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(Vég)kifejlet
Nyolc/négy év után a küszöbhöz értek. Ilyenkor mindenki
a jövőre függeszti tekintetét. Ez így természetes, így
helyénvaló. Kilépés valahonnan /= innen az iskolából/,
belépés a sokkal önállóbb életbe a felelős felnőttségbe. Ahol
zordabb és bonyolultabb a világ, de az esélyek és új
lehetőségek tere is döbbenetesen kitágul és az egyéni
képességek, felkészültség és kitartás szerint „lehet nagyot is
dobni”. És persze azonnal feltüremkedik a múlt. Az itt
eltöltött éveknek távolról sem csak az emléke, hanem
meghatározó módon a hozadéka is mérlegre kerül. Hiszen
– bár nagyon is tudjuk, hogy „ember tervez, Isten végez”
– a jövőbe látni, pontosabban próbálni a jövőbe látni és
valószínűsíteni azt, a múlt megidézése nélkül lehetetlen.
Hiszen vagy építeni lehet és kell rá, vagy jobb lenne tőle
megszabadulni, de mindenképpen meg kell haladni =
tovább kell lépni.
„Valósítsd meg önmagad!” – harsogja a világ, és én még
hajlandó is lennék egyet érteni ezzel az imperatívusszal, ha
ezt nem úgy tenné, ahogy. Mert mindehhez általában
azonnal hozzáteszi: ez akkor lehetséges, „ha leveted
gátlásaidat, aggályaidat, fenntartásaidat, a világ dolgaival
kapcsolatban természetes módon felmerülő kérdéseidet és
egyből válaszolsz”. Hogy mit és hogyan válaszolj azt
lehetőleg első ötletből, zsigerből, ösztönből, „csípőből” (ez a
vadnyugat először lövök, azután kérdezek gyakorlatára
hajaz) esetleg mediálisan közvetített, felkent okosok által
előregyártott ítélet szerint csináld. Szörnyűséges,
veszedelmesen ártalmas, ember-világ, vagyis Isten-ellenes,
romboló-pusztító gyakorlat ez. Mi ebben az iskolában arra
törekszünk - és erre törekedtünk a most búcsúzni
készülőkkel
együtt
dolgozva
is
–
hogy
az
önmegvalósításnak, egy véleményünk szerint valóban
emberséges /vagyis „istenséges”/ lehetőségére hívjuk fel a
ﬁgyelmet. Úgy élj és dolgozz, hogy felismerd magadban a
képességet a jóra! Ismerd meg önmagadat, de úgy, ahogy
az igazi felfedezők, a módszeresen kutatók csinálják: nagyon
körültekintően, kellő tisztelettel és óvatossággal. Tiszteld azt,
aki valóban vagy – Isten teremtő szándéka szerint! (Tehát
ne úgy például, hogy berúgsz, mint egy állat, hogy
megtudd: mennyire bírod az alkoholt, stb, de például úgy,
ahogy egy igazi „úriember” teszi - színvonalas társaságban.
Ne feledd, hogy Jézus a kánai menyegzőn nemcsak
fogyasztott bort, hanem még „előállított” is, szent anyja
kérésére. Méltó módon – szeretetből!) És így tovább, ebben
a szellemben. „Próbálj ki mindent és tartsd meg azt, ami
jó!” /G.B. Shaw/ „És csak azt tartsd meg!” /Párdányi
Miklós/
Egy szót az úgynevezett gátlásokról. Hadd legyek
személyes ezen a ponton: hálát adok a Jóistennek

gátlásaimért, aggályaimért. Nagyszerű védelmet nyújtottak
egész életemben orbitális eltévelyedések ellen. Nekem is,
mint mindenkinek rengeteg „alkalmam” lett volna
elállatiasodni. Istennek – szüleim, jó barátaim és néhány
kitűnő papi ember közvetítésével – hála, a sors megóvott
sok méltatlanságtól. Gyengeségektől persze nem, mert –
mint mindenkinek - ezekkel magamnak kellett állandóan
birkóznom, de az igazi gyalázattól talán igen – kegyelmileg.
Ezért meggyőződéssel mondom: ápold, gondozd,
„dédelgesd” a gátlásaidat. A fékeket. Ez nem más, mint a
lelkiismeret. Nincs ebben semmi új; az Egyház mindig is
tökéletesen tisztában volt ennek döntő fontosságával. Csak
hát az ördög sem alszik.
Aki expedícióra indul, új, ismeretlen világok felé, annak
nagyon fel kell készülnie. Így vannak végzőseink is. Az
iskola talán valamit tudott ebben segíteni. Körültekintés, jó
tanács, ﬁgyelemfelhívás a nehézségekre, a problémák
leküzdésének modellezésére. Jó alternatívák felkínálása, tudás
és ismeretek közvetítése. A cél: túljárni a jövő eszén, vagyis
„nagyon észen kell lenni”. Józan és tisztességes mérlegelés,
a nehézségek számbavétele, a védőeszközök és megoldási
eljárások „kitalálása-kifejlesztése”. Ha kudarc ért, becsületesen
kielemezni, stb. Ősi bölcsesség: „Az okos a más kárán tanul,
a buta a sajátján, a teljesen reménytelen semmiből.” Nem
lenne jó az utóbbihoz hasonulni. A jövőd talán sivatag, de
biztos oázisra lelhetsz, ha tudod – milyen jelek mutatják
oda az utat. Talán vad vidék, de átkelhetsz rajta, ha van
iránytűd és képes vagy azt használni. Talán végtelen óceán,
de kikötőbe érhetsz, ha ismered a szelek járását és az
áramlatokat. Talán tudod már, micsoda kaland megismerni
a magad képességeit a teremtésre, alkotásra, a világ
javítására. A világod felépítésére, hogy megoszthasd
másokkal, akik szintén hozhatnak valamit számodra is.
Valami ajándékot. Ha ez megvalósulna maga a jövő lenne
ajándék számodra. Ha egy kicsit is közelebb kerültünk ehhez
az álomhoz – már nem éltünk, dolgoztunk így együtt
hiába. Ami itt történt, vagyis mostantól múlt – tetszik, nem
tetszik – örökre bennünk-bennetek marad. Az életetek egy
jelentős – nagyon fontos – darabja. „Mostantól kezdve
minden másként – volt!” Úgy, ahogyan a jövőd részévé
vált-válik. Amennyire - a lényeget tekintve - a múltad a
jövőd.
Ezekben az órákban ismét érzékelhetitek-érzékelhetjük azt
az állapotot, ami valami újnak a létrejöttekor, valami kezdeti
pillanatban, a teremtés közegében hatja át a létezést.
….
Amikor „Isten lelke lebeg a vizek fölött”.

Párdányi Miklós
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Útravaló
Mindig nehéz helyzetben vagyok, ha „nagyokat” kellene mondanom. Így vagyok most is, amikor valami szépet,
jót, maradandót kellene adnom a ballagóknak. Azért vagyok nehéz helyzetben, mert ilyenkor két csapdába eshet az
ember: vagy közhelyeket sorol, vagy semmit nem mond. Mondhatnám, hogy emlékezz a szépre, a jóra, amit itt
kaptál, vagy inkább csendben maradok.
De a Szentlélek Úristen mindig megsegíti a hozzá fohászkodót, és most csak annyit üzennék, amit 10 éve próbálok
megélni. Tíz évvel ezelőtt szenteltek pappá, és akkor a következő jelmondatot választottam magamnak: „In caritate
perpetua dilexi te, ideo atraxi te in misericordia.” Vagyis „Örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak hűségesen
magamhoz.” Jer 31,3
Ezt soha se felejtsd el!

Üdvözlettel: Róbert atya

Ballagtok? Hát, akkor indulás…
Lezárult egy korszak. Egy nagyon hosszúnak tűnő korszak. A tankötelezettség korszaka. De innentől kezdve már
nincsen menekvés. SZABAD VAGY… Hátranézni ugyan még lehet, sőt kell is, de visszalépni már nem. Ide vissza,
diákként többé már nem.
Szóval, INDULJ!!! Méghozzá előre! Ráadásul most rögtön!
És fájni fog? Eleinte igen.
Hiányozni fog? Eleinte nem.
De én, ugye, hiányozni fogok? Amint kiléptél a kapun.
És jó lesz majd? Ez csak tőled függ.
Szóval felnőttem? Ugyan… Csak azt hiszed.
Egyedül leszek? Többé már nem…
Sokan tették már fel magukban ezeket a kérdéseket, miközben elhagyták az Alma Matert. Ki ilyen, ki olyan szájízzel.
De szinte mindig fájó szívvel. Ám jó hír, hogy azóta mind-mind együtt vannak. Mert bizony ők lettek a szentimrés
öregdiákok. Sok száz junior és juniorin szerteszét a nagyvilágban. És mind arra várnak, hogy végre ti is közéjük
tartozzatok!
ISTEN HOZOTT BENNETEKET!
U.I.: A technikai részletekkel szeptemberben visszatérek…

Horváth Soma
Ciszterci Diákszövetség Budai Osztálya Ifjúsági Tagozat elnök sk.
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Eddig tartott…
KALKUTTAI TERÉZ ANYA OSZTÁLY 1999-2007
Megérkeztünk.
Kiszálltunk a buszból, és elindultunk a rendház felé.
Ákos atya vezetett minket, és a ﬁatal szőke tanárnéni,
akivel még csak apa találkozott, és mesélte, hogy kedves,
és az ofőnk lesz, mögöttünk jött, és mosolyogva nézett
minket. Állítólag aranyosak voltunk. Szerintem ártatlanok,
büszke szentimrések, „nagy gimnazisták”, kis ötödikesek.
Néztünk egymásra, ismerkedtünk, méregettük egymást,
vajon melyikkel leszünk jóban, a ﬁúk jó fejek, de nincs
egy szép lány se, satöbbi. Hátravan még nyolc év,
gondoltuk, rengeteg időnk van.
Megijedtünk a nehéz első dolgozatoktól, sírtunk életünk
első hármasától, és a félévi négyesektől, mi, a csupa
kitűnő tanuló, az „okoskák”, ahogy a tanárnő mondta.
Aztán szépen megszoktuk, hogy ez egy gimnázium.
Megszoktuk, és megszerettük, lassan már eligazodtunk a
labirintusban, már Cili néni nélkül is letaláltunk az
ebédlőbe, és arra is rájöttük, milyen jó kint a napon
focizni az akkor még salakos pályán.
Egyre nagyobbnak éreztük magunkat, lassan osztállyá
értünk, és ha már osztály, akkor osztálykirándulás, kicsit
másképpen, mint később…
Új tantárgyak, ismeretlenek, új tanárok, ismeretlenek. Új
osztálytársak jöttek, és aki elment, az sem önszántából.
Hátravolt még hét év, hat, öt, rengeteg időnk van.
Mikulás-estek, farsangok, picifociszter, szavalóversenyek,
és tanulás, izgulás, szorongás és felszabadultság. Nyarak,
táborokkal és azzal a tudattal, hogy még
visszatérünk, hogy újra látjuk egymást –
hiányoztunk és örültünk egymásnak.
„Lassan meg kell szokni, hogy gimnazisták
vagytok!” És tényleg azok lettünk. Már 50%-tól
kaptunk csak kettest, már folyamatosan kellett
jegyzetelni, nehezebb dolgozatokat írtunk, és
lyukasórában nem rabszolgáztunk, hanem a
következő órai leckét írtuk. Egyre több kicsi volt,
és egyre kevesebb nagy. Őket meg csak néztük,
és vártuk, hogy egyszer mi is nagyok legyünk –
igazán nagyok. De addig még négy év, még
három…
Növekedtünk, cseperedtünk, énekeltünk, utaztunk,
színjátszottunk, parodizáltunk, rappeltünk, és lassanlassan bulizni is elkezdtünk. Aztán egyre
gyorsabban, egyre többet, nem gond, van még két
év, messze van még az a bizonyos, és különben
sem kell most még számolgatni. Ráérünk még
azzal. Használjuk ki, amíg itt vagyunk, ragadjuk
meg a napot, és élvezzük, minél jobban élvezzük
az iskolát! Megismertük a parkot, az Inkát, a

Netcafét, a Pingvint, osztályból társaság lettünk, és
nagyon jól éreztük magunkat együtt.
Kicsit elkezdtünk izgulni, jöttek a faktok, a döntéskényszer, nyílt napokra jártunk, számoltuk a pontokat, de
szerencsére még van egy évünk együtt, nyár után még
látjuk egymást. Küzdöttünk a jó jegyért, ki így, ki úgy,
kicsit többet tanultunk, legalábbis úgy tettünk, hogy
elhiggyük, hogy időben elkezdtük, és nem járunk úgy,
mint az eggyel idősebbek, akik már ott vannak…
Elmentünk Erdélybe, és mire visszajöttünk, már mi
voltunk ott… Mi voltunk a legnagyobbak. Nem voltak
nagyok, csak mi voltunk – „A ballagók”, „A végzősök”,
„Az érettségizők”. Táncoltunk, igyekeztünk még halogatni
a szembesülést, de már nem sokáig lehetett, ott volt,
futott felénk, már a sarkunkat taposta. Virított a szalag
a kabátunkon, és láttuk, hogy az utolsó kapaszkodó is
elment… Már a szalagavató sincs hátra. Ki hova megy,
mit csináljak, mire jelentkezzem? És ha már tudom, akkor
hogyan, hány pontot kaphatok, és mennyit fogok, hogy
a legjobb? Tejóisten, mindjárt vége…! Nem, nem, van
még néhány hónap. Én már beadtam a jelentkezést!
Hogy állsz? Kidolgoztad már? Tudod? Érted? Utolsó party,
utolsó utáni, meg még egy, szülinapok, köszöntések, és
rettegés… egyre inkább rettegés. És döbbenet. Itt voltunk
nyolc évig, egymás arcát néztük, és most egyszer csak…
már csak két hét. Két hétig vagyok még iskolás, két
hétig ülök még a padban, két hétig tart még a „kisbetűs
élet”, aztán jön az a
másik…
Osztály
voltunk,
egy igazi osztály. A
CTAO. Vagy más
néven
a
„szentterezek”. Azaz mi.
Hogy folytatódik, csak
remélni tudjuk. De
így, ahogy van, véget
ért. Itt vagyunk, és
vége
lett.
Eddig
tartott, nincs tovább
– most már más jön.
Indulhatunk.

Mohay Bence –
’csoho’

osszeszerk:Pingvin 3 final.qxd

6

B

2007.04.25.

15:33

A L L A G

Page 6

M Á R

. . .

„Az osztályom szemével látom a világot”
INTERJÚ PESTY ÁGNES

TANÁRNőVEL, A

Amikor ideérkezett a
tanárnő
1999-ben,
rögtön osztályt kapott.
Hogyhogy rögtön ilyen
nagy feladatra vállalkozott?
Amikor
jelentkeztem,
hogy itt szeretnék tanítani, csak úgy lehetett, ha
rögtön osztályt is vállalok.
A kérdés inkább az volt,
hogy kilencedikest vagy
ötödikest. Mivel a lányomat korábban vették föl,
mint engem, ezért az
ötödiket kértem, ez a korosztály volt közelebb
hozzám.
Volt valami elképzelése a tanárnőnek, hogy milyen
lesz majd osztályfőnöknek lenni, hogyan fogja jól
végezni ezt a feladatot? Talán még példa is lebegett
a szeme előtt…
Nem volt példa, hiszen amikor én idejártam a József
Attilába, az osztályfőnök személye még nem volt olyan
meghatározó, mint most. Ebben az iskolában az
osztályfőnökök jóval többet dolgoznak, jóval több
feladatuk van, mint a többi tanárnak. Az osztályfőnököt
azonosítják is az osztállyal. Amikor a mi osztályunkban
kidobták a székeket az ablakon, akkor én is úgy ültem
ott az igazgatói irodában, mintha én lettem volna a
tizenegyedik, aki ezt elkövette. Amikor viszont hetedik
lettél az OKTV-n, az az én dicsőségem is, mert olyan,
mintha az én gyerekem nyert volna.
Nem képzeltem el előre, hogy milyen lesz, inkább egy
természetes folyamat volt. Anyává is úgy válik az ember,
hogy ott vannak a gyerekei, osztályfőnökké pedig úgy,
hogy rábíznak 37 gyereket. Amikor a második héten
percenként jönnek oda, hogy kérek egy zsebkendőt,
akkor a tanár észrevétlenül osztályfőnökké érik.
Ezek szerint nem lehet előre tervezni, nem lehet
kiszámítani, milyenek lesznek a gyerekek. Mi volt a
legnagyobb meglepetés, ami a nyolc év alatt érte a
tanárnőt?
Én egészen ﬁatal koromtól keresztény közösségekben
nőttem föl. Ezekben nagyon szigorú szabályok voltak,
amiket mi igazából észre sem vettünk, olyan
természetesek voltak. A 30-40 fős, reggelig tartó szilveszteri bulikon például senkinek nem jutott eszébe, hogy
nincs alkohol, csak üdítő, mégis mindenki annyira jól érez-

12.A

OSZTÁLYFőNÖKÉVEL

te magát, hogy soha nem is hiányzott. A legnehezebb tehát talán éppen annak a feldolgozása volt, hogy
az osztály egy jó része a mai világban divatos vagy természetes bulizós stílust vette föl. Most, tizenkettedikben viszont már másképp
látom ugyanezt. Azt hallva, hogy mi
van az egyetemen, most már azt
kell mondjam, hogy ha ilyen formában tudják tartani a közösséget,
az megtartó erő lehet. Ami tehát
nyolcadik-kilencedikben számomra
botrány és nagyon szomorú, az
tizenkettedikben természetes, mert
ahhoz képest, ami a nagyvilágban
van, ez közösségformáló dolog.
Milyennek
látott
minket
a
tanárnő ötödikben, kicsikként? Mennyiben változott
meg ez a kép mostanra?
Nagyon aranyosak voltatok. Én arra emlékszem, hogy
az első alkalommal volt egy gyerek, aki állandóan
jelentkezett, és mindenbe belekérdezett, ez Folly Áron
volt. Ez az ötödik osztály nagyon jól indult, mert a szülők
korosztálya gyakorlatilag az én korosztályom is. Nagyon
sokat segített, hogy a szülők az osztály mellé álltak, ez
talán annak is köszönhető, hogy nagyjából azonos
korosztályba tartozunk. Ötödikben több mint 10
osztályprogramot szerveztek, kifestették az osztálytermet,
kicserélték a lámpákat, óriási görög oszlopot faragtak a
tábla köré, farsangkor pedig egy pizzériát fából. Tehát
nagyon szépen indult ez az osztály, és azt hiszem, hogy
nagyon szépen érkezett meg a tizenkettedikre is.
Ezek szerint fejlődtünk? Vagy csak a természetes
életkori változások mentek végbe?
Több pozitívuma van ennek az osztálynak. Az egyik és
szerintem a legnagyobb pozitívum, hogy egymással és a
tanárokkal is barátságosak és szeretetteljesek. Nem
nagyon hallatszott a nyolc év alatt, hogy kritikát
fogalmaztak meg egy tanárral szemben. Elfogadták az új
tanárokat és az új diákokat is. Az egyik legnagyobb
dolognak azt tartom, hogy senki nem ment el az
osztályból, csak aki külföldre ment, és alattunk folytatta
később a tanulmányait. Egy kislány ment el, de ő sem
önszántából, egyszer vissza is szökött hozzánk. Tehát
nagyon befogadó a társaság. A másik pedig, ami nagyon
pozitív, hogy a tanulás sikk maradt. Sokszor hallani, hogy
más iskolákban kinevetik azt, aki tanul, itt pedig nagyon
szerencsésen jött össze, hogy nagyon sok okos kislány
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mellett nagyon sok okos ﬁatalember van. Úgy tűnik,
hogy az osztályoknál meghatározó, hogy a ﬁúk milyenek.
Itt természetes a tanulás, és ez is egy pozitívum.
Nyilvánvaló, hogy mi változtunk a nyolc év alatt, de
biztos, hogy a tanárnő is. Mennyit vesz ebből észre?
Mennyit alakított a tanárnőn az osztály?
Ez nagyon érdekes, én nem igazán vettem észre a
változást. Azt vettem észre, hogy másképp beszél az
ember egy ötödikeshez, és másként egy tizenkettedikeshez. Amikor az osztály ötödikes volt, én úgy néztem
a tizenkettedikesekre, hogy milyen nagyok, tehát teljesen
a kicsi gyerek magasságából láttam ezeket az óriás
embereket. Most meg a tizenkettedikesek szemével olyan
kicsiknek látom az ötödikeseket. Ráállok arra a gondolkodásra, ami a tizenkettedikeseké. Szinte az osztályom
szemével látom a világot. Én például nagyon izgulok az
érettségi miatt, hogyha az osztály még nem is, és
rettenetesen szeretném, hogy a felvételi sikerüljön, hogy
mindenkinek sikerüljön jó helyen továbbtanulni.
Nagyon sok mindent indított el a tanárnő, a Pingvintől kezdve a Diákkamaráig, még az alapítványban
is fontos szerepet vállalt. Miért tartotta fontosnak,
hogy ennyi mindent szervezzen?
Én mindig nagyon szerettem szervezni. Egész ﬁatal
koromtól nagy szervező voltam, klubokat, kis csoportokat
szerveztem. Amikor tíz évig otthon voltam a saját
gyerekeimmel, akkor a Szentimrevárosi Egyesület Családos
Szakosztályát vezettem, és ott is nagyon sokat szerveztem. Kiderült, hogy
tudom mozgatni az
embereket. A programjaimra általában
nagyon sokan eljöttek. Nagyon szeretem ezeket a dolgokat, még akkor
is, ha sokszor úgy
érzem, túlvállalom
magam.
A másik oldala
ennek, hogy a
matematikatanítás
viszont mintha kicsit háttérbe szorult volna…
Egy-két osztályt rettenetesen sajnáltam leadni. Hosszú
évekig lelkiismeret-furdalást okozott, hogy Perczel tanár úr
osztályát leadtam, és a C-seket (mostani 12.c – a szerk.)
is nagyon-nagyon szerettem. De úgy ítéltem meg, hogy
az iskolának több hasznot tudok hajtani, ha ezeket az iskolaszintű dolgokat végzem, mint ha tanárként dolgozom.
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Az osztályfőnökség persze nem könnyű feladat,
különösen a sok más feladat mellett. Kitől kapott
nagy segítséget a tanárnő a nyolc év alatt?
Nagyon sokan segítettek, és egyéniségükkel pótolták
azt, amit én nem tudtam megadni. Ötödikben például a
táborunkban ott volt Schulek tanár úr, Vas tanár úr,
Bencze Dávid tanár úr, később a táborokban, kirándulásokban Skoumal tanár úr nagyon sokat segített. Schulek
tanár úr nyolc évig tanította az osztályt, és meg kell
említeni, hogy az első négy évben Vas és Bencze Dávid
tanár úr és Szendrődi tanárnő tanított, a második négy
évben Posta tanár úr, Simonkay tanárnő, Szabó Gábor
tanár úr és Őrs atya. Egy-két évig az osztály jó része
járt az énekkarba, Farkas Mária tanárnő több külföldi
kirándulásra vitte őket. Lukácsi Huba tanár úr is több
diákkal foglalkozik a diákszínpadon, ami az osztályt is
erősítette. Olyan egyéniségek kerültek az osztály mellé,
akik nagyon sokat adtak, és ezt én egyfajta ajándékként
éltem meg azért, amit az iskoláért teszek.
Rengeteg programunk volt együtt, nyilván nem lehet
kiválasztani a legjobbat. Az osztálykirándulások közül
azért talán meg lehet mondani, melyik sikerült a
legjobban…
Szerintem az erdélyi osztálykirándulás. Az látszott, hogy
az osztály is összejön, kicsit olyan érzése volt mindenkinek, mintha már elvégezte volna a 8 évet, és még
utána is együtt volnának.
Ha húsz év múlva a tanárnő kap egy telefont,
hogy osztálytalálkozót
szervezünk, és a tanárnő is hivatalos, mi
lesz az első gondolata?
Egyrészt az, hogy mi
lett velük, hogy kiből mi
lett. Amit szerettek volna,
azt megvalósították-e, és
ami nekem nagyon fontos, hogy alapítottak-e
családot, és hánynak lett
sok gyereke.
Milyen emlékek fognak
a tanárnő fejében kavarogni, amikor veszi a
kabátját, vagy épp az
osztálytalálkozó
felé
vezet?
Nagyon büszke leszek, hogy ilyen osztályom volt, hogy
okos, szép és kiváló emberek voltak benne. Köszönetet
mondhatok, hogy ilyen tehetséges gyerekek mellett
lehettem osztályfőnök.

csoho (12a)
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Interjú Borbás Nórával (12.a)

Minél több dolog érdekel valakit,
annál nehezebb jól beosztani az
idejét, nehogy aztán két szék
között a pad alá essen… A
továbbtanulás kérdése is komoly
dilemma lehet, hiszen akkor egy
időre „egy-ügyűvé” kell válni, egy
picit félre kell tenni a többi
dolgot. Többek között erről
beszélgettem Borbás Nórival a
12.a-ból.
Úgy hallottam, hogy sok minden
érdekel, rengeteg dolgot csinálsz
iskolán kívül is. Mi igaz ebből a
pletykából? Hogyan töltöd szabad
perceidet (amiből, gondolom,
rengeteg van, különösen az
érettségi felé közeledve…)?
Az elmúlt félév már tényleg csak a
tanulásról szólt, ezért a kevés
fennmaradó időmet igyekeztem a
barátaimmal tölteni. Emiatt volt olyan
(időés
energiaigényes)
elfoglaltságom, amiről le kellett
mondanom. Ilyen például a zenélés
és a festés. Csellózni még hatévesen
kezdtem el, és azóta nagyon fontos
nekem. Festészettel csak néhány éve
kezdtem foglalkozni, de szinte
szenvedélyemmé vált. Olyannyira,
hogy sokáig a továbbtanulási
terveimet
is
meghatározta.
Természetesen ez az év csak
kényszerpihenő volt, érettségi után
szeretném
ott
folytatni,
ahol
abbahagytam.

A hobbijaidon kívül
milyen
területek
érdekelnek a leginkább?
Milyen irányban fogsz
továbbtanulni?
A
pályaválasztás
rengeteg
nehézséget
okozott nekem, mert
nagyon
különböző
területek is érdekeltek.
Azzal,
hogy
valami
mellett
döntök,
sok
mindenről
le
kell
mondanom, ki kellett
zárnom az életemből. Kiskoromtól
kezdve orvos akartam lenni, de rá
kellett jönnöm, hogy ez leginkább
orvos szüleim példája miatt alakult
így, nem pedig a valós érdeklődés
miatt. Nehezen sikerült belátnom,
hogy képzőművészként valószínűleg
nem állnám meg a helyem. A
középszerűség
veszélye
helyett
inkább
a
humánés
reálérdeklődésemnek
egyaránt
megfelelő pszichológiát választottam,
ide adtam be első helyen a
jelentkezésemet. Persze akkor se
lennék szomorú, ha „csak” szabad
bölcsészetre vagy jogra vennének fel.
Hogyan sikerül gazdálkodnod az
időddel,
összeegyeztetni
a
hobbikat
egymással
és
a
tanulással? Hogy érzed, jut időd
mindenre,
amit
szeretnél/eltervezel?
Ahhoz, hogy minél több dologra
jusson időm, arra van szükség, hogy
az amúgy kihasználatlan, holt időket
is ki tudjam használni: olvasásra vagy
tanulásra.
Gondolok
itt
a
lyukasórákra,
buszozásokra,
mindenféle várakozásra, sőt akár egy
iskolai órára is. Ha megerőlteti
magát az ember, és hajlandó
odaﬁgyelni az órán, rengeteg időt
spórol meg vele. Így a délutánjaim
általában szabadon maradtak, és
kedvem szerint gazdálkodhattam

velük. Sok területen kipróbáltam
magam, formálódtam, megismertem
érdekes embereket. A különórák
mellett a mozgás sem maradhatott
ki az életemből, belekóstoltam
különféle sportokba, táncokba, de az
hamar világossá vált, hogy nem lesz
belőlem olimpikon, bár a sport része
a mindennapjaimnak. Ezért az iskolai
programok közül az edzések helyett
inkább a Simplex ﬁlmklub nőtt a
szívemhez.
Végezetül
hogy
látod
az
osztályodat? Szerinted összetartó
közösség? Hogyan sikerült tolerálni
egymást nyolc éven keresztül nap
mint nap? Nem voltak nagy
viharok,
hullámok
az
évek
folyamán? Mi a legjobb élményed
velük kapcsolatban (ha van ilyen)?
Nyolc
év
eltöltése
egy
közösségben mindig nagy hatással
van az emberre, különösen igaz ez
ebben az életkorban. A rengeteg
közös élmény ebben a viszonylag
kényszerű helyzetben akarva-akaratlanul összekovácsolt bennünket. Sokat
lehetett tanulni emberi kapcsolatokról,
toleranciáról, a másik elfogadásáról
(persze van, amit még mindig nem
sikerült megtanulni). Természetesen
voltak nagy viharok az osztály
életében, a saját kamaszkorát mindenki más-más ütemben éli meg.
Ennek megfelelően megﬁgyelhető volt
az általad említett hullámzás: hol közeledtünk egymáshoz, hol eltávolodtunk. Van, amikor magányra vágyik
az ember, befelé fordul, hogy aztán
újra nyithasson a többiek felé.
Köszönöm az interjút!

