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Lépésváltás
Úton vagyunk és minden reményünk szerint valamiféle
kedvezõ kilátásokat ígérõ irányba haladunk. Hogy honnan
és merrõl jövünk azt nagyjából azonosítani és számon
tartani tudjuk, bár emlékezésünk – ezt nyugodtan merem
kijelenteni történész érzékenységû szakmai beképzeltséggel
– meglehetõsen hézagos és töredékes. (Pláne a mai világ
zûrzavaros, tarka-barka forgatagában, amikor annyi izgalmasnak, kihívónak, esetleg aggodalomra okot adónak tûnõ aktualitás köti le minden figyelmünket, hogy sokszor
semmi kedvünk az eleinket – vagy akár saját korábbi magunkat - foglalkoztató ügyekkel-bajokkal bíbelõdni, történeteiket-tapasztalataikat
– vagy akár a sajátunkét - tanulmányozni.) Akárhogy is van azonban, bele vagyunk helyezve terünkbe és idõnkbe;
akkor is, ha mindenféle gerjesztett
hullámainkkal, optikus szerkentyûinkkel és egyéb érzékelõinkkel képesek vagyunk egy kicsit kinyitni
az egyetemes létezés tereire nyíló
ablakot. Szóval megy velünk az
idõnk (pontosabban mi megyünk
vele) és ez a „menés” valahonnan valahová tart. Kiszállni belõle
nem lehet, még önmegsemmisítés útján sem, mivel itt minden
mindennel összefügg és minden
változásnak további változásokhoz
vezetõ implikációi vannak. Egyszóval
ez az egész haladás maga „az út”.
Amit magunk taposunk ki. Magunknak,
egymásnak. A taposás eseménysorafolyamata pedig nem más mint a történelem maga. És valamennyiünk tapossa a magáét
és az egész társaság együtt (hiszen egyenként – a
többiektõl függetlenül – egyetlen lépésre sem lehetünk
képesek) taposva hordozza a közös emberi Sorsot. Sõt.
A SORSOT.
Mi/Ti itt az iskolában – sorsszerûen – egy kicsit
közelebb kerültünk-kerültetek egymáshoz. Következésképpen egy kicsivel több közünk volt/van/lesz egymáshoz,
mint sok más kapcsolatunk, kapcsolódásunk, összefüggésbe kerülésünk mentén. Vagyis több a szentimrés kötõdésû
felelõsségünk. Magunkért, egymásért. Hiszen egymáshoz
közel lépdelünk az úton. Néha szorosan, egészen egymásra utalva, sõt függve egymástól. Egy közös feladatvállalásban-együttmûködésben, egy felelésben-feleltetésben, egy elmélyült beszélgetésben, egy viccmesélésben és
annak meghallgatásában, egy megsértõdésben-össze-

veszésben, egy katartikus engesztelõdésben-kibékülésben,
egy ötletelésben-valaminek kitalálásában, egy focimeccsen
átadott gólpasszban, egy titok megosztásában, egy közösen átélt hibában-kudarcban, egy egymást segítõ jó megoldásban. Az olykori együtt sírásban-nevetésben. Együtt
szórakozásban-örömködésben, vagy – Isten ne adja –
együtt siratásban-gyászolásban. És stb.stb. a végtelenségig. Egyáltalán nem mindegy, hogy mindezek a dolgok
hogyan történnek, valósulnak meg, milyen nyomokat
hagynak bennünk-bennetek-egymásban. Hát errõl
van szó, ebben foglaltatik valamennyiünk felelõssége. Hogy hasznos, szép, jó élményeket adjunk egymásnak, jó emlékeket
élesszünk egymásban: igen, ott, akkor,
vele-velük jó volt, szép volt, úgy volt
jó. Jó lenne, ha máskor is az és úgy
történhetne velem-velük-velünk. Hiszen jó volt együtt lépkedni, együtt menni az úton, együtt „taposni”. Együtt haladni, együtt csinálni a történetünket, a történelmünket. Megélni a sorsunkat
Itt a nyár. Most is biztosan sokan leszünk-lesztek együtt, egymással. Mindenféle helyeken,
kalandokban, élményes helyzetekben. Meg persze mással-másokkal
is. Itthon és a világban. Az út egy
kicsit (talán nagyon) másmilyen lesz,
mint tanévben. A fontos, hogy szép
legyen, jó legyen, értékes legyen. Hogy
mindenképpen javunkra-javatokra váljék.
Hogy elkerüljétek a bajt és utána csak szépre lehessen-kelljen emlékezni, amivel gazdagodtatok, gyarapodtatok. Testben és lélekben. A nyári
szünettel „egy darab új világ” nyílik meg; átmenetileg
átkerültök az út másik oldalára. Lépésváltással: bal-jobb,
bal …, lépés-váltás … jobb-bal, jobb… De az út ugyanaz.
Ugyanabba a vágyott-remélt jó irányba vezet. Oda kell,
hogy vezessen. Adja Isten, hogy úgy legyen. Hogy ne
érjen baj, viszont annál több gyönyörû, emlékezetes,
gyarapító-gazdagító élményben lehessen részünk-részetek.
….
….
….
Ne feledjétek!
…
Az út ugyanaz!

Párdányi Miklós
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Igazgató Úr ballagási beszéde
2008. április 30., szerda, a ballagás napja
Benedicite!
Örömmel és szeretettel köszöntöm Kedves Valamennyiüket végzõs osztályaink ünnepélyes búcsúztatásán.
A szövetségkötés szertartására tanúként érkezõk között
örömmel és tisztelettel köszöntöm dr. Zakar F. Polikárpot,
a ciszterci Zirc fõapátját, gimnáziumunk fenntartóját. Itt
szeretném mindenkinek – aki esetleg még nem tudná –
tudomására adni, hogy a ciszterci rend ma Magyarországon a középiskolai szegmensben a legnagyobb egyházi iskolafenntartó a mintegy 4000 diákjával. (Vagyis
sem az egyházmegyék, sem más szerzetesi tényezõk nem
érik el ezt a kvantumot, és aki egy kicsit is belegondol
ebbe, és összefüggésekben-távlatokban szemléli a jelenséget, annak számára azonnal nyilvánvaló, hogy micsoda
jelentõs dologról van szó.)
Kedves Végzõseink! Szeretett Ballagóink!
Azt hiszem, legkésõbb mostanra valamennyiõtök számára nyilvánvalóvá vált, hogy az „irigy idõ” szárnyain elröppent az a nyolc vagy négy év, amely idõ alatt azért
rengeteg minden történt-megtörtént veletek itt a Szent
Imre Gimnáziumban. Azzal együtt is, hogy a nyolc év
elejefelén irdatlan soknak tûnhetett a még elõttetek álló
idõ, és a távoli jövõ ködébe veszett a vége, ami viszont
mostanra talán mégis hirtelen érkezett meg (amint azt
sok visszaemlékezéstek érzékelteti). És visszatekintve hirtelen összezsugorodott az itt megélt történet, és most
mint egy szempillantás zuhan bele a múltba.
Csak hát a végtelen dimenziójában az egész emberi
élet is csak egy hullócsillag villanásának tûnhet. Azonban
micsoda villanás, vagy micsoda villanás lehet. És azért ebben a villanásban – hevenyészett számításaim szerint –
benne foglaltatik a 8 évfolyamos osztályok esetében
(évente durván 180 tanítási nappal és naponta
legkevesebb 6 tanórával vagy egyéb iskolai tevékenységgel számolva, átlag 36 fõre vetítve) összesen legkevesebb 1 millió élet-óra és a négyévfolyamosok esetében
is legalább 180 ezer. És akkor még nem beszéltem arról
az idõrõl, amit a szorosan vett szorgalmi idõn túl az iskolához kapcsolódóan töltöttetek el. Minden nap 1-3 órányi utazással, nagyon eltérõ mennyiségû tanulással, szórakoztató-, kultúr- vagy sporttevékenységgel. Azért ez egy
nagy fényû villanás volt.
Felelõs kiadójaként természetesen a szerkesztési szakaszban tanulmányozhattam a „Pingvin” ballagási számának anyagait, benne a ti riportjaitokkal és visszaemlékezéseitekkel. Õszintén mondom megható, sõt lenyûgözõ volt

számomra az emberi élet lényegét és értelmét adó értékek érvényesülésének rengeteg bizonyítéka. A sok tanulás-okosodás mellett az egyéb, értékes, tartalmas és bensõséges emberi kapcsolatokra és viszonyulásokra irányuló
utalások. Nem kívánnék itt elõsorolni mindenféle eseményeket, mert egyrészt órákig lehetne idézni olyan történeteket, amelyek talán örök életetekre szóló emlékként
fognak megmaradni, ha pedig kiemelnék ezt-azt, akkor
rengeteg minden kimaradna, ami semmivel sem kevésbé
fontos, mint az, ami elhangzott. És ti amúgy is nagyon
jól tudjátok, hogy mi mindenre emlékeztek szívesen. Másrészt nagyon valószínû, hogy a végzõsök és búcsúztatóik
képviselõi sok mindenrõl szót fognak ejteni és valószínûleg
élményszerûen és jópofán.
Ezért inkább egy kis általánosítás! Untig hangoztatjuk,
hogy nevelõ iskolát akarunk megvalósítani. És ezt tényleg
komolyan gondoljuk, és nem kevés erõfeszítést teszünk
érte. Tanáraink-tanáraitok rengeteg energiát fektetnek az
általuk jónak gondolt rátok figyelésbe és gondoskodásba.
Én ezt az egészet – nemes egyszerûséggel – a szeretet
áradásának tartom és nevezem. A szeretet márpedig –
Szent Pál közlése szerint legalábbis – „nem múlik el soha”.
És az a nagyszerû, hogy a szeretet nemcsak választ vár,
hanem választ is kap. És ennek mi és ti már rengeteg
bizonyítékát láttátok, érzékeltétek, megéltétek, megvalósítottátok. És ezt már soha senki nem veheti el sem tõlünk,
sem tõletek. Az életünk-életetek részévé vált.
És még egy szó a világról. Ahová kiléptek, ahová beléptek, ezután – ahogy többen is utaltatok rá – „magatok mögött hagyva a burkot”. A burok a szó legneme-
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sebb értelmében. Ami igenis nagyon tudatosan igyekezett
megvédeni idõ elõtti rombolódástól. Ha egy csecsemõt
megetetnek gulyással, belehal. Amikorra felnõ, már nemcsak a gulyással birkózik meg sikerrel, hanem sokkal „nehezebb” ételekkel is. Eljön annak is az ideje. Sõt olyan
idõk is várhatók, amikor az ember néha elszörnyed a világ rossz oldalának jelenségeitõl. Ám aki alkalmas idõben
megerõsödött és felvértezõdött az igazság és lélek eszközeivel és fegyvereivel, az képes lehet nemcsak kibírni,
akár még a kibírhatatlant is, hanem esetleg még le is
küzdeni a nehézségeket és jobbra fordítani a pusztulni
készülõ világ sorsát.
Tökéletesen egyetértek Kovács Örs tanár úrral, aki a
végzõs osztályfõnöki interjúban kifejti, hogy szerinte a mai
világban és különösen a mi világunkban érvényesülõ (sajnos siralmas, sõt sokszor ijesztõ) közegben az igazán modern, sõt forradalmi magatartás a konzervatív, örök értékekre támaszkodó gondolkodás mentén való haladás. Magam is így vélekedek évtizedek, eszmélkedésem óta. Az
õrültebbnél õrültebb, képtelenebbnél képtelenebb, hazugnál hazugabb, nevetségesnél nevetségesebb, rombolónál
rombolóbb és az emberi lényeget, a végtelenre való kitárulkozást tagadó-elhazudó koncepciók és divatok világában az igazán bátor, távlatos, reménykeltõ, sõt ha kell
vagány magatartás nem más, mint a keresztény ihletésûorientációjú értékkövetés. Csak ennek van jövõje. Ezt válasszátok, ezt vigyétek hírül a világnak, amikor kiléptek
innen. És ne féljetek, amikor szembe találjátok magatokat
bármiféle csábításaival, kihívásaival, elborzasztani próbálkozásaival. A jövõvel való szövetségkötésnek ez adhat értelmet, távlatot és a végsõ gyõzelem ígéretét. Tudnotok
kell, hogy ezen az oldalon is végtelenek a lehetõségek.
Pontosabban csak ezen az oldalon azok. A másik oldalon
izgalmasnak látszó dolgok végén maga a Halál áll. Azzal
pedig mindennek vége és nincs folytatás. Csak kárhozat.
És Isten igazában magatokat is csak így, ezen az oldalon
tudjátok igazán megvalósítani. Azt a magatokat, amelyik-

M Á R

. . .

5

rõl Istennek rólatok szóló álmai vallanak. Amikor megszólalhat bennetek Teremtés és Megváltás, vagyis a Gondviselés. Legyetek hát az Õ hírnökei.
Most és mindörökké.
Amen.

Párdányi Miklós

A 2008. ÉVI SZENT IMRE-DÍJAT
TÍMÁR BENEDEK, 12.A OSZTÁLYOS
TANULÓ KAPTA MEG. GRATULÁLUNK!
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Búcsúzóul
KEDVES

BALLAGÓ TIZENKETTEDIKESEK!

Talán nem hittétek, hogy ez oly sokszor kívülállóként
végighallgatott megszólítás végül rátok fog vonatkozni.
Én sem hittem, hogy valaha tõlem is hallani fogjátok.
Gondolom sokan sokféleképpen próbálták elmondani nektek, mennyire jelentõs a ballagás napja; ha tetszik mérföldkõ, vagy lezárás, vagy az igazi élet kezdete és még
sorolhatnám. Az ember azonban általában hajlamos az
ilyen jellegû, kényszerûnek tartott tapasztalat-megosztásokat nem komolyan venni, egészen addig, amíg
saját
élménynyé
nem válik.
Nem
kívánom
tagadni azt, hogy
számotokra
mérföldkõ ez a mai
nap, ugyanakkor tudom, hogy mindenkinek más és más
szempontból. Biztos
vannak köztetek, akik könnyeznek, mások meg alig várják,
hogy kiszabaduljanak a fullasztó
keretek közül a nagyvilág forgatagába. Azonban függetlenül attól,
hogy hogyan érzel, a mai nap attól válik jelentõssé, hogy személyes élményként éled meg, így hát
csak néhány szempontot adnék az
emlékezéshez. Az érzelmi összegzést, az önállóság próbájaként, egyedül kell elvégezned.
Nehéz egyedit alkotni ebben a
mûfajban, igyekszem vigyázva kerülgetni a közhelyesség ingoványait, ezért nem is a hagyományos 7:50 – sakktáblamintás folyosók – büfé – buborék – park – csigalassúságú töriórák nosztalgia-modellt szeretném használni.
Ezek ugyanis kollektív élmények, amelyekhez kollektív érzések kapcsolódnak. Én pedig inkább az egyénre, Rád
helyezném a hangsúlyt.
Idézd fel magadban, mit éreztél a felvételikor, amikor
megláttad az elsõ almazöld ajtókeretet! Amikor a gólyatáborban rádöbbentél, hogy elõzetes félelmeid mégsem
voltak teljesen alaptalanok, amikor kiderült, hogy nem

csak õsszel, de tavasszal is kell tókört futni, amikor részt
vettél az elsõ osztálykarácsonyon, amikor elõször táncoltál
a díszteremben, amikor kivetted az elsõ könyvedet a
könyvtárból (még ha az egy fizikapéldatár volt is, hogy
nem kapj egyest), amikor elõször aludtad el a reggeli
misét, amikor elõször volt nézeteltérésed az osztályfõnökkel. Amikor megtudtad, hogy rajtad próbálják ki
a tizedikes záróvizsgákat, vagy az új érettségi rendszert,
amikor elõször ettél az ebédlõben, és amikor elõször ettél
a rapid módon átszervezett új ebédlõben, amikor elõször jártál a teraszon és amikor életedben utoljára
„stand-up-oltál” a táblánál.
Ezek a látszólag jelentéktelen emlékek mindennapjaidról általános benyomássá alakulnak, és eldöntheted,
hogy szabadulásként, vagy fájó búcsúként éled-e meg a tényt, hogy
véget ér ez a korszak az életedben. Eddig egy közösség részei
voltatok, de személyes emlékeitek
bizonyítják, hogy eddig is léteztetek, mint egyén és a változás
drasztikus jellegét a
tér és idõ összetartó
erejének megszûnése
fogja okozni. Szinte
hihetetlennek tûnik,
hogy ez a két, lényegében egyszerû
fogalom adta azt a
keretet, amelyen belül közösséget alkottatok nemcsak egymással, hanem az elõttetek járókkal és
velünk, következõkkel
is. És mindannyian
magatokban hordozzátok ennek a közösségnek a lenyomatát (vagy ha tetszik
szellemiségét). A magatok urai lesztek, de mindaz, ami
eddig közös volt, hirtelen sajátotokká válik majd abban
az új tér-idõ relációban, ahová ma, egyenként átléptek.

Kiss-Szemán Anna (11.d)
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KEDVES BALLAGÓ TIZENKETTEDIKESEK!
Sokat gondolkodtam azon, hogyan is kezdjem a búcsúztató beszédem. S ahogy ezen rágódtam, kezembe akadt egy aforizmagyûjtemény. Nem kellett sokat lapozgatnom ahhoz, hogy megtaláljam a keresett mondatot.
Immanuel Kant az emberi természetrõl így nyilatkozott:
„Az ember társaságra vágyik, és mégis lázadozik
ellene.”
Kant ezt a mondatát az emberi viselkedésre értette,
de ha jobban belegondolunk, ezzel a kijelentésével
tulajdonképpen
rámutatott
gimnáziumi éveink lényegére is. Hisz kettõs érzéssel kelünk fel minden hétköznap reggel:
egyfelõl
szeretnénk
még aludni és távolról
elkerülni az iskolát, ahol teljesíteni, viselkedni és felelni kell, másfelõl azonban örömmel
kelünk ki az ágyból, és
lelkesen indulunk el a
Villányi huszonhét felé,
elvégre itt minket a barátok várnak. Hisz az elsõ, életre szóló barátságok az
iskolában kötõdnek.
Kinek négy, kinek nyolc éve, de mindannyiótoknak
Zircen kezdõdtek a közös élmények. Az indulás napján
álmosan és félve ültetek fel a buszra, de ezeket az érzéseket hamar elnyomta az izgatottság és kíváncsiság
jókedvû zsivaja. S este egy igazi szentimrés mise, arborétum és foci után végül holtfáradtan tértetek haza.
És hogy ne csak az osztály, hanem az évfolyam is
összekovácsolódjék, Pilisszántódon a B és C osztályok
egy közös nyári táborban vettek részt. Ha jól sejtem,
mindenki, aki ott volt, emlékszik még a zuhogó esõben
zajló, kirándulásnak induló sártúrára.
Ilyen és ehhez hasonló közös élmények révén alakultak
ki szép lassan a baráti társaságok. Voltak, akiket nem lehetett a salakos focipályáról lerángatni, mások az online
kapcsolatteremtés lehetõségeit próbálgatták, és sokan
ültek ki délutánonként a tóhoz, megcsodálni a kacsákat
vagy épp a szemközti stégen ülõ, velük egykorú margitosokat…
Együtt jártatok táncolni, együtt néztetek meg vagy
nem néztetek meg jó filmeket a Simplexben, együtt bicikliztétek be a Duna-partot vagy körbe a Balatont.
Az A-sok az iskolai farsangokon és Mikulás-esteken
mindig parádés hangulatot varázsoltak. A Mátrix ihlette,
iskolai ebédelést kifigurázó és a testnevelõtanárokat paro-

M Á R

. . .
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dizáló elõadásokat említve még mind a mai napig mosolyt lehet csalni a diákok arcára. Az õ szórakoztatóiparuk
nélkül, azaz az elõadásaik vagy a Pingvin-szigeten és a
folyosókon csattanó poénok hiányában nem is lenne igazi
az iskolánk.
Szintén emlékezetes marad a tavalyi farsang, ahol a Bsek által életre hívott, nagy sikernek örvendõ EPER párt
nyerte meg az elsõ helyet.
A C osztály a sokszínûségérõl volt nevezetes. Teljesen
eltérõ stílusú és más érdeklõdésû körû emberek kerültek
egy osztályba. A változatos társaságból fakadóan mindig volt arra
mód, hogy olyan barátokra lelj,
akikkel lehet egy jót beszélgetni.
A D osztály pedig a focipályán
vált híressé. Hisz ha belegondolunk, a D-sek egyedül több
idõt töltöttek az udvaron, mint
az iskola összes többi tanulója együttvéve. Soha nem is voltak
problémáik a Fociszterben.
Most, hogy innen elmentek,
ezek mind-mind hiányozni fognak a Szent Imrébõl. Azonban
ha Kantnak igaza van, a

barátságok mégis megmaradnak, és
túlnõnek a falakon. Nem fog bennünket elválasztani az,
hogy nem egy helyen töltjük a napjainkat, mert
délutánonként a Pingvin-szigetre bárki visszatérhet a társaság kedvéért egy teára vagy épp csak egy baráti beszélgetésre. És így a közös helyek, közös tárgyak, közös
emlékek nagyon sokáig, akár örökké összekapcsolhatnak
bennünket. Mert bár lázadozik ellene, az ember mégis
társaságra vágyik.

