerepem lényegét, hogy megtaláljam a megfelelõ
embereket az általam elképzelt karakterek megformálására, majd pedig egyenként kihozzam belõlük azt
a maximumot, amibõl megszülethet a csoda a színpadon. Nincsenek bejáratott módszereim, hiszen leszámítva egy rövid egyetemista színjátszó korszakot, még
csak három darabot rendeztem
gyerekek
között.
Úgy
gondolom, hogy a 1014 éves korosztály
olyan színdarabokat tud élõvé varázsolni, melyek
róluk, nekik
szólnak,
melyben önmagukat
játszhatják.
Ezért igyekszem
elsõsorban mesejátékokat keresni. Sajnos elég
kevés színpadra írt, gyerekek által
játszható darab létezik ma Magyarországon.
Lázár Ervin meséibõl is csak háromnak találtam meg a
színpadi változatát, a többit nekem kellett átírnom.
A rendezõi munka oroszlánrésze, amikor az olvasópróbákat követõen a színpadon is elindul a játék.
Szerintem a darabtól is függ, hogy ebben mennyi szabadság adható a színésznek. Számomra a legfontosabb,
hogy ki-ki ráérezzen a szerepére, ezért elõször nem is
a szövegre koncentráltunk, hanem különféle
helyzetgyakorlatokon keresztül próbált mindenki
rátalálni önmagában az általa megformált karakterre.
Tudnál-e példát mondani erre a Négyszögletû
kerek erdõ címû darabból, melyet mostanában is
elõadtatok?
Tudtam, hogy nagy fába vágtam a fejszém az elsõ
jelenettel, ahová azt képzeltem el, hogy a meseerdõ
lakói úgy mutatkoznak be, hogy Mikkamakka mesél
róluk, és õk csak pantomimjátékkal vannak jelen a
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színpadon.
Hosszú gyakorlatok során, lassan
éreztek rá a gyerekek arra, hogyan mosolyog,
integet vagy lépdel
Bruckner
Szigfrid, a nagyképû
oroszlán
vagy
éppen
Aromó, a fékezhetetlen agyvelejû
nyúl. Az egyik
gyakorlat az volt,
hogy körbe-körbesétáltak a színpadon, amíg mindenki megtalálta a saját
ritmusát, lépés-technikáját. Volt, aki
nyomban ráérzett erre, akiknek pedig
nehezebben ment, azokkal külön is foglalkoztam.
Hogy alakult az együttmûködés rendezõ és színészek között?
Ha megkérdeznéd a gyerekeket, hogy
mi volt a leggyakoribb mondatom, akkor
kapásból rávágnák: „Gyerekek! Ne essünk
szét!” Bizony sokszor elburjánzott a játék,
és Lázár Ervin egészen elképesztõ szófordulatokra vagy gesztusokra inspirálta a
színjátszóimat. Ez az improvizációs készség az elõadásokon is újabb és újabb
meglepetéseket hozott. Nevezetes pillanat marad a
székesfehérvári elõadásról, amikor Bruckner Szigfrid
Zordonbordon életveszélyes fenyegetésére így fakadt ki:
„De mi lesz a gyerekeinkkel?” Azt hiszem, Lázár Ervin
is megbocsátaná ezt a betoldást, mert könnyesre
nevettük magunkat rajta. A próbákon nem volt túl
nagy fegyelem, részben azért engedtem a játékkedv
elszabadulásának, mert ezzel is a szerepek értek-forrtak
össze egyre inkább a gyerekekkel. Mikkamakka szép
lassan nemcsak a tisztáson lett a csapat vezére, a
Vacskamatik egyre felszabadultabban ugrándoztak le a
lépcsõn, míg a két Dömdödöm csöndes fejcsóválással
nézte a többiek hülyéskedését. Örültem, amikor valaki
egyéni ötlettel is elõállt akár egy jelenettel, akár a
jelmezével kapcsolatban. Mindig megbeszéltük, és ha
úgy láttam, hogy a változtatással többet hozhatunk ki
a szerepbõl vagy az adott szituációból, akkor
megcsináltuk.
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Jerzy Grotowski, lengyel rendezõ a ’60-as években
dolgozta ki sajátos színházi módszerét, az ún.
„szegény színházat”, melynek lényege, hogy lemondott a gazdag színházak és Hollywood túlzott,
olykor sokkoló látványelemekre építõ, giccses
módszereirõl, és a színészi játékot helyezte középpontba egyszerû, lecsupaszított látványelemekkel
kísérve. A Te rendezõi technikád inkább a
Grotowski-féle színházat idézi. Hogyan fogadták a
mai látványszínházhoz szokott nézõk azt, hogy
rendezésedben jóformán csak jelzésértékû díszletek
vannak?
A díszlet akkor jó, ha a nézõk figyelmét nem elvonja, hanem a színészekre irányítja. A színes, szétszedhetõ
kockák, amikbõl hol szürke fal lett, hol fák övezte
tisztás, olyan játékteret hagytak a
kerek erdõ lakóinak, ahol szabadon
szárnyalhatott a képzelet. A gyerekek játéka hitette el a közönséggel, hogy éppen egy fogorvos
rendelõjében vagyunk vagy a
pomogácsok támadása elõtti, félelmetes erdõ közepén.

Itt emelném ki
házi zeneszerzõnk, Marczell
Marci egyedülálló teljesítményét, aki olyan
zenét komponált a darabhoz, melyben minden szereplõnek megvolt a
maga szólama, dallama.
A darab nagy sikert aratott, mely köszönhetõ volt
többek között a színészek természetes játékának is.
Mindez azt bizonyítja, hogy a közönség el tudja
fogadni a puritán, egyszerû elemekkel dolgozó elõadást,
ha jó színházzal találkozik, mely átütõ élményt ad, és
van mondanivalója.
Halász Rita
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A Latinovits Zoltán Diákszínpad „régi-új” bemutatója elé
A darab olvasópróbáján Lukácsi Huba tanár úr
felidézte nekünk a Diákszínpad kezdeti idõszakát:
„Sziglligeti Ede Liliomfi címû színjátéka eggyéforrott
Diákszínpadunk születésével, hiszen 1987. április 21én ez a fergeteges vígjáték volt az akkor még JAG
színjátszókörnek nevezett „társulat” elsõ bemutatója.
Bizonyára a nagy siker tette, hogy az alkalmi
társulásból Diákszínpad formálódott.”
A darab õsbemutatója történelmünk tragikus
korszakához kapcsolódik: a világosi fegyverletétel után
mintegy négy hónappal, 1849. december 12-én
láthatta elõször a közönség Szigligeti remekmûvét. Az
ország a megtorlás és csüggedés idõszakát éli. Az
akkori közönség számára vigasztalás volt ez a
bohózat, a remény táplálója, az életben maradás
serkentõje – és magyar!

A Liliomfi rendkívüli gazdagságát összegezve
Mészöly Dezsõ sorait idézem: „Különös és összetett
atmoszféra. Azt is mondhatjuk: a magyar biedermeier;
de azt is mondhatjuk: a magyar reformkor. A
Liliomfiban mind a kettõ benne van. S benne van
mindenek felett – a kalandok, tréfák és bukfencek
mögött – a magyar vándorkomédiások életének egy
nyomorúságos és káprázatos fejezete: a magyar
színészet hõskora.”
A hervadhatatlan színjátékot 2009. május 27-én
ismét bemutatja a Latinovits Zoltán Diákszínpad
nagyszerû szereplõgárdával!

Képek a Liliomfi próbájáról

Kiss Emma (12.a)
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AZ EGYETLEN ÚT
INTERJÚ KISS EMMÁVAL (12.A)
Emma, kérlek mondd el nekem (ha esetleg van
olyan olvasó, aki nem tudná), hogy miért pont te
ülsz most velem szemben!
Egy kis szerénység: nem tudom,
fogalmam sincs. A suliban a
diákszínpadról ismerhetnek, ez lehet
az oka.
Hogy kezdõdött?
Elõször Illyés Erika tanárnõnél
játszottam hetedikes koromban a
Jézus pokoljárása címû játékban.
Aztán Huba tanár úrnál kilencediktõl
kezdtem el komolyabban játszani, és
minden évben elõadtunk egy darabot.
Kedvenc szerep?
Nagyon szeretem a Mi kis városunk Mrs. Webbsét.
Az volt az elsõ, igazi nagy szerepem.
Gonosz kérdés... Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Lukácsi Huba, Szalay József, G. Horváth Gyöngy és
Palenik Gergõ tanár úr. Huba tanár urat miért is

KÉNYELMESEN ÉS OTTHONOSAN
INTERJÚ RIEGER STEFIVEL (12.C)
Nagyon sokan ismernek diákszínpadosként. Mit
jelentett számodra a színjátszás?
Már kiskoromban is rengeteg verset olvastam,
indultam szavalóversenyeken, helyzetgyakorlatot játszottam a barátnõmmel, tehát ez mindig is érdekelt. A
diákszínpadra véletlenül kerültem be
nyolcadikos koromban. A közeg, a
hangulat nagyon tetszett, a próbákat,
elõadásokat rendkívül élveztem. Nagyon nagy lehetõségnek tartom, mert
a különbözõ szerepek által az ember
sokkal jobban megismeri önmagát.
Milyen a hangulata a sulinak?
Esetleg szín, illat, ami beugrik?
Színként elsõként a barna, sárga,
vízfestékszínek. Illatként pedig a régiség-szag. Az
iskolában szívesen voltam, fõleg az osztályom miatt,
mindig nagyon kényelmesen, otthonosan éreztem
magam benne. Az osztályunk elég összetartó, ami
sokban Gáll tanárnõnek köszönhetõ, a sok program
miatt.
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szeretem? Hát... ti miért szeretitek? Szalay tanár úr
mindig olyan elnézõ és megértõ volt. A tanárnõt meg
azért, mert megértette, hogy a matek nem az én
mûfajom:) Palenik Gergõ tanár úr pedig gyerekkorom
fõ mentora volt.
Merrefelé repülsz ki az iskolai
fészekbõl?
A Színház és Filmmûvészeti
Egyetem színész szakára adtam be
a jelentkezésem, a Kaposvári
Színház és Filmmûvészeti Egyetemnek szintén a színész(nõ) szakára,
valamint a Színmûvészeti Egyetem
mûsorvezetõ szakára, ahova nem
szeretnék bejutni, de három rubrikát
kellett kitölteni
…
Hogy fogalmaznád meg, mit
jelent neked a színészet?
Az egyetlen út az életemben. Az ember általában
ebben a korban gondolja meg magát. Én végiggondoltam magamban minden létezõ lehetõséget, és
arra jutottam, hogy semmi más nem vonz.
Éry Franciska (9.b)

Mi a legviccesebb élményed?
Talán amikor Vincze tanár urat elõször láttam
mosolyogni. Egy tesiórán elestem, és vérzõ térddel
mentem fel a lépcsõn, amikor Vincze tanár úr
szembejött velem, és mosolyogva megkérdezte, hogy
„Csak nincs valami baj?”. Ez eléggé megmaradt.
Volt kedvenc tanárod, tantárgyad?
Szendrõdy tanárnõt, Bencze Dávid
és Kolek tanár urat tudnám
kiemelni. Õk azok, akik nyolc éven
keresztül tanítottak, ezért nagy szerepet játszottak az életemben, hatással voltak rám. Zsombók tanár urat
is nagyon kedveltem.
Színjátszóztál, röpiztél, szobrászkodtál a suliban. Hol tanulsz tovább, mivel szeretnél majd
foglalkozni?
A Corvinus egyetem nemzetközi
gazdálkodás szakára jelentkeztem elsõként. De nem
kizárt, hogy késõbb a színmûvészetit is megpróbálom.
Mindenképp valami olyasmivel szeretnék majd
foglalkozni, ahol a gazdaságot és a mûvészetet,
kreativitást össze lehet kötni.