Julee_11a
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Interjú Folly Áronnal (12.a)
„Mi leszel, ha nagy leszel?” - szól
a
kissé
sablonos
kérdés.
„Felnőtt…
” vágják rá sokan a
kitérő választ. Azonban egyáltalán
nem biztos, hogy nincs olyan diák,
akinek
ne
lenne
bármiféle
elképzelése a jövőjét illetően, sőt!
Folly Áronnal beszélgettem a 12.
a-ból.
Nyolc-tíz évvel ezelőtt mi akartál
lenni? Hogyan változtak azóta az
elképzeléseid?
Volt egy barátom a focipályáról,
akinek az édesapja ügyvéd volt, és
egy nagy Mercedest vezetett. Na,
akkor ügyvéd akartam lenni. Azóta
megváltoztam: nem akarok ügyvéd
lenni, és rájöttem, van sokkal jobb
autó a Mercedesnél.
Hova tovább, vagyis a jelenlegi
helyzet szerint ”mi leszel, ha nagy
leszel”?
Erre
a
kérdésre
nem
is
számítottam… Matematikus szakra
jelentkeztem, ebből még bármi lehet,
de most úgy néz ki, hogy
gazdaságkutatással
szeretnék
foglalkozni.
Mivel töltöd a szabadidődet (már
ha van…)?
Sokat
kosárlabdáztam,
onnan
rengeteg élményem van. Ez az iskola
társadalmilag annyira zárt (ez
lehetőség is, de hátrány is), hogy jó
volt az, hogy egy olyan társaságba
is tartoztam, ahol óriási volt a szórás,
és ahol nagyon más világokat is
megismer az ember. Kicsit mindig
félek a nagyszabású igazságoktól, de
mivel egy ilyen cikk nem lenne
hiteles, ha egyet se mondanék, és
most tényleg igaz: sportolva olyan
élményeket lehet kapni, és olyan
dolgokat lehet tanulni, amit máshogy
nem, vagy alig. Úgyhogy jól töltöm
a szabadidőmet.
Mondj pár szót az osztályodról.
Milyen az osztályközösség és
hogyan változott az elmúlt nyolc
év alatt? Szerinted sok, vagy

kevés ez az együtt
töltött idő?
Itt semmilyen patetikus, „hú-de-jó-közösség”
maszlaggal nem tudok
szolgálni. Nem tudom,
létezik-e olyan, hogy
egy osztály most aztán
nagyon összerázódott
vagy szétesett, nálunk
ez biztosan nem így
működött. Mindenkinek
voltak hullámhegyei és
hullámvölgyei, mindenki
volt önző és segítőkész, de ezeket
nem hoztuk szinkronba. Úgy alakult,
és ebben nem voltam egyedül, hogy
létrejött néhány igazán komoly
barátságom, de volt egy csomó
ember, akivel felszínes volt a kapcsolatom, rosszban sosem voltunk, de
elsiklottunk egymás mellet, nem
akadtunk meg egymásban. Minden
tekinteten meghatározó volt, és ma
is az, a barátságom Gál Tibivel, ő és
még néhányan nagy hatással voltak
rám.
Az előbb úgy fogalmaztál, hogy
„úgy alakult”. Ez tényleg csak
alakul?
Amikor idekerül az ember, nem
tart még ott, nincs még azon a
szinten, hogy tegyen az emberi
kapcsolataiért,
hogy
tudatosan
nyisson egy közösség minden tagja
felé, talán véletlen, hogy kivel
foglalkozik és kivel nem. Egy idő
után azon kaptam magam, hogy –
és ez talán nem is volt kimondva, de
– bizonyos barátságokat, embereket
komolyan vettem, bizonyosakat nem.
Úgy tizedikben merült föl a kérdés,
miért van az, hogy a döbbenetes
mennyiségű egy légtérben töltött idő
alatt az osztálytársaim többségével
nem alakult ki a mindennapos „mit
kell tanulni”-nál mélyebb kapcsolatom. Válaszom a mai napig
nincsen, ez talán természetes egy
bizonyos fokig.

Nehéz kérdés lenne, hogy mi a
legjobb élményed az osztályoddal
kapcsolatban, így csak annyit
kérdezek, mi az első dolog, ami
beugrik, ha rájuk gondolsz?
A tizenegyedikes sítúrán jöttünk rá
a Tibivel, hogy Fekete Macskázni
nem csak a gép ellen lehet, aztán
ezt bevezettük az osztályban, és
néhányan rá is kattantak. Ennek
csúcsa Erdélyben volt, aztán elfogyott
az igény. Régen kártyáztunk, mégis
most valahogy ez ugrott be.
Végezetül: hogy érzed, megtettél
mindent, amit az embernek gimnazista korában „meg kell tennie”? (Gondolok itt bármire, amiről
az embernek kisebb korában elképzelései vannak, hogy „majd ha
gimis leszek…
”)
A válasz igen kell hogy legyen, soha nem buktam meg. Ezen túlmenően nem vagyok híve a kell-es dolgoknak, túl előítéletes vagyok velük
szemben. Olyan általánosba jártam,
ahol még elképzelései se nagyon
lehettek az embernek (ahhoz képest
itt tombol a szellemi szabadság,
persze idővel ez is elég szűkösnek
tűnik, ez többé-kevésbé rendben is
van), úgyhogy nem voltak nagy
terveim, kicsit komolyabbra számítottam, de ezzel az élménnyel valószínűleg az egyetemmel kapcsolatban
még fogok találkozni.
Julee_11a
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Interjú Gál Tiborral (12.a)
Nem hagyhatjuk említés nélkül,
mennyiféle tevékenységet végeztél
ez alatt a nyolc év alatt. Melyik
állt ezek közül a legközelebb a
szívedhez?
Egyértelműen
a
diákszínpadi
szereplés volt a legmeghatározóbb
élmény. Ez az, amit a legnagyobb
lelkesedéssel is végeztem, bár sajnos
néha más tevékenységek rovására
ment. A legfontosabb természetesen
A mi kis városunk volt, ez mindenki
számára nagy élmény, aki benne
lehetett. Nekem is ez, a Rendező volt
a legnagyobb szerepem.
Mi az, ami miatt a színjátszás a
legmeghatározóbb
tevékenység
számodra? Mi a jó a színjátszásban?
Több összetevője is van. Először is
az, hogy minden darabra nagyon jó
társaság gyűlik össze, akik között
nagy élményt jelentenek mind a
próbák, mind az előadások, és utána
az ünneplés. Nem lehet említés nélkül
hagyni Lukácsi Huba tanár úr

egyéniségét sem, ami nagyban
hozzájárul ehhez az élményhez. A
színjátszás varázslatos dolog. Egyfajta
narkotikum, amibe ha belekóstol az
ember, nagyon nehéz letenni, főleg
akkor, ha az embernek sikere van.
Színpadon lenni nagyon jó, mind a
próbákon, mind az előadásokon, sőt,
talán a való életben is.
Pontosan ez érdekel engem is!
Mennyire lehet elvonatkoztatni a
szereptől a való életben?
A színjátszás nagyon rányomja a
bélyegét a hétköznapokra. Te is voltál
színjátszós, tudod, milyen érzés.
Említhetném az idézgetéseket, hiszen
a szöveg annyira rögzül az ember
fejében,
hogy
különböző
élethelyzetekben előjön. Ráadásul a
hajrában, az előadáshoz közeledve a
szerep annyira mély átélést igényel,
hogy nem lehet elvonatkoztatni tőle.
Sőt, ha a szerep nem annyira pozitív,
az akár rosszul is sülhet el…
Nem titok az sem, hogy fiú
létedre mindig is a jó tanulók közé
tartoztál. Feltehetőleg bekerülsz a Műszaki Egyetemre.
Volt olyan év, amikor nem
voltál kitűnő?
Igen, ötödikben négyesem
volt nyelvtanból, hetedikben
pedig angolból, és volt egy
félév, amikor latinból lettem
négyes.
Nyilván mindenkiben felmerül
a kérdés, hogy a kézilabda, a
színjátszás és sok egyéb
között hogy van időd még a
tanulásra is?
Mindig azt szoktam mondani,
hogy arra van időd, amire szeretnéd. De emellett nem elhanyagolható a módszer sem,
ahogy tanultam. Ritkán készültem óráról órára, inkább keveset tanultam, de azt intenzíven.
Meggyőződésem, hogy az órán,
ha jól odaﬁgyelsz, az anyag egy

nagy részét meg lehet tanulni.
Mit jelent számodra itthagyni ezt
az iskolát?
Tagadhatatlan, hogy nagyon sokat
kaptam ettől az iskolától, de úgy
gondolom, hogy nyolc év pont elég
volt. Se több, se kevesebb nem lett
volna jó. Most új célok, új kihívások
kell, hogy következzenek. Hiányozni
fognak az osztálytársaim, de igazából
rajtunk múlik, mennyit látjuk egymást
a jövőben.
Melyik volt a legjobb év a nyolc
közül?
Kicsit összefolynak az évek, de
talán a tizediket emelném ki. Még
mindenki érezte, hogy nem kell
annyit izgulni, messze volt még az
érettségi, és a nagyobb bulizások is
ebben az évben kezdődtek. A másik
nagyon jó a tizenkettedik, az idei év.
Azt hiszem, most éreztük meg
igazán, hogy vége lesz ennek a nyolc
évnek, amit együtt töltöttünk, ez
eddig mindenki számára hihetetlen
volt. Éppen emiatt jobban odaﬁgyeltünk egymásra, és igyekeztük
kihasználni ezt az időt. Ügyeltünk rá,
hogy jól érezzük magunkat.

csoho
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Riport Mohay Bencével (12.a)

Írtál a Pingvinbe, illetve az Új
ember című lapot is számtalan jó
cikkel gazdagítod. Nem furcsa-e
neked, hogy most kivételesen te
vagy a kérdezett?
Ez igazán megtisztelő. Mindig is
kíváncsi
voltam,
hogy
milyen
riportalanynak lenni, és elmondhatom,
hogy érdekes élmény a másik oldalon
állni.
Mikor
kezdtél
komolyan
foglalkozni az újságírással? Honnan az írás művészetének szeretete?
Az
írás
szeretete
egészen
harmadikos irodalomórákig vezethető
vissza, mert iskolai fogalmazásokat
már akkor is nagyon szerettem írni,
de maga az újságírás, azon belül is
a sportújságírás iránti érdeklődésem
csak
kilencedikben
kezdett
kibontakozni, mert akkor döbbentem
rá, hogy focista már nem lehetek,
tehát ilyen módon nem kerülhetek
közel a sporthoz, így még talonban
maradt a sportújságírás. Az ragadott
meg benne igazán, hogy ebben a
szakmában lehetősége van az
embernek hírességeket megismerni,

sokfelé utazgatni. Megtörténhetett
volna, hogy elszáll ez a vágyam, de
végül is máig megmaradt kitűzött
célként.
Mik a számodra
legkedvesebb
tantárgyak?
Elsősorban a magyar, egész
konkrétan a nyelvtan, ami közel áll
hozzám, illetve a testnevelés, hiszen
fontos,
hogy
megmozgassuk
magunkat, ha sokat ücsörgünk a
padban. Tulajdonképpen még a törit
is szeretem…
Az itt töltött nyolc év alatt mi
volt
számodra
a
legmeghatározóbb élmény?
Nehéz egyet kiválasztani a sok
közül, bár tudom, hogy ez sablonos
válasz, de igaz. Azt hiszem, hogy a
legmeghatározóbb az a légkör, ami
mindig átjárja ezt az iskolát. Ha más
suliban jártam, akkor előfordult, hogy
egész jó hangulat volt, jó fej
gyerekekkel,
esetleg
tanárokkal
találkoztam, de a sajátos szentimrés
atmoszféra utánozhatatlan. Ez nyilván
azért alakulhatott ki, mert ﬁatalok
tanítanak itt, emiatt nincs nagy
távolság a tanárok és a diákok
között. Sok program van –
versenyek,
táborok,
szakkörök,
röpigála –, amelyekben mindenki
megtalálja a helyét, és ez egyedi
hangulatot teremt.
Mi volt a legnagyobb megpróbáltatás a gimis évek során?
Nem tudnék kiemelni egyet sem….
Talán az érettségi lesz az, hiszen
nyolc évig erre készültünk, amit
folyamatában észre sem vettünk,
csak most szembesülünk vele, és ez
tulajdonképpen
elég
nagy
megmérettetésnek bizonyul. Nekünk
még anno vizsgáink sem voltak,
pedig utólag úgy gondolom, nem
ártott
volna
barátkozni
a
vizsgaszituációval.
Van-e
olyan
tanárod,
akire
példaképként tekintesz? Mi az,
ami megfogott benne?

Több tanár is meghatározó
számomra, bár talán a példakép nem
a megfelelő szó… Vas tanár úr az
egyik, akivel szorosabb kapcsolatom
alakult ki, mert ő az óráin nem csak
a hittananyagot adta le, hanem
emberi tanácsokat is adott. A másik
fontos személy Posta tanár úr, akivel
a diákszínpadon együtt játszottam. Ő
nagyon sokat segített nekem az
OKTV-re való felkészülésben is.
Hetedik helyezést értél el az
OKTV-n, ez nagyszerű eredmény!
Maga a versenyzés folyamata
vagy a végcél volt a fontosabb?
Igazából végig a végcél lebegett a
szemem előtt, hiszen az, hogy
maximális pontszámmal felvegyenek
az egyetemre, óriási lehetőség. A
verseny közben mindig csak arra
koncentráltam, hogy a következő
fordulón jól teljesítsek. De maga a
versenyzés élménye, és az, hogy egy
ilyen
helyzetben
kipróbálhattam
magam, szintén igen fontos volt.
Büszke vagyok magamra, hogy végül
is sikerült.
Ezzel a kiváló eredménnyel
tulajdonképpen beugród van az
egyetemre. A kérdés csak az,
hova tovább?
A
Corvinus
egyetemre,
kommunikáció szakra jelentkeztem,
hiszen a sportújságíráshoz még ez a
legmegfelelőbb…Sokan azt mondják,
hogy ez nem egy komolyan vehető
szak, de sok olyan tárgy van, ami
engem vonz, és tényleg érdekesek, a
kommunikációelmélettől az újságírás
gyakorlatán
keresztül
a
szociálpszichológiáig.
Tagja voltál a MICE programnak.
Mi pontosan ez, és mi volt a te
feladatköröd itt?
A
MICE
egy
keresztény
gimnazistáknak meghirdetett üzleti
kurzus, aminek a lényege és a fő
mondanivalója, hogy a kereszténység
és az üzleti világ nem zárja ki
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egymást. A tanfolyam egész évben
zajlott, majd a végén nekünk is
kellett
egy
ﬁktív
vállalkozást
alapítanunk, és egy prezentációt
kellett tartani róla. Végül itt nyert a
csapatunk különdíjat. A MICE máig is
fut, igaz most már Ifjúsági Üzleti
Program
néven,
és
ajánlom
mindenkinek, mert igazán jó közösség
alakult ott ki, és kétségkívül hasznos
ismereteket sajátíthattunk el.
Hogyan éled meg a ballagást?
Szomorú távozás, a legszebb évek
magad
mögött hagyása, várva
várt szabadulás, vagy csak egy
mérföldkő a sok közül?
Mindegyik egyszerre! Szomorú
távozás, mert gyakorlatilag ezek
között az emberek között nőttem fel,
ők azok, akik most is körülvesznek.

Nyolc év elég sok idő, ami alatt
végig az ő arcukat láttam. Már nem
is tudom elképzelni az életemet úgy,
hogy ők ne legyenek benne.
Nyaranként, amikor három hónapig
távol
voltunk,
tudtam,
hogy
szeptembertől újra együtt leszünk. A
ballagás azt jelenti, hogy ez a nyár
már más lesz, mert egy egészen új
társasággal fogok ősszel találkozni.
De egyszerre örömteli lezárása is
ezeknek
az
éveknek,
hiszen
egyetemista leszek, és erre büszke is
vagyok.
Remélem,
hogy
az
osztálytársaimmal tudjuk majd tartani
a kapcsolatot…

Budafoki Mira (9.c)
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Prószéky Dorka (12.a)

Közel nyolc évig vívtál, évekig
versenyszerűen. Miért hagytad
abba,
és
mennyire
volt
meghatározó az életedben ez a
sport?
Rendkívül
meghatározta
az
életemet a vívás, hiszen a szabadidőm nagy részét ezzel töltöttem.
Maga a sport nagyon fontos számomra, nem tudnám elképzelni az
életem mozgás, sportolás nélkül.
Teljesen véletlenül kezdtem el a vívást, mert az egyik barátnőm ajánlotta, még ötödikesként, hogy
kezdjünk el vívni a BSE-ben. 25 fővel

indult el egy csoport, amelyben
három évvel később már csak
hárman
maradtunk.
Majd
új
edzőkhöz kerültem, akiket nagyon
tisztelek (egyikük az olimpiai bajnok
Pézsa Tibor). A versenyek során
bekerültem
egy
nagyon
jó
társaságba, ahol nagyon jól éreztem
magam, és velük versenyeztem közel
hat évig. Tavaly márciusban döntöttem mégis úgy, hogy abbahagyom
a versenyzést, mert úgy éreztem,
hogy nincs elég energiám a suli és a
tanulás mellett rendesen koncentrálni
a versenyeken. Most decemberben
pedig egy kis időre leraktam a kardot.
De szeretnéd a jövőben folytatni
a vívást?
Igen, természetesen szeretném
folytatni, amint lehetőségem nyílik rá.
Emellett azonban szeretnék az
egyetemen is elkezdeni valamilyen
sportot, mert a csapatjátékokban is
kipróbálnám magam.
Apropó egyetem. Merre fogsz
tovább tanulni? Hova adtad be a
jelentkezésedet?
A
Corvinus
egyetem
Gazdálkodástudományi
karán
a
kereskedelem és marketing szakra
adtam be elsőként a jelentkezésemet,

ahova nagyon szeretnék bekerülni.
Emellett megjelöltem a Budapest
Gazdálkodási Főiskola több szakát is,
mint például nemzetközi gazdálkodás,
valamint
a
kereskedelem
és
marketing szakot.
Drukkolunk neked. Így ballagó
diákként milyennek látod az
elmúlt nyolc évet, milyen érzések
vannak benned a ballagással
kapcsolatban?
Őszintén szólva nagyon kettős
érzés. Rendkívül fog hiányozni az
iskola, a diákok, a barátok, a közös
programok, a vízitúrák, a sítúrák.
Nagyon szeretem ezt a sulit, mert
olyan közösséget teremt, ahova jó
tartozni. Az iskolai túrák, táborok
lehetőséget adtak arra, hogy az
osztályomon kívül másokkal is
megismerkedhessek. Minden tábor
óriási buli volt, és összehozta az
embereket. Ezeknek köszönhetően
rengeteg új, érdekes és értékes
emberrel ismerkedtem meg. A másik
oldalról viszont nagyon kíváncsi
vagyok, hogy mi lesz, hogy lesz,
hogy milyen lesz az egyetem, az új
emberek, de persze félek az
érettségitől is. Egy kicsit…
Mi a legkedvesebb élményed, amit
tovább viszel magaddal?
Azt hiszem, szerencsére van egy
pár, de legszívesebben a tavalyi
osztálytáborra, ami Erdélyben volt,
illetve az énekkar lengyelországi
útjára emlékszem vissza. Amit még ki
kell emeljek, az a tavalyi MEP
(Modell Európa Parlament), ahol az
iskolából tízen vettünk részt, és
számomra nagyon jó és hasznos
élmény marad.
Mit
üzennél
a
fiatalabb
korosztálynak?
Talán azt, hogy ne tanulják halálra
magukat, mert nem biztos, hogy
megéri
…

Betty
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Redl Zsófi (12.a)
Az iskolában eltöltött évekre
hogyan fogsz emlékezni?
Egyértelműen jól. Persze néha
történtek olyan dolgok, amiket
szívesen kihagytam volna, de nyolc
év sok idő, és összességében a szép
élmények maradtak meg bennem.
Kik azok az emberek, akik sokat
adtak neked, és szeretnéd velük
tartani a kapcsolatot?
Szerintem az évek alatt sok
embertől kaptam olyan értékeket,
amiket elraktároztam magamban, és
majd a jövőben igyekszem szem előtt
tartani őket. Sokat köszönhetek a
barátaimnak és a tanároknak
egyaránt, mert ők voltak azok, akik
alkalomadtán egy jól irányzott
kritikával észhez térítettek. Akikkel
jóban voltam, azokkal természetesen
tartani fogom a kapcsolatot. Nyolc
év alatt elég sok ember közel került
hozzám, és velük fontosnak tartom,
hogy találkozzam a jövőben is.
Mik a további céljaid?
Egyelőre az, hogy túl legyek az
érettségin… Nyáron jó lenne sokat
pihenni, meg egy jogsit szerezni, és
szeptemberben elmenni röplabdabírói
vizsgát tenni. A jövőben okos
közgazdász szeretnék lenni, úgyhogy
ilyen
irányba
adtam
le
a
jelentkezésemet is. Aztán egyetem
után munka, majd egy szerető
család, sok kis lurkóval. Remélem,
hogy azokat a célokat, amiket
kitűztem magam elé, sikerül elérnem
egyszer.
Mi volt a legkellemesebb és a
legrosszabb élményed a nyolc év
alatt?
Hú, ez jó kérdés… A rosszra
könnyebb visszaemlékezni, mert abból
kevesebb volt. Talán az volt a
legrosszabb,
amikor
két
éve
hazaküldtek a nyíregyházi KIDS-ről,
mert kilógtunk éjszaka. Egy év
felkészülés után egy percet sem
játszottam, elég rohadt érzés volt.

Illetve rossz volt szembesülni vele,
hogy az iskola néha olyan, mint egy
kiterjedt pletykahálózat, ahol többet
tudnak a magánéletemről, mint én
magam. Emellett persze rengeteg jó
élményem
volt,
például
az
osztálytáborok (főként Erdély), a
gólyatáborok, az edzőtáborok és a
szombat reggeli meccsek 6-7 éven át.
De szerettem, amikor valaki egy
poénnal vagy egy elszólással feldobta
a szürke hétköznapokat. Ezek nagyon
fognak hiányozni.
Tervezed, hogy érettségi után
gyakran
visszalátogatsz
az
iskolába?
Talán a jövő évi gólyatáborba még
elmegyek segíteni, de nem tervezem,
hogy sokat visszajárnék majd. Tudni
kell elszakadni.
Kit tartasz a legjobb tanárnak?
Így érettségi előtt? Kézenfekvő
lenne azokat felsorolni, akik még
vizsgáztatni fognak… de inkább
olyan tanárokat említenék, akik
tényleg sokat adtak nekem, és
rendesek voltak hozzám. Persze sok
jó tanár van az iskolában (pl.
Zsombók tanár úr, aki szenvedélyesen
szereti, amit csinál, rengeteget készül
és nagyon érdekes órái vannak), de

akiket kiemelnék az Örs atya, Tengely
tanárnő, Schulek tanár úr és
Simonkay tanárnő, azt hiszem ők
tudni fogják, miért rájuk gondoltam.
Reméljük, hogy még sokat látunk
az iskolában, és sok sikert a
jövőben!
Köszönöm.

Rendek Réka
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Somogyi Kristóf (12.a)
Somogyi Kristóf már sínen van.
Sok
mindent
kipróbált,
a
szavalóversenyek
izgalmát,
a
színpad varázsát. De hol a
célállomás?Melyik egyetemre készülsz?
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki
karán
szeretném
tanulmányaimat folytatni. Igaz, hogy
az iskolában folytatott tevékenységeim nem mutatják, de én inkább
reálos vagyok. A színjátszás, a szavalás, az irodalom egyfajta szórakozás
számomra, amit „csupán” szerelemből
csinálok.
Útravalóként mit viszel magaddal
az Alma materből? Mi a legszebb,
legvidámabb emléked a suliból?
Ezen még nem gondolkoztam,
majd kiválasztok valami értékeset a
suliból, és azt viszem. A viccet
félretéve, értem a kérdést és a
válaszom, hogy emlékeket, amelyekből majd később élni fogok.
Legszebb élményből annyi van,
hogyha leírnám, a Háború és béke
novellának tűnne mellette. Egy párat
azért kiemelek: 2005. ápr. 28.,

diákszínpados próbák és előadások, énekkari turnék, az orfűi
osztálytábor, Csohóval hülyülés
a menzán, Fociszter meccsek,
szalagavató, folyosón köszönések,
röhögések,
netcafé
(melyet Csohóval mi fedeztünk
föl!). De ez tényleg csak töredék.
A Kávéházban belekóstoltál a
színészet bájitalába, a Vízkereszttel átestél a tűzkeresztségen, míg végül A mi kis
városunkkal
felnőttél
az
önálló férfilétre. Mit jelentett
számodra a diákszínpadi
munka, melyik szereped tetszett legjobban?
Az iskola értelmét jelentette.
Ha nincs a diákszínpad, valószínűleg egy elég szürke ember
lennék,
egy
igazi
Akakij
Akakijevics. A diákszínpad naív
kisﬁúból érett – vagy legalábbis
érettebb – emberré tett. A próbák
során sok diákot és tanárt ismertem
meg közelebbről, akik közül remélem
egy-kettőt a barátomnak mondhatok.
Az első szerepem – Trappola -

nagyon tetszett, és tetszik még most
is. Nagyon hálás szerep volt, ráadásul
az első, úgyhogy nagy öröm volt
számomra,
amikor
az
egyik
előadáson
az
osztálytáraim
a
meghajlásnál a nevemet skandálták.
(Köszi! ) Fabiano annyira nem állt
hozzám közel, de azért szerettem a
Vízkeresztet. George Gibbs pedig a
beteljesült álom volt.
Végül hadd adjak én is egy
„aranyat” útravalóul: „Előtted a
küzdés, előtted a pálya. / Az
erőtlen csügged, az erős megállja.”
Ha rögös lesz az út, te majd
kisimítod – és reméljük, hogy nem
a négyes metró útvonaltervezésétől vonulsz nyugdíjba...
Pedig erre minden esély megvan.