Szima Máramarosi Balázs (11.b)
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Ballagás… 2008. április 30.
Hogyan szóljak szépen én, aki elmegy, itt hagy, kiszakad? Aki nem tudja, milyen az, ami most rá vár, csak
azt tudja, hogy nem ilyen lesz, hanem idegen, más….
Visszalátok nyolc évre, de elõre egy napnyit sem. Nem
tudom elképzelni. Valahogy úgy vagyok az itt eltöltött
idõvel, mint Kolombusz lehetett az úttal miután hazaért.
Ha tudta volna a valódi távolságot, mindazt, ami rá várt,
talán el sem indult volna, mert megijed. Ha nyolc évvel
ezelõtt tudtam volna azt, amit most tudok, talán féltem
volna attól, hogy ilyen rengeteg ez a nyolc év, attól hogy
ennyi minden fog itt történni, hogy ennyire mások leszünk, amikor a végére érünk. De apró adagokban kaptuk a valóságot, hogy kibírjuk. És itt mindig volt
valami állandó. Itt voltunk egymás számára.
Ennek a pár négyzetméternek van valami élõ, valami lüktetõ kisugárzása…
Elmúltak az utolsó órák, utolsó hajnali misék, utolsó hivatalos osztálykirándulások…
Gyûlik az összegubancolódott
emlékhalmaz a hátunk mögött. Még nincs erõm se
idõm hozzányúlni, kibogozni.
Nem akarom, hogy emlék legyen mindaz, ami most a jelenem, valóm.
Riasztanak a nagy pillanatok, mert
ilyenkor nem önmagam látom, hanem máris
a felelevenedõ emléket… Feszélyeznek a fontos percek…
Mert mi lesz a többivel? Annyi minden elsikkad… Az
itt eltöltött mindennapok, a százszor ismételt mondatok,
mozdulatok. Az osztályok emlékezetét, ha összerostálnánk, se lenne meg minden itt eltöltött pillanat. Örökre
elvesztek? Vagy bennünk van, és visszük széjjel a világba?
Kapkodok utánuk… Nincsenek, csak szófoszlányok és
emléktöredékek innen-onnan. Az ötödikes tábor a zuhogó
esõvel és sáros dagonyával ott van az elmúlt nyár, Erdély
mellett, ahol szintén volt sár és mocsár is… valahogy ez
az egész összefügg… de nem tudom megfogni. És mégis
csak ezek voltak az igazán fontos dolgok, az arcok apró
változásai. Mert észrevétlenül lettünk mások, vadidegenekbõl jóbarátok, apró törpökbõl végzõsök, akikrõl
mindezidáig azt hittem, hogy olyan nagyok, aztán kiderült
a tévedés, hogy mi voltunk túl kicsik. Annyira összefonódott itt minden. Néha félek, hogy szétfoszlik az
idõben. Szólj rám, ha felejtenék, ha gondatlan lennék, ha
csak abban hinnék, amit megfoghatok. Mutasd meg,
hogy van más is. Az ami most még itt van. A feltorló-

dott emlékek zsibongása, a szalagok elrongyolódott széle,
a megkopott szakadt ciszter póló, amit már három hónapja senki nem visz haza, mert már úgyis rögtön vége.
A helyenként málló vakolat az osztályban, a padfirkák,
amiket rendületlenül újrarajzoltunk, a csomózott függönyök… valami ami ide és összeköt minket.
Mégse tudom elmesélni. Még annyi mindent, annyi
mindent elsorolni kéne, mit átéltem, tanultam,
megfigyeltem. S a sokszoros találkozásokat s az egyetlen
egyszer történteket. Ám amint kimondom, máris kicsit
hamis és torz.
Búcsúzni kellene, és nem tudom hogyan… nem az
osztálytól, mert õk annál nekem sokkal többek, és
még annyi minden vár ránk, nem is az
iskolától, mert az itt áll és vár és
marad… Hanem talán attól , hogy
így együtt vagyunk itt. Az ittõl
és a mosttól. Nekünk már
mennünk kell, csak innen
visszanézve túl szép volt
ahhoz, hogy most ne fájjon.
Valahogy így járt a róka is.
Hagyta, hogy a kisherceg
megszelídítse. S amikor közeledett a búcsú órája:
- Ó! - mondta a róka - sírnom
kell majd.
- Te vagy a hibás, - mondta a kis herceg
- én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te
erõsködtél, hogy szelídítselek meg.
- Igaz, igaz - mondta a róka.
- Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
- De nyertem - mondta a róka. - Nézd meg újra a
rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a
világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd
ajándékul elárulok neked egy titkot.
Most itt vagyunk és búcsúzunk… és mi a titok? Amit
nem mondhatok el senkinek, elmondok hát mindenkinek…
A titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más
csak egy meg egy. A szót, a titkot, a piciny csodát, hogy
megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam:
ADD TOVÁBB…

Bartha Dodó (12.c)
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A szeretet nevében
EGY

DÉLUTÁN A FOGYATÉKOS GYEREKEKKEL

Rosszabb emberek lennének, mint mi? Nem hiszem… Kevesebbek? Talán nem tudnak úgy teljesíteni.,
úgy megcsinálni feladatokat, ahogy azt az „ép” emberek elvárják. Pedig nagyon sok olyan tulajdonságuk
van, amit érdemes lenne észrevenni, meglátni, megbecsülni bennük, nagyon sok dologban százszor különbek, mint mi. Közel sem ismerjük olyan jól õket,
mint ahogy hisszük. S talán ez a baj. Talán emiatt
nézi le õket sok ember, s érzi magát magasabb rendû
élõlénynek, talán ezért félnek tõlük, s talán ezért húz
sok ember olyan vonalat közénk és közéjük, amit véletlenül sem akarna átlépni.
Nekünk ez volt a harmadik találkozásunk a fogyatékos gyerekekkel, mégis amikor megérkeztek kicsit feszengve ültünk az osztályteremben. Mi már kétszer
jártunk náluk, ezért most mi fogadtuk õket. Mivel legutóbbi találkozásunk már elég régen volt, eléggé elfelejtettük a neveiket, hát még õk minket, ezért a délutánt egy labdás-ismerkedõs játékkal kezdtük. Néhány
perc elteltével rájöttünk, milyen nagy élményt jelent
számukra, ha nekik dobjuk a labdát, fõleg ha úgy,
hogy el is tudják kapni. Ezután székes játékot játszottunk, amiben véletlenül mindig õk nyertek, mi
meg ügyetlenek voltunk és sajnos kiestünk… Miután
ezt a „lelki sokkot” sikerült feldolgoznunk, eltüntettük
a magunkkal hozott sütiket. Persze elõbb hagytuk a
vendégeinket élelemhez jutni, akik annyira meg voltak
szeppenve, hogy bõségesen jutott nekünk is mit enni.
Ezek után körbevezettük õket a nagy sárga épületben,
ahova mi minden nap járunk, és ahol a sok néni és
bácsi próbál belecsöpögtetni valamit az üres fejecskéinkbe. Megmutattuk nekik a teraszt, meg a sok képet, amin olyan gyerekek vannak, akik ebben az iskolában tanultak, de mivel már nagyok lettek, elmentek.
Nagyon érdekes volt látni az osztálytársainkat, ahogy
a fogyatékos gyerekeknek a legnagyobb figyelemmel
és szeretettel próbálják magyarázni az iskola összes
zegzugának jellemzõit a lehetõ legérthetõbben.
Ezek a gyerekek nagyon vágynak a szeretetre, s ha
egy kicsit is kapnak, azt nagyon meghálálják. Így
hogyha egyszer megfogtad a kezüket, legalább 10
percig nem engedték el. Amikor felértünk a Békefi terembe, a kis diákszínpadosok épp ott próbáltak, így
hát beültünk, és megnéztük az elõadást. A mellettem

ülõ fiú lelkesen magyarázta nekem, hogy ez egy
mese, én meg lelkesen magyaráztam neki, hogy igen,
és az a sok kisfiú meg kislány azért játszik a nagy
dobogó tetején, mert megmutatják nekünk a mesét.
De ahogy láttam és hallottam, nem csak én magyaráztam ilyen lelkesen a darabnézés közben.
Miután vége lett a mesének, eléggé leverte õket az
a hír, hogy menni kell haza, s ezzel a szomorú
tudattal baktatott le az osztály a 4. emeletrõl a
karunkon csüggõ, s azt görcsösen szorongató
gyerekekkel. Majd mikor leértünk, hangos búcsúzással
és integetéssel köszönték meg vendégszeretetünket.
Látszott rajtuk, hogy élvezték ezt a délutánt.

Kolozs Eszter 7.a
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„VALAMI

HASZNOSAT TESZEK“

Amikor év elején megtudtam, hogy idén nekünk mint
kilencedikesnek szeretetszolgálatot kell végeznünk,
egyáltalán nem voltam boldog, csak egy plusz tehernek
éreztem. Majd elérkezett az idõ, amikor ki kellett választanunk, hogy milyen szolgálatot szeretnénk végezni. Én
idõsek látogatását választottam. Nekem külön öröm
volt, hogy az idõs házaspár, akihez jártunk, mindössze
két saroknyira lakik tõlük.
Így ismerkedtünk meg Sasi nénivel és Pali bácsival.
Pali bácsi több agyvérzésen is átesett, melyek során
megsérült a beszédközpontja, ezért csak morgáshoz
hasonló hangokkal tud beszélni, de meglepõ módon Sasi
néni teljesen jól érti, mit mond. Sasi néni régen matekhittan szakos tanár volt. A nagy csomagokkal nagyon
nehezen birkózik meg, amibõl van bõven, mert hetente
4-5 „nagy Kubu”-t és 3-4 litert kefirt fogyasztanak el.
Tehát a fõ feladat a bevásárlás és gyógyszerek kiváltása
volt, valamint néha a Mária Rádiót kellett behangolni
és Pali bácsi botját megigazítani, amivel folyton baj van,
mióta egyszer olyan kedve volt, hogy ledobta az ötödikrõl. Megtanultunk „matróz” passziánszozni is, nagyon
élveztem, és sok érdekes történetet is hallottunk. Nagyon örültünk annak, hogy Sasi néni minden alkalommal
mondta, hogy az általa bevásárlásra adott pénzbõl vegyünk magunknak 1-1 szelet csokit.
Sasi néni minden alkalommal szakított arra idõt, hogy
megkérdezze, mi újság a matematikatanulmányainkkal,
és elmagyarázza – nem röviden –, hogy mi hogyan van
az éppen általunk vett anyagrészben.
Összességében nagyon élveztem az egészet, és
tényleg úgy éreztem, hogy valami hasznosat teszek.

Sallai Bálint

-

S Z O L G Á L A T

„SOKAT

BESZÉLGETTÜNK“

Amikor az elsõ alkalommal mentünk szeretetszolgálatra, nagy sokk ért minket. Jogosan gondoltuk,
hogy mi nem ezt vállaltuk. Arra jelentkeztünk, hogy
egy huszonkét éves kerekesszékes fiúnak fogunk segíteni sétálni, beszélgetünk vele. Ezzel szemben kiderült,
hogy Krisztiánnak, aki valójában pár évvel idõsebb is,
a lakótelepi panellakásában kell rendet rakni, ami a
hosszú évek alatt már a lakhatatlanságig túlzsúfolttá
vált. Az is kiderült, hogy édesapjával is egy háztartásban él, akinek egy éve agyvérzése volt, emiatt nem
tud felkelni az ágyból, és nem tudja ellátni önmagát.
Korábban sokáig egymást próbálták segíteni, de az
utóbbi idõben már inkább csak Krisztián segíti õt.
A kezdeti megdöbbenés után nagy volt a lelkesedés.
„Világmegváltó szándékkal” gondoltuk, hogy mi itt rendet rakunk. Meg is állapodtunk, hogy kettesével fogunk járni, ketten hétfõn, ketten pénteken.
A dolog elõször egész jól indult, bár Krisztián félt
kicsit, hogy valami értékes tárgyat véletlenül kidobunk,
ami hátráltatta a haladást. Egy idõ után azonban
kénytelenek voltunk észrevenni, hogy egyre kevesebb
holmit selejtezünk ki, egyre lassabban haladunk. Ekkor
jöttem rá, hogy az ott végzett munkánk fõ célja talán
mégsem a rendrakás, hanem az, hogy õ és az édesapja úgy érzik, hogy valaki törõdik velük. Pakolás közben sokat beszélgettünk, a kezdetektõl fogva jól megértettük egymást. Találtunk érdekes dolgokat, amikrõl
õk nem is tudtak, hogy megvan a lakásukban, mint
például egy hegedût, egy zsák lejárt gyógyszert és rengeteg több éve lejárt szavatosságú élelmiszert. Krisztián
édesapja komolyabb beszélgetésre nem volt képes
velünk, de látszott rajta, hogy örömmel fogadott minket. A legtöbb alkalommal, amikor ébren volt, ragaszkodott hozzá, hogy kezet fogjunk vele, még ha kicsit
nehezére is esett felülni az ágyában. Sõt, néha a beszélgetésekbe is bekapcsolódott.
Utólag visszatekintve nem bántam meg, hogy erre
jelentkeztem. Itt tényleg azt éreztem, hogy hasznos
feladatot végeztem, mert ha rend nem is lett a lakásban, a változás nagyon szembetûnõ. A jövõ év kilencedikeseinek a megfelelõ felkészítéssel ajánlom a feladatot, hogy elõre tudják, hogy ott mi fogadja õket. Véleményem szerint több diákra lesz majd szükség, talán
õk úgy meg tudják valósítani azt, ami nekünk csak
részben sikerült.

Szabó Dániel 9.a
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„MEG

-

IS SZERETTÜK EGYMÁST“

Három évfolyamtársammal együtt Õrmezõre jártunk
heti váltásban kettesével, egy háromgyerekes családhoz.
A gyerekekre kellett vigyáznunk, játszani, tanulni velük,
amíg az édesanyjuk zongorát tanított néhány házzal
odébb. Kezdetben nem ment minden simán, a gyerekeket még nem nagyon ismertük, nem fogadtak szót nekünk. Késõbb azonban, amikor
már kölcsönösen ismertük és – remélem a
többiek is így látják – meg is szerettük
egymást, már simán ment minden. Gyakran
megesett, hogy alig tudtunk elmenni onnan,
mert a kicsik még próbáltak egy utolsó mesét,
játékot „kierõszakolni”.
Én személyesen a középsõ kisgyerekkel, az
óvodás Klárival kerültem nagyon jó viszonyba,
aki minden alkalommal a legújabb mesekönyvekkel várt, és jóformán még be sem mentem
az ajtón, már az orrom alá tolta, hogy olvassak
neki. Néhányszor fölöslegesnek éreztük magunkat, amikor otthon volt valamelyik szülõ, de
nagy többségben látszott, hogy nagyon örülnek
nekünk, szeretettel várnak minket, és hogy az-

„SZERETETTEL

VÁRTAK MINKET“

A Szent Erzsébet Szeretszolgálaton engem a Hajnalcsillag Óvodába osztottak be. Nagyon örültem,
mert, mivel nincs kistestvérem, keveset vagyok
kisebbekkel. Kéthetente mentem a barátnõmmel,
mindig ugyanabba a csoportba, így személyes kapcsolat is kialakulhatott a gyerekekkel az együtt
töltött idõ alatt. Sajnos sok tanóránk volt, emiatt
elég késõn értünk oda, már nem volt túl sok gyerek, de mi mindig próbáltuk valamilyen játékkal,
meglepetéssel feldobni a hangulatot. Volt, hogy
együtt énekeltünk, gitárral, vagy dekorációt csináltunk a gyerekekkel, vagy akár báboztunk. Mindketten nagyon élveztük, hogy újból gyerekek lehettünk és örültünk, hogy mindig szeretettel vártak
minket és, hogy az óvónõk munkáját segíthettük.

Szentpáli Dorka 9.a
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zal a másfél órával, amit ott eltöltöttünk, mekkora
segítséget nyújthattunk egy egész családnak.
Nem bántam meg, és nagyon örülök, hogy ezt a
„munkát” kaphattam, amit sokszor nem is éreztem
fáradságnak, és mindenkinek csak ajánlani tudom.

Molnár Berta

AHONNAN

NEVETÉS HALLATSZIK...

A Hajnalcsillag oviba jártunk szeretetszolgálatra a
barátnõmmel. Kéthetente kb. másfél órát voltunk az
ovisokkal. Volt, hogy kisautóknak építettünk autómosót,
volt, hogy duplóból csillagromboló-ûrhajót, és volt, amikor farsangi papírdíszekethajtogattunk párducnak öltözött ovisokkal.
Általában kitaláltunk nekik még valamit. Például
többször is vittünk gitárt, és tanítottunk nekik éneket.
Máskor néptáncos játékokat játszottunk (jó visszagondolni arra, amikor egy kislánnyal kézen fogva, fél lábon
énekeljük, hogy „Volt-e itt az úr?”, vagy amikor az
ovisok nem értik, miért nem lehetnek egyszer õk a
kenyérkiszedõ pékek és mi a kenyerek...). Amikor
báboztunk nekik, dõltek a nevetéstõl, pedig igazából
semmi humorosat nem csinált a kezemen lévõ királyfi.
Egyszóval mindig jó élmény és kikapcsolódás volt az
oviban játszani, az ovisok pedig a puszta jelenlétünktõl
is boldogok voltak, és mindig nagyon vártak minket.
Fontos tipp az utánunk jövõknek: tartsatok elõre futóedzéseket, mert gyorsabbak mint hinnétek!

Mergl Lilla 9.a
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LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD 2008
TAMÁSI ÁRON

CSALÓKA SZIVÁRVÁNY
3

DRÁMA

FELVONÁSBAN

Szereplõk
Czintos Bálint – Takács Bence Ervin
Kálmán – Almássy Márton
Samu bácsi – Gál Tibor
Rózsa néni – Perdy-Fazakas Brigi
Aba – Péterffy Lili
Tibád Úr – Bayer Árpád
Zsuzsánna – Kiss Emma
Szabó Dóra
Kund Ottó – Buczkó Máté
Kundi Kund – Takács Bence Ervin
Duka Vendel – Buczkó Máté

Viola – Molnár Berta
Ibolyka – Hankiss Laura
Virág Úr – Damokos Attila
Fecske – Lõw Márton
Somogyi Kristóf
János – Nagy Bence
Berta – Dauner Krisztina
Rupp Patricia
Homály – Tomcsányi Árpád
Bálintka – Szöllõssy Lorand

Díszlet – Szalay József
Zene – Holics László
Hang- és fénytechnika – Németh Gábor
A rendezõ munkatársa – Perdy-Fazakas Brigi

Rendezõ – Lukácsi Huba
Az elõadásokra május 26-án, 28-án, 30-án, valamint
június 3-án és 5-én került sor a Békefi teremben.

13
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Trianon
A Trianonra emlékezõ mûsor elõtt cirka egy hónappal
kaptam a kérdést, hogy nem lenne-e kedvem segíteni az
elõadás megvalósításában. Nagy megtiszteltetésnek vettem és természetesen szívesen vállaltam el a feladatot.
Amikor elkezdtem gondolkozni a megemlékezésen, rájöttem, hogy igencsak nehéz feladatom lesz. Olyan mûsort szerettem volna csinálni, ami mindannyiunkat egy kicsit elgondolkoztat. Nem a lázítás, uszítás és az utálat,
hanem a méltó megemlékezés volt a cél. Az elõadásban
olyan hangulatot próbáltunk kelteni a hallgatókban, amely
elgondolkoztatásra, a történtekkel való foglalkozásra késztet minket. A múltunkra, õseinkre tereli bennünk a figyelmet. Ebben a hangulatkeltésben volt nagy szerepe a zenének, ami visszatérõ motívumaival még nagyobb hatást
keltett. A szöveghez pedig költõinket, íróinkat, a magyar
történelem nagy alakjait hívtam segítségül. Direkt nem a
„békeszerzõdéssel“ kapcsolatos dátumokat, helyeket és
személyeket tettem bele, hisz azt iskolai tanulmányai során megtanulhatja mindenki. Így alakult ki a megemlékezés programja, amelyben Reményik Sándor, Somogyváry
Gyula, Wass Albert versei és Karinthy Frigyes, Jászai Mari,
Hevesi Sándor, Kós Károly, Antall József szövegek
szerepeltek.
Ha mottót kellett volna választanom, akkor az Antall
József szövegrészlete lett volna ami így szól: „Mi elfogadjuk a történelmi politikai realitásokat, de azt senki
se várja tõlünk, hogy eltitkoljuk jogos fájdalmunkat az
ország területe kétharmadának és a lakosság felének elvesztése miatt. A határok erõszakos megváltoztatásáról
természetesen lemondunk, de megkívánjuk azt, amit a
trianoni békeszerzõdés és a helsinki záróokmány egyaránt
tartalmazott, hogy a nemzeti kisebbségek jogait mindenhol tiszteletben tartsák.’’
A próbák az elõadást megelõzõ másfél hétben zajlottak.
Természetesen a szövegek nem voltak egyszerûek, így
minannyian megküzdöttünk ezekkel és önmagunkkal is.
Saját tapasztalataim alapján tudom, hogy a versmondás
végsõ stádiumáig való eljutáshoz meg kell érnünk, meg
kell küzdenünk a szöveggel, közös
élményt
kell
szereznünk
a
szöveggel, így lesz igazán mélyrõl
jövõ és õszinte. Ez alatt az idõ
alatt nagyon türelmesnek kell lenni egymással szemben. Remélem
nekünk sikerült.
Az elõadást követõen kettõs
érzés volt bennem. Egyfelõl örültem, hogy kész lett az
eseményhez méltó mûsor, másfelõl

sajnáltam hogy többet nem lesznek próbák. Élveztem a
próbákat, a kisebb félreértéseket leszámítva öröm volt a
többiekkel együttmûködni, és mindig jó volt látni a fejlõdést, ami végbement bennünk. Köszönöm szépen a következõk munkáját:
Bakos Viki, Kis-Szemán Anna, Kiss Emma, Hankiss
Laura, Szõke Balázs, Lõw Márton, Bayer Árpád, Csány
Gergõ, Lázár Csanád (népdal), Simonkay Márton (zongora), Brückner Balázs (kopjafafaragó). A hasznos tanácsokért köszönet Lukácsi Huba tanár úrnak, Almássy
tanárnõnek és Várkonyi tanárnõnek.
Végül Somogyváry Gyula Magyar Miatyánk 1919-ben
címû versét idézném, s az elõadáshoz hasonlóan súgom,
hogy ha már teljesen elkeseredtünk, és harcolni, ellenállni
se tudunk már, akkor hagyatkozzunk valami másra…
A tenyereden, Isten-apánk
hordod az ember-milliókat.
Mi is elférünk békében ottan,
csak vesd ki köztünk az árulókat!
Nem kell minékünk más hódolása
és nem vágyik a magyar sehová sem,
csak engedj élni... tüzekbe nézni...
tilinkószónál... mesét mesézni
és szabadíts meg a gonosztól! - Ámen.