Hankiss Laura
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Nyolc lába van, mégis beleesik a kádba; mi az?
TERMÉSZETFILM

KICSIT MÁSKÉNT

Hunyjuk le a szemünket, és képzeljünk magunk elé
egy átlagos természetfilmet. Búgó hangú narrátor,
csodálatos felvételek, lélegzetelállító tájak és rengeteg
ismerettágító adalékanyag. Most pedig váltsunk: a
narrátor Badár Sándor, a helyszín Budapest belváros, és
a filmben szereplõ állatokkal nap mint találkozunk, akár
még a lakásban is.
„Fikcionált ismeretterjesztõ film”, így jellemezte Tóth
Zsolt Marcell rendezõ 2006-ban elkészült filmjét, a
Budapesti Vadon-t. Már a cím is sejteti, hogy itt
teljesen más élményben lesz része a nézõknek.
A fõ helyszín egy
pesti
bérlakás
valahol a belvárosban, ahol az
egy bejelentett
lakón kívül még
több ezer élõlény éli mindennapjait. Elsõként
sokaknak
az
egerek és patkányok
vagy
különbözõ
ízeltlábúak
ugranának be,
de vajon gond o l t u k - e
volna, hogy a
padláson
macskabagoly,
a pincében pedig rákok (bizony, a közismert
pincebogár valójában pinceászka, és a rákokhoz
tartozik!) és meztelencsigák is megbújnak. Ám a
legoptimálisabb élõhely a lakás legmelegebb pontja, a
fürdõszoba, ahol a szubtrópusi monszunhoz hasonló
klíma várja a lakókat, a magas pára és állandó
vízjelenlét mellett vígan megél az ezüst pikkelyke, aki a
csempék között található penésszel táplálkozik. Ez az
élõlény másik neve az ezüstös õsrovar, ami utal arra is,
hogy ez az élõlény már évmilliók óta változatlan
formában él, úgynevezett élõ kövület. Mégis milyen jól
alkalmazkodott a modern kor lehetõségeihez, bár a
zugpókkal is meg kell osztania élõhelyét, aki szívesen
vadászik õrá. A konyhai ételmaradékon sokszor látott
muslicák (gyümölcslégy) sem menekülhetnek, ha egy

légyölõ pókszázlábú is
megjelenik a lakásban.
A nagyvárosi utcákon sem egyhangú az
élet, míg mi jármûveinkkel
igyekszünk
munkába,
iskolába,
addig különféle madarak és emlõsök is
járnak köztünk. A film
kettõjüket emeli ki, a
vörös vércsét és a
nyestet.
Gondoltuk-e
volna, hogy Budapesten
több mint száz pár
vércse fészkel? Ez még
nem is annyira meglepõ,
hanem inkább az, hogy
a Parlamentnek lassan
már
külön
vércsepopulációja
lesz,
annyi
madár
talál
menedéket
a
szobrok
mögötti
mélyedésekben. A kikelõ fiókáknak sajnos a 80%-a nem
éri meg az ivarérett kort, mert elvesztik szüleiket, vagy
kiesnek a fészekbõl ebben a nagy pesti vadonban.
Szegény nyestnek pedig nincs jó híre, mert nagy
motorrajongó, és nem tud ellenállni a gyümölcsillatú
ablakmosó folyadéknak sem, így sok autó kábelét kellett
már kicserélni miatta. Ám õ is tökéletesen
alkalmazkodott ehhez a környezethez, a kukákból
bármilyen ételmaradékot eltüntet.
Az állatok ott is jelen vannak, ahol nem is
gondolnánk; még a könyvekben is. A könyvskorpió nem
véletlenül kapta ezt a nevet, õ egy nagyon apró
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skorpió, aki az enyvet evõ atkákat eszi ott bent,
akármelyik polcon lévõ könyvünkben.
A narrátor választás a rendezõ elmondása alapján
nem volt véletlen, ugyanis talán kevesen gondoltuk
volna, de Badár Sándor fiatalkorában ideje nagy részét
a természet megfigyelésével és tanulmányozásával
töltötte, így nemcsak egy elõre leírt szöveget olvasott
fel, hanem õ is belevitte saját „Badárságát”, így
szakított a megszokott narrátor képével. A kérdés,
amit feltesz a film végén, nagyon is elgondolkodtató:
vajon miért irtjuk magunk körül mindazt, ami élõ?
Megálltunk-e valaha már a nagyvárosi forgatagban, és
észrevettük-e, hogy a galambokon kívül még mennyi
élõlény vesz körül minket egy nagyváros szívében?
A természetvédelem nemcsak abból áll, hogy jaj,
mentsük meg a bálnát és a tigrist vagy a cinkét és
a sünt, hanem messzebbre mutató hatású. Az
embernek el kell gondolkoznia azon, tudna-e élni egy
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olyan világban, ahol már a bálna meg a cinke sem
tud? Az állatok bebizonyították: ha kell, õk
alkalmazkodnak hozzánk, de vajon mi, emberek
tudunk-e alkalmazkodni a saját magunk által diktált
feltételekhez?
Akit mélyebben érdekel a téma, vagy pedig szeretné
megszerezni
a
filmet,
látogassa
meg
a
A
budapesti
nyestek
www.termeszetfilm.hu-t;
helyzetérõl a martes.elte.hu oldalon tudhatsz meg
többet.
További ajánlott olvasmány:
Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár
Schmidt Egon: Madarak Budapesten (Új Ember
kiadó)
Pénzes Antal: Budapest élõvilága

Ágh Nóri (12.d)

A víz világnapja
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Duna Múzeum a víz világnapja
alkalmából internetes versenyt rendezett, mely négy fordulóból állt. Az alsó
tagozatosoknak mesét kellett írni a megadott témákból. A felsõ tagozatosoknak is
kaptak fogalmazási feladatot, például Bõs-Nagymaros problémájáról kellett írniuk. A
kérdések Magyarország folyóival és a hozzájuk fûzõdõ történelemmel voltak
kapcsolatosak. Március 24-én, Nyíregyházán volt az eredményhirdetés. Lógó János
(8.b) 3. lett.

Megmentheted 3 ember életét
ÚJRA VÉRADÁS
Az iskola 18 év feletti tanulói jelentkezhettek rá.
Ötvenegyen vállalták ezt a feladatot, de csak
negyvenhatan adhattak vért. Ez azért fordulhatott elõ,
mert a véradás elõtt orvosi vizsgálatot végeztek, és akinek
alacsony volt például a hemoglobin szintje vagy magas a
vérnyomása, az nem adhatott. Fejenként általánosságban
3 dl vért adtak a diákok. Ez fizikailag legyengíti az embert,
lelkileg viszont teljesen feltölti, mivel egy adag vérrel 3
ember életét is meg lehet menteni, plusz egy biológia
ötössel is gazdagodik.
Mindenkinek köszönjük a részvételt és Wagner Katalin
tanárnõnek a szervezést!
Balog Klaudia 10.a
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A DIÁKKAMARÁN TÚL
INTERJÚ ÁGH NÓRIVAL (12.D)
Várod már, hogy vége legyen a gimnáziumi éveknek?
Valaminek a végét, úgy gondolom, akkor szoktuk várni,
ha nem akarjuk tovább, vagy ha nagyon kíváncsiak
vagyunk a folytatásra. Utóbbit érzem én is. Már nem
„benedicitével” fogok köszönni a szembejövõ tanároknak,
már nem azzal a 35 emberrel töltöm a napjaim, nincs
több gólyatáborszervezés, nincs több vizit Pesty tanárnõnél
(akinek ezúton is köszönöm, hogy mindig és mindenben
segített!), de lesz új hely, új feladatok, amit várok. Az a
bizonyos tarisznya már csordultig tele emlékekkel, amik
talán másnak nem jelentenek semmit, de nekem minden
pénznél többet érnek.
Melyek azok a momentumok, amikre még sokáig emlékezni fogsz?
A mi osztályunk a legendás
osztálytáborairól volt híres, mikor
mesélünk egy külsõsnek, hogy mik
történtek velünk, el sem akarja hinni.
A két kedvenc jelenetem: mikor
Erdélyben felértünk a Nagy-Hagymás
tetejére, körbenéztünk, és csak
hegyeket, ember nem járta területeket
láttunk; a másik, amikor erõs szélnél
kifeszítettük a nagy terítõket, hogy
gyorsabban haladjunk a kenukkal a Dunán, és mikor
oldalra néztünk, láttuk, ahogy fotóznak minket a partról.
(Na igen, ez olyan „nepomukis” volt.)
Számomra a mai napig érthetetlen az, ahogyan a
biológiáról tudsz áradozni. Honnan vetted ezt a lelkesedést?
Az egész úgy 4-5 éves koromban kezdõdött. Anyu
fontosnak tartotta, hogy múzeumokba vigyen, így jutottam el a Természettudományiba is, ami akkor még
nagyrészt a Nemzeti Múzeum épületében volt. Akkor nyílt
egy új része, a Kis Természetbúvár terem, ahol volt egy
hatalmas fiókos szekrény, tele mindenféle földi jóval,
termések, csontok, kagylók, kitömött denevér stb. Én pedig rendesen kipakoltam õket, és még a muzeológus néni
is odajött, és elmondta, hogy mi micsoda. Innentõl kezdve
aztán nem volt megállás, s otthon is tovább folytatódott
a kérdésözön, majd születésnapjaimra madárhatározókat és
hasonló könyveket kaptam, szegény családtagjaim meg
egyre azon törték a fejüket, mi lesz így ebbõl a gyerekbõl?
Azt, hogy most idáig eljuthattam, mind nekik
köszönhetem, mert õk támogattak, amikor a versenyekre
készültem, soha nem próbáltak meg más területre terelni.
A biológiaversenyek szinte külön részei az életemnek, a
legelsõre még hetedikes koromban mentem, a régi
iskolámban az igazgató vette észre, hogy mennyire
komolyan érdekel dolog, és õ készített fel. Utána Perczel
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tanár úrhoz kerültem, aki felkészített a Kitaibel és Csapody
versenyekre. Ez utóbbi során jöttem rá, hogy a biológián
belül a természetvédelem érdekel, ebben még a Tanár úr
szemlélete is sokat segített. Az OKTV-n a döntõig jutottam,
s azt is neki és a Természetbúvár közösségnek, a rengeteg támogatónak és szurkolónak köszönhettem. A folytatás:
jelentkeztem az állatorvosi egyetemre, hogy késõbb, ha
Isten is úgy akarja, természetvédelmi ökológus lehessek, de
szívesen lennék akár biológia-földrajz szakos tanár is.
Földrajz… ehhez is tartozik egy történet?
A faktválasztáskor jelöltem meg a föcit, akkor még nem
terveztem semmi komolyat, csak érdekelt. Aztán Várday
tanár úr stílusa és tárgyszeretete mellett egyszer csak azt
vettem észre, hogy már le is érettségiztem belõle.
A biosz és a földrajz mellett van még
olyan tantárgy, ami kivételesen
jelentõs számodra?
Az irodalom! Kisgyermekként is
nagyon szerettem már verset mondani,
mihelyt már tudtam olvasni, ez lett az
elsõszámú hobbim. Így amikor még
kilencedikben Várkonyi tanárnõ említette
a Balassi-estet, egybõl jelentkeztem,
ezáltal különleges élményekben volt
részem, fõleg Pilinszky és Radnóti
kapcsán. Jó volna, ha minél többen
részesei lennének egy ilyen estnek, mert
nem hagyományos versmondásokat hallana. Emellett még
a történelem is tartogatott érdekes dolgokat, s Gaál
tanárnõ mellett a semmibõl „megtanultam” angolul, és már
a dalszövegeket is értem. Fizikából és kémiából pedig igyekeztem minél többet magamba szívni, mert ezekre biztos
szükségem lesz még (a testnevelésórákról pedig külön
könyvet lehetne írni, ugye lányok?)
A versenyeken és a Balassi-esteken kívül részt vettél
a Diákkamara és a Pingvin munkájában és a gólyatáborok szervezésében. Hogy bírtál ennyi mindent?
Honnan volt energiám? Az egyik lelkigyakorlaton a
következõ idézetet húztam: „Nem a küldetés nagysága
számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be”. Ezt szem
elõtt tartva sikerült szerveznem akár tábort, akár
továbbtanulásos napot, de ha nem álltak volna mögöttem
tanárok és diákok, semmire sem jutottam volna.
Szerencsémre mindig volt, aki hitt bennem, és soha nem
kellett egyedül véghezvinnem az ötleteimet, a padtársamtól
kezdve az Igazgató úrig sokan segítettek kritikájukkal,
ötleteikkel. A mi iskolánk pedig különleges helyzetben van,
mert itt tényleg meghallgatják a diákérdekeket.