Kiss Emma (10.a)
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Hogy tetszik: dr. Szabó Dóra?
Emily Webb. Biológia ide vagy
oda, én vagyok édesanyja a
világot jelentő deszkákon. Nekem
vallotta be, hogy egész életében
szónokolni fog, olyan jól sikerült
beszéde a Growers Corners-i
középiskolában. Meglepő-e ezek
után, hogy jogásznak készül? A
bíróságon
majd
eleget
szónokolhat. De miért jogász
leszel, miért nem színésznő?
Sem a színészkedés, sem a
jogászkodás nem volt gyerekkori
álmom.
Most
volt
alkalmam
kipróbálni a színészetet, adok hát egy
esélyt a jognak is. Aki ismer, tudja
jól, hogy szeretek véleményt formálni,
amit aztán nem is rejtek véka alá.
Életem meghatározó szakasza volt a
darabra való készülés, próbák.
Megtanította nekem, hogy kemény
munka nélkül nincs eredmény.
Különben, ha jól belegondolunk, nem
is áll olyan távol egymástól a két
szakma. Csak a színpadon más
bőrébe bújunk.
Az iskolai közéletben is tevékeny
voltál. Felelős a diákkamara
külkapcsolataiért.
Milyen
kapcsolatokat építettetek ki a
küllel?

Még nem voltam a diákkamara
külügyi szekciójának elnöke, amikor
szervezőként már részt vettem a

dévai
karácsonyi
dobozgyűjtő
akcióban. Az iskolai kórussal többször
is vendégszerepeltünk a ciszterciek
pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában.
Ennek az ismeretségnek köszönhetően
fogalmazódott meg bennem a
gondolat, hogy szorosabbra kellene
fűzni a ciszter iskolák közötti
együttműködést. 2006 őszén Pécsre
látogattunk,
és
kölcsönösen
bemutattuk az iskoláinkban működő
diákszervezeteket. Felvettük a kapcsolatot a
Váci Piarista Gimnáziummal is, és vendégül
láttuk őket a tavalyi
záróbulin. Jó lett volna
a külföldön működő
ciszter iskolákat is bevonni a programba. De
kell feladat az utánam
jövőknek is!
És milyen a SZIG
külső szemmel? Hát
belülről?
Az iskolánkba látogatók közül szinte mindenkit megragadott az
épület szépsége, és a

falakból áradó történelem. A vendégeknek nagyon tetszett az a közvetlen stílus, ami nálunk a tanár-diák
kapcsolatot jellemzi. Sokan irigyelték
a pezsgő közéletet is. Ez talán a
közös programoknak – bálok,
sportnap, Simplex – köszönhető. Jó
érzés volt ezeket hallani, bár belülről
nem csak a szépet látjuk. Mert
közvetlen kapcsolat ide vagy oda,
rossz jegyeket is lehet szerezni a
Szent Imrében!
Mi volt a legszebb élményed az
itt töltött évek alatt?
Sok apró emlék. Számomra ez
alkotja azt a hangulatot, ami a
gimnáziumi éveket jelenti. Minden
„szentimrésként” eltöltött nap másért
volt különleges. Gyerekként jöttünk
be, és majdnem felnőttként távozunk
innét. Osztálytársaimmal akaratlanul
is alakítottuk, és közben kiismertük
egymást. Nekem ez a folyamat a
legmegkapóbb.
Négy szócskát üzenek, vésd jól
kebeledbe… Te mit üzensz az
utánad jövőknek?
Ettől a kérdéstől kicsit féltem.
Nehéz rá nem közhelyesen válaszolni.
Én még keveset éltem ahhoz, hogy
életbölcsességeket osztogassak nálam
alig néhány évvel ﬁatalabbaknak.
Hadd búcsúzzam inkább Emily utolsó
szavaival: "Olyan gyors ez az egész.
Rá sem érünk, hogy megnézzük
egymást. Ezt nem tudtam. Hát ez
mind megtörtént, és mi észre sem
vettük. (…) Csodálatos vagy világ,
csodálatos. Senki, senki nem bír
felfogni.”
Hát Isten áldjon, édes lányom! És
búcsúzóul fogadd meg anyád
jótanácsát: rágd meg jól a
szalonnát, az melegen tart hideg
napokon.
Mrs. Charles Webb
(Emma Kiss, 10. A)
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Taller Borbála (12.a)
Első kérdésnek kissé kommersz:
Milyen érzés végzősnek lenni?
Erre az a kommersz válasz, hogy
ambivalens. Az igazat megvallva nekem kicsit rossz, mert sajnálom, hogy
elment ez a nyolc év. Persze mindenkit feszélyez az érettségi - így
közeledve felé egyre jobban -, de

valójában nem ez a fő dolog, ami az
embert
tizenkettedikesként
nyomasztja – legalábbis az év
nagyobb (eddigi) részében. Annak
viszont nagyon örülök, hogy nem
mondják meg nekem napról napra,
mit csináljak. Úgy értem, én
dönthetem el, mit tanulok, mikor
vizsgázom, mit adok le stb. Azért
majd az egyetemi életnek is lesznek
nagy előnyei
…
Jó volt ez a nyolc év ugyanazzal
az osztállyal?
Szerintem igen. Az elején teljesen
mások voltak a viszonyok, a „baráti
körök”, de a nyolc év alatt igazán
kiismertük egymást - ami persze
néha előny, néha hátrány - de
születtek igaz és tartós barátságok is.
Milyen
a
kapcsolatod
az
osztályoddal?
Nem vagyok az a „mindenhol ott
vagyok és én vagyok az osztály

közepe” típus, de jól érzem magam
velük. Főleg a lányok között alakult
ki az én társaságom.
Miért épp ide jöttél? Szüleid is
segítettek, vagy saját választás?
A családommal együtt határoztunk
úgy, hogy ide jövök, bár én maradni
akartam az előző iskolámban. Végül,
visszagondolva, sokkal jobban örülök,
hogy a szüleim rábeszéltek, hogy
váltsak.
Volt kedvenc tanárod?
Schulek tanár úrhoz kerültem a
legközelebb - emberileg tőle kaptam
a legtöbbet a nyolc év alatt.
Szendrődy tanárnőt nagyon szerettem, de sajnos leadott minket. Benne
azt becsültem, hogy őszinte és
kritikus a diákjaival szemben,
mindemellett jól tanít.
Úgy tudom, röplabda-csapatkapitány is vagy. Milyen feladattal, felelősséggel járt ez?
Régen Labundy Kati volt a
csapatkapitány, ő tavaly ballagott, és
én nyolcadik óta töltöm be ezt a
tisztet. Az a játékos lesz csapatkapitány - azt választják meg -, aki a
pályán - meccs közben - tudja
biztatni, „felspannolni” a többieket.
Olyan ember kell, aki jó játékos, van
önbizalma és tud önteni másba is.

Megválva az iskolától - hova
tovább?
A SOTE valamelyik karára. Gyerekeket lenne a legjobb gyógyítani, de
majd meglátjuk. Egyelőre a legfontosabb, hogy bejussak. Remélhetőleg
sikerül…
Miért éppen ide? Mióta tudod,
hogy orvos akarsz lenni?
Voltaképp sosem akartam mást
csinálni. A szüleim mindketten orvosok, gyakorlatilag ezen nőttem fel.
Az tetszik benne, hogy mindennap
más - változatos, hiszen minden ember, minden eset különböző. Attól érdekes, hogy a fejemet, a tudásomat
kell használnom.
Mindemellett jut másra is időd?
Van valamilyen hobbid?
A röpin kívül bármilyen sportot
szívesen űzök, ilyen például a síelés
is. Olvasni is szeretek, de az utóbbi
időben sajnos nemigen volt rá időm.
Végezetül: mi fog leginkább hiányozni ebből a nyolc évből, az
iskolából?
Főleg a röplabda. De nagyon szerettem ezt a „folyosói hangulatot”,
meg azt, hogy viszonylag sok szabadidőm volt.

Papp Kinga (11.b)

ARANYKÖPÉSEK

Bencze Dávid tanár úr:
"Neked meg mit kell mindenbe belebődülnöd, mint egy kérődző bika?!"
Pesty Ágnes tanárnő:
"Magának meg ki engedte meg, hogy elhúzza a függvényt?!" (függönyt...)
Vincze tanár úr örökbecsűje, bár itt a szituáció is vicces volt:
"Kért engedélyt, hogy fölvegye a tollat a földről?"
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Túra a gondolataimban és emlékeimben
BOLDOG GIZELLA

Hát elérkeztünk a végére… Itt
állunk, ahol számot kell vetnünk!
Akkor vessük is bele magunkat!
„Üdvözlök mindenkit itt „A túra a
gondolataimban és emlékeimben”
vetítésén! Kérem, ﬁgyeljenek arra,
hogy sok minden torzuláson ment át,
és mégis így az igazi, sok minden
megszépült, és mégis talán ijesztő is
lett!
Első emlékem a gondolatok sorában
balra látható, fent a sarokban, egy
kis polcra helyezve! Itt van néhány
apró bábu, meg egy nagyobbacska,
de az valami miatt egészen új. A
fénye még nem kopott meg, festéke
egyben van repedések nélkül. Nézzük
csak! Ez bizony egy tanárnő! Na de
nem valami papírból hajtogatott,
gyenge, „elfújja a szél” fajtából…
nem, dehogyis. Ezt keményfából
faragták sok-sok munkaóra árán.
„Akkor nézzük meg a mellékelt
videóanyagot” – javasolja a kísérő.
„Hmm… érdekes. Látják kedveseim?
Ugye, milyen különös? Ugyan, ez
már a harmadik osztályfőnöke ennek
a kedves bábseregnek? Nem lehet!
Pedig mégis! Na de hogy hívják?
Hangosítsuk csak fel! Hú, Bessenyei

ÉS

BOLDOG JACINTA MARTO

OSZTÁLY

Eszter? Nem, nem, ő Berzsenyi. Igen,
gratulálok, van egy ilyen magyar
költő is! Csak ő Dániel volt.
Na de ne kalandozzunk el
ennyire… Nézzük meg tetteit szépen
sorjában!”
A következő polchoz fordul
vezetőnk, egy poros bakelitet emel le
onnan, mellé meg egy szalagos
magnó tekercsét. Ezzel a szöveggel:
„Na, ezen rajta van minden, amit
tudnotok kell erről a társaságról,
ráadásul
kronologikusan,
hogy
könnyebben megértsék még a
matekosok is!” – ezennel elindult a
vetítés a „túrázóknak”.
„...most dőljön mindenki hátra, a
ballagók közül a B-sek kerülnek sorra,
Berzsenyi tanárnő pereputtya…”
„Kezdetben volt az ige, és az ige
Istennél volt, és Isten volt az ige!” –

(12.B)

hangzik az egyik teremből a kórus
mormolása. Benyitunk, és látjuk, hogy
a 6.B kegyetlenül magol valamit a
hittanórára. Hosszas töprengés és
kérdezgetés után kiderülne… jaj, de
mi történik? A vezetőnk beleteker a
ﬁlmbe, mondván, ez úgysem annyira
lényeges pillanat, hiszen először és
utoljára volt ilyen… na de a többi!
Most megállítja a rohanó szalagot.
Hol vagyunk? Valami réten… nem is
rét ez, egy tisztás…
Hol vagyunk? Jé, ez Kurtabérc. Az
egész bábsereg a polcon felül és
felmorajlik! Úgy látszik, valami emlék
idéződött fel bennünk… nézzük a
ﬁlmet, és egyre jobban elszorul a
szívünk, hogy nem lehettünk ott
ezzel a boldog csapattal, akit vezet
az ofőjük. Látszik rajtuk, hogy valami
lelkigyakorlaton vannak, és az is,
hogy lelkük még teljesen tiszta,
tele
lelkesedéssel,
őszinte
megnyilvánulásokkal.
Á, újabb tekerés. Hova megyünk?
Hova rohanunk? Hisz még oly ﬁatal
az idő! Vezetőnk erre szárazon annyit
felel, hogy tudja, de sietni kell,
szüksége van a helyre egy másik
csoportnak is. Ők is szeretnének
ﬁlmezni
… Rendben, gondoltam, annyiban
is hagyom akkor a kérdezősködést…
ő a főnök tudja, mit csinál…
Következő állomás egy vita. Miről
vitáznak? Újabb kirándulás van
előkészületben, és nem tud dönteni
az osztály, hogy hova menjen. Annyi
kínálkozó lehetőség van, de nem
kíván közösködni senkivel a társaság.
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Végül a meddő vitában a hazaﬁas
gondolatok vágnak utat, hiszen a
tömegből kiválva egy hang annyit
mond csak: „Erdély!”. Ezzel el is dőlt
a következő helyszín. Itt egy remekbe
szabott túrát láthatunk rengeteg
élménnyel és lelki tartalommal.
Látszik a ﬁatalokon, hogy élvezik
rettenetesen. De álljuk csak meg egy
pillanatra! Ezek már nem azok a
kicsik, akiket az imént otthagytunk…
de mégis olyan ismerősek. Ezek azok
a gyerekek, de két-három évvel
később… Ej, mennyit változtak! Juj,
de mi történt? Az egyik embernek
megsérült valamije.
Erre egy ﬁú mögöttem két sorral
ordítva felugrik, fogja a vérző ujját,
és kifut a vetítésről… Meredten
nézünk a vezetőnkre… lehetséges ez?
Létezik ilyen? Egykedvűen felel a
kérdő tekintetekre: „Megesik. Vannak
olyanok, akik beleélik magukat a
jóba, és a végén hasonlókat
produkálnak.”
Újabb ugrás az időben, most
mindenki olyan szép, öröm rájuk
nézni! Látszik az osztályfőnökön is,
hogy rettentően büszke. Mi lehet ez?
Valami szalagot tűznek a gyerekek
mellére. Akkor ez biztosan a
szalagavató! Még meg sem fogalmazódott
a gondolat a fejünkben, máris
megjelenik valami a pólónk bal
oldalán, a szívünk fölött ott, ahová a
március 15-i ünnepségen a kokárdát
szoktuk tűzni, és tűztük is az
iskolában nyolc éven át. De ez nem
kokárda, nem is kör alakú, hanem
masniszerű… most már látjuk
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kibontakozni a színét is…
világoskék. Felnézünk a ﬁlmre.
Döbbenet
suhan
végig
soraink között, több lány
sírva fakad. Ezek mi vagyunk!
Csak ﬁatalon! Istenem, ezekre
nem is emlékeztem! És a
nagy
tánckészülődés,
az
elegáns hófehér báli ruhák
meg a szmokingok, vagy a
pörge kalapos mellényes
vidám kavalkád ? Hát
valóban megtörtént ez, a tomboló
tapsviharral a végén?
Már majdnem elfeledtem a
tanáraimat, a kalandokat, a nevetéseket
és a közös vigasztalásokat, a
biciklizéseket és lebukásokat matekvagy ﬁzikaórán a puskázás miatt, az
alkudozásokat, hogy mikor legyen és
mikor
ne
a
doga,
legyen-e
verstanulás vagy sem.
Szemünk elhomályosul az érzelmek
áradásától. De a vezető csak
mosolyog, és mintha magasabb is
lenne, mint volt. Erre hirtelen elfordul,
és lerántja a maszkját.
Mikor visszafordul, meglátjuk az
osztályfőnökünket, Berzsenyi tanárnőt,
csak kicsit talán idősebben, de
sugárzik róla a büszkeség és az
öröm, hogy viszontláthat minket!
Büszke ránk és arra, hogy az ő
regnálása alatt miket vittünk véghez,
de talán a leginkább arra, hogy mivé

. . .
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lettünk.
Mindannyian
családos
emberek vagyunk, talán megtaláltuk
számításainkat is. Ekkor leáll a ﬁlm,
és mind egymásra meredünk.
Szakállas férﬁak és csinos asszonyok,
ki szemüvegben, ki anélkül, ki a
párjával, ki a gyerekeivel ül a
sorokban és csodálkozik. Miként
lehetséges az, hogy egész eddigi
életünkben nem is vettük észre
egymást, és elfeledtük a régi szép
időket? Lángoló arccal borulunk
egymás nyakába és üdvözöljük a
másikat.
A búcsúzkodás után mind felállunk,
utat engedünk a tanárnőnek, és
kivonulunk a teremből, ki az egész
épületből, végig az osztályfőnök
megy az élen, és mi szép sorjában
utána, mint egy igazi osztály. Kint az
épület előtt nagy tömeg áll és
üdvözölnek. Ekkor vesszük észre
magunkat, hogy nem is azok az
öregek vagyunk, akik elindultak,
hanem a ballagó osztály, csak az
előbb a gondolatainkba mélyedve
emlékeztünk vissza a régmúltra. Eddig
kissé sietve haladtunk ki a házból, de
most mind lelassítunk, hogy később
távolodjuk el a régi épülettől. Végül
visszanézünk, és lehelünk egy
benedicitét az iskolának és egy
viszlátot
az
emlékének,
azzal
tovatűnünk a tavaszi napfényben…
Tóth Dani (12. B)
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Interjú az osztályfőnökünkkel, Berzsenyi Eszter tanárnővel
Zsuzsi: Miért választotta a tanári
pályát?
Mert szerettem iskolába járni, és
szerettem olyan emberek között
lenni, akiktől sokat tanulhatok. Volt is
benne részem a Trefort gimnáziumban. Az
volt a meggyőződésem, hogy hozzám
hasonlóan a többi gyereket is nagyon
érdekli, amit az iskolában tanítanak,
szeretnek tanulni, okosodni.
Dani: Milyen érzés volt átvenni
egy teljesen új osztályt, ráadásul
harmadik osztályfőnökként? Nem
volt egy kicsit ijesztő?
Az osztály átvételénél nagyon
befolyásolta a döntésemet, hogy
választhattam egy kilencedikes osztály
és köztetek. Mivel ugyanannyi idős a
kisebbik ﬁam, mint ti, ezért úgy
gondoltam,
hogy
veletek
is
könnyedén barátságban tudnék lenni,
mert van otthoni tapasztalatom
benne. A két korábbi osztályfőnökötök
pedig nem ijesztett, mert rengeteg
tetterő volt bennem. Akkor biztos
voltam benne, hogy meg tudom
oldani ezt a feladatot…

Zsuzsi: Miért pont a Szent Imre?
Az iskolát tulajdonképpen a ﬁam
választotta, mikor ideköltöztünk.
Ekkor hat éves volt, amikor is erre
sétáltunk, és ő megnézte ezt a
gyönyörűen kivilágított templomot és
iskolaépületet. Erre megkérdezte,
hogy „Ez itt micsoda? Mert ha egy
iskola, akkor ide fogok járni, mert
nagyon szép!” Eme eseményre aztán
várni kellett még négy évet, mire
felvették és utána gyakorlatilag az ő
fogadóóráján hallottam meg, hogy
szükség van tanárra, én pedig épp
munkát kerestem.
Dani: Bizonyára volt a tanárnőnek
egy elindított koncepciója, hogy
hogyan és miként formál egy kis
csapatot az osztályunkból. Ez
hogyan változott meg az idők
folyamán? Ha sikerült megtartani
belőle valamit, akkor mi volt az?
Hogy érzi a tanárnő, sikerült a
„csapatépítés”?
Hát, nem volt más koncepcióm,
csak az, hogy ha szeretettel meg jó
példával nevelek egy csapatot, akkor
az csak jó lehet!

Zsuzsi: Mi volt az első dolog,
ami eszébe jutott, mikor meglátott
minket?
Egy bizonyítványosztáson láttalak
titeket először. Ott nagyon tetszett,
hogy egy ilyen aranyos, eleven,
őszinte és kedves kis csapatot kapok.
Nagyon boldog voltam vele, sőt
vagyok most is! Ha arra a fényképre
nézek… (és nevet).
Zsuzsi: Miért pont Boldog Gizella
lett a védőszentünk Jacinta Marto
mellett?
Jacintát az iskolától kaptuk, nagyon
tetszik és szeretem, de úgy éreztem,
hogy a gyermeki alakja nem tud elég
használható tanácsot, példát adni az
osztálynak, amit akár elő tudok venni
és felhasználni. Gizellát pedig azért
választottam, mert egyrészt az
Árpád-házi szentek és boldogok közé
tartozik, másrészt az én hitem nagyon
erősen kötődik a nagymamámhoz,
gyakorlatilag neki köszönhetem. Őt is
Gizellának hívják. Azonkívül Gizella
bátor és kitartó családanya volt, és
számomra jó példaképnek tűnt az ő
hosszú és munkás élete.
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Zsuzsi: Közel kerültünk-e ahhoz a
képhez, amilyennek a tanárnő
elképzelte az ideális osztályát?
Az nagyon jó, hogy amikor valami
miatt meg kell felelnetek, mondjuk
látogatónk van, akkor pontosan
olyanok vagytok, ahogy elképzeltem.
De az egyszerű hétköznapokon meg
soha! Pontosan olyan az egész, mint
az anya meg a gyermek viszonya,
hogy otthon nem engedelmeskedik
és visszafelesel, de ha hirtelen meg
kell mutatni, hogy „én vagyok a jó
kisgyereke a mamának”, akkor
tökéletesek vagytok. A hétköznapokon
azért van még mit javítani
… de ezek
a különleges alkalmak talán még
inkább megbecsülendők, hiszen tényleg
ritkák, mondhatni ünnepélyesek.
Zsuzsi: Melyik programra emlékszik
vissza szívesen, és melyek voltak
meghatározóak a tanárnő számára?
Talán az egyik legkedvesebb
emlékem az első osztálykirándulásunk,
mikor a hegyre fölfelé futottatok
versenyt Bencze Dávid tanár úrral,
mikor
„Adj
király
katonát”
játszottunk a mezőn… Épp nemrég
találtam erről a kis túránkról képeket,
és újra felrémlett ez a kedves emlék.
Számomra nagyon sokat jelentett a
miskolci
lelkigyakorlat
is
a
jezsuitáknál. Itt úgy éreztem, hogy
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komoly lelki feladatokra is képesek
vagytok, hogy meg tudtok nyílni
egymás előtt, és ilyenkor csodálatos
gondolatok fogalmazódnak meg a
lelketekben. Továbbá nagyon büszke
vagyok a sportolóinkra is, akik
öregbítették az osztály hírnevét
különböző kupákkal és érmekkel.
Olyanokkal, mint most ez a röpigálás
első helyezés… persze ezt el is
vártam, hiszen hogyan nézne ki az,
hogy a legnagyobbakat megverik a
kicsik?
Dani: Most így érettségi előtt
mennyire félt minket a tanárnő?
Ezt úgy értem, hogy mennyire
tartja esélytelennek a magunk elé
kitűzött célok megvalósítását?
Lehetetlennek tartja-e a feladatot,
hogy mi átmenjünk az érettségin?
Ez nagyon tantárgyfüggő, de a
sikeretekhez nyilván hozzá fog járulni
az
is,
hogy
az
érettségi
követelmények most kicsit lejjebb
mentek, mint eddig voltak. De
rettentően bízom benne, hogy a
külső máz alatt azért csak tudtatok
ﬁgyelni és megmaradt valami azokból
a dolgokból, amit hallottatok az órán.
Még akkor is, ha a lelkiismeretes
munka nyoma arcotokon ritkán
látható, de tudom, hogy erősek
vagytok, okosak, szépek, és képesek
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megoldani a legnehezebb helyzetet is
egy kis odaﬁgyeléssel.
Dani: A pályaválasztásainkat hallva
mit gondol a tanárnő, megfelelő
életutakat tűztünk ki magunknak,
vagy esetleg túl- illetve alulértékeltük
saját képességeinket?
Úgy gondolom, hogy nagyrészt
sikerült eltalálnotok azokat az utakat,
melyekkel sokra vihetitek az életben,
és passzol is a személyiségetekhez.
Csupán egy-két embernél gondolom
azt, hogy nem a számára megfelelő
utat választotta. De ki tudja, lehet,
hogy a jövőben rájön, hogy más illik
hozzá igazán, vagy kiderül, hogy én
ismertem félre, és az önmaga által
kitalált élete lesz a sikeres. Remélem
inkább ez utóbbi fog bekövetkezni!
Dani: Ha most előremehetne a
tanárnő az időben, megnézné az
osztályát 10-15 év múlva, hogy mi
lett
az
egyes
emberekből?
Reménykedik olyanban a tanárnő,
hogy a következő Nobel-díjas az
osztályból kerül majd ki?
Természetesen jó lenne egy
Nobel–díjas mondjuk irodalomból, és
az igazat megvallva el is várnám a
rengeteg munka alapján, amit az
óráitokba fektettem! Még szép,
hiszen oly sokszor megnyilvánult az
írói illetve költői vénátok, a
művészetek szeretete. Szinte teljesen
biztos
vagyok
benne,
hogy
mindegyikőtök sikeres és boldog
életet fog élni, hiszen minden
adottságotok és lehetőségetek megvan
rá! Egyelőre őszinte kíváncsisággal
állok a tízéves érettségi találkozó elé!
Dani: Mit gondol, az osztályunkból
marad-e valami emlék a tablón túl
az iskolának? Esetleg melyik diák
lehet „örökéletű”?
Hát itt marad a zászló meg a
szalag is… meg Szent Erzsébet a
kápolna fölött… Remélem lesz olyan
közületek, aki nem csak a vicceivel és
csínyeivel írja bele a tanárok
emlékezetébe magát. Mivel ti
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csináljátok a riportot, ti juttok először
eszembe,
valószínű, hogy te, az
együttessel meg a zenéléseddel
nyomot hagysz a többiekben. Biztos
vagyok abban is, hogy a Zsuzsi a
Diákkamarával, és a sikeres Mikulásesttel maradandó élmény lesz az
utókornak, az is valószínű, hogy
Turóczi Kriszti is nagyon fog
hiányozni, mert kevesen voltak ilyen
szolgálatkészek
az
iskola
mindennapjaiban, mint ő. Góci is, akit
mindig is osztályfőnök-helyettesemként
kezeltem, és meg is felelt ennek
maximálisan, ő azonban szerencsére
visszajön Melkből, és talán a
modellező szakkört is újra kézbe
veszi. Sajnos elment egy évre, így
most hiányzik… Továbbá Véges
Andrisra is büszkék lehetünk, hiszen
sok matekversenyen
indult és
szenzációs eredményeket ért el.
Valószínű, hogy Erzsi is az állandó
„tökéletességével” beírta magát az
iskola „emlékkönyvébe”, különösen
büszkék vagyunk rá, hogy OKTVgyőztes
lett
kémiából!
A
megbízhatóan kitűnő Vukov Anna is
ezek közé az emberek közé tartozik,
őt egyébként fel is terjesztettem a
Szent Imre-díjra, úgyhogy most
szurkolhatunk neki, hogy megkapja!

amiket úgysem tud elérni, akkor
örökké boldogtalan lesz. Vannak
olyan dolgok, amiket másnak kell
elrendeznie, azokat, amiket én nem
tudok elintézni. Maximum imádkozni
tudok a sikerért. Részetekről talán
csak annyi változás történt, hogy kis
aranyos lurkókból felnőtt emberek
lettetek. Persze ez a felnőttség is
mondhatni „ünnepi és részleges”, de
akkor is feltűnik már a csírája néhanéha.

Dani: A tanárnő szerint az
iskolából mit viszünk magunkkal?
Sikerül-e majd érvényesítenünk,
esetleg továbbörökítenünk ezeket
az „ajándékokat”?
Hát nagyon örülnék neki, hogyha a
szeretetet,
egymás
elfogadását,
segítésének
érzését
sikerülne
magatokkal vinni, hogy jót tenni jó.
És hogy tanulni és sokat tudni jó. És
a legjobb a tudást és a szeretetet
továbbadni.

Zsuzsi:
Hiányozni
fogunk
a
tanárnőnek?
Nagyon! Még el sem tudom
képzelni, hogy mi lesz velem
nélkületek! Valószínűleg nagy üresség
lesz az életemben, de így legalább
több időm lesz a családomra, és
majd őket szórakoztatom meg
nevelgetem! Hiszen eddig szerényen
a második helyen várakoztak, és
drukkoltak az én eredményeimért.
Hála a türelmükért.