Tomcsányi Árpád
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Az erdei iskoláról
Idén az erdei iskola május 19. és 23. között zajlott
Csobánkán. A hatodikosok egy héten át elszakadva a
tantermektõl, kint a szabadban tanulhattak, magyart, természetismeretet, hittant és matekot, az eddig megszokottaktól eltérõ módon. Ezért most megkérdeztünk a 6.
a-ból négy diákot, hogyan látják így utólag a tábor hangulatát, programjait.
Milyennek találtátok az erdei iskola hangulatát?
Sz. Berni: A tábor szervezése nagyon jó volt, és a
kirándulások is felejthetetlenek voltak, talán csak azt
hagytam volna ki, amikor a skanzenból hazafelé többen
eltévedtünk az erdõben. A szabadidõs programokat nagyon élveztük, mert néha még a tanárok is beálltak
métázni közénk, és sokkal közvetlenebbek voltak, mint
egy sima órán.
H. Mariann: Az órák nem voltak
olyan nehezek, mint amilyennek
hittük, hogy lesznek. Teljesen más
volt, mint itt a suliban szokott.
Azt hittük, hogy majd az egész
napot kiteszik, de szerencsére
nem így lett, rengeteget játszhattunk délután, röpiztünk, métáztunk, ez nagyon tetszett a táborban.
Mik voltak a legjobb programok, és mik voltak, amik kevésbé tetszettek?
G. Marci: Nekem a legjobban
az irodalomóra tetszett, mert kifeküdtünk a fûbe, ami itt a suliban
kicsit nehezen ment volna. Színdarabot és verset kellett írni, ami kicsit nehéznek tûnt, de
egy vicces óra kerekedett ki belõle. A szabadidõs játékok
jók voltak, viszont a lovaglás nem, mert túl sokan voltunk és kb. 10 perc jutott mindenkire, és mire felöltöztünk, meg lóra ültünk, több idõ ment el, mint
amennyit a lovon töltöttünk. Hallottuk, hogy tavaly volt
éjszakai program is, kár hogy nálunk kimaradt, a
tutajépítõs versenyre viszont szerintem nagyobb
hangsúlyt kellett volna fektetni.
Sz. Balázs: Az évfolyammal való métázás meg foci
nagyon jó volt, talán lehetett volna csapatok közötti
versenyt is csinálni belõle, akkor jobban kiélezõdött volna
a verseny a színek között. Kirándulások közül csak a pilisi
volt kicsit furcsa, mert úgy érzem, nem sikerült megértenünk a remete-próba lényegét, a ránk szakadó esõ
pedig még jobban rányomta a bélyegét a hangulatra.

Errõl persze nem Perczel tanár úr tehet, mert a táj
gyönyörû volt. Egy spontán program is kialakult, a közös
BL-döntõ nézés. Bár másnapra tisztára elment a hangunk
a szurkolástól.
Mennyire tudtatok megismerkedni a másik osztállyal?
A B-seket már valamennyire ismertük, mert együtt
voltunk gólyatáborban, meg egy folyosón is ötödikben. A
kötetlen programoknak köszönhetõen sokat voltunk együtt, a csapatbeosztásokban meg fõként olyanokkal kerültünk össze, akiket nem vagy alig ismertünk. Bár ez
nem mindig sült el jól, mert volt, aki olyanokkal került
össze, akiket kevésbé szeretett, és gyakran legjobb barátokat választottak szét. Mindemellett szerintünk maradjon
így a csapatelosztás, mert így izgalmasabb volt kirándulni,
meg órán ülni, hogy nem igazán ismerted a többieket.
Tanultatok valami újszerût, amit hagyományos tanórán nem biztos, hogy tudtatok volna? Vagyis miben
volt más egy magyaróra az
erdei iskolában, mint mondjuk a tanteremben?
Sz. Berni: A természetismeret
óra amolyan interaktív óra lett,
kézbe vettük a növényeket,
határozóval kerestük ki a
nevüket, kirándulás közben láttunk sok mindent, amit eddig
csak képekrõl, vagy a tankönyvbõl ismertünk, ami által
az egész sokkal interaktívabb
lett. A feleléstõl kicsit féltünk,
de végül is jó jegyeket sikerült
szereznünk.
Sz. Balázs: Irodalomórán, mivel kint voltunk a szabadban, úgy közelítettük meg a dolgokat, hogy milyen
kapcsolatban vannak a természettel. Természeti képeket
kellett metaforákban leírni és így kellett egy verset írni.
Vagy például: láttál egy fatuskót vagy egy követ, és meg
kellett mondanod, hogy szerinted mire hasonlít, benned
milyen érzéseket indít el. Jó pár vicces hasonlat is keletkezett.
H. Mariann: Én személy szerint a matekórától kicsit
féltem, mert nehéznek ígérkezett, de Zita néni és Várday
tanár úr órája is nagyon jó volt. Lemértük egymás sebességét, vagy egy bottal kellett egy fa magasságát
meghatározni, és még a végén írt záródolgozat sem volt
olyan nehéz, mint amilyennek hittük. A természetben még
a matek sem olyan félelmetes.
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G. Marci: Az angolórán verset kellett tanulnunk, ami
elõször ijesztõnek tûnt, de végül mindenkinek jól sikerült.
A skanzenban magunknak kellett szavakat felírnunk és
megtanulnunk, szóval már azt is tudom, mi a pajta
angolul.
Végezetül szerintetek min kellene változtatni az erdei
iskolát illetõen?
Sz. Berni: Több csapatversenyt kellene szervezni, hogy
a színek között élesebb legyen a verseny. Tábortûzbõl is
lehetne akár kettõ, mert ami nekünk volt utolsó este, az
nem sikerült túl jól. Tehát vagy beszéljük meg elõre, hogy
mi legyen a tábortûzi program, vagy legyen több, hogy
belejöjjünk. A másik dolog meg a csapatvezetõk megismerése, mert teljesen ismeretlenül álltunk velük szemben.
Mondjuk ha a tábor elõtti héten lemennének az osztályhoz, megnéznék, hogy ki a csapatuk, hogy legalább arcról
ismerjük õket, az jó lenne.
H. Mariann: Szerintem a csapatversenyeken kellene
kicsit változtatni, hogy ne csak versenyfutás legyen, mert
abban nem mindenki jó.
G. Marci: Hosszabb és tartalmasabb tábortüzet, akár
több este is. A csapatversenyek pedig hasonlíthatnának a
gólyatáboros akadályversenyre, lehetnének különbözõ állomások és az alapján is alakulna a végsõ helyezéslista. A
torták viszont maradjanak, mert azok igazi meglepetés
voltak.
Sz. Balázs: A takarodó és kelés idõpontjai néha nem
épp a legjobbak voltak, mert néha sokáig tartott, míg
elmosogattunk, ezért már az esti szabadidõnk elment.
Maga a mosogatás pedig nem épp a legjobban volt
beosztva, mert mindig csak páran álltunk ott, nem volt
váltás, így kicsit döcögõsebben ment.
A riportalanyok nevében is elmondhatom, hogy az
erdei iskola hatalmas lehetõség itt a Szent Imrében, de
mint minden jó dolog, rengeteg lehetõséget rajt magában, hogy hogyan fejlõdhetne, hogyan lehetne még jobb.
Reméljük Perczel tanár úrnak és a többi szervezõ
tanárnak még sokáig marad ideje megszervezni ezt a
nem mindennapi tanítási hetet.

A riportot készítette: Ágh Nóri

Francia diákok nálunk
Zuhogott az esõ azon a tavaszi estén, amikor a
Párizsból érkezõ járat landolt a Ferihegyi repülõtéren.
Tizenkét vendég érkezett hozzánk a franciaországi
Rennes-bõl, hogy megismerkedjenek hazánkkal. Itttartózkodásuk minden egyes napjára jobbnál jobb
programokat terveztünk. Hála az ellenállhatatlan illatnak,
már az elsõ napon mindenkinek ragadt a keze a
vattacukortól. A Margitszigeten a franciákat bringóhintóval vezettük körbe. Hétfõn a cserediákok mindent
láthattak, amit csak érdemes megnézni. A Várat, a
Gellért-hegyet, a vásárcsarnokot, a Hõsök terét és még
sorolhatnám. Sõt a két hét hátralevõ részében még a
Terror Házába és a Széchenyi-fürdõbe is elvittük õket.
Ezután a kimerítõ, de szép nap után egy gõzölgõ tea
mellett pihentük ki fáradalmainkat.
Másnap bérelt busszal Visegrádra utaztunk, ahol a
franciák bizonyították gyorsaságukat a bobpályán is.
Ezután a szentendrei skanzen következett, ahol megismerhették a hagyományos magyar falusi életmódot.
Egyetlen délutánunk sem volt szabad. Vásároltunk,
bowlingoztunk, és mindezeket úgy, hogy a franciák és
mi, a fogadóik is jelen voltunk.
A fárasztó, de élményekkel teli hét után szomorúan
vettünk búcsút tõlük a reptéren. Az itt kötött
barátságok tovább élnek, olyannyira, hogy nyárra már
meghívást is kaptunk a francia Riviérára.
Mindez Gianone András tanár úr nélkül nem
valósulhatott volna meg. Ezúton is köszönjük neki ezt
a csodálatos hetet.

S.
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St. George’s Day
The 24th April is St. George’s Day. This is an important
day for English people. Saint George is the patron saint
of England. He has got the legend with the dragon
which he fought and killed.
The English teachers organized a party in the “Mirror
room” for the third time. Participants could take part in
two kinds of games. Five and six graders made an
imaginary trip to England and had to answer some
questions while they were visiting some famous places.
Elder students played in three groups. The game was
interesting because there were three answers for each
question and each group had to choose one of the
three English teachers who had the answers. The
appointed teacher answered the question and the teams
could accept or ignore that after a short discussion.
After the competition we had a cake and biscuit
contest. We had to vote for the best cake or biscuit
and the winners got presents from the teachers. I also
enjoyed the songs sung by Farkas Balázs 11/A at the
end of the party!
Don’t forget that St. George’s Day is always on 24th
April! You must come next year!

Pálffy Anna (7.a)
Winners:
5th and 6th graders:
I. Madoki Team: Marina, Gitta, Luca, Flóra
II. Green Teddy Team: Fedor Zsuzsanna, Réffy Orsolya
III. Tengeri Szivacsok Team: Balla Katalin, Boller Anna,
Gaál Kinga
7-10th graders:
Sárosi Anna 7.a, Pálffy Anna 7.a Csordás Dániel 9.c,
Szilassy Bendegúz 9.d, Róbert Lili 9.c, Hillier Franciska 9.c,
Szabó Zsófia 9.c, Kerényi Dóra 7.a
Poster contest, winners:
I. Haller Bálint 7.a
II. Bessenyey Bertalan 7.a
III. Zaymus Imola, Wukovics Vivien, Boros Annamária
8.b
Cake and biscuit contest, winners:
I. Gémesi Á. 5.b
II. Kretz N. 9.d
III. Tóth M 5.b, Lázár Botond 9.d

CHOCOLATE-SOUR CHERRY MUFFIN
BY MÁTHÉ ORSOLYA (7.A)

Ingredients for 12 muffins:
25 dkg of flour
15 dkg of sugar
1 pack of vanilla sugar
10 dkg butter
20 dkg sour cherry
1 bar of chocolate
1 tablespoon of cocoa powder
2 eggs
1 dl of milk
1 teaspoon of baking powder
1.
Heat up the oven to 180 centigrade.
2.
Mix the flour, baking powder, sawn chocolate
and cocoa powder.
3.
Mix the butter with the vanilla and with the
sugar add the eggs. Add flour mix and some milk and
stir.
4.
Add sour cherry.
5.
Put the pastry into a buttered forms.
6.
Put it into the oven for 20-25 minutes.
7.
When it is done, take it out of the oven and
put the muffins on a plate.
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Svédországban jártunk
(2008.

MÁJUS

Mikor is kezdõdött az egész? Több mint egy éve.
Kollár tanárnõ még 2007 tavaszán hirdette ki a lehetõséget az iskolában. 14 ember élt vele, köztük én is.
Úgy véltük ez az utolsó lehetõség, hogy iskolai szervezéssel utazzunk külföldre, ugyanis többnyire már tizenegyedikesek vagyunk, és jövõre minket is utolér az
érettségi, ami miatt nem lesz sok idõnk a kikapcsolódásra.
Még tavaly májusban kellett egy napra fogadnunk fejenként két svéd diákot, akiknek meg kellett mutatni
Budapestet, és szórakoztatni õket,

ami nem volt nehéz,
ugyanis angolul mindegyik svéd tökéletesen beszél,
mivel náluk egy film sem szinkronizált (mindegyik angol
film feliratozva megy) és sokat foglalkoznak a világ
vezetõ nyelvének magas szintû oktatásával. Idén
tavasszal újra érkezett egy svéd csapat, akikkel ugyancsak egy napot töltöttünk el. Családi ebéddel fogadtuk
õket, majd egy budapesti városnézéssel zártuk a programot. Most májusban azonban végre mi utaztunk Malmöbe repülõvel, majd onnan vonattal tovább Helsingborgba, ahol a cserediák-programban résztvevõ svéd
iskola található. Itt találkoztunk az alig egy hónappal
azelõtt hazánkba érkezõ diákokkal. Az elsõ este az ismerkedéssel telt, majd egyedül, vagy kettesével-hármasával szállásoltak el minket. Én két osztálytársammal
laktam, egy nyugodt környéken nem messze az iskolától. Innentõl kezdve mindennap ott aludtunk, és
reggelente találkoztunk az iskolánál, innét indultunk a
közös programokra (iskolalátogatás, városnézés), majd
délután általában szabad programok voltak.
Helsingborg az ország dél-nyugati részén fekszik a
tengerparton, alig 5 kilométerre Dánia partjaitól. A vendéglátóinknak köszönhetõen láttuk a környezõ tengerpartot és egy nap áthajóztunk Helsingörbe (Dániá-

12-18.)

ba), ahol megnéztük Kronborg várát, ami Shakespearet is ihlette, ugyanis Hamlet címû mûve ebben a kastélyban játszódik. Sokat megtudtunk a svéd oktatási
rendszerrõl, szórakozásról, kultúráról, így dióhéjban megismertük a skandináv életet, ami nagyban eltér a magyartól. Az életszínvonal nagyon magas, és egész utazásunk során csupán három hajléktalannal találkoztunk (a
malmöi pályaudvaron), ami sokat elárul az ottani fejlettségrõl... Európa ötödik leggazdagabb országa, ahol bár
magasak az adók, de nagyon sok teljesen ingyenes szolgáltatást kapnak cserébe az államtól, mint például az
iskolai menza, oktatás, illetve az egészségügy. Vendéglátóink nagyon segítõkészek voltak, és szinte minden költséget álltak helyettünk, így alig kellett pénzt
fizetnünk a repülõjegyen kívül.

Az utolsó napot Malmöben töltöttük, ugyanis a gép
este 10 után indult. A 300 ezer lakosú városban található egy híres irodaház, továbbá Európa második leghosszabb hídja, ami Koppenhágába vezet, illetve sok
középkori épület, és pár öreg skandináv ház a város
utcáin. Az idõjárás kedvezõ volt, ugyanis egész héten
sütött a nap, ám a hõmérséklet 20°C fölé nem igen
emelkedett, de a svédek elég nyáriasan öltözködve adták tudomásunkra, hogy számukra ez igenis melegnek
számít!
Az utazás felejthetetlen élmény marad mindannyiunk
számára, és ezúton is szeretnénk megköszönni Kollár és
Ónodi tanárnõknek, hogy lehetõvé tették számunkra ezt
az utat, és csak buzdítani tudok mindenkit, hogyha teheti, látogasson el egy skandináv országba! Ha pedig
felmerül egy új cserediák-program ötlete, akkor keríts
pár osztálytársat, és jelentkezzetek, mert egy barátokkal
töltött külföldi hétnél nincs jobb kikapcsolódás!

S.S.
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Szent Kinga-est (8.a)

Attól függõen, hogy mit tekintünk fontosnak – a szomorú tény leplezését, hogy
a felkészülésnek (a változatosság kedvéért)
a „last minute” verzióját választottuk; vagy
pár szórakoz(tat)ással töltött órát –, két
teljesen különbözõ állítást fogalmazhatnánk
meg az osztályest sikerérõl. Mert igaz
ugyan, hogy elegánsabb lett volna kevesebb
technikai malõrrel tarkítani az elõadásunkat,
de – ilyen jóindulatú közönség mellett –
korántsem kulcsfontosságú.
Április 23-án este a lengyelek, a litvánok,
a bányászok és nem utolsósorban osztályunk védõszentjének, Szent Kingának a
szerzetesi fogadalomtételérõl emlékeztünk
meg. Az estet meg-elõzõ felkészülés gyengébb
pillanataiban még arra is ráértünk, hogy filozofikus hangvételû vitát folytassunk le a kápolnában való térdhajtás
végleteirõl, de az alaposság e magaslatainak csak romjai
maradtak az elõadás délutánjára, és ezt – bár akaratlanul
– siettünk is a közönség tudomására hozni. Már a bevezetõ éneket és imát követõ köszöntést beárnyékolta a
mikrofon makacs némasága, amely szerencsére megtört,
mire osztályfõnökünk, Lõrincz Éva tanárnõ vette át a
szót, hogy elmondja rövid nyitóbeszédét. Ezt egy vetítés
követte, amelynek keretében Szent Kinga életével és lelkiségével ismerkedhettünk meg képeken keresztül (mi tagadás, ennek beindításához is szükség volt némi segítségre a közönség soraiból). Láthattuk Ószandecet, ahol
Kinga a klarissza kolostor apátnõje volt, de a wieliczkai
sóbányát is, melyet apjától, IV. Bélától azért kapott, hogy
segítse második hazája, Lengyelország népét, és amelyhez
a róla írt leghíresebb monda kapcsolódik. Ezzel folytatódott ugyanis a mûsor: Szent Kinga számos lengyel eredetû legenda fõszereplõje, ezek közül mutattunk be hármat. Az egyik, kevésbé ismert mondát, amelyben Kinga
békét köt a Szandec-vidéket fenyegetõ német katonákkal,

és megtéríti a portyázók vezérét, miniatûr színdarabban
láthatta a közönség.
Végül az est, idézem, „kevésbé komoly és kevésbé
szent” része következett, avagy a Szent Kinga osztály
maga. Kezdetnek mindjárt a gyerek- vagy babakori fényképeink vetítése – ha van alkalmas módszer arra, hogy
eltüntessük csúfos hibáink emlékét, hát ez az. (Csak azt
fájlalták többen is, hogy a fotókhoz nem tartozott képaláírás, mivel azok a jópár eltelt év távlatából kevéssé
felismerhetõek voltak.) Hatalmas derültséget keltett az a
képösszeállítás, amely ötödiktõl nyolcadikig végigzongorázta az emlékezetesebb osztályprogramokat - kiváltképp azok a képek arattak nagy
tetszést, amelyek a zánkai vasútállomáson való éjszakai éneklésünket (a
hatodikos osztálytáborunk utolsó estéjét) örökítették meg. A vetítést
záróének követte, majd – mindenki
mélységes megelégedésére – agapé,
amely egyben a bõséges gratulációk
terepe is volt.

A másnapi beszélgetésekbõl kitûnt, hogy az osztály
központi érzése a Szent Kinga-esttel kapcsolatban a
vegytiszta meglepetés volt. Például mert hajlamosak voltunk azt hinni, hogy az embernek nem okozhat meglepetést az, amit maga szervezett – pozitív és negatív értelemben egyaránt bebizonyosodott az ellenkezõje. Vagy
azért, mert várakozásainkkal ellentétben a meghívottak –
tanáraink, rokonaink és az igazgató úr – közül nagyon
sokan akadtak, akik kíváncsiak voltak egy ilyen jellegû
elõadásra. De leginkább magunkon lepõdtünk meg –
hogy ilyet is tudunk, hogy ezek is mi vagyunk.
Mészégetõ Dorottya 8.a
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Osztálykiránduláson a II. János Pál osztály (7.a)
Mindenki nagy örömmel vette tudomásul, hogy az idén
is lesz tanítás helyett osztálykirándulás. Ez akkor a legjobb, ha közben a testvéreinknek iskolába kell menniük.
A mi osztályunknak jó programok voltak kilátásban, de
sajnos osztályfõnökünk kikötötte, hogy az Aquaparkot
csak akkor látogatjuk meg, ha bizonyos órákon jók leszünk. Így történhetett meg, hogy pár embernek az elõtérben kellett várakoznia, míg mi benn voltunk.
Péntek reggel jó korán találkoztunk az iskola elõtt, ahol
már várt minket a különbuszunk. Viszonylag rövid idõ alatt felszálltunk, és már indultunk is Esztergom felé. A
busz a szállásunk elõtt tett le minket, ahol egy pap mutatta meg a szobánkat, amit gyorsan birtokba is vettünk,
a kertben megebédeltünk, és elindultunk egy kis városnézésre. Megnéztük a Bazilikát kívül-belül, és
felmentünk a kupolába, ahol csodálatos panoráma tárult elénk. Mégis talán a legnagyobb
élményt az nyújtotta, hogy a kupolában énekelhettünk. A fém tetõ és a kupola fala között
megszólaló ének gyönyörûen hangzott.

birtokba vesszük. Nem volt sok idõnk, de szerintem elég
volt, ha még egy óráig itt maradunk, valószínûleg éhen
haltunk volna. Így viszont nem jelentett problémát a hatalmas adag rántott sajt elfogyasztása senkinek. Az esti
séta után már csak egy-két cserfes lánynak volt kedve
az éjszaka elsõ részét beszélgetéssel töltenie.
Másnap reggel elindultunk a Bazilikába megnézni az orgonát. Az orgonista bácsi mindenfélét megmutatott.
Többek között megcsodálhattuk a legnagyobb sípot, meghallgathattuk a legmélyebb és a legmagasabb hangot. A
legmélyebb hangot nem is igazán hallani, inkább érezni
kellett a gyomrunkban. A kántor mellett Ambrus osztálytársunk is játszhatott nekünk egy darabot. A hatalmas
orgona hangja õt is nagyon meglepte.

Megtekintettük a Vízi Múzeumot is, ahol
az osztály egy része gátakat épített a mini folyón, míg
a másik fele az árvizekrõl tájékozódhatott egy helikopter
fedélzetén ülve. Persze már mindenki az Aquaparkot várta, ahová óraszerû kis valamikkel lehetett belépni, és azok
nyitották a szekrényeket is. Matekórán éreztük magunkat,
amikor különbözõ mûveleteket találtunk ki, hogy meg
tudjuk jegyezni a szekrények számát. Azért mindenkinek
sikerült átöltöznie, úgyhogy már csak a medencékét
kellett megtalálnunk. Én már voltam többször is ott, de
fogalmam se volt, hogy kell a medencékig eljutni. Végül
sikerült megtalálnunk. Szerencsére nem voltak sokan, úgyhogy rögtön megrohamoztuk a csúszdákat. Mi remekül
éreztük magunkat, bár nem hiszem, hogy az ott lévõ
emberek kitörõ örömmel fogadtak minket, amikor meglátták, hogy 37-en becsõdülünk, és a teljes területet

Ezek után a menetrend szerinti busszal Dömösre mentünk, a kempingben lepakoltuk a cuccainkat, és próbáltuk
rávenni Bea nénit, hogy ne kiránduljunk, de nem sikerült.
A prédikálószékre indultunk, néhányan útközben feladták,
mert az utolsó pár kilométert meredeken felfelé tettük
meg. Végül is a Vadálló köveknél osztályfõnökünk megkegyelmezett nekünk, így a rövid ebédelés után hazaindultunk. Lefele nem volt könnyû dolgunk a meredek
csúszós talajon. A kempingben még métáztunk egy kicsit,
és vártuk a buszt. A buszon mindenki szétosztotta a maradék édességét, így remek hangulatban érkeztünk meg.
Köszönjük Bea néninek és Örs atyának, hogy
megszervezték ezt a remek kirándulást.