Vass Nonó (11.d)
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TAVASZI HANGVERSENYEK A
CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOMBAN
2009. május 10-én, vasárnap 20.00 órakor
Tomkins Énekegyüttes
Mûvészeti vezetõ: Dobra János
Évfordulók nyomában (Purcell, Händel, Haydn, Mendelssohn)
2009. május 16-án, szombaton 18.45 órakor
American University Chamber Singers
(Washington)
Mûvészeti vezetõ: Daniel E. Abraham
Keresztül a századokon, a reneszánsztól a spirituáléig
A Marta Lindop Promotions támogatásával.

2009.
15

MÁJUS 8-ÁN,
PÉNTEKEN,
ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

LATIN EST
Vár egy vetélkedõ
Romulus és Remus nyomában, a
latin versenyek díjkiosztó ünnepsége, a
latintanárok meglepetés produkciója és
egy igazi római lakoma!
Ab ovo usque ad mala!

2009. május 24-én, vasárnap 20.15 órakor
A Gyõri Székesegyház Palestrina Kórusa
és Zenekara
Vezényel: Katona Tibor
A gyõri Székesegyház zenei kincsei
(Istvánffy, Richter, Werner és kortársaik)
2009. május 30-án, szombaton 12-24.00 óráig
Haydn kismaraton
A tisztelet tizenkét órája
Sorozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy
A belépés ingyenes, adományaikat köszönettel fogadjuk.
Szeretettel várja a Ciszterci Szent Imre egyházközség és a
Szentimrevárosi Egyesület. A XI. ker. Önkormányzata, a NKA, az
OKM, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
http://www.korus-szentimre.hu/partvonal.html

CRITICAL MASS 2009.

ÁPRILIS

19.

Én is ott voltam családommal a több
tízezres tömegben. A felvonulás célja, hogy
egyre többen járjanak kerékpárral iskolába,
munkába,
és
évrõl
évre
növekvõ
létszámunkkal egy tisztább, bicikliutakkal teli
fõvárost hozzunk létre.
Perczel Zsófi (10.b)
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ZENE, ZENE, ZENE
INTERJÚ ORBÁN JANKÁVAL (12.D)
Janka, úgy tudom, nagyon szeretsz
énekelni, musicalekben is szerepeltél. Kapcsolatos az énekléssel a
továbbtanulásod? Mi leszel, ha
„nagy” leszel, hova jelentkeztél?
Jó kérdés… Mostanában sokan
kérdezik ezt tõlem, de akárhogy is
töröm magam, nem tudok válaszolni.
Szeretnék zenét tanulni, magánénekórákra járok, és a szolfézst,
zeneelméletet sem vetem meg. Ezenkívül az irodalom és az emberekkel
való foglalkozás érdekel. Konziba már felvettek szolfézszeneelmélet szakra.

TÖBB, MINT VEGYÉSZ
INTERJÚ HEGYESSY ANDRÁSSAL (12.A)
Kezdjük az elején. Miért épp a Szent Imre?
Akkoriban még a kerületben laktunk, és egy nyolcosztályos gimnáziumot kerestünk. Családi kötelék is fûz
ide, nagypapám ide járt 80 évvel ezelõtt.
Sokan asszociálnak a kémiára a neved hallatára.
Tapasztalatból tudom, hogy nem túl jó érzés, amikor az ember nevét egy tantárgyhoz
kötik. Mégis van valami igazság
ebben. Ab ovo usque ad mala,
hogyan szövõdött bele a kémia
az életedbe?
A családban gyakorlatilag csak
orvosok, gyógyszerészek és vegyészek vannak, szóval nem csoda,
hogy a természettudományok érdekelnek elsõsorban. A matek és fõleg
a fizika nem áll olyan közel hozzám,
kémiából pedig kezdettõl fogva volt
szakkör és versenyfelkészítés, talán
ezért foglalkoztam vele többet.
Szabadidõmet egyébként elsõsorban nem a kémia tölti
ki (kivétel versenyek elõtt), legfeljebb néhány
veszélytelen kísérletet végzek (remélem elhiszitek).
Sokszor láttuk a nevedet a mi kis újságunkban,
értelemszerûen leginkább a fentebb említett
tantárgy miatt. Mi az, ami a legjobb a versenyzésben, és mit ajánlasz a következõ kémiás
nemzedéknek?

M Á R

. . .

Négy évig jártál ide. Ez sok, kevés vagy éppen
elég volt?
Azt hiszem, éppen elég ennyi. De
nagyon szép idõszak volt…
Ha volt ilyen, mi volt a legjobb
élményed az iskolában?
A legjobb élmény a bringás
osztálytábor volt és a 100 km-es
eltévedõs túra.
Mit üzensz az „utókornak”?
Azt, hogy tegyétek széppé egymás
számára ezt az idõszakot, csak
rajtatok múlik, hogy milyen ez a pár
év.

Dán Gabi (10.c)

Sajnos egyelõre nem mutatkoznak „utódok”, pedig
sokat lehet tanulni, fõleg a gyakorlati feladatokból.
Ilyenkor profi felszereléssel dolgozik az ember egyetemi
laborokban, ha valaki mûszaki pályára megy, jó, ha
nem elsõ évesen lát elõször egy igazi labort. Már csak
ezért is érdemes belevágni egy versenybe. Különösen
az Irinyi versenyt tudom ajánlani (9-10. osztályosoknak), vidéki városokban rendezik a döntõt
(Szeged, Gyõr), és nagyon jó hangulata tud lenni,
elõadások, bankett, városnézés is a
program része.
Hová ballagsz?
BME-VBK.
Halandók nyelvén?
A Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karára. Elsõ
helyre a vegyészmérnököt jelöltem.
Melyik órákra jártál be legszívesebben?
A hittanórák mindig felüdülést
jelentettek, hála Kolek tanár úrnak,
aki
kisebb
show-elemeket
is
beépített az órákba… Az utóbbi két
év németórái is emlékezetesek, unatkozni nemigen volt
lehetõségünk, és a hangulat is garantáltan jó volt,
kivétel, ha dolgozatot írtunk vagy feleltünk, aminek
ugyebár elég nagy volt a valószínûsége (min. 50 %).
A dobogóra még felfér a tesióra az osztályfocikkal.