Zsuzsi: Mennyit változtunk a hét
év alatt, és mennyit változtattunk
a tanárnőn?
Magamról azt gondolom, hogy
megtanultam a kisebb eredményeket
is jobban elfogadni, mert ha az
ember olyan célokat tűz ki maga elé,

Zsuzsi: Tanárnő hogy tervezi a
jövőt?
Elfogad
egy
újabb
osztályfőnöki felkérést, vagy mi
voltunk az első és utolsó osztálya
a tanárnőnek?
Számomra nyilván mindig is ti
voltatok az elsők, a legek és azok is
maradtok. De lehet, hogy ha

. . .

kialszom magamat, akkor egy
ötödikes csapatot újra elvállalok, ha
felkérnek. De ez még a jövő zenéje.
Persze náluk új módszert fogok
bevetni, amit az egyik kolleginától
hallottam, miszerint „Az osztály
irányítójának kell lenni, és nem a
részének!”
Dani: Mit üzenne nekünk a
tanárnő így búcsúzóul?
Próbáljátok az élményeket értelmezni,
átgondolni, és megjegyezni azokat az
eseteket,
amikben
helytelenül
viselkedtetek, hogy megmaradjanak
intő példának. A jókat meg azért,
hogy legyen, ami utat mutasson és
támaszt nyújtson számotokra a
nagyvilágban.
Köszönjük szépen az interjút és
azokat a csodálatos együtt töltött
éveket itt a Szent Imre Gimnázium
falai között!
Készítették:
Kővári Zsuzsi és Tóth Dani
Tollbamondta: Tóth Dani
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Interjú Kelemen Fruzsival
fog történni. A következő ofőnkkel
sem igazán kerültünk fél év alatt egy
hullámhosszra… Azóta Berzsenyi
tanárnő visz minket…

Sablonkérdéssel kezdeném én is:
Hogyan kerültél ebbe az iskolába?
Volt benne személyes elhatározás
vagy a szüleid döntöttek erről?
Teljesen véletlenül alakult így. A
péterhegyi
kápolnában
egyszer
hirdetésre került, hogy jelentkezőket
várnak a Szent Imre Gimnáziumba,
és megpróbáltam. Mert miért ne?
Persze az apukám is eléggé lelkes
volt… És sikerült.
Nem viselt meg titeket a kezdeti
osztályfőnönváltás-sorozat?
Nem különösebben, mivel 5.
félévkor
ment
el
az
első
osztályfőnöknőnk. Kicsit sok volt neki
35 gyerekkel megbirkózni. És mivel az
osztály sem volt még összerázódva,
inkább csak izgalommal vártuk, mi

Melyik év tetszett a legjobban? Ki
tudod emelni valamelyiket?
Nem igazán tudok különbséget
tenni köztük, kicsit már egybefolyik a
8 év, de minden évben volt egy-egy
esemény, amire szívesen gondolok
vissza. Csak 11.-ben volt egy kicsit
nehezebb
dolgom.
Egy
év
Németország után vissza kellett
rázódni
az
osztályba,
pótolni,
osztályozóvizsgát tenni stb.… nem
volt könnyű időszak.
Volt olyan tanárod, aki megszerettetett
veled egy olyan tantárgyat, amely
korábban nem igazán állt közel
hozzád?
Az elején a történelemmel álltam
hadilábon, nem igazán érdekelt, aztán
megkaptuk Bencze Dávidot, és
kedvet kaptam hozzá. Ez kb. 7-8.-ban
lehetett.
Hogyan érzed, örülsz, hogy
nemsokára magad után tudod ezt
a gimnáziumi időszakot, vagy
inkább visszaugornál egy-két évet?
Is-is. Már szükségem van váltásra.
Az utóbbi két évben már sokalltam

Riport Tóth Danival
Mit gondolsz, miben különbözöl a
többi megkérdezett ballagótól?
A ballagókat két kategóriába
tudnám sorolni: vannak, akik túl
dimenzionálják az érettségit, és
vannak, akik alig foglalkoznak vele és
alábecsülik. Én azt hiszem, szerencsére
valahol az arany középúton vagyok.
Emlékszel még a felvételidre? Milyen
érzés most visszatekinteni az

akkori énedre?
Akkoriban még mindenből kitűnő
voltam, ez innen nézve már szinte
hihetetlen. A felvételim máig tisztán
él bennem… Pinczinger tanár úr
révén jutottam be végül is ide, ő a
családunk jó barátja, és épp ennél
fogva csak az akkori osztályfőnökjelöltemmel kellett beszélgetnem, aki
csak annyit kérdezett, hogy milyen
viszonyban állok Istennel. Szerencsére

ezt az egyhangúságot: hatkor kelni,
suliba menni, aztán hazamenni,
különórák stb. Mindazonáltal nehéz
lesz valami újba kezdeni, mert a
Szent Imre mindenképp egy biztos
pont volt az életemben.
Vannak komolyabb elképzeléseid a
jövőre nézve?
Az elkövetkező 5 évre mindenképp.
Ha
felvesznek,
a
Pécsi
Tudományegyetem
történelem
szakára megyek, ha ez nem jön
össze, szeretnék kimenni egy évre
Spanyolországba. Távolabbi céljaim
közé tartozik a spanyol szak
elvégzése is.
Mondj négy dolgot, amivel szívesen
töltöd az idődet!
A spanyol mindenképp, ezenkívül
olvasás, néhanapján úszás és alvás…
Sokat stresszelsz az érettségi miatt?
A tudatalattimban eléggé, de a
gyakorlatban még nem különösebben
foglalkoztat a dolog. Inkább a végét
látom lebegni lelki szemeim előtt…
csak kár, hogy az még messze van!
Hajrá és köszi!

Kaffka Bori (11.b)
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Próbáld meg a Szent Imrében
töltött
időszakot
jellemezni
szaggal,
színnel,
hangulattal,
esetleg ízzel!
Talán az ízzel kezdeném, mert az
mindig változik, néha édes, máskor
keserű… Édes, ha sikerül, amit
eltervezek! Az a szag, ami először
beugrik, az a jellegzetes klóros
felmosószer szaga, illetve a ﬁúvécék
szavakkal nem körülírható „illata”. Az
iskolát szerintem a legjobban a sárga
jellemzi, hiszen sárga templom, sárga
épület… Emellett talán még a zöld a
dominináns szín, az ajtók és a
szekrények miatt…
A pozitív vagy a negatív élmények
voltak inkább túlsúlyban?
Sokkal több a jó élmény, hiszen itt
kezdtem el gitározni - ami nagyon
fontos nekem -, ebben az időszakban
rengeteg barátot szereztem, és
nagyon sok mindennel gazdagított
még ez az itt töltött 8 év…Persze
van, amikor már nagyon fáradt
vagyok, és negatívumként előtör a
tanulás kényszere, de alapvetően a
pozitív dolgok voltak előtérben.

15:34

A L L A G

Page 24

M Á R

. . .

Miért pont a basszusgitár? A
zenélés
öröme
vagy
az
önmegmutatás
vágya
a
meghatározóbb
abban,
hogy
fellépsz a zenekaroddal?
Azért a basszusgitárt választottam,
mert abból indultam ki, hogy azon
csak négy húr van, ezért valószínűleg
egyszerűbb megtanulni, mint normál
gitáron játszani. Először véletlenszerűen
egy budakeszi együttesbe hívtak
játszani, ami mostanra feloszlott. A
zenélés
öröme
az
első
és
legfontosabb számomra, de az, hogy
felléphetünk, egyben egy kihívás is,
hogy a zenében mennyire tudok a
nagy közönség előtt kibontakozni,
illetve a visszajelzések is nagyon
fontosak…
A ballagással a Reminisence-t is
itthagyod?
Nem hagyom ott őket, mert
tulajdonképpen
az
együttes
majdhogynem teljesen független az
iskolától, ezért ez nem lesz hátráltató
tényező. A ballagással csak az
emlékeket, és sajnos barátokat
hagyok
magam
mögött,
bár
remélem, hogy az igaz barátságok
megmaradnak majd…

Zenei pályára készülsz, vagy
éppen ellenkezőleg valami másban
szeretnéd kipróbálni magad?
Jogi pályára készülök, megjelöltem
az ELTE-t és a Pázmányt is. A zenét
sem fogom hanyagolni, de fontos,
hogy legyen a kezemben egy
diploma, és egy biztos kereseti forrás
sem másodlagos. Ha úgy alakul,
hogy a zenélésből is megélek, akkor
nem kizárt, hogy több lesz egy
hobbinál….

Budafoki Mira 9.c
Dani, felelés
folytatódok..."

közben:

„Mindjárt

Törióra,
felelés
a
második
világháborúból. Tanár: "Meséljen egy
kicsit a korabeli miniszterelnökről!"
Dani: "Thökölyről?"
Kolek tanár úr: "A szüleimnek
gyönyörű labrador kölykei születtek..."
Kolek tanár úr arról, hogy szerinte
hogy NEM történt a teremtés:
Odaugrott egy szakállas mókus egy
varázspálcával, és puff, ott lett egy
földgolyó!”

Riport Vukov Annával
Nyolc évet jártál ide. Jó-e nyolc
évig ugyanabba az osztályba járni?
Sok, kevés vagy elegendő?
Jó volt nyolc évig ebbe az
osztályba járni, de most már azért
kell a változás. Persze kicsit sajog az
ember szíve, de idővel elmúlik.
Mi fog hiányozni?
Hiányozni fog az osztályom, a
kézilabdacsapat,
a
légkör,
a
megszokott arcok, a berögzült
szokások és az edzőm.
Volt-e kedvenc tanárod?
Kedvenc tanáraim Bencze Dávid, G.
Horváth Gyöngy és Berzsenyi Eszter,
aki mindig kiállt értünk.

Milyen volt a kapcsolatod az
osztályoddal?
Jó volt a kapcsolatom velük. Kicsit
lököttek, de szeretem őket. Sokat
kaptam
Bernitől,
Esztertől
és
Kristóftól.
Nyolc éve kitűnő vagy… sokat
tanulsz vagy inkább fogékony
vagy? Mit csinálsz sulin kívül?
Szerencsére
nagyon
jó
a
memóriám, ezt családilag örököltem.
Szabadidőmben
kézilabdázom,
táncolok és cserkészkedem.
Legkedvesebb emlékek?
Mikor Erdélyben voltunk 10.
osztály után nyáron, és mikor

Sopronban volt osztálykirándulásunk.
De kedves emlékeim közé tartozik a
nyíregyházi KIDS.
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Angolóra by Mrs.Kollár:
"Rövid időre angolul?" Kristóf:
"Kurze time..."
"A DJ elektromos hangulatot
teremt"
Mrs.Kollár:"Problems?”
Zsuzsi: "Inkább nem sorolom…"
Mit jelent: nuclear family nukleális család… (by Katona)
Védett állat = VIP animal
Mit jelent: busy social life? Szorgalmas szociális élet...
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Milyen végzősnek lenni? Milyen
érzések vannak benned, mikor
búcsúzol – örülsz, sajnálod?
Jó, hogy rangidősök vagyunk, de
rossz, hogy valaminek vége lesz.
Kicsit örülök, hogy valami új veszi
kezdetét, de fáj, hogy vége a nyolc
évnek.

25

Mit üzensz az utánad jövőknek?
Használják ki a 8/4 évet, mert
nagyon hamar vége lesz. Ne
vesztegessék az időt, bulizzanak, és
ne felejtsék el a barátaikat.

Török Kinga (11.c)

Ha azt mondom: SZIG, mi jut
eszedbe?
Sárga, ….., Pingvin, osztályom,
kézilabda.

Interjú Turóczi Krisztinával
Mik a legjobb élményeid az elmúlt
nyolc évről?
Nyolc év alatt nagyon sok érdekes
és jó dolog történt: a sok
osztálytábor és kirándulás, alapítványi
bálok, koszorúzások, szalagavató,
sítúrák és nyári táborok, edzések,
gólyatáborok, és a röpigálák, amit
idén sikerült megnyernünk.
Több évet is röplabdáztál, hogy
érezted magad az edzéseken,
szeretted A TÁRSASÁGOT?
Nagyon jó hangulatúak az edzések,
jó a társaság, összetartó a közösség.
Az edzőtáborok és KIDS-ek is
általában jól sikerültek.
Sokszor vettél részt nyári táboron

vagy sítúrán?
Sítúrán hetedikben voltam először,
azóta minden évben. A nyári táborok
pedig a nyár legjobb eseményei
voltak. Az eddigi biciklitúrákból haton
voltam. Volt, amikor sokan voltunk,
volt, hogy kevesen, de mindegyiknek
megvolt a hangulata, az elázások,
Erdély hegyei, szép tájak és jó
társaság. A nyár végét pedig már 3
éve a röpi-edzőtábor zárja.
Szereted az osztályodat? Hiányozni
fognak a barátok?
Nyolc év sok idő, ennyi idő alatt
sok barátság alakult és múlt el,
persze
a
legjobb
barátok
megmaradtak, és remélem érettségi

után is sokszor fogunk találkozni.
Biztosan sokszor vissza fogok jönni
az iskolába, mert a „Szentimrében”
eltöltött 8 évet nem lehet elfelejteni,
visszahívnak az emlékek és a
programok.
Dzsida Lilla (8.a)

Riport Szijártó Zsófiával
Miért pont ezt az iskolát
választottad?
Az iskolát tulajdonképpen a
szüleim választották, tízéves fejjel
nem sok beleszólásom volt a
dologba, de ennek ellenére eléggé
tiltakoztam, mert nem akartam
otthagyni a régi osztályomat. De hát
erről is, mint sok mindenről kiderült,
hogy nekik volt igazuk... Szóval nem
bántam meg.

Hogy tetszett ez a nyolc év?
Sok nevetés, vidámság és jó
hangulat jellemezték. Szerettem ide
járni, de azért várom, hogy vége
legyen. Várom az egyetemet is.
Milyen szakkörökre/edzésre jártál?
Nem jártam túl sokra... Volt
foltvarró szakkör még a legelején,
meg hát ugye a röplabda. Sok
sportversenyen vettem részt az
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elmúlt
években,
mint
például
futóversenyeken (bár a vége felé már
kevésbé...),
korcsolyaversenyen,
úszóversenyen,
és
sok
röplabdabajnokságon. Az iskolai
rendezvények zömén is képviseltem
az osztályt (gólyatábor, sírápolás Robi
atyával, koszorúzások stb.).
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Mióta vagy tagja az iskola
röpicsapatának? Hogy érezted
magad ebben a közösségben?
Esetleg lesz folytatás?
Talán öt éve kezdtem... de már
nem is tudom. Nagyon szeretem a
csapatot, már egészen összekovácsolódtunk. Tervezzük, hogy érettségi után is próbálunk megmaradni
csapatnak, de még meglátjuk.

Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Sok
köszönet
illeti
az
osztályfőnökömet, Berzsenyi Eszter
tanárnőt, akit nagyon-nagyon nem
kíméltünk, de nagyon sokat kaptunk
tőle, és nagyon sokat tett értünk.
Szerettem Bencze Dávid tanár úr
óráit, és Horvát Gyöngy tanárnőt.
Sok jófej tanárunk volt.

Tóth Alma (8.a)

Interjú Michelberger Gyurival
Miért éppen ebbe az iskolába
jöttél?
Mert katolikus szellemiségű, és
mert az unokatestvérem ide járt.
Tőle hallottam, hogy érdemes ide
jelentkezni.

Milyen volt a kapcsolatod az
osztályoddal?
Szeretem őket, de azt nem tudom,
hogy ők mit gondolnak rólam.
Szerintem mindegyikük a szívébe
zárt.

Mit csinálsz sulin kívül, mi a
hobbid?
Sokat zenélek otthon, sok sportot
szeretek, és ha lehetőségem van,
akkor űzöm is őket. Minden
pénteken a Regnum foglalja le,
amiben már több mint 10 éve járok,
és mostanra a saját csapatomat, a
Hiúzokat vezetem, bár a 12. év
végén már kevés idő jutott rájuk.

Ki volt a kedvenc tanárod? Miért?
Bencze Dávid, mert tőle nagyon
sokat kaptam. Meg kell még
említsem az ofőmet, Berzsenyi
Esztert, aki mellettünk állt végig.

Nyolc évet jártál ide – sok, kevés
vagy elegendő?
Így a vége felé kicsit hosszúnak
tűnik ez az idő, de mivel sok
öregdiákot hallgattam végig, tudom,
hogy később nagyon kevés és rövid
időnek fog tűnni.

Zita néni: "Ennek a háttérértéke, ha
kiscica farka tart nullához, akko sinus
kiscica farka per kiscica farka egyenlő
egy..."
Gyöngy tanárnő : "Mit tudunk a
Thálesz-körröl?" F. Kriszti: "Azt, hogy
kör alakú."
Gyöngy tanárnő: "Ez az egész
trutyi egyenlő néggyel..."

Milyen érzés végzősnek lenni?
Jó, hogy rangidősök vagyunk, de
rossz, hogy valaminek a vége.
Mi az elképzelésed, merre mennél
továbbtanulni?
Szeretnék zenei téren továbbtanulni,
melynek első lépcsője remélem a
Bartók konzervatórium lesz.
Mi fog hiányozni?
Az osztálytársaim sokáig nem
fognak hiányozni, mert valószínűleg

Gyöngy tanárnő: "Ha nem készültök, nem lesz érettségi!" Gyuri: "Mi,
elmarad???"
Gerencsér tanárnő rászólt Gyurira, hogy miért beszélget az első padban.
Erre Gyuri: "De tanárnő, csak elmondtam neki, mert nem látja a táblát."
Szikora hittanon felel, esküvőről van szó: "A kínaiaknál gyakori volt a
rizsszórás. Amennyi rizst szórnak, annyi gyerek lesz."
Szikora a hét főbűnből felel: Kevélység, tolvajság...
Robi atya: "...azt hittem, gerincre vágom magam!"
Robi atya: Gyertyaoltó... (Gyertyaszentelő és Gyümölcsoltó Boldogasszony
közötti ünnep.

sokat fogunk találkozni a suli vége
után is. A korai kelések viszont
hiányozni fognak.
Mit üzensz az utánad jövőknek?
A
11.
évet
mindenképpen
használjátok ki, hiszen abban az
évben még sok idejük van az iskola
mellett. Ja meg persze tanuljanak
sokat…

Török Kinga (11.c)
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Riport Kővári Zsuzsival

Hol tanulsz tovább? Mi érdekel a
legjobban, mivel szeretnél később
foglalkozni?
A Pázmány Információs Technológia
karára jelentkeztem, ami főleg a nyílt
napján tetszett meg, mert nagyon
érdekes volt látni, hogy mi mindent
lehet
már
az
informatikával
megcsinálni! Az informatika áll
hozzám a legközelebb, de a bioszt is
nagyon szeretem, így amikor láttam,
itt arra is van lehetőség, hogy a
kettőt ötvözzem, tudtam, ide
szeretnék jönni. Olyan szoftverek
fejlesztésével szeretnék majd később
foglalkozni, amik a fogyatékosokon
segítenek (pl. hogy lehet egy süketet
beszélni tanítani), bioszból is ezek az
idegrendszerrel kapcsolatos dolgok
érdekeltek mindig. Meg aztán az is
fontos szempont volt, hogy az iskola
szellemisége olyan, hogy „az imrés”
alapokat tudom ott folytatni, és a
környék is nagyon eredeti (8. kerület).

Nyolc évig jártál ide, hogy
értékeled ezt? Szerinted sok volt
ennyi ideig ugyanabba osztályba
járni?
Milyennek
láttad
az
osztályod?
Az első benyomáson a suliról az
volt, „te jó ég, milyen nagy!”. Az
iskolaváltás úgy jött szóba, hogy az
egyik rokonunk járt ide, és javasolta,
hogy próbáljam meg, hisz nincs
vesztenivalóm. Beiratkoztam, és nem
bántam meg. Néha a szünetekben
nézegetjük a régi képeket, és mindig
jót röhögünk azon, hogy ki mennyit
változott, vagy hogy ezek is mi
voltunk… Furcsa ilyen távolra
visszanézni az időben, hiszen nem
gondoltuk volna ötödikben, hogy az
érettségi is eljön. Hosszú idő volt ez
a nyolc év, sokszor nehéz, de
megérte azokért az emberekért,
akiket itt megismertem, őáltaluk lett
ez az időszak olyan, hogy mégiscsak
jó szívvel gondolok vissza rá.
A 25. Szent Imre cserkészcsapatban
vagy cserkész. Hogyan kerültél
közéjük?
Először
nem
itt
kezdtem
cserkészkedni, de az a budaörsi
csapat,
ahova
jártam,
sajnos
megszűnt. Tudtam, hogy van az
iskolának is csapata, közvetlenül
akkor kerültem velük kapcsolatba,
amikor meghívtak egy újonnan
alakuló őrsbe, a Pipacs őrsbe. Az idők

Bencze Dávid tanár úr magyarázataiból:
"Na, megjött az óvóbácsi, úgyhogy mindenki üljön le!"
"Oroszországban a szegénység még mindig azt jelentette, hogy
pókháló nő a budin."
"A Balkánon is éltek népek... méghozzá nem is egy!"
"Berija volt Sztálin legkedvesebb tömeggyilkosa."
A kapun belüli munkanélküliségről: "Sanyi ás, és nyolcan nézik…"
”Azért, mert lehet, hogy nem tudsz valamit, attól én még jól
tudom!”
"Béla szül hat gyereket..."
„Most meghallgatunk egy írásbeli felelőt...”

múltával már kaptam egy őrsöt, a
Tűzliliomokat, ahol segédőrsvezető
vagyok. Örültem, hogy idekerültem,
mert adott a sziges alaphoz még egy
plusz tartást, és így ballagás után is
lesz valami, ami még a sulihoz köt.
Volt-e olyan iskolához fűződő
élmény, ami nagyon mélyen
megmaradt benned?
Persze, hogy volt, például tavaly
Nusival mi csináltuk a Mikulás-estet,
amit nagyon élveztünk. Vicces volt
osztályról osztályra járni, majd pedig
este konferálni a műsort. Bár kevés
visszajelzést kaptunk, hogy jó volt-e
vagy sem, de ha nem volt panasz,
biztos jó lehetett… Ezenkívül mindig
jó buli volt a gólyatábor, ahol egyik
alkalommal az esti akadályversenyen
jól eltévedtem a fele gólya csoporttal,
de szerencsére végül rátaláltam a
helyes útra, de mondjuk az a fél óra
elég húzós volt. Az is érdekes volt,
amikor egyik röpigálán pár meccsen
én voltam a bíró, pedig akkor
tanultam meg a szabályokat.
Milyen érzések vannak benned
most, amikor búcsúzol? Mit
üzensz az itt maradóknak?
Nagyon vegyesek, igazából várom
már, hogy túl legyek az egész
érettségi mizérián, viszont most
tudatosul bennem igazán, hogy most
már csak két hét, már csak x nap…
Ezek mellett persze hálás is vagyok,
mert itt nőttem fel, és sokat
köszönhetek az itt tanítóknak, főleg
az ofőmnek, aki rengeteget törődött
az osztályunkkal. Hogy mit üzenek?
Használjátok ki az itt eltölthető időt,
mert hamar elszáll, és akkor már
nincs visszaút. Higgyétek el, ez az
iskola nagyon sokat ad, ha hagyjátok
vagy ha nem, az idő úgyis mindent
megszépít.
Ágh Nóri 10.d
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Kezdjük a végével…
BOSCO SZENT JÁNOS
…a másik oldalról, azaz bizonyítsunk indirekten, ahogy
a matekosok mondanák. Nyolc évet töltöttünk el a falak
között, és nyolc tanítási nap van hátra az iskolai
karrierünkből. Na meg körülbelül nyolc percem van, hogy
leírjam ezeket a sorokat, mert a lapzárta két nappal
ezelőtt volt, a telefonomon pedig sorra jönnek a „hol
van az írás” kezdetű sms-ek. Még mielőtt valaki
megkérdezné, elmondom, hogy itt nem a Bosco Szent
János osztály nyolc évéről lesz szó, nem fogunk évről
évre haladni, hogy megﬁgyelhessünk egy felfelé ívelő
görbét, főleg azért nem, mert ilyen görbe sem létezik.
Csak mi vagyunk „donboszkók”, 36, időnként 37 vagy
épp 35 emberke, összezárva a harmadik emeleten, egy
teremben, ami talán jobb ha meg se szólal, olyanokat
mesélhetne. Van osztályfőnökünk, időnként KA, időnként
SZA, máskor meg KN, ahogy Örkény István írta volt: a
nem kívánt kihúzandó. Volt még ötvenvalahány tanárunk
az évek során, és a nagy forgatagban szinte csak a
mellettünk ülő ember volt állandó, hát megtanultuk
szeretni a padtársunkat. Ő az, aki ápol és eltakar, no
meg adott esetben megmondja, hogy mikor volt a
kurszki csata (1943. júl. 4-20.), ha nagyon nem menne a
történelem. De nem a súgás volt a lényeges. Hanem az,
hogy ez a maroknyi ember egymásnak vetett vállal ment
végig ezeken az éveken. Összeszorítottuk a fogunkat, és
megtettünk olyan dolgokat is, amikre mindenki azt
mondta, hogy lehetetlen. Közösen álltunk ki egymásért,

OSZTÁLY

ha valaki beszélt, akkor tudhatta, hogy mindenki mögötte
áll. És ez az egy dolog mindennél fontosabb. 1956-ban
a Móricz Zsigmond körtéren /azaz a mórickán/ egy volt
szent imrés osztály harcolt Zsukov páncélosai ellen.
Tudták, hogy számíthatnak egymásra, ezt a biztonságot
adta nekik ez az iskola. Mi is megkaptuk ezt az érzést.
Persze nem csak kaptunk. Odaadtunk neki nyolc évet,
álmainkat, ártatlanságunkat, meg talán egy cseppet a
jóhiszeműségünkből is. Mert néha sajnos nem csak a
rossz, hanem a jó is elnyeri méltó büntetését, ez pedig
ritkán gyömöszölhető le torkokon, de még a gyomor
sósavnál (HCl) is erősebb oldata sem igazán oldja fel. A
feszültséget (V).
Álmodtam tegnap éjjel. Egy osztály láttam, ami
messzire utazott. Járt Kassán, Himnuszt énekelt
Rákóczinak („csak csöndben, hogy az Őr meg ne hallja
/ egyébként meg: nem-nemsoha”), Tokajig kenuzott, és ott
ünnepelte az unióba (AUB)
történő belépést, meg együtt
kereste az elveszettnek hitt
történelemtanárt
a
******
melletti erdőben. Meghódították
Lengyelhont, Krakkó csak rájuk
várt, és még arra is rájöhettek,
hogy igen: Auschwitz mai neve
Oswiecim. Aztán Zakopane jött:
„Tudják, mit egyenek? Sajtot
almával!
Hát
az
valami
„esszéletlen”…”.
Ezt
is
megtanulták. Megismerhették,
hogy miért is „Polak, Węgier,
dwa bratanki, i do szabli, i do
szklanki.” Azaz: lengyel, magyar
két jóbarát, együtt harcol s issza
borát. /Vagy inkább: lengyel,
magyar két jó haver, együtt küzd
és együtt vedel./ A szalagavatón

osszeszerk:Pingvin 3 final.qxd

2007.04.25.