Bene Réka 7.a

Pingvin_s06_layout.qxp

2008.06.16.

18:17

Page 21

21

P R O G R A M O K

A Szt. István király osztály (7.b) kirándulása Pécsre
Kevésnek tûnik, de a három azért mégiscsak „meseszám”, szerencseszám. Ez valahogy érzõdött is az idei kirándulásunkon, nem véletlenül, hiszen harmadszorra mentünk, végre háromnapos volt, Pécsre pedig szintén három
órát vonatoztunk. Izgalommal tele, hogy vajon idén milyen lesz. Hogy megint mi leszünk-e a leghangosabbak a
városban, és mindenki utánunk fog-e fordulni, hogy ki ez
a rendetlen csürhe… Ám most (legalábbis ahogy én érzékeltem), nem voltunk annyira feltûnõek.
Miután megérkeztünk Pécsre, leraktuk a táskáinkat a
Nagy Lajos Gimnáziumban, majd elmentünk várost nézni.
Idén újítások is voltak e téren: csoportokba álltunk össze,
és egy-egy nevezetességrõl tartottunk rövid ismertetõket.
A városban rögtön az egyik dzsámival kezdtük, majd
sorban néztük meg a többi hírességet: a Csontváry-festményeket, az ókeresztény sírokat, végül a Zsolnay Múzeumot. A szálláson aranygaluskát kaptunk vacsorára (és itt
még a sodó is elég volt hozzá!) Este – hogy azért kulturálódjunk is egy kicsit – elmentünk színházba. A Hyppolit,
a lakáj-t néztük meg, ami – az általam hallott véleményekbõl ítélve – osztatlan sikert aratott az osztályban.
Másnap reggel elbuszoztunk Siklósra, majd a várban
megnéztük a kínzókamrákat és az egyéb kiállításokat. Lehet, hogy ezeknek nem szenteltünk kellõen nagy figyelmet, hiszen mindenki az ezután következõ programot
várta igazán: a fürdést Harkányban! Végre ez is elérkezett: csobbantunk, aztán az eddig csak az iskola udvarán néha ûzött fiúk-a-lányok-ellen-macskás-játékot átképeztük a vízbe. Nagyon jó volt! Még az se szegte kedvünket, hogy közben az esõ kb. kétszer esett (egyszer biztos), és a víznek fõtt tojás szaga volt…
Míg vártuk a Pécsre menõ buszt, mindenki farkaséhes
lett. Ez jellemzõ: az ember pont akkor akar enni, amikor
nincs nála ennivaló. Ráadásul a beszélgetõtémánk pont
az volt, hogy ki melyik kekszet szereti jobban, a mesét,
a gyõrit vagy a vaniliás karikát… Nem baj, a gimnáziumban legalább elegendõ vacsorát kaptunk. Este aztán pár
lány kicsit késõn aludt el: részben egy éjféli tûzriadó (?)
miatt, amire csak ketten ébredtek föl, õk viszont eléggé
megijedtek. Persze nem is volt semmiféle tûz.
Vasárnap reggel még egy gyors foci-röpi-kézi meccset
vívtunk – mint minden kicsi szabadidõnkben – aztán a
székesegyházba mentünk latin misére. Azt hiszem,
mindnyájunkat jobban megérintett, mint egy átlagos szertartás. Ezután, immáron hagyományosan, pizzázással fejeztük be az osztálykirándulást, egy olyan vendéglõben,
ahol meglátásunk szerint hosszú idõ óta mi voltunk az
elsõ vendégek. Végül „Pá, kis aranyom, Pécs…”, és elindultunk haza. A vonaton történt pár említésre méltó

dolog (amiket itt most nem fogok említeni, mert akkor
a cikk több oldalra rúgna.) Na jó, talán egyet: minden
csepp vízért verekedtünk.
Végezetül köszönjük Paksy tanárnõnek, hogy (megint)
egy ilyen jó osztálykirándulást szervezett nekünk. Rengeteg emlék maradt, ami talán másnak nem is mond sokat, de nekünk igen: géppuskaropogás, zöld pólók „tehetsz rá, vagy tehetsz ellene” felirattal, lufik, szõlõcukor,
zsepikeresés… Sokan sokat épültünk, ebben biztos
vagyok. Remélem, jövõre még többet fogunk!

Fekete Tünde
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A Boldog Kalkuttai Teréz osztály (5.c) kirándulása
Osztályunkkal április 25-én Tatára kirándultunk. Piros
vonattal mentünk, ami mindenkinek nagyon tetszett.
Elõször a Cseke-tavat látogattuk meg. Itt ettünk is
valamit, megcsodáltuk a horgászokat és egy kis barna
mókust is, ami olyan közel merészkedett, hogy majdnem
megsimogathattuk. Ezután a tatai várba mentünk, ahol
megnéztünk egy kõkiállítást. A romoknál még játszottunk
egy kicsit, aztán betértünk egy vendéglõbe, és jót
lakmároztunk. Így aztán teli hassal indulhattunk el végcélunkhoz, az európai hírû Geológiai Természetvédelmi Területhez. Ezen a szabadtéri múzeumon egy idõs bácsi
vezetett végig minket. Sok érdekességet tudtunk meg
tõle, sõt még egypár követ, kavicsot is eltehettünk emlékbe. Ezután felkapaszkodtunk a kálváriadombra, elmondtunk egy imát, és hazaindultunk.
Április 26-án a budai hegyekbe mentünk. Eredetileg az
Árpád kilátóhoz akartunk menni, de szerencsére nem volt
rá idõnk. De ne szaladjunk annyira elõre, mert még csak
ott tartunk, hogy elindultunk gyalog, és addig gyalogoltunk, míg eljutottunk egy erdei kis játszótérre,ahol alig
volt rajtunk kívül valaki. Itt megettük a tízórait, aztán
egy fûcsatát vívtunk, ami addig fajult, hogy földcsatának
is lehetett volna nevezni. Szerencsére senki nem sérült

meg, csupán a ruházatunk lett kicsit zöldebb a kelleténél.
Így épségben mehettünk tovább. Legközelebbi megállónk
(egyben a végállomás is) egy ejtõernyõs leszállópálya volt.
Itt elõször is elkergettünk egy kóbor kutyát, lepakoltunk,
aztán egy ígéretes métázásba kezdtünk, ami nem aratott
osztatlan sikert, a szabályok értelmezésébe többször belebuktunk. Elég sokáig játszottuk (lehet, hogy épp ez volt
a baj). Még maradt idõnk egy rövid kis számháborúra.
Ebben meg az volt a rossz, hogy a rövidgatyásokat
összevissza kaszabolta a bozót. Némileg elfáradva, élményekkel gazdagon tértünk otthonainkba. Ami engem illet,
szívesen részt veszek még hasonló kirándulásokon.

Wehner Luca 5.c

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
SOKADIK ALKALOMMAL
SZERVEZETT VÉRADÁST AZ
ISKOLÁBAN, 2008. ÁPRILIS 21ÉN. EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK
MINDAZOKNAK, AKIK
HOZZÁJÁRULTAK A
VÖRÖSKERESZT MUNKÁJÁHOZ
NÉHÁNY DECILITER VÉRÜKKEL.
KÜLÖN KÖSZÖNJÜK AZ ISKOLA
RÉSZÉRÕL MOLDOVÁNYNÉ
WAGNER KATALIN TANÁRNÕ
KÖZREMÛKÖDÉSÉT.
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A diákakadémiai pályázatok elsõ helyezettjei
Humaniórák „Brisits Frigyes-díj”
Hittan
”Promontor” - Träger Magdolna
(6.b): A mi plébániánk
„Remény” - Péceli Gábor (11.d),
Magyar
„Kisvirág” - Csordás Boglárka
(6.b): Éljen a grund !
Történelem
„Példaképe a magyarságnak” Bethlenfalvy Gergely (9.b): Szent
Imre a magyar történelemben
Angol nyelv
„Strawberry” - Bonyhády Marcell
(7.b): újság
„Peppy” - Vincze Veronika (10.a):
Péter története
Német nyelv
„Spicc and flex” - Pechlof Luca
(5.c): újság
Latin nyelv
„Tolle, lege!” - Tótpál Sarolta
(7.b): plakát

Olasz nyelv
„Vízvezetékcsõ” - Szikora Gergely
+ Szirányi Marcell (11.a): olasz
nyelvû honlap

„Maestro” - Kiss Márk (5.a), saját
szerzemény
„Pebzell” - Marczell Márton (9.a):
A Mindenlátó – finálé

Reáliák - „ Endrédy Vendel-díj”

Tánc
„Sóvirág” - Fedor Sarolta+Gémesi
Áron 5.c+5.b, Tyukodi verbunk és
csárdás
„Török” - Csány család, tánc

Matematika
„Sóska” - Lógó János (7.b):
Pálfy Péter Pál
Informatika
„Vidra” - Lógó Péter (5.c):
Kalkuttai Boldog Teréz
Fizika
„Sóska” - Lógó János (7.b): A
ciklon neve: Emma
„Feanor” - Stibrányi Márton
(11.d): A lézer
Természetbúvár
„Harangozó Börc” - Träger
Magdolna (6.b): A Badacsony
Mûvészetek „Bárdos Kornél-díj”
Ének-zene
„Két Lotti” - Réthy Lilla + Laura
6.a+7.a, zene

Képzõmûvészet
„Egyiptom” - Komporday Linda
(7.a): színes krétarajz
„Földvár felé…” - Beregi Zsófia
(9.b): Terr. Agyagszobor
Fotó, videó
„Pisztráng” - Bessenyey Bertalan
(7.a)
„Ardeola” - Seidl Dániel (9.a)
A kategória fõdíját a kuratórium
tagjai „ Pebzell ” jeligével
MARCZELL MÁRTON 9.a osztályos
tanulónak saját szerzeményéért, A
Mindenlátó c. színdarab fináléjának
komponálásért és színvonalas
elõadásért ítélte oda.
GRATULÁLUNK! (A fõdíj összege:
30 000 Ft)

2008.

ÁPRILIS 17. XXXII. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK
ÉNEKLÕ IFJÚSÁG DÍSZHANGVERSENY:
RAJECZKY BENJAMIN VEGYESKAR: DICSÉRÕ OKLEVÉL

2008. ÁPRILIS 23. ÚJBUDAI ÉNEKLÕ IFJÚSÁG TAVASZI HANGVERSENY
RAJECZKY BENJAMIN GYERMEKKÓRUS ÉS RAJECZKY BENJAMIN VEGYESKAR:
KIEMELT ARANY MINÕSÍTÉS
2008. MÁJUS 16. ÉVADZÁRÓ HANGVERSENY
KÓRUSAINK, KAMARAZENEKARUNK ÉS HANGSZERES SZÓLISTÁINK SZÉP
2008. MÁJUS 17-21. ERDÉLY
A RAJECZKY BENJAMIN VEGYESKAR KÓRUSÚTJA, SZÉPEN

ZENÉS ÉVZÁRÓJA

SIKERÜLT SZEREPLÉSEKKEL
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Latinverseny
Az iskolai Sententia verseny végeredménye az 5.
évfolyamban:
Seres Attila (5.c) I. helyezett, Pechlof Luca (5.c) II.
helyezett,
Lengyel Mariann (5.c) III. helyezett
Az iskolai Sententia verseny végeredménye az 6.
évfolyamban:
Oláh Márton (6.a) I. helyezett, Ungvári Álmos (6.b) II.
helyezett, Gerencsér Anna (6.a) III. helyezett, Hergár
Luca
(6.a) III. helyezett, Ágostházy Réka (6.a) III.
helyezett, Lippai Judit (6.a) III. helyezett

A 2007/08-as tanévre meghirdetett Ábel Jenõ
Országos Latin Tanulmányi Verseny
Minores kategóriában (7. és 8. évfolyamosok)
3. helyezett: Véges Katalin 8.a (felkészítõ tanár: Kudari
Enikõ)
19. helyezett: Malmosi Míra 7.b (felkészítõ tanár: Paksy
Nóra)
dicséretben részesült: Bánki Dániel 8. b (felkészítõ tanár:
Paksy Nóra), Mészégetõ Dorottya 8. a (felkészítõ tanár:
Kudari Enikõ)
Maiores kategóriában (9-10. évfolyamosok)
1. helyezett (hibátlan megoldással!!!): Embey-Isztin Tamás
10. b (felkészítõ tanár: Kudari Enikõ)
4. helyezett: Petrik Gergely 10. a (felkészítõ tanár: Illyés
Erika)
6. helyezett: Simonkay Márton 10.a (felkészítõ tanár:
Illyés Erika)
13. helyezett: Zelenai Nóra 10.a (felkészítõ tanár: Illyés
Erika)
16. helyezett: Marczell Márton 9.a (felkészítõ tanár:
Illyés Erika)
kiemelt dicséretben részesült: Michaletczky Luca 10. b
(felkészítõ tanár: Kudari Enikõ),
Mezõfi Orsolya 10. a (felkészítõ tanár: Illyés Erika)
A díjak átadására a Magyar Ókortudományi Társaság
közgyûlésén, 2008. május 16-án, pénteken az ELTE
Bölcsészettudományi Karának tanácstermében került sor.
A kiemelkedõ teljesítményt nyújtó középiskolai
latintanárok munkájának elismerésére alapított
Faludy Szilárd díjat az Ókortudományi Társaság ez
évben Kudari Enikõnek ítélte oda.

Dr. Adamik Béla, az ELTE Latin Tanszékének
adjunktusa laudatiójában kiemelte, milyen magas
szintû a latin oktatás a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnáziumban, ahonnan évek óta rendszeresen
kerülnek az országos latinverseny döntõjébe
diákjaink.
Sic itur ad astra! Jövõre 7 diákunk indulhat a
nemzetközi arpinói Cicero-verseny hazai válogatóján!
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A

EGYÉB

FÖLDRAJZVIZSGÁRÓL

Május 6-a, a földrajzvizsga napja. Sokan félve vártuk
ezt a napot, hiszen legtöbbünknek ez volt az elsõ
alkalom, amikor egy témáról összeszedetten, hosszabb
ideig kellett beszélnünk. Voltak, akik kérdésemre csak egy
„nagyon jó”-val feleltek. Elõfordult, hogy páran nem érezték ennek fontosságát, és volt, akit zavart, hogy ezzel
elvették az érettségi szünetét. Inkább annak örült volna,
ha tanítási napon lett volna. Mások pont az ellenkezõjét
bizonygatták, hiszen az õ véleményük szerint így volt jó,
hogy csak egy dologra kellett koncentrálni.
Az osztály nagy része nagyobb és nehezebb dologra
számított, így a végén pozitívan értékelte a vizsgát. Õk
elégedettek voltak saját felkészültségükkel, amiben nagy
szerepe volt Várday tanár úrnak is. Wágner tanárnõt
pedig, aki minket vizsgáztatott, kedvesnek és
segítõkésznek találtuk a vizsga során.
Voltak azonban olyanok is, akik nem azt a tételt
húzták, amit szerettek volna, és így számukra kissé
nehezebb lett a vizsga.
Végeredményben örülünk, hogy túl vagyunk rajta, és
gazdagabbak lettünk egy tapasztalattal, hogy milyen is
egy vizsgaszituációt átélni.

EREDMÉNYEINK

Informatika OKTV döntõ
Welker Zsombor (12.d) 29. helyezést ért el.
(ami 100%-os érettséginek tudható be)
Matematika versenyeredmények:
Szima–Mármarosi Eszter (9.c) az Arany Dániel
versenyen 1. dicséretet kapott. Felkészítõ tanár:
Ellenriederné Molnár Éva
Trager Magdolna (6.b) Mathematik Német matematikai
feladatok versenyén országos II. helyezett, Abacus
feladatmegoldó versenyen ezüstfokozatot kapott.
Felkészítõ tanár: Erdõs Endréné
A Hajdú-Bihar Megyei TIT Országos Levelezõ Angol
Tanulmányi
Versenyén
diákjaink
a
következõ
helyezéseket érték el:
Bíró Péter (7.a) 3. hely
Kolozs Eszter (7.a) 9. hely
Gratulálunk!

10.a osztály
Május 5-e, a földrajzvizsga napja, ami mindig olyan
távolinak tûnt, hogy azt hittük, soha nem fog elérkezni.
Most azonban verejtékezve s a Tanganyika-tóra meredve
állunk a tükörteremben, és várjuk, hogy többéves tanulásunk gyümölcsét learathassuk.
A kétségbeesés felemészti testünk, az idegszálak
pattanása már szinte hallható. Az ismétlés moraja halk
suttogásként tenyészik közöttünk. Feszült csend, egy-egy
nagyobb sóhajtás, s a kijövõk örömtánca vagy mimikája
mindent elárul. Az ijedség tõrként hatol belénk, az ajtó
megnyikordul. „A következõt!”. Halk biztatások a távolból,
melyek erõt adnak: „Húsz év múlva már nem is fogsz
rá emlékezni!”.
Tételt és két topográfiai feladatot húzunk, összeszedjük
magunkat és nekiállunk. Egy félsziget itt, egy medence
ott, Tûzföld, sivatagok, tavak és folyók keresztezik
gondolatainkat. Ezután a tétel felmondására kerül sor.
Kéztördelés, körömrágás, ajkak harapdálása kíséri
feleletünket.
Mondanivalónknak vége szakad, s elégedetten vagy
elégedetlenül, de annál nagyobb megkönnyebbüléssel
távozunk a túlélõk táborát szaporítva.
Zsófi és Lili (10.c)

A

TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG
EGYHÁZI ZENÉJE

JÚNIUS 15.

VASÁRNAP, A
SZENTMISÉN

19.00

G. J. WERNER: MISSA LAUS DEO
SINE EO
ÚJKORI BEMUTATÓ
ELÕADJÁK:

ÓRAI

ET NIHIL

SZÓLISTÁK, A TEMPLOM ÉNEK- ÉS
ZENEKARA
VEZÉNYEL: CSÁNYI TAMÁS
HELYSZÍN: CISZTERCI SZT. IMRE TEMPLOM
A MÛVÉSZETI ÉS SZABADMÛVELÕDÉSI
ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL
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Hittanverseny a Biblia évében
Az iskolában mûködõ Szent Erzsébet Szeretetszolgálat
Ventus klubban tevékenykedõ diákjai közül tavaly összefogtak néhányan, hogy az egész iskola számára egy nagy
versenyt szervezzenek, melyben az induló Szeretetszolgálat munkájára és a Budapest Városmisszió céljaira
irányítják a diákság figyelmét.

7.) Csapatok szervezése az osztályokban
8.) Megörökíteni a verseny folyamatát (fotók, videó)
9.) Rendszeres tapasztalatcsere és taktikai megbeszélés
a szervezõk között
10.) Szükséges helyszín biztosítása, kellékek beszerzése
11.) Díjak beszerzése, szervezése
12.) Beszámoló a versenyrõl, tapasztalatok
összegzése stb.
A verseny szervezõcsapata a 9.a osztályból: Bajor
Gergõ, Csordás Dániel, Szerencsés Szabolcs,
Zorkóczy Tamás, Péter Attila, Dankházi Miklós és
Sallai Bálint, valamint nagy segítséget nyújtott a
szervezésben Sipos Gyula a 10.d-bõl, mint a tavalyi
hittanverseny gyõztes csapatának kapitánya, és
Vásárhelyi Áron a 7.a osztályból.
A Bibliaverseny mottója:
„Aki nem ismeri a Szentírást,
Krisztust.” (Szent Jeromos)

nem

ismeri

Ebben nagy örömmel támogatta õket Róbert
atya, a Hittan munkaközösség vezetõje, valamint
jómagam is, mint a Szeretetszolgálat Ventus klubban folyó munkájának felelõse. A verseny fordulói
sikeresek és tanulságosak voltak, és a nyertes
csapatokkal 2007 õszén egy szép és vidám utazást
tettünk Szent Erzsébet szülõvárosába, Sárospatakra.
Az idei hittanversenynek külön jelentõséget adott,
hogy 2008-ban a Biblia évét hirdették meg együtt
a történelmi egyházak. A Szeretetszolgálatban dolgozó 9. évfolyamos diákok szervezõ csapata tehát
úgy döntött, hogy kifejezetten Bibliaversenyt rendeznek, melynek elõkészítõ munkálatai az I. félév
során zajlottak le.
A szervezõ diákok feladatai voltak a versennyel
kapcsolatban:
1.) A verseny feltételeinek kidolgozása
2.) Felelõsök kinevezése az egyes feladatkörökhöz
3.) A versenyfeladatok kitalálása a kitûzött céloknak
megfelelõen
4.) Konzultáció a segítõkkel, a hittantanárokkal és a
többi zsûritaggal
5.) A fordulók idõpontjainak rögzítése
6.) A verseny népszerûsítése, ismertetõanyag elkészítése

Témája: a szervezõ diákok által kiválasztott 3 bibliai
könyv: a Teremtés könyve, Máté evangéliuma és az
Apostolok cselekedetei.
A verseny céljai:
1.) A figyelem felhívása a Szentírás olvasásának
fontosságára
2.) Bekapcsolódás a Biblia évének munkájába, a
Szentírás népszerûsítésével a gyerekek és a fiatalok
körében.
3.) A Bibliával kapcsolatos témák és alkotások
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tanulmányozása az iskola könyvtárában (dr. Eigner Judit
könyvtáros segítségével). A könyvtári kutatómunka megtanítása és támogatása.
4.) Különbözõ tudományterületek tanulmányozása a
Szentírás segítségével. Pl.: mértékek és mértékegységek a
Bibliában, bibliai csaták és háborúk, bibliai tárgyú mûvészeti alkotások stb.
5.) Közösségerõsítés és kapcsolatépítés, hiszen a
csapatok hónapokon keresztül együtt dolgoztak, különféle
feladatokat oldottak meg a fenti területeken.
6.) A Szeretetszolgálat kereteiben, a szervezõ diákok
sokféle tapasztalatot gyûjthettek a verseny során, és a
közös munka még jobban összekovácsolta õket, együtt
dolgozhattak Isten országának építésében.
A verseny résztvevõi:
A tavalyihoz hasonlóan, az elsõ fordulóban az egész
iskola részt vett, és a feladatokat egy-egy hittanóra
keretében oldották meg, a hittanárok és a szervezõk
vezetésével.
Minden osztályban 4 és 7 fõ közti, fiú- és lánycsapatokat alakítottak ki a gyerekek (baráti közösségek
alapján), akik együtt dolgoztak a verseny folyamán.
A csapatok kineveztek egy csapatkapitányt, aki tartotta
a kapcsolatot a szervezõkkel.
A szervezõ diákok felkérésére a tanárok közül is
benevezett a versenyre néhány csapat (munkaközösségek
szerint).
Korosztályonkénti kategóriákba osztottuk a résztvevõ
csapatokat:
I. kategória: 5-6. osztályosok
II. kategória: 7-8. osztályosok
III. kategória: 9-10. osztályosok
IV. kategória: 11-12. osztályosok
V. kategória: tanárok csapatai
A verseny szerkezete:
A Bibliaverseny 3 fordulóból állt.
1. forduló: Hamvazószerdát követõ héten a hittanórákon! A továbbjutó csapatok kiválasztása az osztálykeretekbõl (akik komolyan vették a versenyt, jól tudtak
együttmûködni, és ügyesen oldották meg az elsõ feladatokat).
2. forduló: 2008. április 11., a költészet napja. Ezen a
napon külön hangsúlyt adtunk az iskolában a bibliai
tárgyú költeményeknek és a könyvtári munkának. A
bejutott csapatok tudásának és kreativitásának összemérése az elõre kiadott és a verseny idõpontjában
megkapott feladatok megoldásával történt. A csapatok
által kiválasztott és elõadott verseket a magyartanárok
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értékelték. Köszönet ezért a Magyar munkaközösség
tagjainak!
3. forduló: 2008. május 30. A döntõbe jutott csapatok
„hozott” és „kapott” feladatainak elbírálása. Minden
csapat egy bibliai jelenet elõadásával készült a megadott
szentírási könyvekbõl, valamint „Fele sem igaz”
vetélkedõben is összemérték tudásukat. A döntõt nagy
nyilvánosság elõtt rendeztük meg, így hozhatták a csapatok a szurkolótáborukat is.
A verseny döntõjének zsûrije:
Szkaliczki Örs O.Cist. atya a zsûri elnöke, dr. Eigner
Judit könyvtáros, Vas Zoltán tanár úr, és a szervezõ
diákok.
A verseny díjazása:
A verseny gyõztesei egy fantasztikus vízi élményben
részesülnek majd a mogyoródi Aquaparkban, ahová
belépõt kap csapatuk minden tagja.
A második helyezettek pizzás vacsorát nyertek az egész
csapatuk számára. A harmadikok és a közönségdíjasok
„Biblia éve” emléktárgyakat kapnak.
Ehelyütt is köszönetet mondunk a Bibliaversenyt
támogató, ill. az abban résztvevõ tanároknak, különösen
a zsûri tagjainak, a hittan- és a magyartanároknak sok
segítségükért, az osztályfõnököknek, akik támogatták és
bátorították diákjaikat a verseny során és persze a
döntõs csapatoknak, kitartó, ügyes munkájukért, kreatív
és értékes produkcióikért.