Embey-Isztin Balázs (10.b)
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„Együtteses kapucnis pulcsi”
-

KÖRKÉP; SZÉLSÕSÉGEK A ZENEVILÁGBAN

Végre közölhetek a nagyérdemûvel egy nagyon
találó kis körképet, melynek a témája a világban - és
ha jobban körülnézünk -, iskolánkban is megtalálható
zenészek, illetve zenehallgatók. A kemény rockerektõl
kezdve a punkon át az elvakult klasszikus gitárosig
mutatja be a Modoros Blog egyik szerzõje a világba
született szélsõségeket. (Forrás: http://modoros.blog.hu,
ahol rengeteg egyéb modoros dolgot is találhatunk,
többek között a modorosság definícióját is. Ez itt a
reklám helye: mindenkinek csak ajánlani tudom!)
A klasszikus rocker
Fekete bakancs, fekete farmer, fekete együtteses
kapucnis pulcsi, néha erre pólót is rávesznek. Hosszú,
korpás haj copfba fogva, fémkeretes szemüveg, ízléses
kecskeszakáll, pattanás. Metallicákon kívül Guns n'
Rosest és Nirvanát is szívesen játszik. Szobája falán
jellemzõen egy Stratocaster-típusú gitár díszeleg: a
büszke tulajdonos már láthatóan többször szerelgette a
gitárt. Marshall torzítópedáljával és Sony mini hifijével
már korán felfedezte, hogy így még inkább olyan
hangokat tud elõállítani, mintha valóban játszani is
tudna. Pedál nélkül csakis a Nirvana Unplugged
klasszikusait hajlandó elõadni.
A new rocker
Torzító nélkül sosem játszott, nem is akar. Viselhet
rasztafrizurát, de a kopasz fej-kecskeszakáll párosítás is
megengedett.
A Kispálos/hippi
Pedál itt nincs, kápó meg akusztikus gitár annál
inkább. Középen kettéválasztott, fül mögé fésült
félhosszú frizura (ami játék közben persze az arcukba
lóg), kötött pulcsi, saru, csuklón bõrszalag, lányoknál
poncsó, batikolt/hipózott póló, nyakláncon pengetõ.
Nagy eséllyel gimnazisták. A Kispáltól az Emese meg
a Ha az életben még sikerül, de ha az Ágy, asztal,
tévét kéne egyszerre eljátszaniuk és énekelniük, akkor
már problémák merülnének fel. A barré fogásokat
(amikor mutatóujjunkkal az összes húrt lefogjuk)
kerülik, ha lehet.
A britpopos
Borosta, csapzott gombafrizura, ahogy éppen a
Gallagher-testvérek jónak látják. Tornacipõ, póló,
farmerdzseki, napszemüveg. Ennek az irányzatnak a
követõje szintén szerencsés: pár akkord ismerete is elég
a teljes sikerhez, ráadásul az egyes számok között akad

-

rendesen áthallás, semmilyen fekvésváltás nem érheti
õket felkészületlenül.
A punk
A külsejüket nem kell részleteznem, a gitárra meg 3
húr is sok.
A taizés
Haladó szellemiségû keresztény/keresztyén fiatal, néha
talán túl lazának is próbál tûnni: focizik, borozgat.
Hitoktatóként a gitárt is a Cél szolgálatába állítja:
Tüzed, uram Jézus; My sweet Lord; J.K. Szupersztár;
Hálát adok... Beetetésként elõször mehet persze az
Ohio, Ringasd el magad, Cats in the Cradle, de utána
mindenképpen komolyabb vizekre eveznek.
A szakember
Az összes márkát évjáratra pontosan, kiválóan
ismerõ zenész, aki maradandót nem nyújt egy
együttesben sem, de: kiválóan játszik. Ezek rendszerint
maguk a hangszerboltosok. Általában az õ meg a
kulturált zenésztársak öltözete: minikord vagy legalábbis
nyers színû nadrág, fekete - pl. együtteses - póló, és
arra kigombolt, kockás ing. Lábukon sportcipõ, szorosra
megkötve. Csuklójukon bõrszíj, amin átlyukasztott
pengetõ van - így aztán bárhol is jár, a gitárokat
tesztelés céljából kölcsönkérheti.
Az elvakult
Öltözéke-hajviselete bármilyen lehet, megjelenésében
kerüli a szélsõségeket. Nem úgy a zenében! A tiszta
dúr-moll akkordok szinte tiltólistán vannak nála, egyedül
az 5/4-es, 7/4-es és hasonló formabontó ritmikájú
darabokat
veszi
valamibe.
Victor
Wooten
basszusgitáron, kizárólag üveghangokkal elõadott
Norwegian Woodja számára a zenei orgazmus.
Kedvencei még a King Crimson, másoknál a jazzes
vonal a favorit. Valószínûleg õk a legtechnikásabb
zenészek (egyben szakemberek), de a szórakoztatóipar
nem is rájuk fog lecsapni.

Összeállította: bethlenfalvy; forrás: „modorosblog”
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Gettómilliomos! Oscar-milliomos!
A film tíz Oscar-díj jelölésbõl nyolcat
kapott meg.
A legfontosabb kategóriák: a legjobb film, a legjobb
rendezõ, a legjobb filmvágás, a legjobb adaptált
forgatókönyv, a legjobb fényképezés és a legjobb
betétdal. Annak ellenére, hogy szerintem túlértékelték,
egy nagyon színvonalas alkotás.
A nagy múltú brit rendezõ az indiai nyomoron,
fényen és csillogáson keresztül minden követ
megmozgat, hogy ezerarcú, monumentális tündérmeséje
célba érhessen. Danny Boyle filmje egy modern
Odüsszeia Jamal Malikról (Dev Patel), a mumbay-i
teahordóról. Eljön az igazság pillanata India
legnépszerûbb televíziós vetélkedõje, a Legyen Ön is milliomos! forgatásán. A stúdióban
ülõ közönség és a rá világító
reflektorok elõtt a tizennyolc
éves, gettóból származó Jamal
Maliknak válaszolnia kell az
utolsó kérdésre, ami még
elválasztja õt a húszmillió rúpiás
fõnyereménytõl.
A show házigazdája, Prem
Kumar nem szimpatizál fiatal
játékosával. Nem szereti, ha elveszik elõle a
reflektorfényt, különösen, ha ezt szintén egy
utcáról felemelkedett ember teszi. Miután
kialszanak a fények, és véget ér a show, a
rendõrség várja odakint a fiút, mert egyszerûen
nem hiszik el neki, hogy tudhatta a választ az
eddigi kérdésekre, ezért csalással vádolják. Jamal
meséje során kibontakozik elõttünk az élettörténete,
ami a modern India története is lehetne egyben.
Anyja erõszakos halála után bátyjával és egy árva
lánnyal, Latikával nõtt fel, akivel szép lassan
egymásba szerettek. Jamal bátyja a fiúval ellentétben
gazdagságra és hatalomra vágyik, ezért egy gengszter
szolgálatába áll, és miután a fiú eltávolodik Latikától, a
gengszterfõnök elveszi a lányt feleségül. Jamal mindent
megtesz azért, hogy kiszabadítsa a lányt a házasságból,
még ha ezzel végérvényesen el is veszíti õt a bátyjával
egyetemben. A Gettómilliomos valóban dokumentumfilmszerûen dolgozza fel a történetet, amelyet a
zseniális forgatókönyv tesz tökéletessé. A dramaturgia, a
szereplõk játéka pedig valóban az évtized, sõt, talán a
teljes mozi történelem egyik meghatározó alkotásává
emeli. Pedig sehol egy ismert színész, a gyerekszereplõk
állítólag még fizetést sem kaptak. A helyi Vágó Istvánt
játszó Anil Kapoor pedig inkább hasonlít egy

kamionsofõrre, semmint India legismertebb tévésztárjára. Danny Boyle mégis zseniálisat alkotott, hisz
úgy tartott görbe tükröt India elé, hogy közben a jóléti
társadalomban magát nagyon rosszul érzõ embereknek
adott igazi kritikát. Mert Jamal nem a pénzért, hanem
szerelméért indult el a vetélkedõn. Nem az anyagi jólét,
hanem a lelki béke vezérelte. És mi hívõ emberek
tudjuk: gazdag csak igazán az lehet, akinek a lelkében
van a vagyona… Aki még nem látta, annak ajánlom,
hogy nézze meg, aki pedig már látta a filmet,
gondolkozzon el azon, ha legközelebb bosszankodik,
hogy már megint iskolába kell menni, hogy a velünk
egykorú indiai gyerekeknek nem
adatik meg az a lehetõség, hogy
iskolába járhassanak…

Schmutz Ádám 8.a
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„VISSZA FOGOK JÁRNI DIÓS KIFLIÉRT”
INTERJÚ PONGOR ANDRÁSSAL (12.C)
A Kisherceg együttes szólógitárosa vagy. Hogyan
jött a zenekar-alapítás ötlete?
Már ötödikben kiderült, hogy ki
zenél az osztályban. Kormos Balázs is
gitározott már egy ideje, úgyhogy
gyakorlatilag azóta zenélünk együtt.
Én 10 évet tanultam zeneiskolában
gitározni, egy éve hagytam abba,
amikor a tanáromnak el kellett
mennie. Az együttesben Balázs
basszusgitározik, és rajtam kívül még
az õ bátyja játszik gitáron. A
dobosunk Komáromi Kristóf a 11.cbõl. Kizárólag saját számokat játszunk.
Mit gondolsz, a zenélésen kívül mirõl vagy még
ismert a suliban?
A hajamról.
Hol tanulsz tovább?
A BME építészkarán. Szüleim is építészek, és a
bátyám is annak tanul. Mindenképpen folytatom a
zenélést is, de szerintem mindenképpen kell mellette
szerezni egy rendes diplomát is, kipróbálni valami mást.

REMÉNYEK ÉS LEHETÕSÉGEK
INTERJÚ MOLNÁR MARCIVAL (12.D)
Mi leszel, ha nagy leszel – azaz hová adtad be a
jelentkezésedet?
Elsõ helyen az állatorvosi karra, de ha nem sikerül,
akkor is az állatokkal szeretnék foglalkozni, agrármérnökként vagy vadgazdaként.
Milyen érzések vannak benned, amikor búcsúzol
– örülsz vagy sajnálod?
Örülök, mert egy reményekkel és lehetõségekkel
teli új világba csöppenek – legalábbis ezt a víziót
vetítik nekünk… Sajnálom, mert a két és fél év alatt
is remek közösségbe, egy kitûnõ osztályba és egy
kivételes iskolába járhattam. Itt elsõsorban a
sportolási és közösségi adottságokra gondolok. Lásd
buborék, mûfû, most készül a második rekortánunk;
illetve nagy rajongója vagyok a Pingvin SZIGet
teázónak. Ha már teázó: ide úgy kerültem, hogy
anno betévedtem egy szervezõ megbeszélésre, amikor
már fél éve mûködött a teaház. Rögtön megtetszett,
mert ilyen máshol nincs, és remek hangulatban tölthetik
a diákok szabad óráikat. Biztos vissza fogok járni
néhány bögre teára.

M Á R
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Mi fog hiányozni, ha elhagyod a sulit?
Sok minden. Ami most elõször eszembe jut, az a
közös focizás az osztállyal. Na meg a diós kifli!
Szerintem még néha vissza is fogok járni a büfébe diós
kifliért!
Ki volt a kedvenc tanárod és
miért?
Két tanár óráit szerettem nagyon.
Az egyik Szalay tanár úr; az õ óráin
nagyon kellemes, békés hangulat
uralkodott. A másik Perczel tanár úr,
aki úgy tud órát tartani, hogy abban
mindig mindenki talál valami
érdekeset. Még én is, pedig
biológiából soha nem jeleskedtem.
Ha egy lakatlan szigetre az
iskolából kellene magaddal vinned
három dolgot, mit választanál?
Szalay tanár úr gitárját, egy nagy láda diós kiflit és
a felsõ korcsoportos lány röpicsapatot. Nagyon
szeretem a röplabdát.