B

15:34

A L L A G

az egyik legeredetibb produkciót adták elő, a keringőt
meg egy picit elkeverték, de csak annyira, hogy legyen
mire emlékezni évek múlva is. Sírtak a szalagtűzés után,
az osztályvideó megnézéséhez pedig leültek a terem
közepére, hogy a legjobb helyről ﬁgyelhessék. Őket.
Felébredtem, bejöttem az iskolába, és ez az osztály állt
velem szemben. Amikor megjelenek, mosolyognak,
köszönnek, és nem csak azért, mert nálam van a kulcs,
és végre beengedem őket. (Ugye?)
Van, amit nem lehet leírni. Van, amit nem lehet
megfogalmazni, nem lehet szavakba önteni. Mert vagy
nagyon közhelyes lesz, vagy nagyon patetikus. Esetleg
mindkettő, és akkor meg ki is röhögnek érte. Pedig ez
van, ezt érzem: örülök bemenni reggelente. És hányszor
mondtuk, hogy ha vége, soha vissza se nézünk. Hányszor
átkozódtunk, fejeket követeltünk, mert valami megbántott
minket. Most meg a szalagavató is messzi emlék, az
érettségi pedig egyre fenyegetőbben lóg a fejünk felett.
Ránk fog esni, de mi számítunk rá, nagyot fog ütni, de
nem fogunk összeroskadni alatta. Ha valaki meginog, a
többiek erősebben tartják, ha valaki elesik, azt felsegítik,
és amikor az egésznek vége, együtt iszunk majd, a saját
dicsőségünkre. Az utolsó napon ott állunk majd, egymást
nézzük, és nem értjük, hogy mi is történt. Az előbb még
1999. szeptember elseje volt /te szent ég, de rég volt/,
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szerdai nap, és az első óra a Szent Imre Gimnáziumban,
most pedig 2007. május ötödike lesz, és az utolsó
osztályfőnöki óra. Nem értjük, mi van velünk. Felnőttünk,
és belépünk az életbe. (Ahogy Karinthy mondaná: „Mint
aki halkan belelépett, / Valamibe... s most tüszköl s
ﬁntorog…”)
Akkor elkezdhetünk kimászni belőle, most, hogy ilyen
jól beleléptünk. De menni fog, menni fog, és ha minden
ellenünk szegődik, akkor is együtt kiáltjuk a világba: Mi
donboszkók vagyunk!
Pusztai Péter (12.c)
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Riport Kovács Norbert tanár úrral, a 12.c osztályfőnökével
Nagyon sokat változott az osztály, kicsit mintha
lenyugodtatok volna. Nagy többségetek nagyon
céltudatossá vált az érettségi közeledtével, nagyon sok
különórára, előkészítőre járt el a társaság. Kevesebb időt
vagytok együtt, mint régebben. Ennek ellenére úgy
érzem, nagyon jó az osztályközösség, bár ebben nekem
nem túl sok érdemem van. Elődeim megalapozták az én
munkámat. Sokan nagyon megkomolyodtatok, páran
pedig még keresitek önmagatokat.
Végre egy olyan kérdés, amit jobb feltenni… mint
válaszolni rá. Mi az általános vélemény az osztályról,
nehéz velünk bírni?
Könnyű volt veletek dolgozni, mert nagyon sok
mindenben önállóak voltatok. Mindig volt valaki az
osztályban, aki segítségemre volt. És volt egy csodálatos
osztályfőnök-helyettesem, Csombó Emese tanárnő.

Kezdjük a kellős közepén, a mi történetünkkel. Adott
volt a helyzet, két osztályfőnököt fogyasztottunk
„reggelire”, 6 éve voltunk együtt, miért döntött úgy
a tanár úr, hogy elvállal minket, mit szólt az
ötlethez?
Érdekes érzések kavarogtak bennem, amikor felmerült
a nevem mint osztályfőnök, de kihívásként kezeltem.
Nem mondom, hogy azonnal döntöttem, kicsit
vacilláltam, de örülök, hogy elvállaltam. Ha újra döntenem
kéne, ismét igent mondanék.
Mik voltak a tervek, elvárások magával és velünk
szemben, mennyire valósultak meg?
Az iskola vezetősége mindenképp egy olyan embert
akart az osztály mellé, aki régebben tanítja a társaságot.
Így kerültem én a képbe. A célok között szerepelt, hogy
minél jobban együtt tartsam a csapatot, és a ránk váró
két évet tartalommal töltsem meg. Hogy mennyire
valósult meg? Jó kérdés. Már most sok mindent másképp
csinálnék, más döntéseket hoznék. Bár erre a kérdésre ti
tudnátok válaszolni, hiszen ti éltétek meg velem az elmúlt
két évet. Nagyon nehéz egy osztályt 11.-ben elkezdeni
formálni, keretek közé fogni, irányítgatni.
Sok „személyi változáson” ment át az osztály,
mennyire érezhető ez rajtunk, változtunk akár
ezalatt a két év alatt?

Legszebb emlékek?
Nagyon sok szép dolog történt velem ez alatt a két
év alatt, de amire mindig szívesen fogok visszaemlékezni
az a szalagavató bál és az arra való felkészülés. Nagy
öröm volt nekem ott együtt látni a társaságot. Azért az
első osztályfőnöki óra is emlékezetes volt, amikor
beléptem a tanterembe és tapssal fogadtatok…
hátborzongató érzés volt.
És egy dolog a sötét oldalról, mélypont?
Mélypont? Hát volt. Osztálytársaitok elvesztését
nagyon sajnáltam. Aztán a tavaszi osztálykirándulás
elmaradása. Nehezen éltem meg, hiszen az osztály örült
az ötletnek, utána pedig szinte mindenki lemondta. A
szokásos szétszórtság, „majd hozom” típusú igazolások,
dohányzás meg ilyenek.
Mit gondol a tanár úr, mennyiben volt hatással az
életünkre, és fordítva…?
Sokat változtunk együtt, ki pozitív, ki negatív irányba.
Úgy gondolom, inkább pozitív irányba, már akin lehetett
fogást találni, mert nem mindenki hagyta magát. Én is
sokat változtam, komolyodtam mellettetek.
Még ha akarnánk se hagyhatnánk ki a sportot,
elválaszthatatlan a tanár úrtól. Mikor kezdte,
mennyire határozza meg az életét?
A sport lételemem, sportolok, amióta megtanultam
járni. Sokat ki is próbáltam: úszás, kézilabda, versenytánc,
atlétika. Általában mindig két sportágat csináltam
egyszerre, de mostanra már csak az atlétika, ezen belül
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a tízpróba maradt. Máig napi rendszerességgel készülök
a versenyeimre. Nem múlik el napom mozgás nélkül, nem
is bírnám ki.
Hol tart most, mi a helyzet a versenyzéssel?
Május közepén kezdődik a nyári versenyidőszak,
mennek az edzések addig, utána pedig cél a válogatottal
való jó szereplés és a magyar bajnokságon való szép
helyezés elérése.
Csak abból indulunk ki, amit látunk, edzőtábor itt,
verseny ott… - tervek a közeljövőre, esetleg valami
kis tízpróba-rendezvény Akaliban?
Terv az van! Nyáron, ha minden igaz, visszatérek első
válogatottságom helyszínére, Tallinba, és nem bánnám, ha
sikerülne a főiskolás világbajnokság kiküldetési szintje,
hiszen Bangkokban lesz a verseny. Szeretnék már végre
magyar bajnokságot nyerni, négyszer voltam már
második. Az akali tízpróba nem is rossz ötlet,
megbeszélem Schulek tanár úrral!
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Új osztály egyelőre biztos nem, megmaradok
testnevelőnek, a felszabaduló energiáimat a tanításra
próbálom fordítani. Egy biztos, nagyon hiányozni fog a
társaság.
Ezt lekopoghatjuk?
Nagyon is! Hiszen ti vagytok az első osztályom. Én
nehezen mutatok ki érzelmeket, de nagyon megszerettem
a társaságot, minden ügyes-bajos dolgával együtt. Fájó
és szomorú lesz a búcsú!
Mit gondol a tanár úr, mennyire maradunk „MAJ’”
együtt a ballagás után?
Ez rajtatok múlik. Szerintem nagyon szoros barátságok
vannak az osztályon belül, amik összetarthatnak
benneteket. Remélem így lesz.

„egyéb, óhaj, sóhaj, bánat, panasz? Nincs?
…akkor VISZON’ LÁTÁSRA”
C&A

Ha minden jól megy, mi leérettségizünk. Milyen lesz
utánunk az élet? Pihenés a túlélés örömére, vagy új
osztály?
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Interjú Ábrányi-Balogh Péterrel,
vagy csak egyszerűen ÁBP-vel (12.c)
Milyen érzés, hogy jövőre nem
koptatjátok tovább az iskola
padjait?
Fáj, hogy elmegyünk, olyan
közösségből távozunk és olyan
élményeket hagyunk itt, amik
megismételhetetlenek.
A
közös
kalandok, a tanárok, elszólásaik ,
aranyköpéseik hiányozni fognak.
Ugyanakkor azt csináljuk majd, azzal
foglalkozunk, amivel szeretnénk. Az
egyetemen új barátok jönnek,
mindenki a saját útját fogja járni, és
magának fogja elintézni az ügyeit, és
ez egy kicsit megkönnyebbülés is…
Megkönnyebbülés???
Igen… már várom azért az
egyetemet,
szeretnék
azzal
foglalkozni, ami tényleg a legjobban
érdekel minden közül.
Na és mi lenne az, hova szeretnél
bekerülni, mi az, ami ennyire
foglalkoztat ?
Két
helyre
adtam
be
a
jelentkezésemet.
A
műszaki
egyetemre a vegyészmérnöki karra,
illetve a Sote gyógyszerész képzésére.
Az első helyre a vegyészmérnökit
írtam, valószínűleg oda is fogok
menni.
S azzal, vegyészmérnökivel mit
lehet kezdeni, vagy inkább mit
szeretnél csinálni?
Hát annak több ága van, egyrészt
a
műanyagipar,
textilipar,
élelmiszeripar, gyógyszeripar - engem
ez utóbbi érdekelne. Mindenképp
gyógyszerkutatással
szeretnék
foglalkozni, a legalapvetőbb kémiai
szinten - értsd ezalatt, hogy
laborban,
nem
pedig
gyógyszertárban.
Hát hajrá! Sok sikert hozzá, bár
ahogy ismerlek, biztos vagyok
benne, hogy menni fog. De ez a
jövő, kicsit vissza a jelenbe. Mint
tudjuk, jeles képviselője vagy a
kisaltáborunk
vezetőségének,
cserkészéleted köztudott. Van-e

valami, amit mondanál erről az
olvasóknak,
esetleg
üzennél
valamit az őrsödnek?
Hát, a cserkészet, mindenképp
meghatározó része... először nyolc
évet akartam mondani, de most már
azt hiszem, mondhatom, inkább az
életemnek.
Sokszor
kérdezték,
feltételezték, hogy az iskolával véget
ér valamennyiünk cserkészélete. Nos,
természetesen nem ér véget. Ez
alapvetően egy életforma. Az
őrsömnek meg üzenem, hogy lesznek
őrsgyűlések, úgyhogy rettegjenek!

Mit jelent számodra az, hogy
cserkész vagy, mit jelent neked a
cserkészet?
Mondom, ez egy életforma.
Egyrészt közösséget ad, megadja azt,
hogy mások nevelésébe belefolyhatsz
a szülők mellett, és jobb embereket
faraghatsz belőlük. „Emberebb embert
és magyarabb magyart!” Az ember
életében megadja a kalandot s baráti
közösséget teremt közöttünk.
Cserkészeten kívül, mit kell rólad
tudni, mit csinálsz egyébként?
Amit elsőnek kiemelnék, hogy elég
sokat sportolok, tíz évig karatéztam,
úszom már nagyon kis korom óta.
Tavaly óta rendszeresen biciklizem, ez
főleg az iskolába járást meríti ki, ami
Budaörsről egy kellemes reggeli és
esti fél óra. Amit még az iskolában
csinálok, az a Rákóczi Szövetség
szentimrés ifjúsági szervezete és a
Diákkamara. Iskolánk elég régóta

szervezi a dévai és beregszászi
iskolákkal
való
kapcsolattartást,
nemrégiben
támogattuk
egy
csángóföldi
iskola
építését
is.
Gondoltuk, mivel úgyis csinálunk
hasonló programokat, akkor ezt
szervezett kereteken belül, a Rákóczi
Szövetség keretein belül kéne
folytatnunk.
A
közeljövőben
szeretnénk egy Kárpát-medencei
találkozót
összehozni
az
új
táborunkban, Balatonakaliban.
Huhh, igencsak terebélyes az
elfoglaltságaid listája, mindegyik
fejezete egész embert kíván, nem
csúszol, esel széjjel emiatt?
Hát sokszor éreztem úgy, hogy
kicsit tele vagyok, és most ennél
több mindent nem tudnék csinálni.
De hála Istennek, mindig volt egy
olyan időszak, amikor mindent le
tudtam vezetni, és mindent el
tudtam intézni, mert épp szünet volt
valamiben,
vagy
sikerült
úgy
alakítanom az életemet, hogy
mégiscsak maradjon mindenre egy kis
időm, és mindent el tudjak végezni
rendesen.
Van-e valami bölcseleted vagy
tanácsod, amit magad után
hagynál?
Leginkább idézeteket szeretek
felemlegetni. Az egyiket Béla bá'-tól,
mégpedig:
"Nincs
lehetetlenség,
csak
tehetetlenség!" A másik Kipling „Ha”
című versének egy négysoros
részlete: „Ha az egész órát úgy
betöltöd, / Hogy benne érték hatvan
percnyi van, / Minden kincsével bírod
ezt a földet, / S ami még több,
Ember vagy, ﬁam!" És egy utolsó: "Ez
ilyen egyszerű? A hullám taraja is
egyszerűnek tűnik. De csalóka. Mert
nem látjuk a milliónyi erőt, mely a
víz alatt feszül, hogy a víz úgy
fodrozódjék, ahogy fodrozódni látszik."
Azt hiszem, ez magáért beszél!
Köszönöm az interjút!
Én köszönöm…
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Akit megragadott a turul: Buczkó Máté (12.c)
Tavaly nyáron meglátogattam
Anna barátnőmet a Balatonnál.
Óriásit barnultunk a stégen,
vihogásunktól kicsapott a tó vize,
zseniális
fenyőmagos-tejszínes
spagettit ettünk, à la nagymama,
aztán a mókás családi schnauzert
sétáltatva kápráztattuk el az
üdülőtelep
közönségét.
Mindeközben Anna bátyja, te,
Máté, reggel bevetted magad a
nádasba, és ki sem jöttél estig.
Mondd, mit lehet ott csinálni
egész nap – a leégésen kívül?
Horgászni! Nincs jobb dolog
nyaranta, mint kora reggeltől késő
estig lesni, ahogy a ponty veri a
nádat, vagy nagyokat csobbanva
rabol a balin, miközben fröccsennek
szét a snecik a tükörsima vízen, vagy
röpül a bot a stégről, este pedig
megjelenik
a
tihanyi
apátság
irányában az „aranyhíd”. Szúnyogok,
nádi rigók, sirályok, kócsagok, gémek,
rárók…
Tehát szereted a természetet. Mi
leszel, ha nagy leszel?
Utcanév. Egyébiránt pedig ahová az
Úristen rendel. Szeretném, ha
Gödöllőre felvennének vadgazdának,
mert
kisgyermek
korom
óta
természetközelben szeretnék élni,
„terepen”szeretnék
dolgozni.
Madarász, erdész, biológus, ilyesmi
… És
mindig megmarad másik felemnek a
színház és az irodalom.

számára. Nem várható egy rőzsét
cipelő, tiszanánási anyókától, hogy
elsőként rakjon máglyát (Ardere et
lucere! - etc., etc...)!
De a
mindenkori ﬁataloknak nem lehet
elég csak a felismerés, hanem
tudniuk és merniük kell változtatni.
Képviselniük
kell
azt,
aminek
születtek. Képviselni a keresztény és
magyar értékeket és érdekeket.
Hazámhoz, az irodalomhoz és a
színjátszáshoz fűződő szeretetem ez
alatt a nyolc gimnáziumi év alatt
forrott ki, amiért hálás vagyok a

Én azt hittem, főállású forradalmárnak készülsz… Mindnyájan
ismerjük hazafias akcióidat, legyen
az egy klassz trianoni megemlékezés vagy részvétel egyes
tüntetéseken, vagy más egyéb
megnyilatkozásaidat. Mit tett
hozzá hazaszeretetedhez az Alma
mater?
Hát igen! A jó forradalmakban
való részvétel nem munka, hanem
állapotbeli
kötelesség
mindenki

És mit jelent neked a még
szűkebb kör, az osztályod? Mi volt
legjobb, illetve legmulatságosabb
élményed? Mi fog leginkább
hiányozni?
Az
osztályom
nagyon
fog
hiányozni. A három ofő alatt
összetartó közösségé váltunk. A
legszebb
emlékem
talán
a
szalagavatónk előtti köszöntés volt a
11.-esektől. Legmulatságosabb nincs,
mi mindig kirukkoltunk valamivel. Mi

cisztercieknek. Utat mutattak, és teret
adtak az olyan kezdeményezéseknek
is, mint a trianoni megemlékezés.
Remélem, sikerült vele hagyományt
teremtenünk.

voltunk mindig, a „már megint a …
c-sek!”…
Hiányozni
fognak
a
kirándulások, a „teázások”, a fociszter,
a folyosói élet, más osztálybeli
haverok, a „világmegváltás”… Kovács
Örs tanár úr decibeljei, Posta tanár
úr ironikus dörmögése, Vas Zoltán
(Zozo) tanár úr és Örs atya nagy
bölcseletei, Lőrincz tanárnő „oltásai”,
Csombó és Thuróczy tanárnő
kedvessége, no és a Zn+S por,
Várday tanár úr pikantériája, Szalay
tanár úr és a „rágógumi rock and
roll”,
Párdányi
igazgató
úr
emberséges „regulázásai”, és persze
Varga Vince hivatástudata és a
takarító néni fütyörészése (a teljesség
igénye nélkül!).
Persze ez mind semmi. A lényeg
most jön. Az, hogy Howie Newsome öregen is maga hordja ki a
tejet, és hogy kapott-e borravalót
a boltosfiú a csipkéért. Mert
ugyebár „színház az egész világ”.
Mit adott neked a Latinovits
Zoltán Diákszínpad?
A Diákszínpadnál töltött két évért
nagyon hálás vagyok - a társulatnak,
de főképpen Lukácsi Huba tanár
úrnak, aki meglátott bennem valamit,
és esélyt adott. A próbák hangulata
fantasztikus, egészen más dimenzióba
kerül a különféle évfolyamokba járók
és a tanárok kapcsolata. Sok barátot
szereztem, de a legfontosabb az,
hogy adhat az ember a közönségnek.
Akkor készen állsz, hogy elballagj
a „nagybetűs Életbe”. Sok sikert
kívánok!
Köszönöm, de még majd sokszor
visszanézek ide ebbe a „kisbetűs
életbe”…

Kiss Emma (10.a)
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Damokos Attila

Damokos Attilával beszélgettem. Itt voltál nyolc évig,
most továbbállsz… Hogy éled meg ezt, mit kell
magad után hagynod? Ennyi év után mit gondolsz,
jó döntés volt a SZIG?
Nyolc éve vagyok egy igen zűrös múlttal rendelkező,
ám fantasztikus közösség tagja, akikkel közösen elkezdtük
a gyerekkort, és ha minden jól megy, akkor együtt lépünk
be a az önálló életbe is. Az osztályfőnökeim gyakran
váltották egymást, András helyett András, Kovács helyett
Kovács, a létszám is néha nőtt, néha csökkent, de igazán
még sosem vesztettünk el senkit. Nagyon együtt
voltunk/vagyunk, és tudom, hogy ez mindig így lesz.
Nagyon szerencsésnek érzem magam hogy nyolc

évfolyamos gimnáziumba kerültem, mert így a hosszú
évek alatt erős és őszinte kapcsolatokat szereztem! (Köszi,
srácok!) Tehát kijelenthetem hogy semmiképpen sem
bántam meg hogy ezt az iskolát választottam.
Ha már így az osztályfőnökeidet említetted, át is
térnék a szokásos kérdésre: volt-e, van-e kedvenc
tanárod?
Természetesen: sok meghatározó tanáregyéniség okított,
ha mind fel kéne őket sorolni, akkor lehet, hogy
kifutnánk a fél oldalas limitből… de ha csak egy párat
kéne említenem, akkor Szalay tanár úr, aki nagyon sokat
segített nekem a fotóimban, ﬁlmjeimben és az OKTV-re
való felkészülésemben, sokat köszönhetek még Lukácsi
tanár úrnak. Nem hagyhatom ki Kovács Őrs tanár urat,
akiről, amikor először bejött az osztályba, nem gondoltam
volna, hogy az ő kezei alatt valaha szeretni fogom a
történelmet. Ja és persze a Vas tanár úr, akitől nagyon
sokat tanultam emberségből!
Említetted, hogy filmezel és hogy fotózol, ebbe az
irányba szeretnél továbbtanulni?
Így igaz, csak ilyen témájú helyeket jelöltem meg, már
most szombaton megyek is felvételizni a Filmművészetire.
Emellett még nagyon sok minden érdekel, de a
legfontosabb mindig is a sport lesz, évek óta versenyszerűen vitorlázom, itt is nagy célokat tűztem ki magam
elé, remélem lesz erőm véghez vinni.
Végezetül változtatnál-e valamit az
iskolán így
végzős fejjel?
Háááát… erre a kérdésre inkább térjünk vissza érettségi
után. De amúgy így hirtelen nem sok minden jut
eszembe.
Köszönöm a riportot
e.f.t.r.

Zsombók András
Volt az egyetemen egy professzorom, vagy egy méterrel magasabb volt nálam...
Posta István
Bálint, meg fogsz bukni, ha nem tudsz válaszolni! Fogadjunk, hogy meg fogsz bukni?
Örs atya
…
hogy becsöngetésre füzettel, tolltartóval kikészüljenek.
Fogja be a száját, Szilágyi úr! Maga rosszabb, mint egy nő!
Lőrincz Éva
Lőrincz: Van-e már ülésrend?
Árpi: Nálunk csak tornasor van!
Pesty Ágnes
Csukja be az ablakot mert bejön a villamos!
Diák: De tanárnő, ezt a feladatot, már kétszer megoldottuk!
Pesty: Az nem baj...ezek típusfeladatok. Ezeket többször meg kell oldani...
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Riport Ivanics Anikóval (12.c)
Belevágok a közepébe, megbántad, hogy idejöttél?
Nem mondom, hogy minden napot annyira élveztem,
mint az utolsó évben. Sok mindent kaptam az iskolától…
egy halom emléket, még több ismerőst. Gondolj bele,
nyolc év hosszú idő, akaratlanul is, de nagyon nagy
szerepe volt a környezetemnek abban, hogy milyen
emberként is vágok most a nagybetűsnek. .. sorolhatnám,
de belegondolva, mindenek előtt állnak a barátaim.
Biztos, ha máshova kerültem volna, más embereket
ismertem volna meg… de most nem tudom nélkülük
elképzelni az életem. szóval dehogy.
Emlékek, amiket mindenképp megőrzől?
Elég sok kérdéssel bajba lehet hozni, na, ez egy
közülük. Egyrészt mert napról-napra több emlék kerül elő,
és mindegyiket a kedvencünknek hívjuk… másrészt mert
mindegyik másért különleges. Talán ilyen szempontból a
utosó négy év jelentősebb volt, akkor lett igazán érdekes
az osztályközösség. A 12.c nekünk nem csak név, inkább
fogalom, életérzés .
Magában foglalja az összes emlékünket, a váltásokat,
hideget-meleget. A lényeg, hogy innen nézve minden
rossz kevésbé lényeges, mint a szép emlékek… a túrák,
biciklivel, kenuval, repülővel…(tényleg volt minden.), meg
az utolsó osztálykirándulás Krakkóba, az együtt bénázás
a próbákon, a szalagavatós tánc, az órák hangulata ...
csak úgy a szürke napok. Már ha voltak… (Csak hogy
értsétek, ennyi ﬁúnak valamivel mindig el kell foglalnia
magát, nincs túl sok unalmas hetünk. Eleve a magyar
nyelv ”kvázi” minden negyedik szaván képesek vagyunk
röhögni
… nehéz velünk bírni.)
Mit csinálsz az érettségi után, mi leszel, ha nagy
leszel?
Ez két külön kérdés…sőt. Közvetlen az érettségi után
csupa őrültséget, csak hogy megadjuk a módját, remélem
sok időt leszünk majd együtt a barátaimmal. Viszont
utána nagyon szeretnék belevágni a gólyáskodásba… ha
minden jól megy, nyelvszakos leszek, lengyelül fogok
tanulni, habár ez korántsem volt mindig ilyen egyértelmű..
Az utolsó pillanatig reméltem, hogy egy reggel rájövök
majd, mi is az, amit egy életen át tudok majd csinálni,
vagy merre is kéne elindulni. na, ehelyett egyre több
minden kezdett el érdekelni.. Szóval, ha ez bárkit
megnyugtat, nem mindenki dönti ezt el tizedikben. Mert
nem könnyű, nem fekete-fehér, még csak az se elég,
hogy szeretsz valamit… sok mindent át kell gondolni.
Olyannyira, hogy a jelentkezési lapomban is három
teljesen különböző szak szerepel… azért ez lett a vége,
mert akármennyire is érdekel mondjuk a turizmus vagy
egy közgáz szak, ha esetleg meggondolom magam, egy

bölcsészképzésre még egészen mást is rá lehet építeni..
és egy nyelv megtanulása semmiképp sem időeltolás,
legalább alakul majd, hogy mit is szeretnék. Mondom ezt
az egészet úgy, hogy még nem látom a történet végét…
csak próbálom magammal ezt elhitetni . Persze, van Bváltozat is, irányváltás nélkül, az, hogy beleszeretek az
egészbe és eszem ágában se lesz változtatni. Na ezért
szorítsatok.
Várod már a ballagást vagy maradnál még?
Ahogy közeledik a vége, annál inkább úgy érzem, hogy
rám férne még egy év gimi. Hallottad már ezerszer:
kettős érzés szindróma, ez olyan dolog, amit te is el
fogsz kapni, de addig nagyon nehéz megérteni. Az egyik
oldal, hogy dehogy várom, egyik napról a másikra eltűnik
az életedet szervező közeg, amit addig néha nagyon
utáltál, mi meg teljesen szétszéledünk... bele se tudok
gondolni, milyen lesz, hogy nem jövünk be minden nap…
nem jöhetünk be. Tudod, használd ki az időd, meg élvezd,
becsüld meg, amíg van, nekem is mondták eleget.
Képzeld el, hogy azon kapod magad, hogy te is ezt
magyarázod valakinek. A másik oldal, hogy nagyon
várom. Kíváncsi vagyok, megállom-e a helyemet,
akárhogy is, de egészen új élet kezdődik. Elég nehezen
viselem a búcsúkat, persze meg vagyok győződve, hogy
a ballagással mindennek vége lesz… de ha esetleg nem
is állna meg az élet, akkor két napra rá írásbelizünk,
szóval nem lehet könnyen megúszni. Életem eddigi
legnehezebb feladata lesz, hogy boldoguljak az én kis
világomon kívül, nélkületek. De úgy érzem, hogy kell a
változás ahhoz, hogy igazán megtalálhassam magamat.
Majd üzenek, mi lett.
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Riport Pusztai Péterrel
Hogy telt az itt eltöltött nyolc éved?
Nem panaszkodhatom. A Szent Imre Gimnázium
tényleg az életre készített fel, annak minden pozitív és
negatív oldalával együtt. De ezekről csak címszavakban:
atlétika (pár évig), kézilabda (két hónapig), edzőtáborok,
osztálykirándulások - egy, ahonnan hazaküldtek -, három
osztályfőnök, novellák a magyarfakton, csalódások,
csalatások, no meg szerelmek.
Sokan hallottak már rólad, de csak kevesen ismernek
igazán. Van valamilyen életelved, ars poeticád?
Magamtól idéznék: amit nem kaphatsz meg ma, azt
holnap mással felejtsd el. Egyelőre azonban az érettségi
sikerüljön jól, azt nem szeretném mással feledtetni.
Hova tovább?
ELTE ÁJK, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vagy
ELTE ﬁlozóﬁa, aztán esetleg ügyész lennék vagy a politika
ingoványaiba merészkednék. Ha mégis a hadsereg, akkor
a katonai ügyészet berkeiben helyezkednék el.
Szeretsz ítélkezni?
Szememben minden ember addig bűnös, míg be nem
bizonyosodik az ellentéte. (Ez persze nem vonatkozik a
női nem képviselőire.) Komolyra fordítva a szót, igazából
nem szeretek ítélkezni, de az ügyészség nem is erről szól.
Ott valójában csak a bizonyítékok megfelelő felhasználása
és a következtetések levonása a feladat.
Megválasztottak a Diákkamara alelnökének és a
sokat vitatott („betiltott”) JBNP elnökének, miközben
rendszeres résztvevője voltál az októberi és márciusi
tüntetéseknek. Hogyan tudod ezeket a tevékenységeket összeegyeztetni?
A tüntetések pedig hihetetlenek voltak. Október 23-án
reggel látni azt, hogy az emberek spontán gyűlnek össze,
és kimondják végre azt, amit mindenki érez, na ez

felemelő érzés volt. Büszke vagyok arra, hogy kint
voltam, büszke vagyok, mert nem féltem az igazságért
kiállni. Azt hiszem, ez a legfontosabb dolog, amit itt
tanultam, a feltétel nélküli igazság követelését, nem pedig
a ,,félig kibontott igazságok" elfogadását. Ezért örökké
hálás leszek tanáraimnak, legfőképpen Kovács Örs tanár
úrnak. A Kossuth téren és a Diákkamarában is úgy
érzem, a közösség összetartó ereje érvényesült. Mindenki
kifejezhette véleményét (kulturált módon) a téren
felállított színpadon, illetve az iskolai üléseken. Egy
különbség viszont volt, van. Lehet, hogy sokszor nem
vagyok elégedett a sulival, de itt legalább
meghallgattak/nak. Van azonban, ahol nem fontos az
igazság...
Ezért kellet a Kossuth térre kimennem…
Köszönöm a riportot!
F.B.
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Interjú Sélley Bálinttal (12.c)
Várod már, hogy elballagj?
Az osztályom nagyon hiányozni fog, velük nagyon jó
viszonyban vagyok. Amúgy pedig igen, várom. Várok az
új kihívásokra, és hogy túl legyek az érettségin.
Szerinted mennyit ártott az osztálynak a gyakori
osztályfőnökcsere?
Szerintem nem sokat. Az előző osztályfőnökökkel sem
volt semmi bajom, de Kovács Norbert tanár úr érkezése
kifejezetten jót tett, lazább lett az osztály (persze
pozitív értelemben). Ez persze csak az én véleményem,
lehet hogy más osztálytársaim negatívan élték meg a
sok ofőcserét.
Kedvenc tanárod?
Sok jó tanár közül Várdai tanár urat emelném ki,
kitűnően felkészített az érettségire, nagyon jó tanár.
Merre tanulsz tovább?