Csizy Judit
(a Bibliaverseny felelõse a Szent Erzsébet
Szeretetszolgálatban)
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A Bibliaverseny értékelése a szervezõ diákok szemével
A verseny szervezõiként
tapasztalatainkat.

mi

is

összegyûjtöttük

az ezzel kapcsolatos hirdetéseket is beválogatták, amivel
kicsit föladták a leckét a pontozóknak.

A verseny fogadtatása:
Korcsoportonként és osztályonként is különbözõ volt. A
tavalyi tapasztalataik alapján a csapatok elég egyértelmûen el tudták dönteni, hogy érdekli-e õket a verseny.
Az általunk vártnál több csapat vett részt szívesen a
fordulókon és õk többnyire igényes munkát végeztek, bár
voltak olyan csapatok, akiknek nagyon hullámzó volt a
teljesítménye, sõt olyanok is, akik bejutottak, de csak
unszolásra jöttek el a döntõre, ott viszont nagyot
alakítottak. Azon mi is
megdöbbentünk,
hogy
teljesítménye alapján a 2.
fordulóba meghívott 43
csapatból 30 el is jött,
így aznap igencsak csúcsforgalom volt a könyvtárban. A távolmaradók
fõleg a 11. és 12. osztályosok voltak (bár a döntõbe is bejutott a 12.c
osztály egyik csapata,
akik az érettségik alatt is
szakítottak idõt erre.)
Próbáltunk figyelni a
csapatok felkeresésére, az érdeklõdés felkeltésére és a
megfelelõ tájékoztatásra, de voltak azért hiányosságok is.
Az persze mindenkit nagyon érdekelt, hogy kik jutottak
tovább, a következõ fordulóba.

Problémák, nehézségek a verseny szervezésében:
A legnehezebb a szervezõ csapat összejöveteleinek
szervezése volt, mert egy osztályon belül sem egy idõben
végzünk és figyelembe kellett venni Csizy tanárnõ óráit
is. A határidõk betartása és minden osztály, ill. csapat
megfelelõ értesítése sem volt mindig egyszerû, ugyanis
az osztályokon belül nem mindig adták át egymásnak az
üzeneteket, értesítõ papírokat. A figyelmetlenségbõl és
egyesek nemtörõdömségébõl voltak problémák,
bár tanulságos is volt,
hogy mi hogyan álljunk
hozzá mások munkájának segítéséhez. A feladatok kitalálása könynyebben ment, viszont
azon sokat vitatkoztunk,
hogy minden korcsoport,
a neki megfelelõ feladatokat kapja. Figyelnünk
kellett a szervezõk munkájának összehangolására, és a fordulók lebonyolítására is. A nyeremények kitalálása sem
volt könnyû, hogy mindenkit motiváljon a fõdíj, de úgy
tûnik, Bajor Gergõ ötlete: az Aquapark belépõ mindenkinek tetszett.

A csapatok felkészültsége:
A 2. fordulóba jutott csapatok közül többen is voltak,
akik egyáltalán nem készültek otthoni munkával a
versenyre, viszont jó ötleteikkel próbálták ezt
ellensúlyozni, vagy eleve tájékozottak voltak a témákban.
Nagyon felkészült csapatok is érkeztek, sõt az otthoni
feladatokat néhány csapat – köztük a tanári csapatok is
- megdöbbentõ igényességgel és alapossággal oldották
meg. Tehát elég nagy volt a szóródás. Mivel a 2. forduló
feladatait akadályversenyszerûen szerveztük meg, így ott
a csapatok többféle képességét is összemérhettük. A
bibliai tárgyú verseket eléggé sokféle felfogásban és
színvonalon adták elõ a csapatok és voltak egészen
kimagaslóak is. Ugyanez mondható el a döntõben
eljátszott bibliai jelenetekrõl is. Voltak olyan ötletes
csapatok, akik a „Biblia évére” vonatkozó újságcikkek közé

A legjobban az tetszett a versenyben nekünk, hogy
nagyon sok csapat részt vett benne, sok emberrel közelebbrõl megismerkedhettünk és úgy érezzük, hasznos, amit
csináltunk. Jó dolog lelkesíteni és értékelni a csapatokat.
A pontozást, a csapatok értékelését minden fordulónál
nagyon élveztük. Talán a döntõ sikerült a legjobban, mert
azt láttuk, hogy nem csak nekünk, hanem a csapatoknak
is fontos volt a Bibliaverseny sikeres befejezése.

A Bibliaverseny szervezõi
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A Szent Erzsébet Szeretetszolgálat hittanversenyének
eredményei a Biblia évében
„Aki nem ismeri a Szentírást, nem
ismeri Krisztust.” (Szent Jeromos)

feleségei történetét adták elõ.

A zsûri tagjai: Szkaliczki Örs O.Cist.
atya a zsûri elnöke, dr. Eigner Judit
könyvtáros, Vas Zoltán tanár úr, és
a szervezõ diákok.

Második helyezés: 10.c/5-ös
csapat, csapatkapitány: Csizy Gergely,
(Fedor Gábor, Csizy Jakab, Bayer
Balázs, Sármásy Márton, Pálfay Péter, Feltser Gábor) Ananiás és Szafíra
történetét adták elõ.

ALGIMNÁZIUM
Elsõ helyezés (megosztott):
5.c/1-es csapat, csapatkapitány:
Wechner Luca (Pechlof Júlia, Pechlof
Luca, Kisbán Petra, Taller Hanna,
Zelenai Eszter, Fodor Kinga) A
bûnbeesés történetét táncolták el

Harmadik helyezés: 9.d/1-es
csapata, csapatkapitány: Dávid Margit (Kristók Mariann, Matits Krisztina, Urbán Eszter) Zakeus történetét
adták elõ.

7.b/6-os csapat, csapatkapitány:
Turóczy Hajnalka (Konczos Kata,
Pintz Bernadett, Szeibert Janka,
Somogyi Ágnes, Fekete Tünde,
Szíjártó Janka) Noé és a vízözön
történetét adták elõ.
Második
helyezés:
7.b/2-es
csapata,
csapatkapitány:
Rábai
Benedek (Pálovics Bálint, Csány Imre,
Lógó János, Gresz Gábor) Jákob és
Ézsau történetét adták elõ.
Harmadik helyezés: 7.a/6-os
csapata, csapatkapitány: Máthé
Orsolya (Kolozs Eszter, Kosik Zsófia,
Kerényi Dóra, Molnár Krisztina,
Horváth
Zsófi,
Pálffy
Anna)
Kornéliusz történetét adták elõ.
FÕGIMNÁZIUM
Elsõ helyezés: 9.c/3-as csapata,
csapatkapitány: Borsothy-Gaál Gergely (Branczik Dóra, Dán Gabriella,
Kiss-Vámosi Orsolya, Soós Bernadett,
Szima-Mármarosi Eszter) Jákob és

TANÁROK
Óriási küzdelemben végül a
Természetbúvár munkaközösség csapata gyõzött, akik Jákob és Ézsau
történetét adták elõ. A Matematikusok egy hajszállal lettek másodikok, de el kell ismerni, hogy a „Fele
sem igaz” vetélkedõben egyértelmûen õk voltak a jobbak.
Elsõ helyezés: Természetbúvár
munkaközösség csapata, csapatkapitány:
Várday
Gergõ
(Léner

Violetta, Thuróczy Éva és Perczel
Tamás)
Második helyezés: Matematika
munkaközösség csapata, csapatkapitány: G. Horváth Gyöngy (Bessenyei Ilona, Takáts Marcella, Gálné
Palágyi Erzsébet, Csombó Emese,
Ellenrieder Éva)

Sipos Gyula 10.d és Vásárhelyi
Áron 7.a fõszervezõk
és a 9.a osztály szervezõcsapata:
Bajor Gergõ, Csordás Dániel, Sallai
Bálint. Dankházi Miklós, Péter
Attila, Szerencsés Szabolcs és
Zorkóczy Tamás
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„Az év olvasója” pályázat 2008
• Szeretsz olvasni?
• Érdekelnek a könyvek?
• Szívesen töltöd el az idõdet a könyvtárban?
Akkor esélyes vagy „Az év olvasója” megtisztelõ cím
elnyerésére!
Ezekkel a szavakkal kezdõdött a tanév elején meghirdetett könyvtári verseny felhívása. Nagyon sokan
regisztrálták magukat eleinte, késõbb azonban sokaknál
már elfogyott a lendület. Legkitartóbbak – ahogy az
eredményen is látszik – az algimnazisták voltak, sokan
szinte az egész délutánjukat itt élték a könyvtárban: olvastak, tanultak, beszélgettek és játszottak, versenyekre
készülõdtek, kiselõadásokhoz gyûjtöttek anyagot, de nemegyszer a bánatukat is elmesélték nekünk.
A könyvtárban eltöltött idõ valójában nem érdemel
külön díjazást, hisz a dolog önmagában hordozza jutalmát: az itt olvasott és megérett ismeretek kinek-kinek a
tudását és bölcsességét gyarapítják, el nem múló értéket
teremtve. Megerõsítésül és biztatásul mégis némi „javadalmazásban” is részesítettük a gyõzteseket. Az elsõ
három legszorgalmasabb olvasó könyvjutalmat és oklevelet nyert, a gyõztes osztály pedig egy könyvtár- vagy
kiállításlátogatást, amit a sûrû év végi programok miatt
a következõ tanév elejére halasztottunk.
Gratulálunk! A könyvtárban töltött idõvel mindannyian
gazdagodtatok, reméljük, hogy a következõ tanévben is
gyakori látogatói lesztek az iskolai bibliotékának!

A DIÁKKAMARA ÁLTAL
KEZDEMÉNYEZETT 1 ÉS 2
FT-OSOK GYÛJTÉSÉBÕL
ÖSSZEGYÛLT 175 KG
PÉNZMENNYISÉGET A
10.D-SEK VÁLOGATTÁK
SZÉT, ÉS A DIÁKKAMARÁSOK BEVÁSÁRLÓKOCSIVAL TOLTÁK EL AZ
ISKOLÁTÓL A SZABADSÁG
TÉR KÖZELÉBE, A
NEMZETI BANKBA. A
PÉNZ ÉRTÉKÉT, 90.000
FORINTOT HIVATALOSAN
ÁTADTUK A BEREGSZÁSZI
KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁNAK
TÁMOGATÁSKÉNT.

„Az év
2007/2008

olvasója”

verseny

nyertes

osztályai

A legaktívabb diákok
1. 5.c Bakos Zsófia, Bardóczy Bernadett, Drahota Szabó
Bálint, Egervári Lilla, Fedor Sarolta, Fodor Kinga,Juhász
Katalin, Kopányi Dorottya,Kovácsházi Gergely, Pálfalvi
J.Viola, Pechlof Júlia és Luca
2. 5.b Bács Annamária, Bolza Aliz, Constantinovits
Kinga,Dam Bernadett, Fedor Zsuzsanna, Fejes Rebeka,
Oldal Judit, Sallai Csenge, Tóth Orsolya
3. 5.a Báthor Anna, Kiss Bernadett, Lugosi Helga, Tóth
Zsuzsanna
4. 6.b Csordás Boglárka, Gianone Kinga, Imre Júlia,
Kiss Krisztina, Kostka Zsófia
5. 7.a Makai Kinga, Réthy Laura, Száraz Timea
6. 6.a Ágostházy Réka, Hauser Mariann, Szodfridt
Bernadett
7. 12.c Hegedûs Orsolya, Takácsik Zsombor
8. 11.d Ágh Nóra, Kiss-Szemán Anna, Kecskeméti
Bódog, Kovács Luca
9. 8.b Papp Mátyás
10. 12.b Muhi Veronika
Gratulálunk!

A könyvtárosok
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Vallató
Név: Gálné Palágyi Erzsébet
Születési idõ: 1953. július 14.
Születési hely: Tatabánya
Országa: Magyarország
Városa: Szentimreváros
Étele: Harcsahalászlé
Itala: Cointreau
Színe: Türkizkék
Állata: Kutya (keverék)
Autója: Suzuki
Könyve: Emily Bronte: Üvöltõ szelek
Filmje: Egy csodálatos elme
Színésze: Gál Tibor, Mel Gibson
Színésznõje: Liv Ullmann
Zene: Vivaldi
Példaképe: Az édesanyám
Hobbija: színház, kirándulás, kertészkedés
Mesealakja: Vuk
Barátok a suliban: Sokan állnak közel a szívemhez: (A
teljesség igénye nélkül) a matekosok valamennyien, Mészáros
Éva, Lukácsi Huba, Karvázy Kati, Thuróczy Éva, Simonkay Júlia,
Berzsenyi Eszter
Szerelem: Csodálatos dolog
Házasság:
Életre
szóló
döntés,
elkötelezõdés, melynek szükséges feltétele
az elõzõ
Válás: Szomorú
Félelem: attól, hogy elvesztek valakit
Halál: fájdalmas átmenet
Pénz:
Szükséges,
de
nem
a
legfontosabb. Jó, ha másoknak is van
Életcél: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.
Ezt ha nem érted, / Szánts és vess, s
hagyjad másnak az áldozatot.” - Kazinczy
szavai szerint élni
Mely tantárgyakat szerette leginkább és legkevésbé?
Legjobban a matematikát és a magyart, legkevésbé a gyakorlati
foglalkozást.
Mi volt valaha a legrosszabb jegy a bizonyítványában és
milyen tantárgyból? Négyes énekbõl
Melyik országba utazna szívesen? Norvégia
Melyik történelmi személyiséggel találkozna szívesen?
Klebelsberg Kunó
Melyik
történelmi
eseményt
látná
szívesen?
A millenniumi ünnepségeket
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A kórussal Erdélyben
Amikor a Rajeczky Benjamin Vegyeskar külföldi útját
terveztük, egy ismerõsünk lelkesítõ szavára Erdélyt
választottuk. Ez az ismerõsünk mint szülõföldjét ajánlotta
Erdélyt úticélul. Minden irodalmi és történelmi
vonatkozását alaposan ismeri hazájának. De nemcsak
ezeket. Hanem – ami még sokkal fontosabb – az ottani
magyarságért lánglelkûen élõ közösségi személyiségeket is,
legyen
az
református
lelkész vagy
katolikus
pap, esetleg
püspök. (És
persze
ugyanígy ism e re t s é g é ben hordoz
autószerelõt,
szakácsot
vagy
más
kétkezi munkást, aki bármi
módon
rendelkezésre
áll, ha szükség
van rá). Eredeti
terv szerint velünk
utazott
volna, sajnos nem tehette, de minket minden barátja úgy
fogadott, mintha õ is ott lett volna. Bezárt templomok
kulcsa került elõ nevének említésére, csodálatos
szálláshelyet ajánlottak föl miatta, rá való tekintettel
minden jóval elláttak minket. Szívesen fogadtak, amikor
énekeltünk, idejüket nem kímélték, amikor találkoztak
velünk, hogy a templomukat vagy városukat megmutassák, órákat beszélgettünk csodálatos atyákkal, akik szemmel látható örömmel vették fiataljaink érdeklõdését.
Utunk során öt helyen is megéreztük, hogy milyen fontos az ottani szellem-élet nagyjainak, hogy szívük szerint
beszéljenek nekünk Istenrõl, Hazáról, a magyarság sorsáról. És hogy ez a tanúságtétel olyan szükségletük, hogy
nem mulasztanák el semmiért, nem bíznák senki másra,
hogy amit mondanak, csak õk tudják olyan jól elmondani.
Elõször Bánfihunyadon álltunk meg. Itt egy szép református templomot akartunk megnézni. Sajnos zárva volt.
De csak néhány percig, mert erdélyi barátunk nevének
említésére pillanatok alatt elõkerült a kulcs, aztán kis idõ
múlva a lelkész is: Kusztos Tibor, aki nem tudott ellenállni
a „kísértésnek”, hogy maga mutassa be a templomát,

mutassa meg a magyar korona alakúra sikeredett emlékhelyet a templom kertjében. (Pedig az éppen nála vendégeskedõ polgármestert hagyta ott a kedvünkért az
ebédjük közben…).
Második élményünk a gyergyószentmiklósi kántor volt,
aki nagyszerû zenész, hatalmas hangja van, minket nagyon szívélyesen fogadott, hogy énekeljünk
a nagymisén. Puskás
Emil a neve, mi ugyan
azt hittük, hogy Emi,
meg is lepõdtünk,
amikor telefonon hívtuk, hogy szegény
hogy berekedt…
Harmadik
élményünk Hajdó István
atya. Õ jelenleg Székelylengyelfalván
plébános. Õ fogadott be minket a
fölújított plébánia épületének emeletén
kialakított lelkigyakorlatos
házába.
Vadonatúj szobák,
fenyõbútorral, fürdõszobával. Luxus! Az õ személyisége mindnyájunkat megragadott. Jóságos, erõteljes szívû, valóban lánglelkû prófétai
karizmával. Pedig szívmûtét és agyvérzés után, ezekbõl
szerencsésen fölépülve, de mégis lelassított lendülettel él
háza népe körében, kis falujának pasztorációját végezve.
Õ elmondta nekünk, hogyan élték át még gyergyószentmiklósi plébános korában december 5-ét, elõtte
sokkal hogyan tartotta meg forradalmi hévvel a szekuritáte ellen törõ híveit a történelem tiszta útján.
Utolsó találkozásunkban pedig Márton Áron püspök
atyáról beszélt nekünk, akinek kispapja volt Gyulafehérvárott, aztán õ szentelte pappá is.
Hajdó István atya templomában a vecsernye után
énekeltünk. Kérte, hogy mondjunk valamit magunkról, a
mûvekrõl, melyeket éneklünk. Az õvele való találkozás
hatására így kezdtem a mondókámat: „Budapestrõl
jöttünk. Ezt a hosszú utat csakis azért tettük meg, hogy
elmondhassuk az ittenieknek, hogy mi szeretjük az erdélyi
magyarokat, a székely embereket. És hogy majd otthon
is elmondhassuk, hogy az itteniek is szeretik õket.” Atya
elsírta magát, de a többiek is a szemüket törülgették
megindultságukban. Én meg hálát adtam a Szentléleknek,
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való, késõbb már a kicsik által is kóstolgatott pálinkák
finom ízét (tudván tudtuk, hogy kínálás esetén kötelezõ
egy kortyintás…)
Köszönjük a jó Szülõknek, hogy elengedték gyermekeiket, köszönjük az Alapítvány támogatását, és köszönjük
Dr. Barta Tibor orvos barátunk kezdeményezését, sok
segítségét. Az õ személyének varázsa egész utunkat beragyogta!
Biztosan visszatérünk!!!

Farkas Mária
tanár-karnagy

aki mindig súg, csak
hallgatni kell Rá…
Magdus nénit kell megemlítenünk, aki a Plébánia
„lelke”. Olyan, mint egy
székely nagyasszony. (Atya
mondta, hogy mások is
így
szokták
nevezni).
Jóságos, gazdájáért aggódó, a vendégekért mindent megtevõ aranyszívû
gazdasszony. A Jóisten
áldja meg kedvességéért!!!
Negyedik találkozásunk
Csíkszeredán történt. Erdélyi barátunk a készülõdés idején
leíratta velem az elengedhetetlenül fontos látnivalókat,
találkozásokat. Csíkszereda után Darvaskozmát majd
Csíksomlyót diktálta. Keresem a térképen, próbálom
megtalálni az útikönyvben Darvaskozmát. Nem sikerül.
Végül is a házigazdáimat kérdezem, hol lenne ez a
bizonyos Darvaskozma. Nagy derültség: õ Darvas-Kozma
József, a csíkszeredai esperes-plébános! Nagy szerencsénkre nem egy falut kellett keresnünk. Õvele úgy találkoztunk, hogy nem is számított ránk. És ezután két és
fél óra hosszat mondta az új Makovecz-templom
építésének történetét, az épület fantasztikus jelképrendszerét, mondta Krisztust, mondta az õsi hagyományainkat, ismételt döntésre bátorított minket Krisztus
mellett…
Ötödik jó szelleme utunknak egy székelyudvarhelyi öreg
tanár volt. Önként jelentkezett csoportunk kalauzolására.
Rendkívül érdekesen, sok váratlan szépségét is föltárva
városának végezte az idegenvezetést.
Ezek az élmények mindnyájunk számára meghatározóak
maradnak. Persze a Békás-szoros grandiózus szépségét, a
csíksomlyói Szûzanyával való személyes találkozást, az ad
hoc éneklések mindig újdonságnak számító hatását és a
többit sem felejtjük. Meg az eleinte csak nagykorúaknak
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Beregszászon jártunk
Az egész azzal kezdõdött, hogy õsszel vendégül
láttunk pár beregszászi diákot. Május 30-án mi
mentünk el hozzájuk, hogy részt vegyünk a ballagásukon és átadjuk a számukra összegyûjtött adományokat.
Hosszú út után este érkeztünk meg az ottani
cserkészotthonba, ahol szendviccsel és sült szalonnával vártak minket. Amikor megérkezett a testvériskola igazgatónõje, átadtuk neki a szülõk adományait (150.000 Ft) és a Diákkamara 1 és 2 forintos gyûjtésébõl összejött 90.000 Ft-ot a dísztermük
felújítására. Ezután elkezdõdött a ,,csocsó-csata" ami
sokáig eltartott. Kicsit rövid volt az éjszaka a
hosszúra nyúlt beszélgetés miatt, de másnap reggel
mégis sikerült felkelnünk. Reggeli után részt vettünk
a ballagáson, és meghallgattuk a jutalmazottak
hosszú névsorát. Az ünnepség után a ballagókkal
együtt végigvonultunk a városon, és a végzõsök
megkoszorúzták Petõfi mellszobrát. A beregszászi
múzeumban sok érdekességet megtudtunk a város
életérõl. A különleges helyi ételek elfogyasztása után
buszba ültünk és 2 filmnyi idõ alatt megérkeztünk
az iskola elé.