Marczell M. (10.a)

Gondolom, a teaház mellett bõven jutott idõd
mást is csinálni. Mik a hobbijaid?
Minden, ami sport. A SZIG-ben valaha atletizáltam
Schulek tanár úrnál, illetve Kovács Norbert tanár úr és
Tengely tanárnõ kezei alatt kéziztem. Emellett nagy
síelõ vagyok, meg a focit is szeretem. Idén reményeim
szerint megnyerjük a
focisztert…
Ha azt mondom,
hogy SZIG, akkor mi
jut eszedbe? Mondj
5 szót!
Buborék,
mûfû,
díszterem,
teázó,
osztály(közösség).
Mi volt a legviccesebb és a legrosszabb élményed?
A legviccesebb és
leghíresebb is persze a Szandokán sztori, legrosszabbat
nem tudok mondani. Az érettségivel kapcsolatban a
legrosszabbra készülök, akkor csak siker érhet…
Legyen úgy, kívánom a legjobbakat!

Schmidt Dodó (11.d)
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Kacsóh Pongrác: János vitéz
SZÍNHÁZKRITIKA
2009. február 26-án színházban jártunk az osztállyal.
Kacsóh Pongrác János vitéz címû darabját néztük meg
modern feldolgozásban.
A színmû három részre osztható.
Az elsõ felvonás Kukorica János szülõhelyén, a
Faluban játszódik, és a huszárok csatába indulásával
kezdõdik. Nem sokkal késõbb megjelenik a színen
János és Iluska, valamint a lány mostohaanyja.
A második felvonás helyszíne már Franciaország,
ahol éppen háború dúl. A király – tehetségtelen
hadvezér lévén - csak csapatai pusztulásának lehet
szemtanúja, s gyáván megfutamodik. Szerencséjére azonban
megjelenik vitézei élén Kukorica
János, és fényes gyõzelmet arat a
franciák ellensége felett. Az
ünneplés mégis hamar gyászra
fordul, mert Iluska halálának hírét
meghallva János útra kel, hogy
feltámassza szerelmét.
A harmadik részben Jancsit és
barátját, Bagót egy metróaluljáróban
hajléktalanként láthatjuk viszont. Sok
viszontagságot átélve érkeznek el
„Tündérországba”, de az itt talált
utcanõk világa megütközést kelt bennük, ezért
- bár megtalálják Iluska nélkül térnek vissza.
Mindhárom felvonás számos rejtett
üzenetet hordoz, melyeket hol
könnyebben, hol talán nehezebben, de
mégis meg tud fejteni a figyelmes nézõ.
Az elsõ részben Iluska díszíti fel a zászlót
pántlikájával. Ezt akár utalásnak is vehetjük, hiszen
késõbb Jancsi lesz a huszárok vezére.
A boszorkány szerelme Jancsi iránt is szimbolikus
értelmû. A banya tökéletesnek vallja magát, de egy
dolog soha nem lehet az övé: az igaz, hû szerelem.
Éppen ezért próbál késõbb, a harmadik felvonásban
bosszút állni a fiún, azonban sikertelenül. A háttérben
mindvégig a falu látképét láthatjuk mintegy utalásként
arra, hogy minden a maga medrében folyik tovább.
A falu elõtt, a búzakévék enyhe takarásában a kart
láthatjuk, megjelenítve a falu népét, akik irigykedve
nézik a két fiatal tiszta szerelmét.
Az egész elsõ felvonás egyenletességet és
egyszerûséget sugároz, ellentétben a másodikkal. Mivel
ez utóbbi a francia udvarban játszódik, a díszletek
kiemelkedõ szerepet kapnak. Az ábrázolást olyan jól

sikerült a tervezõknek megvalósítani, hogy szinte egy
Ferrero Rocher-reklámban érezhetjük magunkat.
Mintegy megerõsítésképpen a királylány ki-kiemel
néhány gömböt egy karácsonyfa alakú építménybõl, s
jelképesen beléjük is harap.
A kar giccses angyalok alakjában mutatkozik meg;
gyõzelem hírére felemelkednek, máskor pedig
leereszkednek.
A király finom utalásai a mai politikai helyzetre
rendkívül találóak. Nem túlzóak, mégis érthetünk
belõlük. Az a tény pedig, hogy a király a palástjába
nem tud belebújni, csak utánahordozzák,
valamint
hogy
a
királylányon nadrág van, mind arra
utalnak, ki alkalmas az uralkodásra,
és ki nem.
A felvonás végén a királylány egy
tükör hátoldalán válik láthatóvá. Ez a
jelkép a mindig tettre kész királylány
tehetetlenségére utal, és ügyes
átvezetésnek bizonyul a következõ
részbe.
A
harmadik
felvonás
egy
metróaluljáróban játszódik.
Igen sajátos megoldás Tündérországnak ilyen módon való
megjelenítése, de ezáltal egy szörnyû tényre hívja fel a figyelmünket:
mi, emberek a tündérek és az
álmok lakhelyét ilyen szörnyûvé
varázsoltuk. Tönkretettük azt a helyet, ahová
elmenekülhetünk a gondok elõl.
Az utcalányok jelenléte pedig erõs utalás azokra a
testi örömökre, melyekbe oly sokan feledkeznek
manapság.
Az a tény, hogy Jancsi elmenekül innen vissza, a
szülõfalujába, erényességét akarja kiemelni. Otthon
azonban minden megváltozott. A falut a rendezõ egy
dobozként láttatja, melyben Jancsi Iluska kabátját
szorongatva Bagóval kettesben maradva áll.
A doboz jelképezi azt a bezártságot, melybõl –
Tündérországot elveszítvén – nem tudnak kitörni; a
kabát az Iluska utáni sóvárgás szimbóluma.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy igen érdekes
elõadást láttunk, mely megérdemelte a rászánt idõt, a
rajta való gondolkodást. Külön említést érdemel a sok
igényesen elõadott ének, melyek a szereplõk érzelmeit,
reményeit fejezik ki.
Tóth Kata 9.b
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“ÉLD IS MEG...”
INTERJÚ KORMOS BALÁZZSAL (12.C)
Hol tanulsz tovább?
A Bartók Béla Konzervatóriumba megyek klasszikus
gitár szakra.
Mirõl ismerhetnek az iskolában?
A Kisherceg együttesben basszusgitározom, azonkívül nem sok mindenrõl. Tizedikig kézilabdáztam. Ja, és
mi gitároztuk a szerenádot A
hazugban.
Kik lettek a kedvenc tanáraid és
miért?
Sohasem hanyagoltam el teljesen a
tanulást, de mindig inkább zenével
foglalkoztam. Ezzel együtt Perczel tanár urat volt jó hallgatni, aki nagyon
közel hozta, emberközelivé tudta tenni a tárgyat. A
másik pedig Szendrõdy tanárnõ, akirõl szerintem a
leginkább el lehet mondani, hogy nemcsak tanít,
hanem nevel is.

„NEM

TUDOM ELKÉPZELNI, HOGY
MILYEN LESZ NÉLKÜLETEK”
INTERJÚ KÁTAI SIMONNAL (12.B)

Segített az iskola, hogy megtaláld, merre menjél
tovább?
Azt már ideérkezésemkor tudtam, hogy reál irányban
szeretnék továbbtanulni, de az idegen nyelveket ebben
az iskolában szerettem meg. A
számtalan angoltanár közül, aki
tanított az évek során, Hettyey
tanárnõt emelném
ki. Az õ hatására
a nyelvek tanulását már nem
kötelességként,
hanem hobbiként
fogom fel. Az iskolai továbbtanulási elõadások segítettek
rájönni,
hogy ha a matek és nyelvek felé
akarok
továbbmenni,
akkor
a
Corvinuson a helyem.

M Á R

. . .
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Mi a legviccesebb és a legrosszabb élményed?
A legviccesebb talán a „kancsócska” sztori, ami leírva
nem lenne olyan vicces, de mi akkor fetrengtünk a
röhögéstõl. Eszembe jutnak még a kétesen sikerült
zenélések a reggeli misén. A legrosszabb a mi
osztályunkból kiindult füves cigis
botrány volt. Azzal a fiúval, akit
végül ezért kicsaptak, mi tök jóban
voltunk, együtt zenélgettünk is.
Rettenetes volt, hogy meg kellett
válnunk tõle.
Mit üzennél a „kicsiknek”?
Ezt tulajdonképpen Szendrõdy
tanárnõtõl tanultam: „Ne csak
létezz, hanem éld is meg, ami
történik!”

Marczell M. (10.a)

Hova adtad be a jelentkezésedet?
Sokáig gondolkoztam, hogy hova jelentkezzek, végül
hat helyet is megjelöltem: az elsõ hármat a Corvinus
Egyetemen, a második hármat a Mûszakin. A sorrend
még változhat, de a kereskedelem és marketing szak
biztosan az elsõ helyen marad.
Mik a legkedveltebb iskolán kívüli elfoglaltságaid?
Gyakran utazom külföldre, fõleg mióta fél évet
Németországban töltöttem. Ezenkívül a
fényképezés egy speciális fajtájával,
sztereó képek készítésével is foglalkozom. A tablófotózáskor az egész
osztályt
megörökítettem
3
dimenzióban.
Nyolc együtt töltött év után milyen
érzés búcsúzni? Mi fog hiányozni?
Egyelõre nem tudom elképzelni,
hogy milyen lesz nélkületek. Biztosan
hiányozni fognak a németórák Vincze
tanár úrral, és a lift felfedezésével
töltött rengeteg idõ.

Komáromi Kristóf
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Megmutatták, hogy sportban…
FOCISZTER 2008/2009
Kezdõdött azzal, hogy heti három helyett kettõ
meccset kaptunk. És mivel tizenhat helyett idén csak
tizenöt csapatos volt a mezõny, a megszokott négyes
csoportok helyett három ötös csoportban zajlott le a
bajnokság. A formai átalakítások azonban nem
akadályozták meg a srácokat abban, hogy maradandót
alkossanak a sok nagy mérkõzést megélt rekortánt
beborító buborékban; ebben az évben is jó
mérkõzéseket láthattak a korán kelõk, bár lehettek
volna kicsit többen is.
Aztán – nagy csaták után – véget értek a
csoportmeccsek, és következtek a negyeddöntõk (12.d10.a, 10.d-10.c, 11.b-9.a, 12.b-12.a). Megmutatták
oroszlánfogaikat a 10.d-sek és a 10.a-sok, és újonc
csapatként a fõtáblán bizonyított a 9.a. A suli legjobb
8 csapata mérkõzött meg itt egymással, odavisszavágós párharcokban. Az egyik ágon a tavalyi
második 11.b sikerrel vette a döntõbe vezetõ út utolsó
akadályát a 10.d ellen, akiknek a tavalyi bukdácsolás
után sikerült összeszokniuk… A másik ágon a kétszeres
bronzérmes 12.d a 12.b-vel játszott, akik idén

meglepõen jól szerepeltek. A múltat végképp eltörölték,
a gyõzelem napjai jöttek. Továbbjutott az eddig 100%os 12.d, annak ellenére, hogy egyik kezdõjátékosuk
nem léphetett pályára.
Azóta nem volt több meccs, nem visszhangzott a
szurkolók hangjától a jó öreg bubi, amelynek csendjét
csak néha-néha törte meg egy-egy fel-feldobott
kézilabda. De jön a tavasz, és lebontják a bubit, hogy
a verõfényes napsütésben újra pályára lépjenek a
legjobbak. Mert két meccs még hátra van.
A bronzmeccsen az ifjonc és elszánt 10.d-sek
találkoznak a rutinos 12.b-sekkel, míg egy másik
meccsen az igen technikás és idén is erõs 11.b fog
megküzdeni az elveszett labdát nem ismerõ 12.d-vel.
Végül köszönjük minden osztálynak, hogy mindig
bejártatok, segítettétek munkánkat. Reméljük, a
jövõben még jobb lesz és még nagyobb hangsúlyt kap
ez a fantasztikus bajnokság, a ti bajnokságotok.