A Corvinus Egyetem közgazdaságtudományi karára
felvételizem, gazdasági informatikus szakra. Ezen kívül
beadtam még a jelentkezést Szegedre, Pécsre, illetve
Debrecenre, hasonló szakokra.
A futballt kedvelő és művelő embernek ismerlek.
Szerinted milyen a suli utánpótlása?
Mindenképpen sok a tehetség, de manapság a suliban
nem ezen a sporton van a hangsúly. A tehetségesebb
ﬁatalok inkább kéziznek vagy röpiznek, ami nem is olyan
nagy baj, hiszen a sport a lényeg. Jelzésértékű, hogy a
focisztert is a diákok szervezik.
Köszönöm a riportot.
Én köszönöm.

Beszélgetés Szabó Annával
Sokan mint az iskola kiemelkedő sportolóját
ismernek. Milyen szerepet játszik a sport az
életedben?
Mindig is központi szerepet foglalt el. Már általános
iskolás koromban is jártam szertornázni és úszni. 12 éves
korom óta pedig atletizálok.
Ha jól tudom, zenélsz és cserkészkedsz is. Hogy fér
bele minden a délutánjaidba?
Igyekszem sokat lenni a barátaimmal, fuvolázom már
6 éve, és van egy kis őrsöm 15 kis manóval, akik sok

energiámat lekötik. Bár soknak tűnik, de amire akartam,
arra mindig szakítottam időt.
Mire emlékszel vissza szívesen?
Az osztálykirándulásaink mindig is jól sikerültek.
Legemlékezetesebb a 10.-es bodrogi evezés, ahol három
hajó is vízben kötött ki. De a szalagavató táncot sem
fogom soha elfelejteni, főleg mivel a három ofőnkkel
együtt meghajolhattunk.
Hogyan élted meg az osztályfőnök-váltásokat?
Az ofőváltások nehézségei „kovácsolták” össze az
osztályközösségünket. Nehéz volt mindig máshoz igazodni
nekik is, nekünk is.
Hová szeretnél továbbmenni?
Mindig is ember- és sportközeli szakmát szerettem
volna választani, ezért a TE rekreációs szakára adtam be
a jelentkezésemet.
Mi az, ami hiányozni fog?
Az iskolában viszonylag sok embert ismerek. Ők
mindenképp nagyon fognak hiányozni, de a 12. c-s
hangulat is különleges emlék marad.
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a
továbbiakban.
Hernády Orsolya 11. b
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Interjú dr. Kemény Gábornéval
Mondana pár szót a tanulmányairól, hogyan került
a SzIG-be?
Itt érettségiztem az akkori József Attila Gimnáziumban.
Férjem és baráti körünk legtöbb tagja szintén ide járt.
Érettségi után elvégeztem az ELTE magyar-könyvtár
szakát, majd rögtön visszakerültem ide. Amikor ciszterci
iskola lett, úgy gondoltam, hogy szellemiségével
azonosulni tudok, így örömmel maradtam a
gimnáziumban.
Korábban hány osztályt vállalt már, mennyiben
különbözünk az eddigiektől?
Az elmúlt 16 évben ti vagytok a negyedik osztályom.
Ezek között volt egy számomra különösen kedves, jó
képességű, szorgalmas, emberileg hozzám nagyon közel
álló csapat, akikre ti hasonlítotok a legjobban. Már csak
a
kiemelkedő
érettségi
eredmény
hiányzik
a
holtversenyhez.
Miért vállalt osztályt? Mi motivál egy tanárt ilyen
plusz feladatra?
Osztályfőnöknek lenni különleges élmény számomra.
Egészen más kapcsolat alakul ki egy osztállyal, mint
szaktanárként, sokkal közvetlenebb, emberibb. Amikor
bemegyek a saját osztályomba, egy kicsit mindig
hazamegyek. Szeretek osztályfőnök lenni.
Vannak-e állandó elvei egy osztály vezetésénél?
A cél, hogy négy év alatt a gyermekből érett, felelősen
gondolkodó ﬁatal ember váljék. Ehhez bizonyos
következményeknek folyamatosan meg kell felelniük. Ilyen
például a rendszeres tanulás által kialakuló közösségtudat,
az erkölcsi tartás és a szociális érzékenység ébren tartása,
fejlesztése, a közösség tagjainak elfogadása, az udvarias
viselkedési formák alkalmazása stb. Ezeket az „elveket” a
mindennapok gyakorlatában próbálom megvalósítani.
Mi volt a legjobb és legrosszabb élmény az elmúlt
négy évben?
Nehéz a sok jó közül kiválasztani a legjobbat. És mégis
a tavalyi, Mendén eltöltött lelkinapunkat emelném ki. A
legrosszabbat megtartom magamnak. „Csak a szépre
emlékszem…”
Melyik volt a legjobb osztálykirándulás?
Nagyon sok szép helyre eljutottunk a négy év során,
így igen nehéz a választás. A legkiemelkedőbbnek a
lengyelországi és a felvidéki kirándulásunkat érzem. Az
osztály közösségére is nagy hatással voltak az ott töltött
napok. És a csodálatos élmény fokozta ezt Teresa néni
és Robi atya értő tolmácsolásában. Itthoni útjaink körül
talán a nagybörzsönyi téli kirándulást említeném meg.

Jellemeze öt szóval az osztályt.
Okos, lelkes, megbízható, jó humorú, táncoslábú csapat.
Mik a tervei a jövő évre?
Továbbra is a tanítás.

Kiss Ádám, 12.d
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Csóka Saci

Négy évvel ezelőtt miért pont ezt az iskolát
választottad?
Mindenképp egyházi iskolában akartam folytatni
tanulmányaimat. Mivel én zebegényi vagyok, kézenfekvő
lett volna Vác, de sose vágytam oda. Ráadásul pont a
döntés idején járt ide több ismerősöm, akik nagy
lelkesedéssel ajánlották. Gondoltam, megpróbálom.
És bevált?
Igen! Jó volt ide tartozni. És bár az egyenruhámat
nem igazán kedveltem, mégis ha abban kellet az utcán
végig vonulni, büszke voltam arra, hogy szentimrés
vagyok.
Volt kedvenc tanárod?
Minden tanáromtól kaptam valamit, amitől úgy érzem
értékesebb lettem, ezért külön nem említenék senkit.
Minden tanárban volt olyan, ami csak őt jellemezte, és
én nagyon szerettem. Persze mint osztályfőnököt,
kiemelném Kemény tanárnőt, mert az Ő gondoskodó
védőszárnyai alatt formálódott Szent Miklós osztályunk.
Mi a legjobb emléked az osztállyal…?
A 10.-es osztálykirándulás Lengyelországban. Itt
éreztem igazán, hogy egy osztály vagyunk. Illetve a
tavalyi
lelki
hétvége,
mert
ott
mélyebben
megismerhettem osztálytársaimat.
… és az iskolai programokkal kapcsolatban?
Szívesen gondolok a Róbert atya által szervezett dévai
és kárpátaljai utakra, ahol emlékezetes programok
mellett határon túli barátságok is köttettek.
Az énekkarral is szép utakat tettünk Lengyelországba,
Németországba.
Mint iskolai programok, a gólyatáborokat is meg kell
említenem. Mindegyiket nagyon élveztem.
A te ötleted volt, hogy a gólyatábornak komolyabb
keretmeséje legyen. Sőt már tizedikben is te írtad.
Milyen érzés volt?
Akkor már több éve őrsvezető voltam a zebegényi
cserkészcsapatunknál, ezért nem volt ismeretlen
számomra a feladat. Ezenkívül ez egyáltalán nem egy
nagy felelősséggel, hanem inkább szórakozással járó
munka, akarom mondani móka. Vicces volt látni azt,
hogy az elképzeléseimet hogyan valósították vagy
változtatták meg a szereplők. Örültem neki, hogy a
következő táborok keretmeséjének megírására is
fölkértek, mert ez azt jelentette, jó az, amit kitaláltunk!
Külön megtiszteltetésnek éreztem, hogy Igazgató úr,
Róbert Atya és tanáraink is nagy lelkesedéssel és
beleéléssel működtek közre a programokban.

Mint tudjuk, te vagy jelenleg a Diákkamara feje.
Hogy kerültél bele?
Ez hosszú történet. Minden még az első osztályfőnöki
előtt kezdődött. Kemény tanárnőnek írt levelemben
megjegyeztem, hogy én voltam a zebegényi
Hagyományőrző újság szerkesztője. Aztán gólyatáborban
Pesty
tanárnő
megkeresett,
hogy
hallotta
osztályfőnökömtől, „jártas vagyok” az újságírásban, és
ezért megkért, hogy írjak a gólyatáborról. Ezek után
többször is írtam a Pingvinbe. Így kerültem kapcsolatba
a diákkamarásokkal és Pesty tanárnővel. Innen már csak
belecsöppentem a DK munkájába. Egyszerűen csak
örömmel csináltam, és sodortak az események.
Mindeközben viszont ösztönzött az a lehetőség, hogy
elmehessek a következő gólyatáborba is. Kilencedikben
több osztálytársammal elhatároztuk: „jövőre mi is
megmutatjuk az újoncoknak!” Ennek viszont az volt a
feltétele, hogy dolgozzak is érte valamit.
Több éve már benne vagy a vezetőségben. Milyen
feladatokkal jár ez?
Az előző két évben sokat tudtam foglalkozni a
diákkamarával. Idén az érettségire való felkészülés miatt
kevesebb időm maradt az iskolai és diákkamarás
feladatokra. Jó hallgatni és rábólintani a ﬁatalabbak jó
ötleteire. Öröm látni, hogy utánunk is lelkes csapat
következik.
Ha ezt hallod: SZIG, mi jut eszedbe?
Bródy: Személy igazolvány című dala, abból is a
következő sor: „személyi igazolvány, DRÁGA KIS SZIGEM.” Nem is értem, miért nem ez az iskola szlogenje?
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Sajnálod, hogy el kell menned?
Ellentétes érzések vannak bennem. Sajnálom itt hagyni
a közösséget, de várom a jövőt, hiszen most kezdődik a
nagybetűs ÉLET.
Hova szeretnél tovább menni?
Elsőnek az ELTE jogot jelöltem be, másodiknak a
Pázmányt. De ember tervez, Isten végez…
Néhanapján visszalátogatsz majd?
Természetesen, szeretnék öregdiákként is jelen lenni az
iskola életében. Ezen kívül az itt maradtakat is szívesen
meglátogatom majd. Jövőre már két tesóm is fog ide
járni
…
És a gólyatáborba velünk tartasz majd?
Amennyiben meghívtok, szívesen jövök!

Csóka Cili (10.d)
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Volt-e olyan tanár, aki miatt megszerettél egy
tantárgyat?
Volt, Karvázy tanárnő. Alapvetően nem szerettem a
törit, meg a magolást, de azután ő kedvet adott, hozott
plusz érdekességeket. Így könnyebb volt a tanulás. Főleg
idén, a XX. századi történelem kifejezetten érdekes volt,
és átláthatóbbá vált az elmúlt négy év anyaga.
Mit csinálsz a sulin kívül?
Tele volt plakátozva a suli most Szieszta plakátokkal.
Ennek a bulinak vagyok az egyik szervezője. Hét órán
keresztül tánc, mindenféle zenével. Kb. 250-300-an
voltunk. Minden évben van két ilyen buli. A SZIG-ből is
elég sokan szoktak jönni, legközelebb ősszel lesz.
Az iskolai kézilabdacsapatban is benne vagyok, amire
idén sajnos kevesebb időm volt, mint az utolsó három
évben, de nem az érettségi miatt, csak rossz időpontban
voltak az edzések és a meccsek egy része.
Hogyan jellemeznéd az osztályodat?
Az osztályom nagyon jól összekovácsolódott, már az
elejétől fogva. Együtt nagyon sok programunk volt.
Például bicikli- és sítáborok, ahova nagy számmal
mentünk az osztályból, tanítás utáni kosarazgatás,
tánctanulás az osztállyal.
Mit üzensz az utánad jövőknek?
Nem olyan nehéz az érettségire készülés, mint
amilyennek éreztetik. Használjátok, élvezzétek ki az időt,
amíg itt vagytok, különben csak tizenkettedikben fogtok
észbe kapni.

Dávid Orsolya 9.d

Héjj Kristóf
Mi leszel? Adott-e az eredeti elképzelésedhez valamit
az iskola?
Nem volt határozott elképzelésem, hogy hova menjek
,és még most, áprilisban is erősen fontolgatom, hogy
változtatok a jelentkezési sorrenden. Ebben az iskola sem
adott
segítséget.
Egyelőre
úgy
tűnik,
hogy
villamosmérnöknek tanulok majd – németül.
Milyen érzések vannak benned, amikor búcsúzol?
Örülsz vagy sajnálod?
Sajnálom – ez egyértelmű. Sajnálom a nagy iskolai
életet, vége a laza tanulgatásnak. De az jó, hogy
átmegyek egy felnőtt világba, a teljes önállósodás felé.
Mi fog hiányozni?
Sok ember, az iskolai reggelik, a heti hat lyukas óra a
nyelvórák miatt, a szerdai 10-re jövés, fociszter-meccsek,
SIMPLEX-vetítések, beszélgetések a szünetekben.

Ludmány Borbála
Ha jól tudom, az ELTÉ-re jelentkeztél, és etológiát
szeretnél tanulni. Hogyan jutottál erre a döntésre,
mióta érdekel a biológia?
Kiskoromban állatorvos szerettem volna lenni, egészen
addig, amíg anyukám elolvasta nekem Konrad Lorenz
Salamon király gyűrűjét. Pillanatok alatt az egyik kedvenc
könyvem lett, és bár akkor nem tudtam, pontosan mi is
az etológia, eldöntöttem, hogy etológus leszek. Később
erről is letettem, mint sok más elhatározásról, hogy mi
is leszek, ha felnövök, sőt mikor iskolába kerültem,
kezdetben nem is kedveltem annyira a biológiát, de itt
a gimnáziumban megint közel került hozzám.
Van-e az iskolával kapcsolatban valami jó vagy rossz
emléked, amely mély nyomot hagyott benned?
Ha a 4 évet együtt nézzük, szerettem idejárni, elég jó
kép alakult ki bennem, de olyan kiemelkedő élményem
nem igazán volt. Ha ki szeretnék valamit emelni, az a
10-es osztálykirándulás Nagybörzsönyben és persze a
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szalagavató. A Simplexből is vannak maradandó
élményeim, például a tavaly látott „Bolond Pierrot”.
Milyen volt az osztályod? Mit szerettél / nem
szerettél benne?
Nehéz kérdés. A mi osztályunkról elmondható, hogy
egy nagyon összetett, színes társaság, sokfélék vagyunk,
különböző helyekről érkezettek. Talán ennek köszönhető,
hogy bár mindenki jóban van mindenkivel, nincsenek
nagy ellentétek, széthúzások, de amolyan igazi szoros
osztályközösség nem tudott kialakulni. Ennek ellenére
nagyon jó kis társaság vagyunk, én személy szerint
nagyon jól éreztem magam köztük. Az, hogy ennyire
különbözünk, talán nem is baj!
Családod egy igazi „zenészcsalád”. Te milyen
hangszereken játszol? Szeretnéd tovább folytatni?
Csellóztam 6 évig, amikor abbahagytam, énekelni
kezdtem a Budapesti Énekes Iskolában. Ez nem azt jelenti,
hogy párhuzamosan járok egy másik suliba, mert ez egy
intézmény neve, tulajdonképpen egy szkóla. Az Énekes
Iskolának száznál is több növendéke van, főleg általános
iskolások, de van egy kisebb koncertegyüttese, egy
műhelye, ahol komolyabb munka folyik, itt vannak az
idősebbek, ennek vagyok a tagja. Itt hangképzést is
tanulunk, gyakran énekelünk miséken, CD-ket adunk ki és
sok koncertünk van, külföldre is utazunk. Ezt mindenképp
szeretném folytatni, nem csak a családi hagyományok
miatt! Ha sikerül, szeretnék majd jelentkezni jövőre a
konzervatóriumba ének szakra.
Mi fog a legjobban hiányozni a suliból? Mit üzensz
nekünk, az itt maradóknak?
A közös ebédelések és a lyukasórai kávézások fognak
hiányozni. Azt üzenem, hogy járjatok a Simplexbe, mert
érdemes!

Ágh Nóra (10.d)
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Fazekas Ágnes Sarolta

Mik a legkedvesebb emlékeid a négy év során?
A lengyelországi osztálykirándulás és a német
cserediákprogram volt a legemlékezetesebb számomra.
A tanulás mellett sportolsz is. Melyik eredményeidre
vagy a legbüszkébb?
Több mint 10 éve úszom versenyszerűen. A két
nemzetközi eredményemnek örülök a legjobban (Afrika
kupa, Nemzetközi bajnokság Dániában), mert a
nemzetközi mezőnyben is sikerült eredményesen
helytállnom.
Az érettségi mellett jut-e időd az edzésekre?
Sajnos nem igazán, de amint az érettségi befejeződik,
újra vízbe vetem magam.
Hogyan
képzeled
el
sportpályafutásodat
a
gimnázium befejezése után?
Természetesen tovább fogom folytatni. Annyira
meghatározóvá vált az életemben az úszás, hogy
semmiképp se tudnám abbahagyni.
Milyen fontos dolgokat kaptál az iskolától?
Elsősorban sok-sok élményt, emléket, tapasztalatot,
támogatást, valamint emberileg is számtalan pozitív
élménnyel gazdagodtam.
Ha azt mondom: SZIG, mi jut eszedbe?
Pingvin, buborék, bálok, osztálykirándulások, reggeli
osztálymisék.
Milyen mottóval indulsz a „nagybetűs” életbe?
„Bárhol is tartasz saját életutadon, bármennyi öröm
vagy bánat jutott is osztályrészedül, egy dologban biztos
lehetsz: ez pedig a Gondviselés. Láthatatlan kezek
szüntelenül óvják lépteid, hogy közelebb juss a célhoz.”
Simon András
Hol szeretnél továbbtanulni?
Az ELTE Társadalomtudományi karán, társadalmi
tanulmányok szakon.
Fórizs Kriszta 11. B

Kiss Ádám

osszeszerk:Pingvin 3 final.qxd

42

B

2007.04.25.

15:34

A L L A G

Mi leszel? Adott-e az eredeti elképzelésedhez valamit
az iskola?
Angol szakon szeretnék továbbtanulni, hogy aztán mi
lesz, az jó kérdés. Az újságírás is érdekelne, az ehhez
kapcsolódó háttérmunkák megismerésében sokat segített
a Pingvinnél töltött idő.
Négy évig jártál ide – sok, kevés, elegendő?
Most
nagyon
kevésnek
tűnik,
egy
csomó
megismételhetetlen dologgal, emlékkel. Az osztályunk
biztosan húzná még jó pár évig, de lehet, hogy szebb a
csúcson abbahagyni.
Milyen érzések vannak benned, amikor búcsúzol –
örülsz, sajnálod?
Mindenképpen sajnálom, jó volt az itt töltött négy év,
elsősorban az osztályom miatt. Jövőre furcsa, új
tapasztalat lesz az egyetem, de nem hiszem, hogy ezt
nagyon kell magyarázni.
Mi fog hiányozni?
Talán a reggelek, mert azokat nagyon utáltuk, és mégis
jellemzőek voltak az iskola hangulatára, az osztályra, az
egyes emberekre. Írhatnám magát az osztályt is, de az
még 10-20 helyen biztos szerepel ebben a számban, meg
különben is, sok emberrel fogom tartani a kapcsolatot.
Ha azt mondom, hogy SZIG, akkor mi jut eszedbe?
Mondj 5 szót!
Porta, mert minden reggel látom. Négy emelet, mert
mind a négy év alatt legfelül laktunk. Buborék, mert
uralja az udvart. Park, mert az jó. Ja és az ötödik persze,
hogy a sárga.
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Koncz Benedek
Hogyan értékelnéd egytől tízig ezt a négy évet?
9.
Sokszor láttunk hangosítóként a keverőpult mögött.
Mit szeretsz csinálni szabadidődben?
Szabadidőmben is szívesen foglalkozom „hangos”
dolgokkal (hangosítás, hangtechnika). Egyelőre azonban
ilyenekre nincs túl sok lehetőségem. Sok időt töltök a
cserkészekkel, mivel tagja vagyok az 1000. sz. Szt.
Korona cserkészcsapatnak, ahol egy ötfős őrsöt vezetek.
Egyébként szívesen vagyok a szabad levegőn – legyen
az kirándulás vagy foci.
Mi a kedvenc tantárgyad? Humán vagy reál
beállítottságú vagy?
Reál, bár néha már a humán is szimpatikus. Kedvenc
tárgyam a matek (bár ez nem mindig látszik). Szerettem
a ﬁzikát is, noha már nem tanulom.
Mi leszel, ha nagy leszel?
„Vágyaim szerint” hangosítással szeretnék majd
foglalkozni. Konkrétabb elképzelésem egyelőre nincsen.
Illetve BME villamosmérnöki kar. De utána…?
Mi fog hiányozni?
Az iskola és az osztály légköre, hangulata, az
évfolyammisék.
SzIG 5 szóban?
Az Osztály, Buborék, Pingvin, közösség, ManóBand (az
évfolyammisék állandósult zenekara)
Köszi szépen és sok sikert a továbbiakban!
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Matiszlovics Nóra
Mi leszel? Adott-e az eredeti elképzelésedhez valamit
az iskola?
Logopédus szeretnék lenni, amihez talán annyit adott
az iskola, hogy itt tudatosult bennem, hogy a biológia
és az irodalom, ami igazán érdekel.
Tavaly te nyerted meg az iskolai szavalóversenyt.
Idén is indulsz?
Most sajnos nem sikerült időt szakítanom a
verstanulásra, bár Szabó Lőrinc verseit nagyon
megszerettem az elmúlt évben, igaz, csak magyar
fakultáción tanultunk róla. De Te indulsz, és igazán
tehetséges vagy, ezért drukkolok, hogy te vedd át a
stafétát, amit a nővérünk, Dorka annak idején négy évig
„bitorolt”. Ez olyan családi hagyomány lehetne!
Négy évig jártál ide – sok, kevés vagy elegendő?
Nagyon kevésnek érzem, mert nagyon szeretem az
osztálytársaimat. Nagyon különbözőek vagyunk, de
mindig sikerült megegyeznünk a vitás kérdésekben, és
szerintem mindenki sokat tett azért, hogy jó közösséggé
váljunk. Igazán most, az utolsó évben jött össze a
társaság, ezért remélem, hogy tartani fogjuk a
kapcsolatot, és nem csak az érettségi találkozókon fogjuk
egymást látni.
Volt-e kedvenc tanárod? Mit kaptál tőle?
Perczel tanár úr. Őtőle tanultam talán a legtöbbet,
mert mindig tudott lelkesedni, még a hetedik órákban is!
Sosem mutatta, hogy fáradt vagy elege van, amit bizony
nekem még meg kell tanulnom! Szerettem, hogy nem
csak a biológiáról tanított, hanem az életről, Istenről, a
hitről, és persze ami a legjobb a biológiában, hogy
mindennel összefüggésbe hozható.
Igen, ő nagyon meghatározó személy volt az elmúlt
négy évben számomra.
Volt-e olyan tanár, aki miatt megszerettél egy
tárgyat?
Igen! A történelmet Karvázy tanárnő szerettette meg
velem. Általános iskolában nem volt igazán jó tanárom,
így a történelem sosem érdekelt. De a Tanárnő úgy tud
magyarázni és mesélni, hogy idővel szerintem mindenki
megszerette a történelmet az osztályunkban. Talán ezért
nem véletlen, hogy nagyon sokan fognak emelt szintű
érettségit tenni történelemből.
Ha azt mondom, hogy SZIG, akkor mi jut eszedbe!
Mondj öt szót!
Öt szó? Túl kevés, de megpróbálhatjuk! „A nagy
sárga épület” (Robi atya); sportnapok, Röpi-gála; barátok,
tanárok; ebéd előtti „sorban állások”; szünetek,
osztálykirándulások.

Legkedvesebb emlékek?
Az osztálykirándulások Lengyelországban, Szlovákiában
és Nagybörzsönyben; szünetek zenehallgatás mellett; a
szalagavató-bál; osztálytáncok (Dzsungel-könyve, Hair,
búcsúztató).
Mit csinálsz sulin kívül?
Mostanában tanulok, de járok kórusba énekelni,
hittanórára, találkozom a barátaimmal, olvasok. Tíz évig
tanultam zongorázni, amit abbahagytam az idén, de
nagyon hiányzik! Valószínűleg tanárhoz már nem fogok
járni, de otthon, remélem, gyakrabban le tudok majd ülni
júliustól. És szeretnék ismét társastáncolni, mert a tánc a
kedvenc „sportom”!
Milyen érzések vannak benned, amikor búcsúzol –
örülsz vagy sajnálod?
Örülök, hogy egy kicsit megváltozik majd az életem,
elkezdhetek táncolni és énekelni. És persze örülök, hogy
a nyáron nem kell majd házi dolgozatokat írni! De
nagyon fog hiányozni az osztály, az iskola légköre, és
persze, a tanárok is. És valószínűleg nem kell sok idő
ahhoz, hogy visszasírjam a gimnáziumi éveket és életet.