K&F

„Minden ember különösképpen ragaszkodik ahhoz a
helyhez, ahol született és nevelkedett. Ez a képesség
közös minden ember számára. Az otthont, a hazát nem
a szépség vagy a ragyogó napsütés miatt szeretjük,
hanem a kellemes emlékek, az élmények miatt áll közel
a szívünkhöz.
Az iskola – a ti otthonotok, ahol megtanultátok látni
a szépet, érteni a jót, az otthon, amelyet ti nemsokára
örökre elhagytok. Ennek az otthonnal melegét, lángját
remélem, örökre a szívetekbe fogjátok hordani, és ha
valaha ez a láng elgyengül – szívesen látunk vendégül
közös otthonunkban.”
Részlet Gladun Judit, beregszászi igazgatóhelyettes
ballagási beszédébõl
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A PEDAGÓGUS-NAP ALKALMÁBÓL,
2008. JÚNIUS 12-ÉN A SZÜLÕI

MUNKAKÖZÖSSÉG

KÖSZÖNTÖTTE A TANÁRI
KAR TAGJAIT A TÜKÖRTEREMBEN.

BOLDOG-SZOMORÚ

DAL

Mindenkiért, mindenkivel.
Senkivel, magamnak.
Veled, vele, a világgal.
Istennel.
Életem-író barátaimmal.
De igazából: egyedül.
Elvekkel, erkölcstelenül,
Folyton-folyvást elbukva:
Exolutio.
Úszva a forgatagba.
Néha rémisztõen kijózanodva:
Csapongó melenkólia.

ELMENÕBEN...

Talán kifejezõ lehet, ha a sok „szereplés“
után kedvenc versemmel búcsúzom

Élvezni, mit más nem élvez.
Szentesíteni a pillanatot.
Azt hiszik, nem tudom...
…
Küzdve, kicsinyesen,
Önmagam utálva:
Szeretem a Világot.

Tímár Benedek
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A hetedik pecsét
INGMAR BERGMAN
A cím az Újszövetség egyetlen profetikus könyvére, a
Jelenések könyvére utal, ahol János látomásában Istent
látta, jobb kezében hétpecsétes könyvvel, amit csak a
Bárány tudott kinyitni. Az egymás után következõ pecsétek felnyitásakor különbözõ katasztrófák sújtják a földet.
A hetedik felnyitásakor pedig a végítélet következik be.
A filmben ezt a vihar, majd pedig a haláltánc jeleníti meg.
A filmet Bergman pályafutásának egyik legjelentõsebb
szimbolikus-költõi alkotásaként tartják számon. Egy keresztes hadjáratból hazatérõ lovag szembesül kora rettenetes
világával: pestissel, boszorkányégetéssel, kétségbeeséssel.
A film egy szimbolikus helyrõl indít, amely egyszerre jeleníti meg a világot alkotó elemeket: a levegõeget, a
szárazföldet és a végtelen tengert. Aztán megjelennek a
szereplõk: a lovag és a Halál, akit a természet hangjainak
teljes hiánya vesz körül. A film meseszerû cselekményszövéssel és szimbolikus szereplõkkel mindenekelõtt azt
jeleníti meg, hogy mit lehet szembeállítani a Halállal.
A lovag rengeteg kérdésével Istent faggatja, de Isten
hallgat. Nem ad választ a lovag kérdéseire. Isten után a
Haláltól vár válaszokat a lovag, ezért kihívja egy
sakkjátszmára, mert reméli, hogy a játszma végén megkaphatja a válaszokat.
A film egyik kulcsjelenetében a lovag meggyónja kétségeit a gyóntatópap szerepében megjelenõ Halálnak.
„Azt akarom, hogy Isten kinyújtsa felém a kezét, fölfedje
arcát, szóljon hozzám… Kiáltok hozzá az éjszakában, de
néha úgy tûnik, mintha senki sem volna ott” – mondja
a lovag. „Talán csakugyan nincs ott senki” – feleli
kegyetlenül a Halál. „Akkor az élet képtelen borzalom.
Senki sem képes úgy élni, hogy ott van a Halál az orra
elõtt, és tudja, hogy minden semmi” – válaszolja erre a
lovag. A „semmi” szónak itt különös jelentése van. A
gyóntatószékben a hívõk Isten szolgája, közvetítõje elõtt
állnak, úgy, mintha magának Istennek vallanák meg bûneiket. A filmbeli helyzetben azonban a pap helyén, és
ezáltal jelképesen Isten helyén is, csak az álruhás Halál
rejtõzik. Isten elérhetetlen, megszólíthatatlan, helyette a
„semmivel” riogató Halál van.
Ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg nagyon szépen
a film talán legidillibb jelenetében, amelyben a Szent Családhoz hasonló Jof és Mia társaságában szamócát eszik
a lovag: „A hit kemény megpróbáltatás… Olyan, mintha
olyasvalakit szeretne az ember, aki ott van valahol az éjszakában, de nem mutatkozik, hiába kiáltozik neki az
ember.“
Amikor a lovag a megszállott boszorkánnyal találkozik,
és kérdésére választ remélve a lány szemébe néz, ismét
csak a semmivel találja magát szemben. Nem látja a lány

szemében se Istent, se az ördögöt, csak a határtalan
rettegést és félelmet.
A sakkjátszma végén, a matt elõtti lépésnél a lovag
már tudja, hogy a kérdésekkel teli élet, amelyért küzd,
értelmetlen. Mivel tudja, hogy saját magát már nem
mentheti meg, eltereli
a Halál figyelmét, hogy a
komédiás „szent” család elmenekülhessen a végítélet elõl.
Általuk a szeretet és a mûvészet tovább él, mint a
kérdésekkel küzdõ lovag.
A lovag a mai embert ábrázolja kérdéseivel, kétségeivel.
A modern kor embere gyakran fölteszi a lovag kérdéseit,
amelyek a szimbólumokkal teli középkorban nagyobb
súlyt, nagyobb jelentést nyernek: Mi az élet értelme?
Van-e Isten?
Ahogy a sakkban a fehér és a sötét szín, úgy ütköznek
a filmben a legkülönbözõbb ellentétes minõségek: élet és
halál, idealizmus és racionalizmus, hit és kétely feszül
egymásnak.

Virághalmy Zsófia 9. b

INGMAR BERGMAN ÉLETE
- 1918-ban született Uppsalában, Svédországban
- Stockholmban színházi rendezõnek tanult
- 1941-ben figyelt föl rá a Svéd Filmintézet:
elõször kész forgatókönyvet kellett átírnia, majd
késõbb saját forgatókönyveit írta
- 1945-ben rendezi meg elsõ filmjét „Válság”
címmel
- kb. 60 filmje van
1976-ban
adócsalás
miatt
évekig
Németországban élt
- 1982-ben, hazatértekor rendezi meg utolsónak
beharangozott filmjét a „Fanny és Alexandert”
- 2003-ban mégis új filmet mutat be:
„Saraband”
- 1977 – a Svéd Irodalomtudományi Akadémia
nagy aranyérmével tüntették ki
FILMJEI
Farkasok órája (1966), Szégyen (1967), Rítus
(1967), Szenvedély (1968), Érintés (1971),
Suttogások és sikolyok (1972), Jelenetek egy
házasságból (1973), Õszi szonáta (1978), Fanny
és Alexander (1980-82), Próba után (1983),
Saraband (2003)
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Ó Rómeó, úgy megváltoztál!
(RÓMEÓ

ÉS

JÚLIA, ÚJ SZÍNHÁZ,

FORDÍTOTTA:

„Két gazdag, patinás olasz család / Veronában (mi
színhelyünkül szolgál) / Õs per miatt vív egyre új
csatát, / És polgár vérét ontja ott a polgár...“
Rómeó és Júlia: a klasszikus drámáról – miután elvileg elolvastuk – valószínûleg mindenkinek egy mára kissé szokatlan, idegen világ jut eszébe; és valószínû, hogy
a világ talán legismertebb színdarabja nem igazán indít
el világmegváltó gondolatokat.
Varró Dániel fordítása, az Új színház és Alföldi Róbert
rendezése hallatán viszont felébred bennünk a kíváncsiság, néhányunkban a darab befogadhatóságát firtató
kérdések fogalmazódnak meg, némelyikünk arca furcsán
eltorzul. Az érzelmek tovább fokozódtak az osztályunkban, amikor megtudtuk, hogy ezt
a feldolgozást fogjuk megnézni.
Késõbb beigazolódott, hogy a mû
klasszikus volta ebben az elõadásban nem meghatározó.
Egy csütörtök este az egyre dagadó tömegben igyekszünk jegyünket szorongatva osztálytársainkat megtalálni, amikor hirtelen
kiabálás, dulakodás csendesíti el a
nagyrészt diákokból álló nézõket.
A hamutálakból kardok, az elõbb
mellettünk álló idegenekbõl a
Montague és Capulet család
összecsapó szolgái lesznek. A játékot az elõtérben elindító csetepaté lezárultával Escallus herceg
parancsára elfoglaljuk helyünket a
nézõtéren, ahol a persze az elõbbiek szellemében folytatódik az elõadás.
A nézõteret vékony kifutó szeli ketté, ahol szintén
folyik a játék (az emelvény mellett ülõk nem kis
ijedtségére), a színpadot olykor egészen hátul is megnyitják, hatalmas teret adva ezzel a színészeknek, Júlia
erkélyeként pedig a színpaddal szembeni nézõtéri páholy szolgál. Szerepünket a ránk fröccsenõ mûvér tovább növeli (moshatjuk ki a fehér ruhánkat), forgathatjuk a nyakunkat a tiszta fekete vagy fehér ruhájú,
melegítõbe és bõrkabátba öltözött szereplõket követve.
A díszlet minimális: színes lapok lógnak be a színpadra
egymást váltó komplementer színpárokban, Verona
fõterét egy faló jelöli, a végjátékban egy hatalmas,
neonvörös kereszt fricskázva vibrál Júlia holtteste
mögött; a Capulet-partyn metálzene szól – a színdarabot a rendezõ teljesen modern környezetbe ültette.

VARRÓ DÁNIEL,

RENDEZTE:

ALFÖLDI RÓBERT)

A Varró Dani-féle fordítás igen szellemes, az eddig
ismert fordításoknál jóval köznapibb hangvételû. Alföldi
általában alapvetõen módosít az eredeti karaktereken:
modern embereket, egy eltorzult világ problémáit láttatja. Júlia tudatos, felnõtt nõ, felvágott nyelvvel; Rómeó
is teljesen mai alak; Lõrinc barát pólóján a befejezésben
a „Jesus loves you. Do you love me?“ felirat foszforeszkál; Capueltné nem veti meg a habos fürdõt pár
pohár pezsgõ társaságában; Mercutio vicces rímeibõl és
játékából pedig arra következtethetünk, hogy talán a
férfiszerelem is közel áll hozzá.
A történet persze ugyanaz, mint az eredeti; kivéve,
hogy a befejezésen nem érezzük azt, hogy a szerelmesek valahol fent majd találkoznak (esetleg
éppen a lenti találkozás lehetõsége sejlik
fel), és a két család sem köt igazán békét.
Sokáig sorolhatnám az ötleteket, hogy a
rendezõ milyen eszközökkel próbálta hangsúlyozni fõ üzenetét: romlott korban élünk,
ahol a mély érzelmek, a valódi szenvedély
– másképp, mint az eredeti drámában –
szükségképpen összeütköznek a környezettel, ami végképp mocskos.
De – a színészek túlzó gesztusainak is
köszönhetõen – mindezen
nevetni is tudunk. Persze sok
mindent botránkoztató hangnemben próbálták el(õ)adni, talán ma már csak ez az út a
hatásos a nézõ figyelmének felkeltéséhez… A hangulat idõnként
hollywoodi volt – a valódi tartalmat olykor talán eltakarta a
szórakoztatás, a nézõ felébresztésének szándéka, ami a darab elsõ felében még nem volt zavaró,
de a második rész tragédiájának
súlyából sokat levont. Talán inkább provokatívnak akart
tûnni, ami néhol sikerült is; de hatásvadásznak is érezhettük: például a szerelmesek fölött égõkkel díszített glória jelent meg, és talán Mercutio kétértelmû beszólásaiból is túl sok került a darabba.
És ha nem is ragadott magával a vak szerelem a
darab láttán, sem a világmegváltás gondolata nem
jutott az eszembe, a felsoroltak miatt mégis érdemes
megnézni.

Urbán Eszter 9.d
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Lépések a sötétben
Már este van, amikor Andris fáradtan, elgyötörten hazaérkezik az iskolából. Halkan köszön, és próbál elosonni
a konyhaajtó elõtt, anélkül hogy bárki észrevenné. Nem
akar beszélgetni. Anyja vidám, éles hangjára összerezzen.
- Na, na, nem szökünk meg! Vacsora van! – Andris
megadóan besomfordál a konyhába, ahol a többiek már
mind az asztalnál ülnek.
- Gyere, mesélj, mi volt ma?
- Semmi. – ledobja a táskáját a sarokba, és kedvetlenül
leül.
- Azért valami csak volt!
- Nem ma voltatok azon a kiállításon? – veti közbe a
nõvére két falat között, unottan.
- Ja, de.
- És milyen volt? – próbálkozik tovább anyja.
- Jó.
- Na, ne csináld már! Mit láttatok?
- Semmit.
- Azért érdemes volt fizetni! – horkan fel hirtelen apja.
- Ha tudnák – gondolkodik magában -, hogy tényleg
semmit sem láttunk! – Igazán mesélhetne valamit! De az
nem olyan egyszerû. Elmondhatná, hogy az osztállyal voltak, hogy félórát kellett teljes sötétségben eltölteniük,
hogy a lányok sikítoztak, és hogy volt egy igazi vak vezetõjük. – Uramisten, hogy hangzik ez! – gondolja –
mintha csak azt mondanám: Egy igazi grizzlimedvét láttunk! De bárhogy nézzük is, az a vidám, szinte gondtalannak tûnõ vak fiú, aki olyan biztos kézzel kalauzolt
körbe minket, és mutatta meg a vakok írógépét és dominóját – õ is a kiállítás része volt. És érdekesebb, mint
bármilyen tárgy.
- Láthatatlan kiállítás? Micsoda hülye ötlet! – úgy
látszik, az asztalnál azóta is errõl folyt a szó. – Ilyen erõvel mi is rendezhetnénk egy kiállítást itthon! Azt mondanánk, itt látható Tutanhamon sírkamrája, pontosabban
láthatatlan, de ez természetesen mit sem von le az értékébõl! – apja láthatóan nagyon jól szórakozik saját viccén.
- Szent Ég, Ernõ, néha én is meglepõdöm rajtad! – csóválja a fejét hitetlenkedve az anyja. – Tudod, ennek a kiállításnak az a lényege, hogy megpróbálja átélhetõvé tenni a vakságot. Azt hallottam, hogy az ember fél óráig
mászkál különbözõ szobákban, meg az utcán, ahol vaksötét van, és megtapasztalja, hogy milyen, ha a többi
érzékszervére van utalva. Segít, hogy jobban megértsük
ezeket az embereket. Szerintem nagyon hasznos, fõleg az
olyan érzéketlen és egocentrikus emberek számára, akik
nem vették még észre, hogy rajtuk kívül is van élet.
- Talált – gondolja Andris, várja apja heves reakcióját,
de az egyelõre adós marad a válasszal. Belegondol, hogy

õ sem önszántából ment el. Nem nagyon érdekelte a dolog, az egyik barátja vette rá. És mostantól más szemmel
néz a vakokra. Azzal a szemmel, amely olyan tehetetlen
és ügyetlen volt az õ világukban. Azt hitte, ha fél óra
után ismét kijut a napfényre, úgy fogja érzékelni, mint
addig soha, és hálát ad az Istennek a szeme világáért.
Persze ezt is érezte, de volt egy fontosabb dolog. Rájött,
hogy ezek a vak emberek nem szorulnak sajnálatra, hogy
az õ életük is teljes (csak mi ezt nem tudjuk elképzelni),
és hogy bár elvileg kevesebbet tapasztalnak a világból,
mégis mindent jobban értenek. A vak fiú hangjában
elégedettség volt és megnyugvás; és Andris biztosra
vette, hogy boldogabb, mint sok látó ember. Most már
sajnálja, hogy nem merte megkérdezni tõle, hogy képzeli
el maga körül a világot, ha sohasem látta. Valószínûleg
egy szebb világot képzel. De hogy magyarázod el neki,
milyen a betû, a szám, a hangjegy, milyen a bõrszíne,
vagy milyen egy falevél? Mitõl szép neki egy lány? A
hangjába szeret bele? – persze ezt nem kérdezte volna
meg tõle. Fél óráig kibírta, de hogy bírná vajon, ha a
sötétség nem érne véget? Õ folyton arra gondolt, hogy
tíz perc múlva minden ugyanolyan lesz, mint régen.
Milyen, ha nem gondolhat erre az ember, ha nappal és
lehunyt szemmel is ugyanezt látja? Ha nem ébred föl, ha
a sötétnek nem szakad vége? Annak a fiúnak csodálatos
hatalma volt fölöttük, és nem csak addig, amíg vezette
õket. Erõsebb volt, nagyobb, bátrabb. Andrisnak rosszul
esett, ahogy a fiú beszélt: „Nálunk ez másképp van, mint
nálatok.” – Mégiscsak egy világban élünk mindannyian! –
gondolta – Már ahogy vesszük. Ahogy nézzük. Ahogy
látjuk.

B. Oszkár

LÁTHATATLAN KIÁLLÍTÁS
AMIKOR ÉRZÉKEID VEZETNEK...
KIÁLLÍTÁS A X. KERÜLETI NÉPLIGETBEN
TALÁLHATÓ, AZ E-KLUB ÉPÜLETÉBEN.
KÖNNYEN MEGKÖZELÍTHETED A 3-AS
METRÓVAL (NÉPLIGET MEGÁLLÓ), VAGY AZ
1-ES VILLAMOSSAL, ILLETVE A 99-ES ÉS A
103-AS BUSSZAL.