MINDIG AZ ÉLVONALBAN
INTERJÚ SZALAI SOMÁVAL (12.C)

Ha 3-4 tárgyat zsebre vághatnál a suliból, amit
emlékként magaddal vihetnél, akkor mi lenne az?
Mivel a lány röpicsapatot és a diós kiflit lefoglalta
már egy kedves ismerõsöm, András, maradok a
konyhás nénik hívogató és örömteli csoportjánál, és
palackba zárnék egy kis hangulatot, szóviccet, és egy
kis öltözõszagot, persze külön-külön.

Minek köszönhetitek a kézilabdás sikereiteket?
Sikerességünk természetesen edzõink szakértelmében,
a csapat összetartásán, és a „betonkemény” védelemben
rejlik, na meg persze nem kényszerbõl játszunk…
Bár az országoson már túllesztek a riport
megjelenésének idején, de azért én kíváncsi lennék,
hogy te mit vársz ettõl a versenytõl? És a KIDStõl?
Az országosra már másodszor megyek, tavaly
negyedikek lettünk Kovács Norbert tanár úr csapatával,
idén ezt überelni szeretnénk, és erre látok is esélyt. A
KIDS olyan verseny lesz, ahol már évek óta együtt
játszunk ellenfeleinkkel, némelyekkel együtt szerepeltünk
Máltán. Mivel mindig az élvonalban végzett a
kézicsapat, idén sem szeretnénk a döntõ alá adni.
Hova és mi célból adtad be a jelentkezésedet?
BME gépészmérnöki kar, energetikai mérnök szak.
Azért választottam ezt a szakot, mert ez érdekelt a
legjobban, mondhatnám úgy is, hogy csak ez érdekel.
Szerencsés döntésnek tartom, hiszen ennek van jövõje,
és lehet tenni vele valamit a „jó ügy” érdekében.

stibo

Szilágyi Péter (11.b)
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FIZIKUS ÉS SPORTOLÓ
INTERJÚ STIBRÁNYI MARCIVAL (12.D)
Mindannyian tudjuk, hogy jól szerepeltél a fizika
OKTV-n, nyilván a továbbiakban is a fizikával
szeretnél foglalkozni, igaz?
Tavaly ebbõl a tantárgyból adtam be
diákakadémiai pályázatot, amit meg is nyertem.
Idén az OKTV-n próbáltam ki magam, a
második fordulóba jutottam. Onnan nem
sikerült továbbjutnom, úgyhogy nem árt, ha
még egy kicsit képzem magam. A jelentkezési
lapom elsõ két helyén a BME gépészmérnök és
a PPKE mérnök informatikus szakja szerepel.
Nagyon érdekel mindkettõ, de inkább a
gépészmérnökség felé húz a szívem. Régebben
is nekiálltam néha kitalálni szerkezeteket, és a
fizikai munkát is szeretem. Gyerekkorom óta
nagyon sokat barkácsolok, hegesztek, úgyhogy szinte
bármilyen mûhelyi munkát el tudok végezni, és ez adott
némi tapasztalatot. Így mérnökként nem fogok
kivitelezhetetlen gépeket tervezni. A gépészek iránt
ráadásul nagy a kereslet, így nem kizárt, hogy egy
ösztöndíjjal külföldön nagyobb cégeknél is próbálkozni
fogok. A BME-n erre sok lehetõség van.
Mi fog a legjobban hiányozni?
A kora reggeli focisztermeccsek, az osztálykirándulások
és az osztálytáborok. Na meg a tesiórák, amik elõtt
mindig próbáltam én megtervezni az órát, de ennek
Kovács Norbert tanár úr nem mindig örült. Talán
sejtette, hogy focizni akarok? Persze mindig õ nyert, és
magasugrás volt, amit szintén nem fogok elfelejteni, és
szerintem az se, aki látott.

Mi mindent is sportolsz tulajdonképpen, mik a
hobbijaid?
Sokáig nagyon komolyan tollasoztam, U-17-es
válogatott voltam. Most a Törökbálinti TC-ben focizom, és ezt is nagyon élvezem. Szoktam futni is, 10.ben a KIDS-en 3000 méteres síkfutáson 3. lettem.
Amúgy még ministrálok,
gitározom, és ha van rá
lehetõség, egy ismerõssel
elmegyek repülni vitorlázóval. Péntek esténként
meg nézem a Beugrót.
Ha már sport…Szervezõ
szemmel
milyennek
láttad az idei focisztert?
A fociszter egy nagy
presztizsû bajnokság, és az
osztálycsapatok teszik azzá. Nagy dolog, hogy mindenki
várja és komolyan veszi a meccseket. Szerintem a
menetrend elkészítése volt a legnehezebb. Amit
másképp lehetett volna csinálni, az a hirdetés, a
marketing és a szabályok pontosítása. Enélkül egy kicsit
káosz van. De összességében jól sikerült a szezon.
Mi volt a legviccesebb élményed?
Sandokan. Meg amikor a Csillag kidobta a
sapeszomat a vonatból. De a Nepomuki-est Pumuklival
meg a politikai farsang is nagyon vicces volt. És van
még sok minden, amit elmesélhetnék a sok kis
ötödikes törpének, de ez már egy másik történet…
Sok sikert az érettségihez és a fociszter döntõhöz!

Farkas Balázs (11.a)

Kerületi focimeccsek
A kerületi focibajnokságokban idén is elindultak az V. és VI.
korcsoportban a Szent Imre Gimnázium csapatai. Az V.
korcsoportban két csapatot is ki tudtunk állítani, és csapataink
erõsségét minõsíti, hogy a döntõt õk játszották egymás ellen.
A meccset óriási meglepetésre a Szent Imre nyerte… A VI.
korcsoportban azonban csak egy szentimrés csapat volt, így
kevesebb volt az esély a végsõ gyõzelemre. A csapatunk
azonban minden hétfõn megverte az ellenfelét, így
csoportelsõként jutottunk tovább. Az elõdöntõben hamar
háromgólos elõnyt szereztünk, és bár azt hittük, már megvan
a meccs, a Kolos Richárd szakközépiskola játékosai sajnos a
végén fölénk kerekedtek. Így maradt nekünk a bronzmeccs, ahol
csapatunk könnyedén verte meg ellenfelét, ezzel megszerezve

a harmadik helyet. Azt viszont mindenképpen elmondhatjuk
magunkról, hogy a legnagyobb arányú gyõzelem a mienk volt,
hiszen a csoportkörben 14-0-ra vertük meg az Újbudai Speciális
Szakiskolát. Az eredményhirdetés azonban még tartogatott
kellemes meglepetéseket számunkra, mert csapatunk kapitányaként én vehettem át a gólkirálynak járó emlékplakettet.
Ezúton szeretnénk megköszönni Ica néninek a támogatást és
a szervezést, amely nélkül csapatunk nem vehetett volna részt
a számunkra utolsó kerületi labdarúgó bajnokságon.
A csapat tagjai: Marosi Ákos, Véssey Miklós, Matiszlovics
Márton, Péceli Gábor, Nádasi Levente, Kiácz Mihály, Csillag
András, Stibrányi Márton, Molnár Márton.
Csillag András (12.d)

AZ ORSZÁGOS AMATÕR DIKOLIMPIA DÖNTÕJÉN VI. KORCSOPORTOS FIÚ
RÖPLABDACSAPATUNK III. HELYEZETT LETT. A CSAPAT EDZÕJE: TENGELYNÉ KOVÁCS ANDREA
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A Villányi úti kosárlabdapálya felújítása
Három esztendõvel ezelõtt kezdtük el szabadtéri
kosárlabdapályánk felújításának megtervezését. A
jelenlegi rossz bitumenes sportpálya balesetveszélyessé
vált, hiszen több helyen is szétnyílt az aszfalt, töredezik
a felszíne, így szükségessé vált burkolatának cseréje egy
jobb, korszerûbb mûanyag borítással. Úgy gondoltuk,
hogy ha már egyszer hozzányúlunk a pályához, akkor
az legyen több sportágra is alkalmas oktatási helyszín.
Az új, gumiborítású pályán sportolni egészségesebb,
hiszen rugalmas felszíne óvja az ízületeket. Alkalmas lesz
kosárlabdázásra, padlószerelvénnyel röplabdára,
valamint kispályás labdarúgásra, kézilabdás
foglalkozásokra. A pálya két végén palánkot
szerelünk fel a komfortosabb játék érdekében,
valamint a mellette található atlétikapálya
biztonságos használata miatt. Fix magasugró
pályát építünk ki úgy, hogy az közben a
futópályát nem fogja zavarni.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik
tervezõ vagy kétkezi munkával segítették a
megvalósítást.
Köszönjük
Damokos
Lászlónak
a
tervezést (a
Buborékot is
õ tervezte),
Pongor László
s t a t i k u s
apukának a
segítségét és
még sok apukának, iskolai dolgozónak. Külön köszönet
majd’ minden osztálynak, akik focizás helyett segítettek
a tereprendezésben, földhordásban mindig mosolyogva,

A

LELÁTÓ ÉS A

vidáman és lelkesen, óra után azt kérdezgetve, hogy
ugyan maradhatnának-e még következõ órán is segíteni
…
A sok segítség nélkül még sehol sem tartanánk, és
ráadásul minden sokkal többe kerülne. Hisszük, hogy
miután tényleg sokat dolgoztatok a megvalósításért,
jobban vigyáztok majd rá, és sokkal jobban meg is
fogjátok becsülni azt!
Schulek

BUBORÉKTÁROLÓ

ÉPÍTÉSE

Bizonyára sokan láttátok, hogy a nagypálya mellett épült egy árok, amelybe raklapok kerültek. Ennek oka az,
hogy itt épül egy lelátóval egybekötött Buborék tároló. A felhajtható szerkezet alatt fogjuk tárolni nyáron a ponyvát,
hogy ne kelljen többször kerülgetni, végighordani a fél udvaron, illetve ne menjen tönkre. Talán sokan emlékeztek,
hogy a sátor már felbukkant a belsõ udvaron - az iskola mögött -, a jelenlegi helyén, illetve az udvar közepén
is, de egyik megoldás sem vált be. Így született meg a mostani lelátó gondolata. Aztán, hogy a gondolat tetté
váljon, segítségünkre sietett az iskola alapítványa, hogy az Emericus-szal karöltve megkezdjük a kivitelezést. Mire
ez az újság a kezetekbe kerül, remélem már errõl a lelátóról szurkolhattok egymásnak meccseken.