Matiszlovics Márton (9.d)
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Négy esztendő
SZENT MIKLÓS
Négy év. Nem is tűnik olyan soknak.
A négyes számjegyre végződő számot lefelé kerekítjük,
négy gyerek egy családban egyáltalán nem ritkaság, négy
háziállata sokmindenkinek van, négy év pedig gyorsan
eltelik.
De ezalatt a kis idő alatt is mennyi minden mehet
végbe! Tényleg, mi történhet négy esztendő alatt?
Egy négy éves gyerek már oviba jár. Négyévente
ünnepli az a születésnapját, aki február 29-én született.
Ugyanebben az évben készülnek a sportolók az olimpiára,
de ennyi idő alatt még egy új kormányt is lehet
választani. Sőt! Négy év éppen elég volt ahhoz, hogy az
I. világháború egész Európát összetörje. Négy évig tart a
gimnázium is az általános iskola nyolcadik osztálya után.
Négy év alatt a kamasz érett felnőtté cseperedik.
Hát ez történhet négy év alatt. Igaz, sok más is, de
általánosságban ezek.
És velünk mi történt négy év alatt?
Négy esztendővel ezelőtt nem azért izgultunk, hogy
„jaj, csak fölvegyenek az egyetemre”, hanem, hogy a
Róbert atyával folytatott kicsi „felvételi elbeszélgetésünk”
alatt semmi megbotránkoztatót (ugye) ne mondjunk, ami
miatt nem kerülhetnénk be a vágyott „sárga épületbe”.
Mindenki megnyugtatására: nem mondtunk, mert
bekerültünk, és Kemény tanárnő vezetésével mi lettünk a
Mikulásról elnevezett osztály.
Aztán az első Veni Sanctén izgultunk új
egyenruhánkban, ami hátul szűk, elől bő, egy mérettel
kisebb ujjú volt, de mégis szentimrés, mint (hála
Istennek!) mi is. És aggódtunk Csabiért, akit (talán az
elszabott egyenruha miatt?) elvitt a mentő azon a napon
és csak hónapok múlva jöhetett vissza közénk
egészségesen.
Ettől a naptól kezdve életünk tele volt izgalmakkal:
szerdai matek röpdolgozatok Barcza tanár úrral, majd
helyét felváltva Lőrincz és Gál tanárnővel, szünetekben
magyar memoriter felmondások Kemény tanárnőnek,
rettegett ﬁzikadolgozatok Szegeczky tanár úrral, kémia és
biológia órák Perczel tanár úrral. Történelem előtt
mindenki lázasan böngészte az atlaszt, hogy Karvázy
tanárnő „fél óra várakozás után” nehogy mínuszt adjon,
vagy… virágot locsoltunk (szegényeknek már úgyis
mindegy volt, de a Tanárnő kedvéért megtettük) közben
évszámokat mormolva. Földrajzon csak attól tartottunk,
hogy Várday tanár úr politikailag is túlfűtött
országbemutató monológjait rajtunk kívül illetéktelen ne
hallja. Ez, mondjuk, gyakran a hittan órákat is jellemezte
Robi atyánál, aki a tanári asztal tetején állva próbált

OSZTÁLY

minket puskázáson érni. Német és angol próbaérettségik
Gáll, Gombási, Meszéna, Tabi tanárnőkkel és Havasi
(Monty ) tanár úrral. A testnevelést Varga Ica nénivel,
majd Zsóﬁ nénivel Tengely tanárnővel nem tudjuk
felejteni, úgy, mint a művészi tehetségünket fejlesztő rajz
órákat sem Szalay tanár úrral, aki mindig megengedte,
hogy otthon elkészítsük a munkáinkat (köszönjük!), ezért
csak ötöst tudott adni ügyes kezű társaságunknak. Farkas
és Martin tanárnő pedig kristályhangunkon csiszolt
minden emlékezetes énekórán. Mégis szüneteinket inkább
nem a mi, hanem „Uﬁ” hangja töltötte be, ha sütött a
nap, ha esett az eső, ha fújt a szél.
Mennyi izgalom! És csak az átlagnapokon. Hát még mi
volt az osztálykirándulásokon, Kőszegen, Visegrádon,
Nagybörzsönyben, Lengyelországban, Széphalmon és
Felvidéken!
Annyi hely, annyi név, annyi arc, annyi szép emlék! És
ezek csak(!!!) velünk történtek meg, Szent Miklós
osztállyal. Más már nem élheti ezt át, ez a négy év csak
a miénk volt!
Változtunk. Nagyon is sokat. Volt, aki később
csatlakozott hozzánk, volt, aki korábban sajnos el kellett,
hogy menjen, de, hogy MI itt állhatunk most a
nagybetűs ÉLET kapujában, az a mi, közös négy
esztendőnknek az eredménye. Neki köszönhetjük, hogy
olyanná váltunk (változtuk?), mint amilyenek vagyunk.
Jó volt ez a négy év, mert nézzen csak ránk a
Nagyvilág, hát mi nem jól nézünk ki?
Ki az, aki még mindig úgy véli, hogy négy esztendő
alatt nem történhet semmi?

Csóka Saci
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12.d
Amin jókat nevettünk:
Karvázy tanárnő:
„Utolsó felelő, mert sajnos nincs idő nyúzni.”
Február 6-án:
„Kérdezem a felvételizőket, mert mindjárt év vége,
zárás...
(Teknős: Isten számára az örökkévalóság csak egy
pillanat.)”
„Nem egészen világos félreértés.”
„Hogy mondjuk idegen nyelven az önállóságot?
(egy másodperc csönd) Autonómia!
Nem várok fél óráig!”
„Ma sikeres volt a kikérdezésem: sok a mínusz.”
„Nem írom föl, de közlöm, hogy holnap kérdezem.”
„Ez egy iskola, itt nem kell jól érezned magad!”
És a sokat ismételt:
„Ha megfulladunk, engem nem érdekel, az ablakot be
kell csukni!”
Kemény tanárnő:
„Találtam egy széket a liftben, gondoltam elhozom.”
„Nem látta, hogy mit látott.”
„Janka, te intézed ezt a cunamis gyereket?”
„A szalagavató kb. nagyon drága lesz.”
„Úristen! Gyerekek, hétfőn holocaust!!”
Perczel tanár úr:
„Én se veszek fürdőruhát, bizonyára furcsán festenék ki.”
„Úgy ﬁgyel, hogy azt hiszi, oxigén hiányos lesz az agya.”
„A házi feladat: az ivarszervek szőröstül-bőröstül.”
„Ekkor úgy gondoltam, megkeresem az illetőt és
megfojtom ott helyben.”
„A hidra nemzedék a jelentősebb élete nagy részét
ebben a formában tölti.”
„Kifordulsz a szádból a röhögéstől.”
„Fagyasztott állapotban éldegél.”
Várday tanár úr:
„Ott leszünk, hogy sehol.”
„Sztálin nagy emberismerő volt. Mindig tudta, kit kel
eltenni láb alól.”
„A 60–70 éves ﬁatalember...”
„Ha nincs tőkéd, akkor baj van. Igaz ﬁúk?”
„Ilyet egyetemen nem kérdeznek, csak középiskolában.
De ott nagyon.”
„Most szabadra ereszthetik a fantáziájukat. Azért
annyira nem.”
„A mobilom most se rossz, csak mindig elutasítja a
SIM kártyámat, ezért nem szeretem.”
„Ilyen röpke dolgokat be fogok dobni eddig is.”
„A Szaharában mész, mész, mész, megdöglesz.”

Barcza tanár úr:
„Csápoltam az Iron Maiden koncerten, mint állat.”
„Erkölcsi mínusz.”
„Nem hallom a csendet.”
Szegeczky tanár úr:
„Éppen azt a témát, hogy mi legyen a téma.”
„Örülj, csak halkan és befelé! „
„Kényszeres beszédkényszer.”
„Csabesz, meghallgatlak, rosszabb már nem lehet.”
Lőrincz Éva tanárnő:
„Mi a vigyor tárgya?”
„Remélem, anyátok tud rólatok!”
„Remélem, nem fogja sokkolni, ha hazamentek.(szintén
az anyukák)”
Robi atya:
„Mindenki bekapcsolta a bio–winchesterét?”
„A spiritusz a kémiában van: sárga és színtelen.”
Meszéna tanárnő:
„Fegyelem–ﬁgyelem együttható.”
„Szolid munkahelyi elegancia.”
„Megtekeredett a látásod.”
Gál Zsófia tanárnő:
„Önmagában sosem steht prepozíció.”
Tengely tanárnő:
„Nem cigánykerék, hanem romakarika.”
„Cicikém!”
Osztályunktól:
„Evangélikus Szent János.” – H.Bori
„Juhot és kecskét is termeltek.” – Réti Vera
„Összetekerték az edényeket.” – Mari
„Egy idősebb fajta nő.” – Csabesz
„Nem teljesen de főleg.” – Héda Vera
„Mindjárt eszembe jut... vagy mégsem?” – Dorka
„Minden válaszra megadja a kérdést.” – Nagy Réka a
”Kontroll” c. ﬁlmről
„A sarkos gömb.” – H. Bori
„A gömb alsó és felső teteje.” – H. Bori
„Nem antiszemitista” – Kriszti
„Bekekelebelezik a baktériumokat.” – V. Dani
„Az aceton szabályos neve: körömlakklemosó.” – R. Juli,
kémia
„Úgy tetszik rám nézni, mintha nem tudom, mi lennék.”
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831. Szent Kristóf Cserkészcsapat
Sárkányfű őrs
Őrsvezető: Turóczi Krisztina (12.b)

832. sz. Havas Boldogasszony Cserkészcsapat
Hiúz őrs
Őrsvezető: Csóka Sarolta (12.d)

433. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat
Kaméleon őrs
Őrsvezető: Gál Tibor (12.a)

433 Szent Bernát Cserkészcsapat
Csuszka őrs
Őrsvezető: Göttinger Klári (12.c)

433. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat
Ölyv őrs
Őrsvezető: Héjj Kristóf (12.d)

25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat
Pitypang őrs
Őrsvezetők: Szabó Anna és Ivanics Anikó (12.c)

1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat
Sólyom őrs
Őrsvezető: Koncz Benedek (12.d)

25.sz. Szent Imre Cserkészcsapat
Tűzliliom őrs
Őrsvezetők: Kővári Zsuzsanna (12.b)
és Matolcsy Erzsébet
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25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat
Mazsola őrs
Őrsvezetők: Mocskonyi Erzsébet, Fórizs Gabriella (12.c)

433. sz.

Szent Bernát Cserkészcsapat
Vizsla őrs
Őrsvezető: Sáfár Anna (12.b)

293. sz. Szent Kapisztrán Cserkészcsapat
Szarvas őrs
Őrsvezető: Mohay Bence (12.a)

433.Szt. Bernát Cserkészcsapat
Fülemüle őrs
Örsvezetők: Simon Mária (12.a) és Pálovics Ráhel

433. Szent Bernát cserkészcsapat
Csíz örs
Örsvezető: Szántó Klára

25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat
Vidra őrs
Őrsvezetők: Szilágyi Bence, Lukácsa László (12.c)

831. Szent Kristóf Cserkészcsapat
Sárkányfű őrs
Őrsvezető: Turóczi Krisztina (12.b)

1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat
Sün őrs
Őrsvezető: Varga Dani (12.d)
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Útravalóul
„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökre.”
(Zsid 13, 8), „Tőle jövőnk, Általa élünk, Feléje tartunk.”
(Lumen Gentium 3. pont)
A Szentírásból vett kedvenc mondatommal és a II.
Vatikáni Zsinat neves üzenetével szeretném köszönteni a
felnőtt szolgáló élet kapujában álló Boldog Kalkuttai Teréz
Anya Osztályt és az évfolyam többi osztályát. Nyolc éve
ott lehettem indulástoknál. Mindvégig kísér bizonyára
Benneteket is, engem is a makkosmáriai szentmise áldása,
Nagyasszonyunk, a Szűzanya oltalma, az akkori 5.a
osztályfőnökének, Ágnes tanárnőnek Rátok ﬁgyelő
törődése, és szüleitek nyíltszívű, egymás közti közösségteremtése, mind a mai napig.
A Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban lezajlott
tanulmányi időtök alatt hatotta át az egész Egyházat is,
az egész földkerekséget is a 2000-es jubileumi
Szentévnek a fent idézett mondata: „Jézus Krisztus
ugyanaz tegnap, ma és mindökrökké”. Mindörökké:
éppen ezért az a Krisztushoz és Egyházába
kapcsolódástok, amit személyesen, osztálykeretben,
iskolakeretben kipróbáltatok a 8 év alatt, ez a kapcsolat
mindig,
mindörökre
meghatározó.
Ebben
van
biztonságunk, önazonosságunk, az Isten országa felé
feszülő cél-látásunk.
A második idézett mondat közvetlen előzménye így
szól: „Minden ember meg van hívva … az üdvösségre,
a Krisztussal való egységre. Krisztus pedig a világ
Világossága.” Szívből kívánom, hogy ez az Úrral való
egységetek és egymással való közösség vállalástok az
Egyház
körében
és
hitelét kifejezve legyen
erőforrásotok a további
úton.
Bizonyára ma már
személyes tanúságtétellel
tudjátok bárkinek is
felhívni a ﬁgyelmét arra,
hogy:
„Isten
szeret
Téged, Krisztus miattad
jött, Krisztus számodra is
Út, Igazság, Élet” (II.
János
Pál
pápa:
Christiﬁdeles Laici 34. p.)
Reményünk szerint azért

lesztek a mi Urunknak apostolai, missziós tanúi, mert
kibontakoztatástok próbaútján (v.ö. Lk 10) ennek jó ízét,
erejét megtapasztaltátok.
Még csak annyit, amit minden bérmálandó ﬁatalnak is
lelkére kötnék az Egyház két évezred alatt összegyűjtött
kincseiből: „A keresztényeket sem területi, sem nyelvi
szempontból, még faji szempontból sem lehet
megkülönböztetni a többi embertől. Görög és barbár
városokban egyformán laknak, kinek mi jutott
osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében
alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz. Saját hazájukban
laknak, de mégis jövevényként; mindenben részt vesznek
polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek;
bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza
idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak,
gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el.
Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az
ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek.
A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk.”
(Diognetoszhoz írt levél, 2. sz)
Ugyanakkor számunkra „a plébánia elsősorban nem
struktúra, terület vagy épület, hanem inkább Isten
családja, testvériség, melynek egy a lelke, családi, testvéri
és befogadó ház, a keresztény hívők közössége. A
plébánia végülis teológiai valóságra épül, mint egy
eucharisztikus közösség… vagy amint XXIII. János szerette
mondani, a falu kútja, amelyhez a falu minden lakosa
odajön szomját oltani. (Christiﬁdeles Laici 26, 28. p.)
Fentieket mint életigét, varrjátok a ruhátokba a
szívetek fölé, rejtsétek
el lelketekbe, ajánljátok oda Nagyaszszonyunk kezén át
Urunknak Istenünknek,
és derűsen, hatékonyan, közösen szolgálva éljetek meg.
Budapest,
2007.
április 17.

Ákos Előd atya

Az első ciszterci osztály (Szent Bernát osztály) első közös programja Zircen.
Bessenyei Ilona (osztályfőnök), Ákos atya, Párdányi Miklós, Gáll tanárnő (diákként)
1992.
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Az elsõ év kint

Hol is kezdjem? Na jó, szóval a Színművészeti Egyetem:
Nem vettek fel, mondván színészileg még éretlen vagyok.
Így aztán elmentem Földessy Margit Színjátszó- és
Drámastúdiójába, ahol jelenleg is „színészileg érek”. Ez a
suli egyébként (közismertebb nevén IBS színpad) minden
korosztályt
foglalkoztat.
Vannak
tánc-,
ének-,
beszédtechnika és dráma óráink (aminek szaftosabb
részeit már meséltem egy-két embernek…
itt most nem
fejteném ki a ﬁatalabb és az idősebb olvasókra
tekintettel). Földessy Margit természetesen színdarabokat
is rendez, az egyik most készülő darabba engem is
berakott. Májusban lesz a bemutató, a címe: Dühöngő
ifjúság (Osborne regénye alapján). Ha van kedvetek,
gyertek, nézzétek meg!
Egyébként az IBS elég jó és színvonalas darabokat tart
műsoron, ha valamelyikre kedvetek támad, keressetek
meg, a jegyszerzésben tudok segíteni kedvezménnyel,
vásárlással stb.: www.margitosok.hu.
Ez a stúdió persze nem veszi el minden időmet, így
még jut időm másra is. Például most ügyviteli
asszisztensként dolgozom az Egis gyógyszergyárban.
Lefordítom: napi négy órában egy irodában vagyok
titkárnő. Elég jó munka…kicsit unalmas, de már szokom
a tűsarkút meg a miniszoknyát, és kávéfőzésben már én
vagyok a legjobb. Gyógyszert azért nem tudok olcsóbban
szerezni, olyat ne kérjetek.
Szóval megvagyok, kicsit más az élet az iskola után.
Néha, ha visszanézek errefelé, elfog a honvágy. Kicsit
irigylem a még itt lévőket. Az érettségitől pedig ne
féljetek, tudom, nekem már nagy a szám, de tényleg
nem egy vészes dolog.
Egyébként nemsokára megyek újra felvételizni a
Színműre, majd drukkoljatok!
15 vers, 5 monológ…de erről már tavaly meséltem.

Utálom a cikkek elsõ, bevezetõ mondatát. Furcsa érzés
leírni az elsõ mondatot egy üres lapra, olyan érzésem lesz
tõle, mintha megpecsételném a többi mondat sorsát is.
Amolyan döntõen fontos és meghatározó ez az undok elsõ
mondat, és ez kicsit mindig nyugtalanít.
Így voltam ezzel az elsõ évvel is. Hát, nagyon nem
akaródzott. De én magam lepõdtem meg a legjobban
mennyi mindent tanultam.
Magamról, a múlt értékéről és a barátságról.
Nem volt nagyon nehéz. Vettem az akadályokat és a
„magamra utaltságot”. De ahhoz már elég okos vagyok,
hogy tudjam, hogy ehhez nekem nagyon kellett, hogy 4
éven át biztonságban érezzem magam. Nagyon nagy
szükségem volt erre a 4 évre. 4 évig itt csiszolódnom kellett,
hogy most ne féljek attól, hogy elvesztem magam... Itt
alakultam ki, itt formálódtam azzá, aki vagyok még most is.
Legalábbis nagyon remélem, hogy megõriztem azt az embert,
akinek a barátaim tartanak. És nem olyan zavaros ez a kinti
világ. Már ha tudod, honnan jöttél, és merre tartasz, és nem
utolsó sorban, hogy ki vagy.
Rájöttem arra, hogy milyen megnyugtató „birtokolni” egy
ilyen múltat. Hiszen elõvehetem és meríthetek belõle, ha úgy
érzem, hogy kicsit nehezebb lett minden és kicsit tétova
vagyok vagy, ha csak egyszerûen emlékezni szeretnék, hogy
éljen bennem ez a 4 év, hiszen „az emlékek mindaddig élõk,
míg az ember nem felejt és szeretettel gondol vissza rájuk”
- és bár a mai napig nehéz elfogadni a tényt, hogy vége,
valahogy mégis folytatódik a múlt. És ez megint csak rajtunk
múlik. Rajtunk múlik, hogy általunk folyatódjék a múlt és
legyen jelen és jövõ
Rajtunk, barátokon.
Hiszen a barátok nélkül az élet élhetetlen. Igen, most is
„... egy kicsit más minden és ezért is kell a másik és
szükségünk van egymásra...” Meg egyébként is. Hiszen
barátok vagyunk. Hiszen egymásért lettünk teremtve.

Endrédy Gábor (13.d)

Tóth Boglárka 13.c Szent Pál osztály
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Sziasztok! Benedicite!
Tudjátok, hogy van ez: az ember újra és újra csak azt
veszi észre, hogy már megint eltelt egy év. Megpróbálunk
számot vetni az eltelt időről, de nem könnyű, mert
rengeteg dolog történt azóta, hogy hosszas unszolásra
végül kiszenvedtünk egy-két gondolatot az évkönyvbe.
Akkor olyasmit írtam, hogy jó volt, meg köszönöm ezt
és amazt, az együtt töltött négy évet, egyszóval elég
sablonos lett. Most arról írnék néhány gondolatot, hogy
mi történt azóta.
Két vidéki egyetemre adtam be a papírokat, elsősorban
amiatt, mert a szak, amit választottam nincs egyik
budapesti egyetemen sem. Persze volt bennem olyan is,
hogy milyen jó lenne végre a saját lábamra állni,
kipróbálni magamat, a képességeimet egy teljesen új
közegben. Első helyre Gödöllőt írtam (Szent István
Egyetem MKK), hiszen mégiscsak közelebb van, de a sors
úgy döntött, hogy Sopronban fogom eltölteni életem
következő 3-4-x... évét. Örültem ennek, hiszen már a nyílt
napon megfogott az egyetem és a város hangulata. És
akkor még mennyi mindenről nem tudtam! Azóta egyre
több minden tárul föl előttem mind tudás, egyetemi élet,
barátok, kapcsolatok terén. Szerencsésnek mondhatom
magamat, hogy egy ilyen nagy múltú és méltán híres
egyetem polgára lehetek.
Az Erdőmérnöki Karon belül öt szakon folyik az oktatás.
Erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, környezetmérnöki,
környezettan és természetvédelmi mérnöki szakok vannak.

Egyszer talán természetvédelmi mérnök lesz belőlem, ha
a rettegett Növénytani Intézet is úgy akarja. Nem
mondhatom, hogy határozott elképzelésekkel érkeztem
Sopronba, hiszen a természetvédelemről alig tudtam
többet, mint, hogy van 10 nemzeti parkunk, és pár
tucat védett állatfaj. Tudás terén azért azt hiszem, hogy
sikerült valamicskét előre lépnem ezen egy év alatt.
Magáról az egyetemi diákéletről az egész Pingvint tele
tudnám írni. Egyetemünk selmecbányai gyökereiről, az
évszázados hagyományokról, példamutató elődökről,
szakestekről, testvérkarokról vagy éppen a waldenről és
a nótákról nem tudnék igazán élethű képet festeni így,
az újságon keresztül.
Merza Péter (13.c)

Riport Nagyunyomi-Sényi Judittal és Horváth Antallal (13.c)
H.A.: Engem a BME - Építőmérnöki Karára vettek fel, tehát
ahova egy éve terveztem továbbtanulásomat. Az egyetemről és
az oktatásról összességében pozitív a véleményem, így az első
félév után. A tanárokról elmondhatom, hogy korrektek (betartják
az időpontokat, azt kérik számon, amit leadtak stb). Ami az itt
maradottakat érdekelheti, hogy miben más egy félév itt, mint
máshol: a szorgalmi időszak a mi egyetemünkön több
odaﬁgyelést és tanulást igényel, mivel viszonylag sok ZH van
évközben, míg a vizsgaidőszakban kevesebb a vizsga, mint sok
más helyen (4-5). A jelesért meg kell küzdeni, de egy ketteshármas körüli eredményt kisebb erőfeszítéssel általában mindenki
elérhet (és a jó jegyekért szép ösztöndíjat osztanak).
N.S.J.: Én az ELTE-BTK történelem szakán kezdtem meg
tanulmányaimat szeptemberben, így szerencsésen én is
odakerültem, ahova szerettem volna – ennek minden hátrányával
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és előnyével együtt. Természetesen a mi egyetemünkön is
bevezetésre került az új, „átjárhatóbb” rendszer, csakúgy, mint a
BME-n, így talán mondhatnánk azt is, hogy főiskolások vagyunk
mindketten. Ami nálam azt jelenti, hogy – szerencsés esetben –
három és fél év után egy főiskolai diplomát fogok kapni, ami
után újra kell jelentkezni a Master rendszerbe, és itt végre
egyetemista leszek.. Csak sajnos a főiskolai diplomával semmit
nem tudok majd csinálni, az előrejelzések szerint. De nem akarok
senkit sem megijeszteni. Véleményem szerint az a legfontosabb,
hogy mindenki úgy válasszon hivatást magának, hogy az adott
szakterület tényleg érdekelje, dacára annak, hogy egy kicsit
nehezebb lesz az elhelyezkedés.
Az egyetemről, ill. a történelem szakról röviden annyit, hogy
nagyon sok remek tanár tanít itt, jó érezni azt, hogy sokszor a
legújabb kutatások eredményeiről számol be a pár hete még
ásatáson dolgozó tanárunk. Természetesen gyengébb tanárok
mindenhol vannak, de tényleg magas az oktatás színvonala.
Nekünk kicsit lazább a szorgalmi időszak, viszont a
vizsgaidőszakban 10-11 vizsga is előfordul nálunk.

U T Á N

51

H.A.: Visszatérve az új rendszerre, ez a mi egyetemünkön sem
vált be egyelőre. Az oktatás színvonalán maximum ront, de
semmiképp sem javít. A másik érdekes tény ezzel kapcsolatban,
hogy semmiről nem tájékoztatják a diákságot, hogy hogyan is
lesz a következőkben a „reform”, és az esetek többségében ez
azért van, mert maguk a tanárok se tudják még.
N.S.J.: Sajnos én is csak ezt tudom mondani, nálunk is ez a
helyzet. Hogy egy példát mondjak, a BTK-n elindították az
esztétákat, művészettörténészeket és ﬁlozóﬁa hallgatókat
egybesűrítő szakot, a szabad bölcsészetet, azonban sok ott tanuló
hallgató mondta, hogy nem tudta felvenni az elegendő, félévente
teljesítendő kreditszámot (30), mert még nem találták ki, hogy
milyen tantárgyakból álljon a képzés... És ahogy hallottam, a
Pázmányon is hasonló a helyzet.
Egyébként az egyetemre/főiskolára továbbtanulóknak ajánlom,
hogy – főleg, ha nem voltak gólyatáborban vagy nincsen
felsőbbéves ismerősük – érdeklődjenek már az első napoktól
kezdve a határidők után (tárgyfelvétel, indexleadás, stb), különben
sok mindenről lemaradhatnak.