A

WWW.LATHATLAN.HU
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Pure Fashion Hungary
DIVATMISSZIÓ

Az elsõ Pure Fashion Hungary
show idõpontja 2008. május 10., helyszíne:
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
díszterme.
A „Pure Fashion Hungary” egy hiten alapuló
program a Katolikus Egyház támogatásával,
amely a 14 és 18 év közötti fiatal lányokat tanítja olyan életvitelre, melyben Isten gyermekeihez illõ méltósággal élnek, tevékenykednek és
öltözködnek. Magabiztos és hozzáértõ vezetõ
személyiségekké válnak, akik az egyszerûség és a
tisztaság erényeit élik meg iskolájukban és közösségeikben. A Pure Fashion programot mindössze néhány család indította el az Egyesült Államokban nyolc évvel ezelõtt, ma már ugyanakkor
fiatal lányok ezreit vonja be Amerika és Európa
minden területérõl.
A program csúcspontját egy divatbemutató jelenti, olyan ruházatok felvonultatásával, amelyek
csinosak, de nem kihívóak; divatosak, mégis ízlésesek. A divatbemutatónak alapvetõ célja, hogy
közvetítse az egyszerûség, tisztaság, és méltóság
üzenetét a résztvevõk, a divatipar és a szélesebb
értelemben vett társadalom számára. A divatmisszió azon a szilárd hiten alapszik, mely szerint
a kultúra megváltoztatható.
Márciusban induló magyar honlapja:
www.purefashion.hu
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Ismét MEP
A MODELL EURÓPA PARLAMENT 2008-AS NEMZETI ÜLÉSÉN ISMÉT KIEMELKEDÕEN
SZEREPELTEK ISKOLÁNK DIÁKJAI. A SIKEREK MÖGÖTT KOMOLY FELKÉSZÜLÉS IS ÁLLT. A
KÖVETKEZÕ OLDALAKON NÉHÁNY ÉRDEKES MUNKAANYAGOT KÖZLÜNK, AMELYET „EP
KÉPVISELÕINK” ÁLLÍTOTTAK ÖSSZE AZ ÜLÉSEN NAPIRENDRE KERÜLÕ TÉMÁK KAPCSÁN.
BELSÕ PIAC
GÉNMÓDOSÍTOTT

ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM
ÉLELMISZEREK SZABÁLYOZÁSA

Génmanipuláció meghatározása:
Olyan szervezeteket nevezzük génmanipuláltaknak,
melyekben a génállományt úgy változtatták meg, amely
természetes párosodás, illetve természetes rekombináció
során nem következik be.(rekombináció-olyan folyamat a
diploid sejtben, mely olyan új gén vagy kromoszómakombinációkat eredményez, ami nem fordul elõ a kiindulási sejtben vagy annak elõdeiben.
Gén: egy fehérje szintézisét biztosító DNS szakasz
Génmódosítás eljárásai:
Oldószerrel
Baktériumok segítségével megfertõzik a transzgénekkel
a sejteket
Génpuskával: a transzgéneket belövik a sejtekbe
A génmódosítás elõnyei:
A GMO technológia alkalmazásával lényegesen olcsóbbá lehet tenni a növénytermesztést, azok az országok lényegesen versenyképesebben állítanak elõ termékeket,
akik alkalmazzák. Az elsõ generációs génmódosított magból kikelõ kukorica (pl.) nem hoz több termést, viszont
ellenáll bizonyos vegyszereknek. Így hatalmas, iparilag mûvelt földeken úgy lehet gyomirtót bevetni, hogy a haszonnövény nem sínyli meg. E mellett bizonyos
génmódosított növények nem szaporodnak, így szabadalmaztatható és a magot évrõl-évre meg kell vásárolni.
Számos génkezelt növény önmagában hordozza a rovarokkal, gombákkal és egyéb kártevõkkel szembeni rezisztenciát (herbicidek, peszticidek, fungicidek). A génsebészet
a Monsanto ’Roundup Ready’ DNS technológiájával olyan
rendszert adott a gazdálkodók és kertészek kezébe, mely
kizárólag azokat a növényeket, jelen esetben gyomokat
bántaná, amelyek nem rendelkeznek védõjelzéssel, békén
hagyná ugyanakkor a védõjelzéssel ellátottakat, például a
haszonnövényeket. Vagy például az UNICEF 92-ben 124
millióra becsülte az A vitamin-hiányban szenvedõ gyemekek számát, amelynek évente félmillió gyermekkori vakság
az egyik következménye. Egy nemzetközi Rockefeller Alapítvány által támogatott program kifejlesztette az ’arany
rizsnek’ nevezett élelmiszert. Ez a rizs sem A vitamint
tartalmaz egyébként, hanem annak legfontosabb elõa-

nyagát, a béta-karotint. Tehát a GM-módszer könnyíthet
az emberi szenvedésen. Az elõnyökhöz sorolható, hogy
ezzel a módszerrel a növények tûrõképessége is növelhetõ.
A génmódosítás hátrányai:
A rezisztens növények idõvel maguk is gyomokká válhatnak, valamint minden sejtjében saját maga termeli
meg a növény védõszert, ami szintén káros lehet ránk
is, következményei nem teljesen ismertek. Tehát igaz,
hogy nagy területen lehet a génmódosítás következtében
az adott növényt termelni, kiirtásához viszont jelentõs
mennyiségû vegyszert kell alkalmazni. Arról nem is
beszélve, hogy nehezen bomlik le a talajban. A GM növény képes átadni beültetett idegen rezisztencia géneket
vad rokonainak, így ellenálló ’szupergyomok’ alakulhatnak
ki. Az új gének a nemes fajok géncentrumába is könnyen
beépülhetnek, tönkretéve ezzel a biogazdálkodók ültetvényeit is. Az antibiotikum rezisztens GM-fajok a talajflórába átjutva veszélyeztethetik az ottani biológiai egyensúlyt. A természetbe kiszabadult DNS molekulák nagy
szaporodó képességû fertõzõ vírusokat eredményezhetnek. Terhesség esetén a magzat bizonyos sejtjeibe is
bejuthatnak (pl. agysejtek). Emellett az emberi DNS-ben
levõ ún. nyugvó vírusgéneket és alvó tumor sejteket is
aktiválhatják, így beláthatatlan folyamatokat indíthatnak
el. A génmódosított élelmiszerek fogyasztása egyesek szerint az allergiák, a pollenérzékenység, és egyes bélbetegségek elõfordulásának számát is növelheti.
A génmódosítási eljárás folyamán a tudós mindent képes véghezvinni, amit csak kigondol. Szinte korlátlanul
kiollózhat géneket egy élõlénybõl és egy egészen más fajhoz tartozó szervezetbe, átültetheti azokat. A skorpió
rezisztencia génjét például be lehet juttatni a kukoricába,
s így ellenálló növények állíthatók elõ. A génmódosított
kecskék tejében emberi fehérjék, gyógyszerhatóanyagok,
vagy éppen a pókfonál összetevõi is termeltethetõek.(Ez
utóbbit sebek összevarrásához tervezik felhasználni). Az
emberi vérplazmával élõ, véradási célra is felhasználható
sertések, a fagytûrõ halakból kivett génnel kezelt, fagyállóvá tett gyümölcsök, vagy éppen az emberi agysejtet
hordozó egerek szintén megvalósítás alatt álló kutatási
témák.
A GM élelmiszerek – vélhetõen az üzleti érdekek miatttúl gyorsan kerültek be a nemzetközi kereskedelembe. Bár
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az Európai Unió szigorú lépéseket foganatosít visszaszorításuk érdekében, a GM összetevõk mégis bent vannak élelmiszereinkben. A felvágottak, az ostyák, a
kekszek és a csokoládék nagy részben tartalmazhatnak
GM alapanyagot vagy adalékot. Általánosan egyébként a
szója, a paradicsom, a repce és a kukorica esetében lehet
génmódosításra gyanakodni, bár a törvények elõírják a
jelölési kötelezettséget. Szakemberek szerint a GM
élelmiszerek jövõjét végül is a fogyasztói társadalom
dönti majd el, nem mindegy tehát, hogy milyen
álláspontot képviselünk, mi a vásárló igénye és
véleménye e kérdésben. Az EU nem adott zöld utat a
GMO-nak, inkább kivár. 1998-ban GMO-moratóriumot
rendelt el a 2001/18/EC irányelv, pedig a kísérletek és
engedélyek tekintetében is komoly kötöttségeket és
feltételeket határoz meg. 2004 májusában az EU puhított
a szabályozáson, de így is, amíg az USA nem adhat el
szabadon GMO terményeket Európában, évi 20 milliárd
dollárnyi bevételtõl esik el. Nem csoda, hogy panasszal
kívánt élni a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO),
amelyre komoly befolyással bír több, a GM-üzletben
érdekelt vállalatóriás is (Monsanto, Nestlé). Az EU-ban
mindenki (94.6%) ragaszkodik ahhoz, hogy a polcra
kerülõ termékeken egyértelmûen szerepeljen a felhasznált
GMO alapanyag.A lengyelek 76 a britek 60%-a ellenzi
a génmanipulált terményeket és élelmiszereket és az
elutasítók aránya egyre nõ. Jelenleg az EU tanácsa a
Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) is dacolva vállalja
a GMO-tilalmakat. A tilalom-amellyel csak négy GMObarát ország, a svédek, a britek, a csehek-akik kb 300
millió ha-n termelnek génmódosított kukoricát, a
hollandok szálltak szembe-végleges lehet. Ezen kívül
Németországban és Franciaországban is termesztenek
GM kukoricát (kb. 1000 millió ha-n)

Összeállította: Corndies Zsuzsa (12.A) Modell Európa
Parlamenti Képviselõ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
MINÕSÉGI HÍRKÖZLÉS A TÖMEGMÉDIÁBAN
A piszkos tizenkettõ
(minden körülmények között tiltott magatartások)
1. Csalogató reklám: arra csábítja a fogyasztót, hogy
a reklámozó cégtõl nagyon alacsony áron vásároljon egy
terméket, amelybõl a cégnek nincs ésszerû készlete
raktáron
2. Hamis „ingyenes” ajánlat: ingyenesnek tûnõ ajánlat,
amikor a fogyasztónak valójában fizetnie kell
3. Gyermekek közvetlen felszólítása arra, hogy vásárolják meg a hirdetett terméket („Vedd meg most!”),
vagy „nyaggatással” gyõzzék meg szüleiket vagy más
felnõtteket, hogy vegyék meg nekik a reklámozott dolgot
4. Valótlan állítás a termék gyógyító képességérõl
5. Reklámcikk (advertorial): egy médium szerkesztett
tartalmának felhasználása egy termék reklámozására, amikor a kereskedõ anélkül fizetett a reklámért, hogy ezt
észre lehetne venni
6. Piramisjáték: olyan piramiselvre épülõ reklámozási
rendszer, amelyben az ellentételezés elsõsorban más
fogyasztóknak a rendszerbe való bevonásából és nem a
termék eladásából vagy fogyasztásából ered
7. Nyeremény: olyan hamis benyomás keltése, hogy a
fogyasztó díjat nyert
8. A fogyasztók törvényes jogára vonatkozóan olyan
látszat keltése, mintha az a kereskedõ sajátossága lenne
9. Korlátozott ajánlat: annak hamis kijelentése, hogy a
termék csak rendkívül korlátozott ideig áll rendelkezésre
10. Az eladás utáni szolgáltatások kizárólag egy idegen
nyelven történõ nyújtása, anélkül hogy ezt elõzetesen világosan a vevõ tudomására hozták volna
11. Nem kért értékesítés: leszállított, de a fogyasztó
által meg nem rendelt termékért azonnali vagy halasztott
fizetés követelése, illetve azok visszaszállításának vagy
megõrzésének követelése
12. Egész Európára érvényes garancia: olyan hamis
benyomás keltése, hogy egy termékkel kapcsolatos
értékesítés utáni szolgáltatás elérhetõ egy az értékesítés
helyszínétõl eltérõ tagállamban is

Összeállította: Sármásy Márton (10.C) Modell Európa
Parlamenti Képviselõ

A MEP TEVÉKENYSÉGÉBEN VÁLLALT MUNKÁJÁNAK
ELISMERÉSEKÉNT BENCZE DÁVID TANÁR ÚR DÍCSÉRETBEN
RÉSZESÜLT. GRATULÁLUNK!
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Rekortántól az Olimpiáig,
avagy visszatekintés a fiú kézilabdázók történetére
Vége, vége, vége – olvashattátok untig a Pingvin legutóbbi számában a búcsúzó történeteket. Azonban a nagyszerû magazinhoz méltatlanul nem esett szó csapatunk
elköszönésérõl, ezért merészelem retrospektív tollra cserélni a labdát, abban a reményben hogy jobbra sikerül, mint
a játék.
Történetünk 6-7 évre nyúlik vissza (neves szakértõink a
mai napig vitatják a pontos dátumot), mikor Skoumal
tanár úr a testnevelésóra keretében kezünkbe adta a
fegyvert, melyet tõlünk nyugatabbra csak HANDBALL
néven emlegetnek. Eleinte délutáni szakkörrõl volt szó,
majd – az akkor „Kovács Norbert testnevelõ tanár úr”nak szólított, késõbb az egyszerûség kedvéért csupán
Norbinak hívott – mesteredzõnk átvette az uralmat, és
stílusának megfelelõen kissé távolságtartó, ámde professzionális színvonalú tréningeket vezényelt nekünk.
Természetesen a sikerek nem jöttek elsõre, az év végén
kénytelenek voltunk meghódolni nagynevû kerületi ellenfeleinknek, de a következõ periódusban már komoly boldogságot okozott egy KIDS-bronzérem és a kerületi döntõ – melyet elbuktunk.
Az események akkor kerültek más mederbe, mikor a
felsõbb vezetés benevezte társulatunkat a Budapest Bajnokságba, ahol heti rendszerességgel mérhettük össze
erõinket a metrók városának gárdáival szemben. Az út
rögösen indult, de egy ötödik, majd egy negyedik helyezés (nálunk idõsebbek ellen) megadta a kellõ reményt a
folytatáshoz; az utóbbi év megkoronázása pedig kétségkívül a (saját magunkat is meglepõ játékkal) megnyert
KIDS volt.
A tavalyi idény szerencsés kéz- és lábtöréseimnek okánál fogva némiképp töredezve jelenik meg elõttem, ahol
a csapat a döntõben vereséget szenvedett a Pogány Frigyes Építõipari Szakközépiskolától.
Az idei év kezdete az elmaradt edzõtábor és a közelgõ
érettségik miatt kétségekkel volt teljes, de a mozgáshiány
és a sikerek miatt a maradás mellett tettük le voksunkat.
A Bp. Bajnokság alapszakaszát 100%-osan nyertük, 5
góllal verve a tavalyi bajnokot, akikkel a döntõben ismételten összefutottunk. Akciónk fedõneve emiatt a
Reconquista, avagy az ellenfél nevébõl kifolyólag csak
Dzsihád volt.
Az akkor zajló MEP miatt némiképp fáradtan vártuk a
döntõt, amit szurkolók nem túlságosan nagy tömege elõtt rendeztek meg. A külsõ szemlélõnek nem volt nehéz
megkülönböztetni a táborokat, a Pogány drukkereinek
férfikara ugyanis 95%-ban fülbevalót hordott, és a dobolásuk is csak távoli kapcsolatban állt az eredeti
fogalommal.

A döntõben végig vezettünk, de az utolsó percekre
beütött a krach, egy perc alatt leadva elõnyünket végül
büntetõk következtek. A párbajból Bálint védésének, a
szív és az ész kombinációjának segítségével diadalmasan
kerültünk ki, kijutva ezzel a (diák)OLIMPIA döntõjébe
(csak hogy a cím is érthetõ legyen).
A döntõt Pécsett rendezték, ahol a lányokkal karöltve
képviselhettük a fõvárost 15 megye ellenében. A szállásunkat a Gandhi kollégium adta, ennek viszontagságait
már korábbi számunkban olvashattátok. A csarnokban
meggyújtásra került a (diák)olimpiai láng, de sajnos errõl
elfelejtették tájékoztatni a stadion füstjelzõ készülékét...
A csoportkörben hatalmas ütközetben levertük a legnagyobb esélyesnek tartott Kiskunhalas seregét, így várhattuk az elõdöntõt, aminek jutalma érettségi pontokban is
testet ölthetett volna. Hiába vezettünk azonban végig,
egy utolsó percben kapott góllal lemaradtunk az álomról,
majd a bronzmeccset is kis különbséggel elveszítettük, a
pontokkal együtt... Ennek ellenére szép emlék marad a
közösen, sok mókával, énekléssel és mindenekelõtt hatalmas küzdéssel eltöltött hétvége.
Szót kell hogy említsek az idei KIDS-rõl, ahova hoszszabb kihagyással érkeztünk, de az elõdöntõben már régi
fényünkben tündököltünk, és döntetlent értünk el a korosztályunk tehetségeit felvonultató, hagyományosan erõs,
pályafutásunkat végigkísérõ Szeged ellen. Sajnos a történelem nem ismételte önmagát, elestünk, maradt a bronzérem.
Csapatunkban sokan megfordultak, így inkább a jelenkor csillagaira érdemes kitérnünk. Például Bálintra, aki idén
ugyan többet szerepelt a médiában, mint edzésen, de
bravúrjairól mégis mindenki ismeri, vagy a hozzá másfél
év alatt felzárkózó Skublics Lackóra. Nem hagyhatjuk ki
az unokatestvérére oly büszke Schulek Gazsit és az év
sportolójának jelölt Szelényi Danit sem. A sort
folytathatnám még többek közt Sebivel, Somával, Lajossal, de összességében csapatként (és mégis egyénenként)
alkottunk nagyot. Csapatként, mely évek óta együtt van,
és talán nem csak a végtelen szórakozottság tartotta
össze, hanem még inkább az edzõ-tanár úr, aki végül
baráttá lényegült.
Jövõre többen tervezgetjük a folytatást egy egyesületben, de az már más lapra tartozik, így nincs más dolgunk, mint megköszönni mindenkinek, amit csak lehet.
Adios!

Balkéz
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KIDS…

RÖPI… CSAPAT

CSAPAT TAGJAI

Domján Attila, Domján Sebestyén, Ferenczy Bálint,
Lukács Ádám, Szaló Péter, Szelényi Dániel (mindannyian
12.a.), Skublics László (12.b.), Schulek Gáspár, Stipkovics
Ádám(12.c.), Szalai Soma, Szíjártó Mátyás (11.c.),
Horváth Mihály, Molnár Márton, Rigler Ádám (11.d.),
Gerse Lajos (10.a.)

EREDMÉNYEINK
Országos Bajnokság, negyedik helyezés (2008)
Budapest Bajnokság, bajnok (2008)
Budapest bajnoki ezüstérmes (2007)
KIDS aranyérem (2006)
KIDS bronzérem (2003, 2004, 2005, 2007, 2008)
Kerületi Bajnokság, bajnok (végtelenszer...)

KIDS 2008
Május 23-án, pénteken az iskola elé begurultak a
buszok. A buszok, melyek a mintegy 180 mindenre elszánt, gyõzni akaró szentimrés diákot szállították. Készülõdés, csomagolás, pakolás és az ezekkel együtt járó
fejetlenség jellemezte az indulás elõtti perceket. Aztán
mindenki megtalálta a buszát, benne a helyét, és
megindult a népes hadsereg, hogy meghódítsa Nyíregyházát – természetesen a sportpályákon.
Az érkezés utáni percekben mindenki megnézte magának az iskolát, ahol a pénteki és szombati éjszakát
töltöttük. Minden csapat akreditálta magát, ami nem volt
egyszerû folyamat, de szerencsére mindenkinek sikerült. A
következõ program az iskolában való elhelyezkedés, berendezkedés volt. Ezután megindult az élet: volt, aki
boltba ment, volt, aki röpizett, volt, aki focizott, volt, aki
meg csak beszélgetett. Hamar eljött az elsõ este, és a
lefekvés ideje, hiszen másnap mindenkinek a legjobbat
kellett nyújtania. Kovács Norbert tanár úr határozott fellépése az esti hangoskodókat is csendre intette.
Eljött a nagy nap, a megpróbáltatások, kihívások napja.
Labdarúgó lévén a focisok napjáról és eredményeirõl
fogok beszámolni. Idén négy korosztályban is képviseltettük magunkat, így tudtunk egymásnak szurkolni, ha
éppen nem volt meccsünk. A fiúk legnagyobb bánatára
lány focistáink nem neveztek az idei KIDS-re. A csoportmeccsek már a délelõtt folyamán lezajlottak, az V. és a
VI. korcsoportosok sikerrel vették az akadályt, a kisebbek
sajnos kiestek. A délutánt pihenéssel töltöttük, nagyon

Zöld-sárga, BUMM. Egy újabb KIDS, a csapat újra a
pályán. A labda a levegõben…
És most a száraz tények. Idén elõször 4 röpicsapattal
indultunk a KIDS-en. Fiúcsapatunk óriási meccset játszva
a piaristákkal éppen lecsúszott a második helyrõl. Az V.
korcsoportos lánycsapat veretlenül nyert. Ugyanebben a
korcsoportban egy másik, fiatalabb csapat is indult, akik
a náluk sokkal idõsebbekkel hõsiesen küzdve a negyedik
helyet szerezték meg. A VI. korcsoportos lányok is csillogó
arannyal a nyakukban tértek haza.
Schulek Dávid tanár úr és „kísérõje”, Ági vezette és
segítette a csapatokat.
Mindenkinek köszönjük a szurkolást és a jó hangulatot
a lelátón. Összességében egy sikeres és élményekkel teli
hétvégével gazdagodtunk, és reméljük, hogy jövõre is
méltón képviselhetjük iskolánkat.
A röpisek

kimerültünk a négy meccs alatt. Este elmentünk a kosaras
fiúk döntõjére, amit jó szokásukhoz híven meg is nyertek,
majd vacsorázni vonult a társaság. Lefekvés elõtt megtudtuk a többi sportágban elért sikereket Schulek tanár
úr jóvoltából, majd következett a jól megérdemelt alvás,
ugyanis másnap megint bizonyítani kellett.
Vasárnap reggel korán keltek azok, akiknek még
meccseik voltak, így a labdarúgók is. Kimentünk a pályákhoz, és rövid reggeli után már kezdõdtek is a mérkõzések. Mi, a VI. korcsoportosok a legjobb hat között
kiestünk, amit nagyon nehéz volt megemésztenie a csapatnak, hiszen mindenki érezte, hogy ez a csapat jóval
többre hivatott, mint egy soványka ötödik hely. Az V.
korcsoport focistái viszont ellentmondást nem tûrõ, szép,
helyenként látványos játékkal a döntõbe jutottak, ahol
végül hetesekkel múlták felül kisvárdai ellenfelüket. Egy
arannyal gyarapították tehát a 9.-es 10.-es focisták a
szentimrések érmeinek hosszú sorát.
A hazaúton már feloldódott a társaság, jó hangulatú
buszút után érkeztünk haza a háromnapos rendezvényrõl,
és büszkén mondhatjuk, hogy idén sem okoztak csalódást
iskolánk sportoló diákjai. Köszönjük a tanároknak a
gondoskodást, az ottani szervezõknek a lehetõséget és
mindenkinek, aki valamit is hozzátett ehhez a nagyszerû
sporteseményhez.