Schulek
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„AKIKET SZERETEK...”
INTERJÚ ALMÁSSY LILIVEL (12.A)
Hallottam, hogy az OKTV-n jól szerepeltél. Miért
éppen a mûvészettörténet érdekel ennyire, mi
vagy kinek a mûvészete volt rád a
legnagyobb hatással?
Nem tudnám megmondani, miért.
Egyszerûen ez érint meg a
legjobban. Hogy kinek a mûvészete
gyakorolt rám hatást a legjobban,
azt meg végképp nem tudnám
megmondani, mert sokan vannak,
de mind másért.
Ha a SZIG-re gondolsz, mi az a
pár dolog, ami elõször beugrik
róla?
Az iskolai botrány pár évvel
ezelõtt, egy-két tanár technikája a problémamegoldásra, meg a barátaim, akiket szeretek, az
emeletünk és az osztályunk, Szalay tanár úr.
Milyen érzés úgy bejönni a suliba, hogy ez az
utolsó év?
Eleinte kicsit félelmetes volt, aztán ahogy egyre
többet rémisztgettek minket az érettségivel, a

NEHÉZ BÚCSÚ
INTERJÚ BURKUS BÁLINTTAL (12.A)
Hova adtad be a jelentkezésedet?
A Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára,
mechatronika szakra jelentkeztem.
Segített-e az iskola a pályaválasztásban?
Természetesen segitett, bár már korábban is érdekelt,
az itteni fizikaórákon ismerkedhettem meg közelebbrõl
az elektronikával, igy döntöttem el, hogy ebbe az
irányba szeretnék továbbtanulni.
Mik a legkedvesebb elfoglaltságaid?
Szeretek kerékpározni, úszni, bár mostanában sajnos
egyre kevesebb idõt tudok ezekre fordítani. Szívesen
olvasok, járok moziba, és persze szeretek a haverokkal
lógni.
Mi a legmaradandóbb élményed az elmúlt nyolc
évbõl?
Legmaradandóbb élményeim egyértelmûen a
különbözõ táborok, a minden évben megszervezett
balatoni tábor vagy a tavalyi kirándulás a Felvidékre.
Nyolc évig egy iskola és osztály – milyen érzéseid
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ballagással, a felvételi elõkészítõkkel, pontszámokkal,
egyre inkább vártam, hogy legyen már vége csak
szimplán azért, hogy ne kelljen tovább egyfolytában
rettegni.
Mi fog a legjobban hiányozni?
Az osztálykirándulások. A mi
osztályunkban ezek voltak mindig a
legjobbak. De elhatároztuk, hogy
megpróbáljuk a tiszai evezõstúrát
hagyományként évente megtartani.
Szóval valami azért remélhetõleg
megmarad belõlük.
Hova
jelentkeztél,
milyen
irányba szeretnéd folytatni a
tanulmányaidat?
A
MOME
kerámiatervezés
szakára, aminek a felvételijére nem
készültem fel idén, szóval ez a
tervem a jövõ évre. Ha ez nem jönne össze több
próbálkozás után sem, akkor meg valamelyik egyetem
mûvtöri szakára jelentkeznék.
Köszönöm a riportot, sok sikert az érettségihez
és a továbbiakhoz!

Kiss Lúcia (10.c)

vannak
a
búcsúzáskor?
Semmilyen
búcsúzás nem
egyszerû,
de
számomra
kétségtelenül ez
lesz az eddigi
legnehezebb,
hiszen nyolc év
alatt az ember
rengeteg barátot
szerzett, akikkel a
jövõben ritkán vagy – ne adj Isten – soha nem fog
találkozni.
Mi fog legjobban hiányozni?
Nagyon fognak hiányozni a haverok, az
osztályközösség, a tanárok, a körmölõs töriórák és a
sírva röhögõs hittanórák.
Ha azt mondom, hogy SZIG, akkor mi jut
eszedbe? Mondj öt szót!
Pingvinek, iskola, haverok, buborék, régmúlt.
Szabó Levente (11.b)
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„A MOZGÁS A LÉTELEMEM”
INTERJÚ RIGLER ÁDÁMMAL (12.D)
Mi leszel, ha nagy leszel?
Már kisiskolás koromban kialakult bennem a vágy,
hogy a természetvédelem területén dolgozzak. Azt
hiszem, ez irányú érdeklõdésemet az édesapámmal tett
sok kirándulás alapozta meg, amihez késõbb
hozzáadódtak a madarásztáborok, versenyek, és nem
utolsó sorban a jó biológia- és földrajztanáraim. Perczel
tanár úrral is a dinnyési madárvártán találkoztam
elõször öt éve, amint szentimréseket kísért terepgyakorlatra. Így már szinte adott volt,
hogy indultam többedmagammal a
Kitaibel Pál-, majd a Csapody Veraemlékversenyeken, ahol rengeteg
tapasztalatot szereztem, és néhány
szép eredményt is sikerült elérnünk
(külön köszönet érte Tímár Bencének!).
A fajfelismerésre való készülést sosem
felejtem el. Szóval idén tavasszal már
nem volt kérdés, hogy hova adom be
a jelentkezésemet. Mivel a természetvédelemnek mindig is a gyakorlati,
terepi része vonzott leginkább, elsõ és
második helyen is a vadgazda mérnöki szakot jelöltem
be a Szent István Egyetemen és a Soproni Erdészeti
Egyetemen.
Kicsit konkrétabban: van-e célod, amit el szeretnél
érni az életben?
Alig várom már, hogy végre a hobbijaimnak éljek.
Terveim közt szerepel a vadászvizsga és madárgyûrûzõ
vizsga letétele, majd pedig el szeretném végezni a
Természetvédelmi Õrszolgálat képzését is. Ez után már
„csak” jó kapcsolatokkal kell rendelkezni, hogy munkát
kapjak egy Nemzeti Parknál. Ezek mellett még
autodidakta módon biogazdálkodni is szeretnék, amihez
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már van is két rackagidám vidéken. Valahogy így
képzelem el a jövõmet, de a lényeg az, hogy vidéken
szeretnék élni és terepen dolgozni.
Mivel töltöd a szabadidõdet?
Mostanában elég sok idõmet leköti a sport,
konkrétan a baranta, ami tulajdonképpen a magyar
népi mozgáskultúra egészérõl szól. Ezt a harcmûvészetet
õsszel kezdtem, és úgy érzem, ebben végre megtaláltam
azt, amit régóta kerestem. A hátulütõje viszont az, hogy
sokszor késõn érek haza, és néha még a hétvégéimet
is lefoglalja egy-egy bemutató vagy tábor. És ez bizony
a jegyeimre is kihat. Ha meg épp nincs edzés,
bicajozom,
íjászkodom,
túrázom,
mindig kitalálok valamit. De nincs
mit tenni, a mozgás a lételemem.
Akik ismernek, tudják, hogy semmit
sem utálok jobban a bezártságnál.
Jó érzés elmenni a suliból? Mi
volt jó, és mi volt, ami nem
tetszett az itt töltött nyolc év
alatt?
Vegyes érzelmek kavarognak még
bennem, de úgy gondolom, most
már jó lesz kikerülni innen, és
belekezdeni valami újba. Ez az iskola
otthonos, és a tanárok is kivétel nélkül nagy
egyéniségek, csak kár, hogy erre a négy évre rányomta
a bélyegét a sok számonkérés, a hajtás, és nem volt
idõ a tanárok emberi arcát megismerni. Egy kicsit ezt
érzem az osztályközösségben is. Hiába, a négy év a
nyolcnak csak a fele… Persze így is számtalan
felejthetetlen élményben volt részünk: túra a Csíkihavasokban, ahol Kati néninél a fél osztály kidõlt.
„Wellness” Dunakilitinél. Alival a németórák. A tanár úr
híres szaltója – és utána a 32-es vigyor… a
végtelenségig lehetne sorolni.
Simonkay Márton (11.a)

TUDOD-E, HOGY…
… a méz már régen szerepel a történelemben?
Négyezer évvel ezelõtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvõ után a menyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig
itatta. Az ital mézbõl készült sör volt, innen származik a magyar „mézeshetek”, illetve az angol „honeymoon” (a babiloniak
holdhónapot használtak) kifejezés.
… még ma is létezik „titkos” tortarecept?
Bécs világhírû tortája, a Sacher-torta receptje ma is a Sacher család féltve õrzött titka. A cukrászatban napi kétezer darabot is
sütnek, és küldenek szét az egész világba. Érdekessége ennek a csokoládétortának, hogy lisztet nem tartalmaz! Egy, az eredeti torta
ízét jól megközelítõ sütemény receptje: Két evõkanál kakaót és 20 dkg kristálycukrot kis vízzel sziruppá fõzünk. Ha kihûlt, beleteszünk
10 dkg vajat, 8 tojássárgáját, 8 kanál kristálycukrot, ¼ kg (!) darált diót és a 8 tojás felvert habját. Ezt a masszát kivajazott,
kerek tortaformába öntjük, majd körülbelül 1 órát sütjük. Végül csokoládémázat öntünk a tetejére
Dr. Szentmártony Tibor
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A CSAPATKAPITÁNY
INTERJÚ CSILLAG ANDRÁSSAL (12.D)
Kezdjük a legfontosabbal, hová jelentkeztél?
A Budapesti Gazdasági Fõiskolára jelentkeztem
vendéglátás-turizmus szakra. Az évek során sokat
változtattam a továbbtanulási terveimen, de végül azt
hiszem, hogy jól döntöttem. Szüleim mindketten ebben a
szakmában dolgoznak, így nem lesz teljesen ismeretlen
számomra ez a pálya.
Három éven át szervezted a Picisztert, és idén ti
szervezitek a Focisztert. Miért vállaltad el a
szervezést, és milyen tapasztalataid voltak?
Még mielõtt idejöttem volna, a Piciszter elõzõ
szervezõje, Csekõ Imre kérdezte, hogy nem lenne-e
kedvem vezetni a Picisztert, én szívesen elvállaltam, és
mondhatom, hogy nagyon élveztem a szervezést és
bíráskodást, annak ellenére is, hogy ezért heti háromszor
kellett felkelnem egy órával korábban.
Az iskolai focicsapatnak idekerülésed óta tagja, sõt
csapatkapitánya vagy. Milyen eredményeket értetek
el?
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2005
óta,
mikor idejöttem,
akármilyen
bajnokságban
indultunk
el,
majdnem mindig
a dobogóra állhattunk. De aranyat még sosem
nyertünk, ez az
én nagy bánatom, de majd az
idei KIDS-et megnyerjük.
Volt-e kedvenc tanárod?
Nagyon fontos volt számomra Perczel tanár úr, aki,
ha letértem a jó útról, egy józanító pofonnal mindig
visszaterelt. Karvázy tanárnõ humorral tarkított szigora
és stílusa örökre bevési a fejembe a középiskolai
történelemórákat. Négy év alatt Gombási tanárnõvel
volt a legtöbb konfliktusom, de mégis most, hogy nem
lesz többet németóra, hiányozni fog.