Csillag András
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KIDS 2008
KIDS MOHÁCS
Ezüstérmet nyert
csapat
Kézilabda
III. korcsoport leány
II. helyezés
Kovács Norbert
Bayer Borbála 5.a
Gyurcsovics Noémi 5.a
Lehel Katalin 5.b
Molnár G Dalma 5.b
Molnár G Noémi 5.b
Pálfalvi Noémi 5.b
Tusor Anna 5.b
Koós Krisztina 6.a
Lippai Judit 6.a
Péterffy Lili 6.a
Sándor Melinda 6.a
Szalai Réka 6.a

KIDS NYÍREGYHÁZA
Aranyérmet nyert
csapatok, sportolók
Kosárlabda
VI. korcsoport fiú
I. helyezés
Szíjártó Márton
Vittay Márton 11.a
Hillier András 11.b
Szijártó Mátyás 11.c
Szerencsés Botond 11.c
Gyarmati Máté 12.d
Szabó Mihály 12.d
Labdarúgás
V. korcsoport fiú
I. helyezés
Danyiné Varga Ilona
Matiszlovics Márton 10.d
Péter Attila 9.a
Zórkóczy Tamás 9.a
Katona Dániel 9.b
Kiácz Mihály 9.b
Dauner Kristóf 9.c

Lázár Botond 9.d
Hillier Marcell 9.d
Kosik Gergely 9.d
Röplabda
VI. korcsoport leány
I. helyezés
Schulek Dávid
Schulek Iringó 10.a
Meditz Annamária 10.d
Somogyi Klára 11.a
Kosik Anna 11.b
Rieger Stefánia 11.c
Kovácsházy
Krisztina
12.d
V. korcsoport leány
I. helyezés
Schulek Dávid
Schmidt Dorottya 10.d
Fekete Anna 11.d
Féja Dorottya 9.a
Székely Piroska 9.a
Tóth Alma 9.a
Szima M Eszter 9.c
Gregor Natasa 9.d
Kézilabda
IV. korcsoport leány
I. helyezés
Skoumal György
Horváth Zsófia 7.a
Kerényi Dóra 7.a
Kolozs Eszter 7.a
Komporday Linda 7.a
Kosik Zsófia 7.a
Molnár Krisztina 7.a
Péter Flóra 7.a
Sárosi Anna 7.a
Zsebe Dorottya 7.a
Szeibert Janka 7.b
Velencei Zsófia 7.b
Kaffka Bernadett 8.a
Kurucz Eszter 8.a
Gregor Zsófia 8.a
Almay Réka 8.a
Ferenczy Borbála 8.a

Atlétika
Stipkovits Anna 8.a
távolugrás I. helyezés
Szalay
Réka
6.a
magasugrás I. helyezés
4x100 m váltó I.
helyezés (Stipkovits Anna,
Virághalmi Zsófia, Szalay
Réka, Szolnoky Hanna)
4x400 m váltó I.
helyezés (Stipkovits Anna,
Virághalmi Zsófia, Szalay
Réka, Szolnoky Hanna)
Ezüstérmet nyert
csapatok, sportolók
Bólya
Tamás
súlylökés II. helyezés

9.c

Bronzérmet nyert
csapatok, sportolók
Kosárlabda
V. korcsoport fiú III.
helyezés
Szíjártó Márton
Oláh István 10.d
Horváth Norbert 10.d
Sárvári Soma 8.b
Szerencsés Szabolcs 9.a
Botond Ákos 9.b
Misek Levente 9.c
Orosz Bálint 9.d
Kézilabda
IV. korcsoport fiú
III. helyezés
Tengelyné
Kovács
Andrea
Gyurcsovics Árpád 7.a
Vásárhelyi Áron 7.a
Bessenyei Bertalan 7.b
Oszkó Attila 7.b
Szalontay Károly 8.a
Kerkovics Ágoston 8.a
Pásztor Benedek 8.b
Köllöd Csaba 8.b
Ménesi Ágoston 8.b

Radvány Tamás 9.b
Kovács Márton 9.d
VI. korcsoport fiú
III. helyezés
Kovács Norbert
Gerse Lajos 10.a
Szalai Soma 11.c
Szijártó Mátyás 11.c
Horváth Mihály 11.d
Domján Attila 12.a
Domján Sebestyén 12.a
Lukács Ádám 12.a
Szaló Péter 12.a
Szelényi Dániel 12.a
Skublics László 12.b
Schulek Gáspár 12.c
Stipkovits Ádám 12.c
VI. korcsoport leány
III. helyezés
Skoumal György
Pásztor Melinda 10.b
Börcsök Teodóra 10.c
Hantos Dorina 11.b
Kovács Flóra 12.a
Kovács Dalma 12.a
Pásztor Dorottya 12.a
Kaffka Borbála 12.b
Dauner Krisztina 12.b
Hernády Orsolya 12.b
Fórizs Krisztina 12.b
Köllöd Luca 12.b
Fejér Éva 12.c
Röplabda
VI. korcsoport fiú
III. helyezés
Schulek Dávid
Brückner Balázs 11.a
Szima M Balázs 11.b
Virághalmy Gergõ 11.b
Tamási Olivér 9.b
Szima M Eszter 9.c
Herczeg László 9.c
Medvey Boldizsár 12.d
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Atlétika
Rónaszéki Aladár 11.d
távolugrás III. helyezés
Szolnoky Hanna 10.c
távolugrás III. helyezés
Virághalmi Zsófia 9.b
magasugrás III. helyezés

KIDS - KAPOSVÁR
Aranyérem
Kosárlabda fiúcsapat
(VI. korcsoport)
Szíjártó Márton
Vittay Márton 11.a,
Hillier András 11.b,
Szijártó Mátyás 11.c,
Szerencsés Botond 11.c,
Gyarmati Máté 12.d,
Szabó Mihály 12.d
Labdarúgás fiúcsapat
(V. korcsoport)
Danyiné Varga Ilona
Matiszlovits
Márton
10.d,
Péter Attila 9.a,
Zórkóczy Tamás 9.a,
Katona Dániel 9.b,
Kiácz Mihály 9.b,
Dauner Kristóf 9.c,
Lázár Botond 9.d,
Hillier Marcell 9.d,
Kosik Gergely 9.d
Röplabda leánycsapat
(VI. korcsoport)
Schulek Dávid
Schulek Iringó 10.a,
Meditz Annamária 10.d,
Somogyi Klára 11.a,
Kosik Anna 11.b,
Rieger Stefánia 11.c,
Kovácsházi Krisztina 12.d
Röplabda leánycsapat
(V. korcsoport)
Schulek Dávid
Schmidt Dorottya 10.d,
Fekete Anna 11.d,
Féja Dorottya 9.a,
Székely Piroska 9.a,

Tóth Alma 9.a,
Szima Mármarosi Eszter
9.c,
Gregor Natasa 9.d
Kézilabda leánycsapat
(IV. korcsoport)
Skoumal György
Horváth Zsófia,
Kerényi Dóra,
Kolozs Eszter,
Komporday Linda,
Kosik Zsófia,
Molnár Krisztina,
Péter Flóra,
Sárosi Anna,
Zsebe Dorottya 7.a,
Szeibert Janka,
Velencei Zsófia 7.b,
Kaffka Bernadett,
Kurucz Eszter,
Gregor Zsófia,
Almay Réka,
Ferenczy Borbála 8.a
Atlétika, távolugrás:
Stipkovits Anna 8.a
Atlétika, magasugrás:
Szalay
Réka
6.a
magasugrás
Atlétika, 4x100 m
váltó:
Stipkovits
Anna,
Virághalmi Zsófia, Szalay
Réka, Szolnoky Hanna
Atlétika, 4x400 m
váltó:
Stipkovits
Anna,
Virághalmi Zsófia, Szalay
Réka, Szolnoky Hanna
Ezüstérem
Atlétika,
súlylökés:
Bólya Tamás 9.c
Bronzérem
Kosárlabda fiúcsapat
(V. korcsoport)
Szíjártó Márton
Oláh István 10.d,
Horváth Norbert 10.d,
Sárvári Soma 8.b,
Szerencsés Szabolcs 9.a,

Botond Ákos 9.b,
Misek Levente 9.c,
Orosz Bálint 9.d
Kézilabda fiúcsapat (IV.
korcsoport)
Tengelyné
Kovács
Andrea
Gyurcsovics Árpád 7.a,
Vásárhelyi Áron 7.a,
Bessenyei Bertalan 7.b,
Oszkó Attila 7.b,
Szalontay Károly 8.a,
Kerkovics Ágoston 8.a,
Pásztor Benedek 8.b,
Köllöd Csaba 8.b,
Ménesi Ágoston 8.b,
Radvány Tamás 9.b,
Kovács Márton 9.d
Kézilabda
fiúcsapat
(VI. korcsoport)
Kovács Norbert
Gerse Lajos 10.a,
Szalai Soma 11.c,
Szijártó Mátyás 11.c,
Horváth Mihály 11.d,
Domján Attila 12.a,
Domján Sebestyén 12.a,
Lukács Ádám 12.a,
Szaló Péter 12.a,
Szelényi Dániel 12.a,
Skublics László 12.b,
Schulek Gáspár 12.c,
Stipkovits Ádám 12.c
Kézilabda leánycsapat
(VI. korcsoport)
Skoumal György

Pásztor Melinda 10.b,
Börcsök Teodóra 10.c,
Hantos Dorina 11.b,
Kovács Flóra 12.a,
Kovács Dalma 12.a,
Pásztor Dorottya 12.a,
Kaffka Borbála 12.b,
Dauner Krisztina 12.b,
Hernády Orsolya 12.b,
Fórizs Krisztina 12.b,
Köllöd Luca 12.b,
Fejér Éva 12.c

Röplabda fiúcsoport
(VI. korcsoport)
Schulek Dávid
Brückner Balázs 11.a,
Szima Mármarosi Balázs
11.b,
Virághalmy Gergõ 11.b,
Tamási Olivér 9.b,
Herczeg László 9.c,
Medvey Boldizsár 12.d
Atlétika, távolugrás:
Rónaszéki Aladár 11.d
Atlétika, távolugrás:
Szolnoky Hanna 10.c
Atlétika, magasugrás:
Virághalmy Zsófia 9.b

Gratulálunk!

Testnevelõk
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PICISZTER 2008
Lassan a végéhez közeledik a tanév, ez azt jelenti,
hogy a PICISZTER is lassan befejezõdik. Persze a java
még azért hátra van, hiszen a döntõk és a bronzmeccsek még nem kerültek megrendezésre. A többesszám oka a sorozat lebonyolításában rejlik, hisz az 5. és
6. osztályosok külön vannak választva a 7-8.-osoktól. Így
tehát 2-2 évfolyam alkot egy-egy csoportot, ahonnan
majd az elsõ és a második játssza a döntõt, a harmadik
és a negyedik pedig értelemszerûen a bronzmeccset.
Immár harmadik éve szervezem a sorozatot, és óriási
öröm látni a gyerekeket, ahogy fejlõdnek. Akik két éve
még ügyetlennek számítottak mára osztályuk legjobbjaikká váltak. Ez természetesen nem lenne lehetséges, ha
iskolánk nem rendelkezne a biliárdasztal simaságú mûfûvel.
Kedd és csütörtök reggel zajlanak a meccsek, ilyenkor
valósággal felrobban a pálya a szurkolók által teremtett
hangulattól. Osztályhimnuszokat, indulókat költöttek a
lelkes drukkerek, akik mindig sportszerûen bíztatják „kedvenceiket”. Izgalmakban idén sem volt hiány, legalább
három olyan mérkõzés volt, amely az utolsó percben
dõlt el, és ez még vonzóbbá tette a meccseket.
Igen, lassan véget ér ez a tanév is, véget ér az idei
PICISZTER is, nyáron kedd és csütörtök reggel majd kihalt lesz a pálya és üres, de szeptemberben megint hív
az iskola, hív a pálya. Újra kezdõdnek a passzok,
lövések, védések, gólok, örömök, bánatok. Újra életet
lehelnek a tehetséges ciszter focisták a nyáron kihalt
pályába.

Csillag András

MIT OLVASSAK A NYÁRON???
Ajánlatok a ciszterci diákok virtuális
könyvespolcára
Az idei alapítványi bál szervezõi úgy gondolták: itt az
ideje, hogy megmutassák a szülõknek a korábbi évek
fejlesztésének eredményeit, vagyis azt, hogy mire is fordította az Alapítvány a támogatói befizetéseket. A
sportberuházások, a megújult természettudományi elõadó és környezetének bemutatása mellett a könyvtárba
is ellátogathattak a vendégek.
A közeli falakat hatalmas plakátok borították, amelyek
instrukciója szerint ki-ki jegyezze föl a legkedvesebb
vagy a legnagyobb élményt nyújtó könyvének címét és
szerzõjét. Így próbáltuk meg együtt összegyûjteni azokat
a legfontosabb könyveket egy virtuális „könyvespolcra”,
amelyekbõl minden korosztály – még a tanárok is –
kedvükre válogathatnak.
Az est végére összegyûlt listán tehát csak olyan olvasmány van, amely már valakinek „bejött”, valaki számára már egyszer meghatározó élmény volt, és bátran
ajánlja ma is mindannyiunknak! Most, hogy hamarosan
„kitör” a vakáció, mi is volna a legjobb útravaló a nyárra, ha nem az, hogy közrebocsátom a listát és –
ahogyan a régi sláger mondja – „Tessék választani”!
Coelho: A zarándok (egy nagymama)
Buzatti: Hajtóvadászat öregekre (Papi)
Ilgaz, Rifat: Kopasz Mahmut diákjai (Apa)
Mikszáth Kálmán : Szent Péter esernyõje (Papus)
Ende, Michael: Momo (édesapa)
Szabó Magda: Abigél (egyetemista)
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek (9.d, 12.d
apa)
Hemingway: Az öreg halász és a tenger (11.,13. o.
apa)
Wass Albert: Elvész a nyom (11. ,12.o. apa)
Reads: Életben maradtak (6., 9. .o. apa)
Méhes György Szép szerelmek krónikája (10. o. anya,
Klári)
Maugham: A sekrestyés (egy új anyuka)
Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos
bûne
Akinek lesz ideje sokat olvasni a nyáron, és kedve
támadna egy-egy friss saját élményt ajánlani, azt kérem,
bátran bõvítse a listánkat! (library@szig.hu)
Szívesen fogadunk véleményt a felsoroltakról is !
Szeretettel buzdítanak:

a Könyvtárosok
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Néhány szó a Diákakadémia pályázatairól
Ebben a tanévben némiképp megváltozott a
diákakadémiai pályázatok rendszere. Fõ célunk a
megújítás volt, megtartva és megerõsítve azt az
eredeti elképzelést, hogy emeljük a diákság
kutatómunkájának rangját, ösztönözzük – komoly
anyagi erõkkel is – a tudományos munkát, valamely
téma elmélyült tanulmányozását, egyben kiemelkedési
lehetõséget biztosítsunk iskolánk tehetséges diákjai
számára.
Az elsõ félévet kihagyva, csak január végére
született meg a teljes pályázati kiírás: a
munkaközösségek által kiválasztott témák és az
összegyûjtött formai követelmények egybefoglalása. A
félévi bizonyítvánnyal együtt minden diák hazavihette
a részletes pályázati kiírást, de honlapunkon is
megtalálható az anyag azóta is („Versenyek”
menüpont / „Diákakadémiai pályázatok” címen).
A májusi határidõre beérkezett pályamûvekrõl álljon
itt néhány beszédes adat! Összesen 85 „mû”
érkezését regisztráltuk a könyvtárban: ezek között
vannak plakátok, újság-tervek, saját alkotású szobrok,
kerámiák, keretezett fotók, grafikák, CD és DVD
lemezek saját produkciók felvételével, floppyk,
képregény-tervek, az iskolai honlap olasz nyelvû
fordítása és sok - klasszikus értelemben vett értekezés vagy dolgozat.
Legtöbb pályamû a „mûvészetek” kategóriában
érkezett, de sokan választottak valamelyik idegen
nyelv témáiból is. Népszerû volt még a
természetbúvár, a
történelem és a fizika
munkaközösség kiírása is.
A négy kategóriában meghirdetett fõdíjat ( a
„prima primissima-t” ) most csak egy területen
tudtuk kiosztani.
Érdekes volt látni az adatok feldolgozása során,
hogy volt olyan pályázó, aki öt területen is kipróbálta
magát, s ebbõl négy esetben díjat is érdemelt!
További három olyan algimnazista pályázót
regisztráltunk, akik három különbözõ témából
nyújtottak be alkotásokat.
Legtöbb bátor, vállalkozó szellemû diák a 7.a
osztály soraiból került ki ( 17 pályázat, ofõ: Kováts
Bea), de sokan pályáztak az 5.c és 7.b soraiból is.
A fõgimnazisták közül a 10.a osztályból (ofõ: Gálné
Palágyi Erzsébet) érkezett a legtöbb pályamû.

Örömmel láttuk, hogy néhány esetben az egész
család pályázott (az iskolás gyerekek mind
gimnáziumunk tanulói)!
A beérkezett mûvek elbírálására nagyon feszes
tempót diktált a sok egyéb, fontos iskolai feladat
(érettségik, év végi témazárók, dolgozatok és felelések,
osztályprogramok, záróvizsgák), de az utolsó hétre
minden beadott mû értékelése elkészült. Minden egyes
pályamûnek két bírálója volt (a munkaközösségvezetõ
+ egy általa felkért kolléga), akik egységes - a
kuratórium tagjai által kidolgozott - szempontrendszer
szerint végezték el a bírálatot, szövegesen és
pontszámokkal is kifejezve.
Sajnos a tanulságokat összefoglaló beszámoló, illetve
az ünnepélyes és nyilvános díjkiosztó már nem fért
bele a tanév utolsó napjaiba. A legfontosabb díjakat
az Igazgató úr természetesen kihirdeti az iskolai
évzáró ünnepélyen, s talán a jövõ évi versenyfeltételek
kiírásakor lesz mód arra, hogy szót ejtsünk néhány
általánosan
tapasztalható
hiányosságról,
s
összefoglalhatjuk jótanácsainkat is.
A díjazottak listája – reményeink szerint –
megtekinthetõ lesz az évzáró ünnepély után
hamarosan, az iskolai honlap fõoldalán. (Tervezzük azt
is, hogy az elsõ helyet elért írásbeli dolgozatokat
önálló kötetben is megjelentetjük, az évkönyv számára
pedig ajánljuk egy-egy arra érdemes fejezet vagy
részlet bemutatását.)
Minden kitüntetett pályázónak szívbõl gratulálunk, s
reméljük, a következõ tanévben még többen
kipróbáljátok, mire és mennyire vagytok képesek egyegy szívetekhez közel álló területen, tudjátok-e egy
meghatározott témakörben bizonyítani tudásotokat,
ötletességeteket, rátermettségeteket!
A kuratórium nevében:

dr. Eigner Judit
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FÉKEZETT HABZÁS
A szentimrés szappanopera

Rekordok
rovat

Jé tényleg, az a
pasas ott fönn azzal a
távcsöves

Egy osztálykirándulás mindig nagy
lehetõség... A közösség építése, szép
élmények együttes átélése mellett
azonban még másra is nyílik alkalom.
Ez a rekord-döntögetés. Persze nem
holmi “ki tud a legnagyobbat
vakkantanni” rivalizálásról beszélünk.
Ezek a srácok-lányok különlegesebb
kategóriákban indultak, és amint
látjuk nem eredménytelenül...

Milyen
béna sapkája van!

Úgy
tûnik lõnek.

Az élet váratlan nehézségeinek
leglazább tudomásulvétele:
Blazírt-pofa díj
Hányan férnek el
kényelmesen egy Golgota
alatt: “Árad a kegyelem” díj

Érdekes, régi
népi hagyományok
felelevenítése:
“Ágyúba-fújás
verseny” - elsõ
helyezett díj

Hányan tudnak egy jeges
teából bõségesen inni:
“Csodálatos Ice-tea
szaporítás” díj
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Rejtvény
rovat...

H A B Z Á S
I. Ezek itt mi a ménkût csinálnak???

1. A Gyûrûk ura -fanatista fiúk “ork-osat” játszanak...
2. Cserkészjáték: A kihívást keresõ fiúk csukott szemmel
próbálnak beletalálni a székbe, de bizony sokszor melléülnek...(ezen
a többiek nagyot nevetnek, ettõl olyan jópofa ez a játék!!)
3. Élettan (biológia) órán az ember szaporodása fejezetet
felvezetendõ, a lelkes tanárnõ eljátszatja két bukásra álló fiúval a
õstulkok násztáncát.

II.A nehéz fizikai munkát végzõ imrés fiatalok lelkesen melóznak
Balatonakaliban! Mi ennek a nemes gesztusnak a lélektani háttere?
1. Így mutatnak fityiszt korunk egoista, ellustult fiatalságának ebben az
embertelen, szekularizált, énközpontú világban!
2. Mert együtt a közösségért kábelt-fektetni egészen más, mint
reggelente otthon. AZ: egy szûkös helyiségbe zár, EZ: felszabadít!
3. Elfelejtették nekik megmondani, hogy árokásógép is van a kölcsönzõben.

Bikázz
Norbi!!!

49

III.Hol volt látható
(és fogyasztható) a fenti
ízléses terülj-terülj
asztalkám?
1. Latin est
2. Neo-latin est
3. Neo et Trinity est

IV. Norbi tanárúr
lövését milyen
gondolatokkal,
érzésekkel fogadja
Schulek tanárúr?
1. Mamma mia!!
2. Annyira süt a nap,
csak a szememet
árnyékolom.
3. Legközelebb a
Norbit tuti a saját
csapatomba osztom!
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Beküldött
képek rovat

H A B Z Á S

Mint már tudjátok a Fékezett Habzás továbbra is
várja jól sikerült, esetleg frappáns beküldött
képeiteket. Ebben a számunkban Karlócai Rebeka
képeit mutatjuk be.

Nyakig
ér a
Holiday,
Vár a
strand!

Gitár fantázia
Egy hangya
rémálma...
A kõszívû úttest
fiai (és lányai)

Viszlát, fiatalok
rovat...

Emlékeztek még Jocó, Klári, Roni és a többiek kalandjaira? Hát képzeljétek, hogy repülnek
az évek, idén ballagnak a Szentimrés Szappanopera egyik legközkedveltebb sztorijának lelkes
szereplõi. Köszönjük hogy velünk voltak, sok boldogságot és sikert kívánunk nekik az életben!
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Nyaggató
Mint tudjátok a Vallató rovatban a tanári kar oszlopos tagjait faggatjuk(-nyaggatjuk) kedvenceikrõl és az
élet nagy kérdéseirõl! Ezúttal egy érdekes személyiség
kerül a terítékre,... A gyengébbek kedvéért eláruljuk,
hogy õ csak egy paródia, a valós személyekkel való
bármilyen egyezés csak a véletlen mûve...

Névjegy:
- Név: SzJHAM*
- Születési idõ: XX. század
- Születési hely: SzJHAM*

Általában a kedvencekrõl:
Országa: Irán
Városa: Tápiószecsõ
Étele: Whopper (menüben, go large)
Itala: Sör. Nem! Bor! Nem, mégis sör!
Állata: Galand (már megbarátkoztunk)
Autója: Merkava, T-34
Könyve: A Gólya hozza...? Üvöltõ szelek
(babgulyás után mindig azt olvasom)
Filmje: A Posta mindig kétszer csenget
Tantárgya: Kémia - de csak mert annak idején a
kezdõ tanárunknak sikerült felküldeni az egész szertárt
az egyik elbaltázott kisérletével. Az hatalmas volt!
(mármint a robbanás...) Akkor formálódott ki a
személyiségem.
Példaképe: Yoda
Hobbija: Dolgozatjavítás (jókat lehet röhögni)
Mesefigura: Simpson fater, Süsübõl a sárkányfûárus
Színész: Stohl Buci
Színésznõ: Csonka Pici
Komolyzene: Bartók, Wagner, Rammstein
Nagybetûs ÉLET:
Barátok a suliban: Barátom: a medvesajt
Szerelem: Fontos hogy néha érezzünk valamit...
Házasság: Holtáig-holtáiglan
Válás: Eddig kettõ... (vagy három?)
Félelem: Ha egyszer arra ébrednék, hogy egy nagy,
büdös bogárrá változtam.
Halál: 1. Óh, az csak egy költözés! ... a temetõbe.
2. Csak egy életünk van. Legfeljebb kettõ.

* Személyiségi jogokra hivatozással
adatszolgáltatás megtagadva...

Életelv: Fekvõ emberbe már nem rúgunk!
EZ vagy AZ:
Fehér vagy fekete: Nézd fiam, én nem vagyok
rasszista.
Egyes vagy ötös: Egyes
Háború vagy béke: Na, azt nem bírtam
végigolvasni, kutya hosszú vót!
Iszik vagy vezet: Iszik
Veni Sancte vagy Te De...: Ne tegezzél fiam,
mert...!
Ööö.. akkor nézzünk pár kifejtõs kérdést. Mikor
döntötte el a Tanár úr hogy tanár lesz?
Amikor nem vettek fel a Közgázra majd egy év
múlva a Jogra, már sínen voltam.
Mi a tanári hitvallása?
Aki nem tudja az anyagot: Egyes
Aki tudja az anyagot: Kettes
Aki annyit tud mint én: Hármas
Aki többet tud mint én: Négyes
Ötöst meg az kap, aki szerez nekem ingyen jegyet
az idei Szigetre.
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