Matiszlovics Márton (11.d)

MINDENT BELE
RIPORT SZÍJÁRTÓ MÁTYÁSSAL (12.C)
Három sportágban is szerepelsz az iskolai
csapatban. Ki tudod valamelyiket emelni, amelyik
hozzád közelebb áll?
Mindhárom sportot másért szeretem, így nem tudok
egyértelmû választ adni. A kosárlabdával
a legszorosabb a kapcsolatom, hiszen
hét évig játszottam egyesületben.
Sportágként a kézilabda áll hozzám a
legközelebb a maga keménységével és
természetességével. Ami a röplabdát
illeti, korábban kicsit lebecsültem, de
ezalatt az egy év alatt rájöttem, hogy
ez az egyik legtöbb koncentrációt és
fegyelmet igénylõ sport. Ezenkívül
pedig külön kiemelném azt a
hihetetlenül jó légkört, ami az egész
röplabdás közösséget jellemezte.
Miben
rejlik
a
kézis
csapat
sikeressége?
Csapatunk ereje szerintem a védekezésben rejlik. (Itt
Somát ajánlanám mindenki figyelmébe.) Ha hozni tudjuk
azt a formát, amit a Budapest-bajnokság utolsó két
meccsén, akkor szerintem emelt fõvel térhetünk haza.

Hova adtad be a jelentkezésedet?
Hosszú vívódás, számtalan ötlet és négy fakultáció
megjárása után az energetikai mérnöki szakot (BME)
jelöltem meg egyedüliként. Röviden: all in…
Nyolc év hosszú idõ, megannyi konfliktus és
emlékezetes esemény bölcsõje. Mi az, ami ennyi
ideig összetart egy osztályt?
Az algimnáziumban a táborok,
felsõben az ital... A viccet félretéve
én tényleg úgy látom, hogy a
kisebbeknél az iskolai programok a
meghatározóak,
az
idõsebb
osztályok felé haladva pedig egyre
inkább az iskolán kívüli élet
dominál. A 12.c esetében ez
fokozottan igaz… De ez szerintem
természetes folyamat. Ami a mi
osztályunkat egyedivé tette, az
szerintem a rendkívül vegyes
összetételnek köszönhetõ, illetve
annak, hogy számtalan színes és
sokoldalú egyéniség járt hozzánk. Bízom benne, hogy
maradandó emléket nyújtottunk a nyolc év alatt.

Szilágyi Péter (11.b)
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SZENVEDÉLYES KÉZILABDÁS
INTERJÚ HANTOS DORINÁVAL (12.B)
Az Érd VSE kézilabdacsapatának kiválósága vagy,
ezért kézenfekvõ a kérdés: miért éppen a
kézilabdát választottad?
Amikor idekerültem ötödikben,
akkor nem gondolkoztam azon, hogy
valamit sportolnék, de Skoumal tanár
úr javaslatára úgy döntöttem, hogy
elkezdem a kézilabdát, próbaszerencse. Színvonalasak voltak az
edzései, hamar megszerettem, így
kezdõdött a szenvedélyem a kézi
iránt. Késõbb kerültem az Érd
csapatába. Kicsit féltem is, mert egy
NB II-es csapat volt, s mondták, hogy
a feljutás a céljuk. Szerencsére
beilleszkedtem,
és
tavaly
már
megnyertük a bajnokságot, így most már az NB I Bben folytatjuk a küzdelmet. A csapatnak elég nagy
sansza van arra, hogy az NB I-be is feljussunk 1-2 éven
belül. Az az álmom, hogy a válogatottba bekerüljek.
A megnyert Budapest Bajnokságon nem lehettél ott
igazolt játékosként, de a KIDS-en már szerepelhetsz
az iskolai csapatban. Mit vársz a versenytõl?
Az a baj, hogy az elmúlt 1-2 évben sajnos nem
tudtam ide járni edzésekre, és így alig ismerem a

„MEKKORA SZERENCSÉNK VAN...”
INTERJÚ VÁSÁRHELYI ZSÓFIÁVAL (12.A)
Megnyertétek az iskolai kézilabdacsapattal a
Budapest Bajnokságot. Skoumal tanár úrnak
mekkora és milyen szerepe van a sikeretekben?
Nagyon jó edzõnk van! Nagyon szereti a csapat
minden tagját egytõl egyig, nincsenek kedvencei, õ
egyáltalán nem olyan. Valahogy õ
kiszúrja, hogy kik lesznek jók, ebben
a csapatban nagyon sokan nagyon
tehetségesek. De nincs olyan, hogy
„te nagyon béna vagy!”, mindenkinek megadja a lehetõséget.
Hova adtad be a jelentkezésedet?
Pszichológiára a Károlyira, de
ehhez nem fûzök nagy reményeket,
mert 456 volt a ponthatár, és nem
nagyon
fog
lejjebb
menni.
Mostanában ez elég divatszakma,
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csapatot, de Skoumal tanár úr nagyon szeretné, hogy
menjek, és megyek is, persze. Megpróbálok elõtte
eljárni pár edzésre, hogy azért összeszokjunk a
csapattal.
Hova adtad be jelentkezésed? Mi a terved vele?
A TF-re adtam be a jelentkezésemet,
tesi-edzõ
szakra
elsõ
helyen,
sportszervezõ-sporttervezõ szakra
második helyen. Testnevelõtanár
nem szeretnék lenni, szeretek
gyerekekkel foglalkozni, de nem
tudnám
elképzelni
magam
tanárként.
Ha bármilyen szempontból ki
kellene emelned valakit a tanári
karból, akkor ki lenne vagy kik
lennének azok?
Skoumal tanár úr mindenképpen,
mivel ha õ nem lenne, én sem
kézilabdáznék, nem szerettem volna bele ebbe a
sportba. Rajta kívül Kolek István tanár úr, az egész
osztály imádja, ötödiktõl fogva tanított minket,
egyszerûen nem lehet megunni, mert mindig tud újat
mutatni, nagyon meghatározó volt az életünkben.

Szilágyi Péter (11.b)

sokan adják be erre. Aztán beadtam szociális munkás
szakra az ELTE-re és gyógytornász szakra a SOTE-ra,
mind a hármat nagyon szívesen csinálnám. A családom
nagyon erõsen szociális beállítottságú, az idõsebb
nõvérem szociálpedagógia szakot végzett, a fiatalabb
nõvérem gyógypedagógiára jár, nálunk mindenki ilyen a
családban.
Mondd el azokat a gondolatokat, amelyek a
következõ
dolgokról
elõször
eszedbe jutnak! Pingvin SZIGet?
Néha
beülünk,
hogy
bioszt
tanuljunk, akkor aktívan ülünk, de a
végére úgyis az lesz, hogy csak
dumálunk…
Osztálytáborok?
Hatodikban voltunk Egerben, ami
nekem nagyon megmaradt, mert
akkor volt a nagy antifeministafeminista korszakunk. Mindig voltak
persze botrányok, hogy ki kivel
veszett
össze.
Aztán
amikor
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„RENGETEGET KAPTAM...”
INTERJÚ MISEK MÁRKKAL
Kinek a hatására kezdtél el sportolni? Mit és mióta
ûzöd?
Az egész családom játszott, kezdve a szüleimmel,
nagypapámmal, nagybátyámmal és ez már úgymond
hagyománnyá vált a családunkban. 10 éve kosarazom
versenyszerûen. A MAFC Újbuda csapatában játszom,
NB1-ben. A válogatottba is sikerült bekerülnöm. Nagyon
szeretek kosarazni, és rengeteg idõt szánok az
edzésekre.
Sportolási pályafutásod alatt volt komolyabb
sérülésed?
Komolyabb eddig szerencsére nem volt, de sok kisebb
persze igen. Az ujjtörések, szalagszakadások szükséges
velejárói ennek a sportnak, és nekem mindegyikbõl
jutott bõven…
Hosszú volt az itt eltöltött idõ. Hogy értékelnéd az
elmúlt 8 évet?
Lehet, hogy közhelyesen hangzik, de rengeteget
kaptam ettõl az iskolától és szerencsésnek érzem
magam, hogy idejárhattam. Örülök, hogy 8 évig együtt
lehettem az osztályommal, hisz nagyon sok igazi
barátot szereztem. Nem cserélném el semmire ezt a
pár évet.

megkaptuk Szalay tanár urat
osztályfõnökként, bejöttek a külföldi
utak meg a Tisza-túrák. Az elsõ
Tisza-túra valami fergetegesen jó
volt!
Osztályfõnökeitek?
Gerencsér tanárnõ volt az elsõ, én
õt nagyon szerettem. Nekem sosem
volt vele problémám. Mi voltunk az
elsõ osztálya, elég vad osztály
voltunk neki. Néha ez ki is jött, néha
nagyon kiborítottuk, aztán mindig
bejöttünk egy csokor virággal, és
bocsánatot kértünk. Hát Szalay tanár
urat
meg
imádjuk…
Amikor
megtudtuk, hogy õt kapjuk, akkor
mindenki
arra
gondolt,
hogy
mekkora szerencsénk van!

Szilágyi Péter (11.b)
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Milyen irányban
s z e r e t n é l
tovább tanulni?
Hova jelentkezel?
A BGF-KVIFK
–re jelentkeztem,
szálloda szakra.
Nagy
terveim
vannak a jövõre
nézve, és ezek
megvalósításához
ez az iskola az elsõ lépcsõfok.
Mi volt a legjobb élmény az iskolai életben?
Hála az Osztályfõnökünknek, Zsófi néninek
rengeteget kirándultunk, táboroztunk a 8 év alatt.
Legjobban az evezõs túrák maradtak meg bennem.
Nem is kifejezetten magukon a túrákon volt a
hangsúly, hanem sokkal inkább azon, hogy együtt
voltunk.
Hiányozni fog az iskola?
Persze. Nyolc év hosszú idõ. Akarva-akaratlanul
minden nap össze voltunk zárva, és ez nekem
hiányozni fog, de már alig várom, hogy mit hoz a
jövõ.
Balog Klaudia (10.a)
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