G
A régi szép időkben, amikor még a Gimiben töltöttük napjainkat, mi voltunk a második G-s évfolyam.
Válogatott társaság voltunk, ez nem vitás. Osztályfőnökünk, Balog Zsóﬁa tanárnő vezényletével magunknak és az
intézménynek is bizonyítanunk kellett, hogy az egyházi beiskolázású osztályok mások, mint az egyháztól távol élőké.
Ez sikerült is.
A négy év alatt sok biciklitúra, külhoni kirándulás, és a Szent Márton szeretetszolgálatunkon keresztül a környék
öregjeinek támogatása, segítése töltötte ki azt az időt, amit a tanulásra is fordíthattunk volna, az órarendi kereteken
kívül.
Focicsapatunkat azóta is emlegetik azok, akik látták játszani, és felismerték a sportágat.
1994-ben mi alapítottuk meg a Fociszter házibajnokságot.
1996 őszén osztályunk több éves szünet után újraindította az iskolarádiót. Az önművelődésre önképzőköröket
szerveztünk.
Példaképünk és névadónk Márton Áron, a szentéletű székely püspök volt.
Ez jelzi egyben az erős Erdély felé orientálódásunkat is. A szalagavatón is széki táncot jártunk. A névadóról szóló
színpadi játékunkat éveken keresztül vetítették osztályfőnöki órákon a testvériskolánkban.
A csíkszeredai Márton Áron Líceumból volt testvérosztályunk, barangoltunk is odaát többször. Jó élmény volt, amikor
barnamedvék jöttek a szállodánk szemétjéből kajálni, és így nem lehetett kimozdulni, vagy a napfelkelte várás a
csíksomlyói búcsú után.
Ugyancsak ekkor volt, amikor felmásztunk egy hegyre, hogy utána leereszkedjünk a Szent Anna tóhoz, nagy esőben,
és hazafelé lerobbant a buszunk tengelytöréssel.
Rendszeres résztvevői voltunk a Passau- Budapest biciklitúráknak, amik valójában csak Hegyeshalomig tartottak.
Emlékezetes túrát tettünk Zalában-Őrségben is bringával.
Nagy élmény volt negyedikben a 2000. jubileumi évre megújuló Rómát meglátogatni, és ott, illetve az odavezető
úton mindent megnézni, amit csak az útikönyvek említenek.
Mindig eszembe jut a katakombákban az idegenvezető srác, aki magyar kazettáról játszotta le az idegenvezetést,
de mégis mindig tudta, hogy mire kell mutasson a zseblámpájával.
A gimi után sokfelé kanyarodtak az egykori osztálytársak útjai. Többen jó kapcsolatban vannak azóta is.
Sokan végeztek jogi egyetemet, illetve jó páran a műszaki felsőoktatásban, majd pedig az iparban találták meg a
számításukat.
Az utóbbi években egyre többen házasodnak meg, és sorra születnek a babák is.
2007.Június 23-24-én lesz a tízéves érettségi találkozónk a Velencei- tó partján, Agárdon.
Zöldy Máté
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Egy édesanya naplójából
A ciszterciek budai Szent Imre-gimnáziumának ballagásáról
„Bizony, amint írtam is – fülig érő munkám közben
még a ballagásból is kivettem a mamáknak járó részt és
nem bántam meg. Kukék persze már reggel kezdték.
Sajnos erről én nem sokat tudok, mert nem láttam, neki
meg olyan kevés az ideje. Misén voltak, azután
kezdődött a ballagás azzal, hogy libasorban elmentek a
Körtérre a Szent Imre szoborhoz, Kuk ment legelöl, mert
ő a legmagasabb, nagy kampós bot volt a kezében és
szűrposztóból tarisznya lógott az oldalán. Fejükön tollas
diáksapka – utoljára. (Vajon
mire való lesz ezután a fejük,
ha nem arra, hogy diáksapka
rajta legyen?! L. Bitter Illés)
Délelőtt énekelve bejárták az
egész iskolát, minden tanár
számára csináltak magyar nóta
dallamára
tréfás
verset
búcsúzóul. Az udvaron „hamuba
sült pogácsát” ettek, ami a
rendházban készült. Ez is
tradicio. Mikor azután az utolsó
óráról 12-kor kicsengettek,
akkor búcsúztak a ﬁúktól. Az
egész
óriási
épülettömb
lépcsőinél sorfalat állt a hét
osztály, s bent az aulában
álldogáltunk mi, mamák. Kicsit
bőgök most is, míg írok. Mert
nagy szó, - nagyon nagy dolog
az, mikor egy ﬁú búcsúzik a
középiskolától. Lehet, hogy ezen
nem mindig van mit sírni. Sőt
a
legtöbb
középiskolából
boldogan búcsúzik ﬁú és szülő
egyaránt. Én jól emlékszem, milyen keserűség volt az a
latin szekunda Schillingtől, és még azt is el tudom
képzelni, hogy talán valamiből az érettségin pechje lehet
Kuknak, s megbukhatik. Mégis soha iskolát én így nem
csodáltam, mint ezt, és szerencsés az a gyerek, aki itt
tanult. Talán nem is szabadna másoknak ﬁúkat nevelni,
mint ilyen szerzetesrendeknek, akik a világban is nyitott
szemmel járnak, de szívükben hit és jóság van. – De
hát: - ott álldogáltunk mi is Nulacskával az aulában, míg
egyszercsak a csendben messziről halkan kezdett hozzánk
hallatszani Kukék mély, halk éneke: Ballag már a vén
diák. Egyre közelebb-közelebb hangzott – a ﬁúk némán
álltak a lépcsőkön sorban, zsebkendők lopakodtak elő –
végre ünnepélyes sötét ruhában, tollas sapkával, nagy

kampós botjával megjelent a felső lépcsőfokon az első
„vén diák”: Kuk. Komoly ﬁatal arcok, szép, csöndes ének
– ünnepélyesen kígyózott le a menet az aulába, ahol
körben felsorakoztak. Én pont szemben a lépcsővel
álltam, s úgy az „első diák” pont mellettem állt meg, no
meg is simogattuk egymást gyorsan. Olyan csend lett
aztán, hogy ha légy lett volna…..
És jött Bitter. Titokban mindig szerettem, ha a kulccsal
kocogtatta a fejüket vagy a diáksapkát követelte, mindig
köztük volt és – látott. Ha új
növendék
szeretett
volna
bejutni az iskolába, nem vette
fel addig, míg a szeme közé
nem nézett. Apura sem sokat
hallgatott annak idején, - jól a
szeme közé nézett Kuknak:
„No, tudsz Te mosolyogni is, mosolygós gyerek vagy, - itt
maradsz.” És felvette, pedig a
bizonyítványa szomorú volt testileg-lelkileg
össze
volt
kavarodva szegényke akkor.
Kemény szikrázó kék szeme
van, minden diák fél tőle, és
titokban mind szereti. Ez akkor
látszott, mikor karácsony után
nagy beteg volt.
Most ott állt szemben az
ünnepi szónokkal, kimondhatatlan szép volt a tekintete,
és titokban nagyon meg volt
hatva. A ﬁú (Krassai-Krantz)
nagyon
szép
ﬁnom
és
egyszerű beszédet mondott, s
úgy válaszolt Bitter is egyszerűen, csendesen. A ﬁú azt
mondta, hogy ők nem is az iskolától búcsúznak, mert aki
ide járt, az innen el nem szakad, de fáj búcsúzni „kisﬁú
maguktól”. Szép volt. Bitter azt mondta, hogy vigyék
magukkal az életbe a katolikus szellemet - szürkeség meg
gyűlölet mindenütt -, ahol tehetik hirdessék, akkor nem
kell „népszövetség”, és az életben legyenek bátrak,
erősek, ne veszítsék el soha a kedvüket, merjenek mindig
újat kezdeni, ha valami nem sikerül, s ha valami nagyon
nagy gond, probléma vetődik fel az életükben, amit
senkinek nem mondhatnának: „gyertek hozzánk!” –
mondta szokatlanul csendesen, melegen és egy-kettőre
elkapván a neki szánt csokrot, ott sem volt már. Csak
mi sírdogáltunk - lehet, hogy ő is.”
eg örgdiák hagyatékából

osszeszerk:Pingvin 3 final.qxd

2007.04.25.

L

15:34

Page 53

E L K I S É G

53

Foltmanó Élinél
A foltmanók egy kis faluban
éltek. Nem volt más dolguk, mint
hogy megjutalmazzák a szép és
ügyes manókat aranycsillagokkal,
vagy szürke pontot adjanak a
csúnya és szerencsétlen manóknak.
Így aztán voltak olyan manók,
akiknek csak szürke pontjuk volt.
A mi manónk is ilyen szerencsétlen
volt. Már el is fogadta, hogy ő
rossz, és senki sem szereti.
Egyszer azonban hazafelé menet
találkozott egy foltmanó lánnyal,
akinek se pontja, se csillagja nem volt. Rá is ragasztottak
matricákat, csak rajta valamiért nem maradtak meg. A kis
manó nagyon irigyelte őt. Megtudta a lánytól, hogy
mindennap fölmegy Élihez a hegyre, azért nincsenek matricái.
A kis foltmanó meg is fogadta a tanácsot. Kicsit félve,
de elment Élihez. Különleges érzés fogta el, mikor úgy
köszöntötte Éli, hogy már nagyon várta. Életében először
érezte, hogy ő is fontos valakinek. Majd megtudta a titkot,
miért estek le a matricák a lányról. Éli jóságosan mondta:
„Én alkottalak, ezért ne társaid véleményével foglalkozz,
hanem azzal, amit én mondok. Te egy nagyon kedves és
jó manó vagy.” A kismanó lefelé menet megértette a titkot,
és egy pont le is pottyant róla földre.
Erről a meséről gyurmával elmélkedtünk a domonkos rendi
nővéreknél. Csukott szemmel elképzeltük, amit a körbejáró
apáca nővér mondott. Így sikerült Élihez nekem is
ellátogatnom. Azután mindenki elmondta élményeit.
Végül lapokat kaptunk, amire egymás jó tulajdonságait
írtuk. Olyan boldogok voltunk, mikor elolvastuk, hogy
milyenek vagyunk mások szemében!

rajz: Fekete Tünde (6-b)

KÖNYVTÁRUNK

AJÁNLJA

Garadnay Balázs:
A keskeny út öröme és járhatósága
(A lelkiélet teológiája )
Bp. : Szent István Társulat, 2004.

Barsi Balázs így ajánlja az olvasóknak :
„ …elejétől végig izgalmas olvasmány… Az embernek újra megjön a
kedve szentté lenni !...Remek, gazdag tartalmú könyv !

Kzm (6.b)
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Lelkinap 6.a
Március 30-án, pénteken az egész osztály - örülve,
hogy nincs tanítás - fél nyolcra jött be az iskolába.
Amikorra már mindenki megérkezett, éppen ideje volt,
hogy induljunk. A cél Budakeszi volt, mert idén a
domonkos rendi nővéreknél tartottuk a lelki napot.
Nagyon kedves apácák fogadtak bennünket, a
rendházban. Először egy érdekes játékot játszottunk,
amelynek az volt a lényege, hogy mindenkinek kell a
másikról legalább két jó tulajdonságot mondania. A
feladat nem is volt olyan könnyű, hiszen az okos és jó
fej mellett más tulajdonságokat is össze kellett szedni.
Arról beszélgettünk, hogy nagyon sokszor a rossz
tulajdonságot könnyebb meghatározni, mert a jót
természetesnek vesszük.
Aztán megnéztünk egy mesét, amely a foltmanókról
szólt, akik egymásnak, vagy szürke pontot, vagy csillagot
adtak. A mese tanulsága, hogy nem az a lényeg, hogy
mit gondolnak mások, hanem az, hogy Isten mit gondol
rólunk.
Ezek után mindenki kapott egy kis gyurmát és gyurmameditációval folytattuk. Ez úgy történik, hogy mindenki
elképzeli, hogy most nem ül egy széken és nyomogatja
a kezében a gyurmát, hanem elutazik (mi a foltmanókhoz
utaztunk) valahova, és a gyurmát minden elképzelés
nélkül csak nyomogatja. Amikor vége a meditálásnak,
megnézi mit gyúrtak a többiek, és elnevezi azokat.
Nekünk volt rágógumi, bakancs és szemgolyó is, de
voltak tálak és összeszedettséget jelentő golyók is.
Aztán elmentünk keresztutat járni az erdő szélén
található kálváriához. Egy-egy stációnál más-más gyerek
olvasott fel.
Egy kutya is a nyomunkba szegődött a keresztút felé
vezető úton. Ez a kutyus annyira megkedvelt bennünket,
amiben közre játszott a neki felkínált ﬁnom tízóraink is,
hogy nemcsak a keresztúton, hanem végig a Normafáig
kísért minket. Még a busz után is futott egy darabig!
Szerintem nagyon jó volt ez a lelki nap (és nem csak,
azért mert nem volt iskola), hanem mert megtanultuk,
hogy a másikban a jót kell keresni!
Jánosi Ágoston

A körülöttünk lévő világ attól válik olyanná számunkra,
amilyen, hogy milyen viszonyba kerülünk vele. A
Gellérthegy eddig a múltbeli tanulmányok, séták,
beszélgetések, szánkózások s egyéb sok-sok élmény
vonatkozási pontjaként élt bennünk.
Szombat este új tartalommal gazdagodott, ami ideköt
minket. Azóta az utcák, a lépcsők, a parkok, a lemenő
nap és a felkelő hold régi időbe, olyan történethez vezeti
gondolatainkat, érzéseinket kitörölhetetlenül, amiből
táplálkozik a hitünk és él a reményünk. Megszentelődött
a hely, ami eddig csak profán jelentéssel bírt.
Ilyen egyszerűen tud jelen lenni Jézus köztünk, ha
hívjuk és ﬁgyelünk rá.

Köszönet érte.....
Váczi Péter

A tavasz titokzatos mély csöndje, illatai, a telihold, a
kis mécsesek fényei és a stációknál elhangzott gondolatok
valami olyan mély és hátborzongató élményét adták a
Keresztútnak, amelyre azt hiszem, gyermek és felnőtt
még sokáig fog emlékezni, amelyet lelkének legmélyebb
rétegébe, mindörökre belevésett.
Annamária

A Latinovits Zoltán
Diákszínpad bemutatja:
Goldoni: A hazug – komédia
két részben
AZ
21.

ELőADÁSOK IDőPONTJA:

(BEMUTATÓ), MÁJUS 23. SZERDA, 25.
29. KEDD ESTE 7 ÓRA
Az előadások helyszíne: a Békeﬁ terem

MÁJUS

HÉTFő

PÉNTEK ÉS

Ajánljuk hat éves kortól az emberi kor legvégső
határáig minden kedves nézőnknek!
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“Ti a diákok, én a tanárok…”
“Ti a diákok, én a tanárok előtt fogok égni
…” - szólt a
jelmondatunk, mely, bár nem volt kiírva az osztályban, de
mindenki szívében hordozta az előadás napjáig. Ez volt az
a mozgatórugó, ami hajtott
minket, hogy valami tisztességes
emlékműsort
összehozzunk.
Azonban senki nem volt vevő
Petőﬁ szerepére, így valamiféle
innovációra
volt
szükség.
Osztályfőnökünk elő is rukkolt
egy adaptálható koncepcióval,
amit a könyvtárban összeülve
átgondoltunk, megdolgoztunk:
összeállt az előadás váza.
Innentől párok vették át a
munkát, akik kidolgoztak egy-egy
jelenetet, utánanéztek a korabeli
körülményeknek, és megalkották
a jelenetek szereplőit, szónokait,
azok párbeszédeit. Arra is
rájöttünk, hogy képek és zenék
is
kellenek,
ráadásul
összehangolva,
itt
a
számítástechnikai
ezermester
osztálytársunkra,
Zsomborra
kellett hagyatkozni, aki kreatívan
megoldotta a feladatot: írt egy
programot. Ez volt január
végén…
A
szerepeket
egy
februári
osztályfőnöki
órán
osztottuk
ki,
innentől
a
szónokoknak a fő feladatuk a
szövegük gyakorlása, a ‘statiszták’
feladata pedig ruhájuk beszerzése
lett volna (a ruhás problémát
végül
két
szorgalmas
osztálytársunk oldotta meg, az
egész társaságnak ők hozták a
ruhákat). A tényleges próbák
akkor kezdődtek, amikor már
össze volt szedve a zene, a kép,
és némileg össze volt rendezve a
frissen írt programmal. Eleinte
elég silányak voltak a próbák,
főleg hogy ekkor még délutánonként tartottuk őket, és egy
fáradt diák színészi képességeit nem biztos, hogy érdemes
taglalni. A hangulatot mindig feldobták egyesek, kiﬁgurázva
szerepeiket, vagy éppen azzal, hogy a színpadra is

bukfenccel érkeztek. De az igazi csemegék a hajnali próbák
voltak, amikor mindenki egy picit még kómás volt, vagyis
fogékony még a legkisebb hülyeségre is.
Aztán két-három hét után már
elég közel volt az előadás,
úgyhogy a heti három próba
mellé még jöttek pluszban
megbeszélések, és amikor már
karikás volt a szemünk, a hajunk
tépett volt a sok stressztől, a
nyelvünk
minden
második
betűben
megbotlott
a
fáradságtól, állva elaludtunk a
színpadon, akkor kiáltott fel az
örökös harcos, a kimeríthetetlen
és fáradhatatlan tanár úr, hogy
“TOVÁBB!” Mi pedig kénytelenek
voltunk folytatni reménytelen
küzdelmünket
a
dualista
nyárspolgárok, Horthy parasztjai,
Rákosi propagandája, Kádár
rajongói ellen, akiket sajnos mind
mi alakítottunk.
Eljött március, és hihetetlen
gyorsasággal
közeledett
az
előadás napja. A Nagy Nap előtti
héten meglátogatott minket
Posta tanár úr, aki nagy fantáziát
látott az előadásban, és csak egy
picit kívánt javítani a szónokok
teljesítményén, akik még akkor
sem mutatták meg észbontó
színészi képességüket. Így került
ki sajnálatos módon a műsorból
Kádár Visszhangja, az előadás
egyik fő poénforrása. Másnap
Illyés
Erika
tanárnő
is
meglátogatott minket, aki többek
között az alsósok színjátszókörét
vezeti.
Ő
a
színpadi
mozgásainkat korrigálta (így
került ki a bukfenc…).
Az előadás kezdett összeállni, a
mozgások, és útvonalak a
különböző szereplőknél már
berögzültek a próbák során, és kezdett elég folyamatossá
válni. 12-én, hétfőn hajnalban is volt egy plusz próba, aztán
kedden nem voltak faktjaink, mert próbáltunk, és máris a
Nagy Nap vigíliáján találtuk magunkat, március
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tizennegyedike küszöbén. Aznap pedig végig az előadásra
készültünk. A tényleges előadás előtt legalább négyszer
sikerült elpróbálni, ekkor már mindenki úgy érezte, hogy az
előadás sem lesz különb, hiszen mindent úgy csináltunk,
ahogyan azt ti is láttátok, illetve nem láttátok, hiszen a
legnehezebb része a függöny mögött történt, ez nem volt
más, mint az átöltözés, egy borzalmas tüske a
színészpalánta oldalában. Gondoljatok bele, nemcsak remeg
a keze az izgulástól (ami mellesleg be van
gipszelve), de hebeg-habog, azt sem tudja, hogy
ﬁú-e vagy lány, és ilyenkor még egy kellemetlen
tevékenységet is kénytelen elvégezni, hogy
másodszor is megjelenjen a színpadon. Aznap
összesen 217 átöltözés történt a díszteremben a
KSH adatai szerint.
A közönség már gyülekezett odakint a
teremben, mi pedig egyre növekvő feszültséggel
rágtuk a körmünket, vagy karoltunk egymásba,
megnyugvást keresvén. Majd hallottuk, ahogy az
osztályfőnök fölkonferálja az előadást, és minden
izgalmat hátrahagyva, egy teljes napi próbával a
hátunk mögött kiléptünk a színpadra, hogy
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bemutassuk min dolgoztunk az elmúlt másfél hónapban. A
termést pedig ti láttátok, a ti feladotok egyenként
véleményt formálni, és eltenni, hogy örökre veletek
maradjon Kovács Örs és osztálya, a jelenlegi 11.D.

Nagy Szent Gergely osztály
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Az Európai Parlament Modell
V. magyar nemzeti ülése, Miskolc
Tisztelt Képviselőtársak!
Így kezdődött minden felszólalás. Egy hét
formalitás, udvariasság, egy hét tömény vita. De ne
hidd kedves olvasó, hogy ez a hét száraz volt, és a
klisék teljesen megkötötték volna a kezünket, sőt! Erre
az egy hétre az a száz résztvevő diák belecsöppent egy
olyan életbe, amiről addig nem is álmodtak. Egy hétre
mindenki kiművelt világﬁ lett (a tudásszintjétől teljesen
függetlenül), aki tevékenyen alakítja maga körül a világot
és akire ekképpen is néznek föl. Ebbe a szerepbe pedig
mindenki szinte pillanatok alatt beleszokott, hiszen
pörgött az élet körülöttünk. Első nap regisztráció
után rögtön csapatépítés, ahol egy szórakozott
délután keretében összekovácsolódnak a bizottságok.
Összesen tíz bizottság volt, mind egy-egy témával
(például külügy, pénzügy, környezetvédelem), amik két nap
alatt megtárgyalva a legaktuálisabb EU-s témákat,
összeállított egy határozati javaslatot. A bizottsági ülések
után következett a lobbi, ahol biliárdozás és tekézés
közben lehetett egyengetni a bizottságaink útját, illetve
minél több emberrel aláíratva b e n y ú j t h a t t u k

módosító indítványainkat. Végül elérkezett a plenáris
ülés, ahol a képviselők már delegációnként ültek. Itt
egyesével végigvettük az egyes bizottságok határozati
javaslatait, érvek, ellenérvek záporoztak egymásra, és
nagy ívű beszédek próbálták meggyőzni a plénumot.
Tudom, ez elsőre túl nagy falatnak hangzik egy
középiskolás diáknak, de a környezet hatására mindenki
átalakul politikussá, és ott már nincsenek gátlások
(mármint a beszéd terén). Így mindent összegezve csak
ajánlani tudom mindenkinek, hogy jövőre, mikor újra
kezdődik a képviselő toborzás, bátran jelentkezzen,
mert megéri. Nem csak azért, mert megtanulunk egész
tömegeket meggyőzni és belelátunk a minket körülvevő
világba, de nem elhanyagolható az egész hetet felölelő
„társasági élet” sem, főleg, hogy jövőre Budapesten lesz
a MEP, úgyhogy lesz bőven lehetőségünk bemutatni az
éjszakai életet a vidékről érkezőknek.
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Landshutban jártunk (2007. március 16-23.)

Péntek reggel sok készülődés után végre
kigördülhetett buszunk a suli elől és megkezdte
útját Landshut felé. Szerencsére a t á r s a s á g remek
volt, így menet közben cseppet sem unatkoztunk.
Kicsit izgulva szálltunk ki, de hamar kiderült, nincs
mitől félni, mert cserepartnereink sok szeretettel
fogadtak bennünket, így hamarosan feloldódtunk.
Másnap közös kiránduláson vettünk részt az
Alpokban, ahol idén először láttunk havat. Sőt!
Térdig süppedtünk benne, így mindenünk átázott,
d e k á r p ó t o l t m i n k e t a g y ö n y ö r ű l á t v á n y. Kint
tartózkodásunk alatt megismerhettük Landshutot,
Münchent és Regensburgot. Mindhárom gyönyörű
város, érdekes történelemmel, ahogyan megtudhattuk
kissé bőbeszédű idegenvezetőnktől, akinek kedvenc
szavajárása az volt: „ganz kurz” („egészen
röviden”, és utána beszélt egy fél órát).

A programok közül a legnagyobb sikert az
Allianz Arena (a Bayern München stadionja) és a
BMW-gyár aratta. Münchenben megnézhettük a
Deutsches Museumot, ami korántsem volt szokványos,
hiszen mindent meg lehetett találni a bányászattól
a csillagászatig.
Cserepartnereink mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat, esténként közös programokat
szerveztek nekünk.
Német barátainktól krokodilkönnyekkel búcsúztunk,
és reméljük, hogy jövőre újra találkozhatunk velük
a csereprogram keretein belül, de addig is maradnak a
levelek, k é p e k , e m l é k e k …

Dina, Sophie 9.C

osszeszerk:Pingvin 3 final.qxd

2007.04.25.

15:34

Page 59

59

T A L E N T U M

Talentum
SALSE DICTA
LATIN

LATINVERSENY

VERSENYEREDMÉNYEK

A latin fordítási háziversenyen (2007. január 18.)
minden eddiginél több jelentkező vett részt: a 7-11.
osztályból összesen 130 versenyző mérte össze tudását
négy különböző kategóriában. Aki a versenyen ügyesen
fordított, indulhatott az Ábel Jenő Országos Latin
Tanulmányi Verseny iskolai fordulóján (2007. február 9.).
7-8. osztályban 18, 9-10. osztályban 30 tanuló szerezte
meg az indulás jogát. Nagy örömünkre szolgál, hogy az
indulók közel 1/3-a bejutott az országos döntőbe, melyre
2007. április 21-én kerül sor.
AZ ÁBEL JEN ORSZÁGOS LATIN TANULMÁNYI VERSENYEN
ORSZÁGOS DÖNT BE JUTOTTAK:
Minores kategóriában:
Véges Katalin 7.a
Bánki Dániel 7.b
Vittay Ambrus 7.b
Marczell Márton 8.a
Róbert Lili 8.c
Tamási Olivér 8.c
Maiores kateóriában:
Petrik Gergely 9.a
Mezőﬁ Orsolya 9.a
Zelenai Nóra 9.a
Hegyessy András 10.a
Folyó Gergely 10.a
Simon Dorottya 10.b
Beregi Sándor 10.c
Szijártó Mátyás 10.c
Vukov Mária 10.c

Cultura Nostra kárpát-medencei történelmi
verseny Pannonhalmán megrendezett döntőjében

Az iskolából, a 6. évfolyamból négyen jutottunk tovább
a budapesti Salse Dicta latinversenyre. Február végén
volt a házi sententia verseny, ahol kiválogatták a
legjobbakat, akik továbbjutottak a budapesti fordulóra. A
versenyre való felkészülés során Paksy Nóra tanárnő
gazdagította latin tudományainkat. Március 19-én, a
verseny napján a tanítás után nagy izgalommal vettük
utunkat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium felé.
Útközben a 19-es villamoson is kérdezgettük kísérő
tanárnőinket, azokról a dolgokról, melyeket nem voltak
világosak számunkra. Odaérkezésünk után megettük
Paksy tanárnő által vett csokoládékat, még egyszer
átnéztük és „feleltettük” egymást a sententiákból. Délután
3 órakor kezdetét is vette az írásbeli része. Sok érdekes
feladattal szembesültünk, és voltak olyanok is, amelyekre
nem számítottunk. Viszont azért mindegyikünknek sikerült
a feladatlappal megbirkóznia. A verseny befejeztével
megbeszéltük azokat, amik nehezebben mentek. Ezután
visszaindultunk az iskolába.
Az eredményeket már a héten tudtunkra adták a
tanárnők, mert a következő héten hétfőn, azaz március
26-án volt a döntő. Hárman ebbe a fordulóba is
bejutottunk, ami nagy dicsőség. A verseny helyszíne
ugyanaz volt, és megint csak a 19-es villamossal
mentünk. Most már nem írásban, hanem szóban tették
próbára a tudásunkat. Az izgalom, és a feszültség jobban
erőt vett rajtunk, mint a múltkor. Két csoportra osztottak
minket, kisebbekre és nagyobbakra, mi a kicsiknél voltunk.
Az írásbelihez mérten most is hasonló kérdéseket
kaptunk, amelyek már nem voltak annyira nehezek.
Ezután
vendégül
láttak
bennünket
sós,
édes
süteményekkel,
üdítőitalokkal.
Amíg
a
nagyok
versenyeztek, nagyon izgultunk, ki hányadik helyen fog
végezni. Kb. fél óra várakozás után került sor az
eredményhirdetésre, mi az I., III. és a IV. helyen végeztünk.
Mindnyájan elégedettek, büszkék voltunk elért
eredményünkre!
Köszönjük szépen tanárnőknek a lehetőséget, hogy
indulhattunk a versenyen, és a lelkiismeretes felkészítést!

Finis coronat opus. – A vége a munkát koronázza.
Buzás Krisztián, D. Szűcs Gergely, Szaniszló Krisztián
(11. c) összeállítású csapat az
5. helyezést érte el

Tóthpál Sarolta (6.b)
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Talentum
A végeredmény:

FINIS CORONAT OPUS LATIN SENTENTIA VERSENY
Immár negyedik alkalommal rendeztük meg iskolánkban
az 5. és 6. osztályosok latin SENTENTIA VERSENYét. A
vállalkozó szellemű diákok 19 előre megadott és egy
szabadon választott ókori római vagy középkori latin
szállóige jelentésének, keletkezési körülményeinek és
mondanivalójának néztek utána. A február 27-én
megrendezett versenyen 62-en vettek részt: 28-an az 5.
és 34-en a 6. évfolyamból. A 45 perces írásbeli tesztben
olyan kérdésekre adtak választ a diákok, mint például
miért hívjuk Veni Sancté-nak a tanévnyitó misét, mi volt
II. Rákóczi Ferenc zászlóinak felirata és mit jelent iskolánk
latin jelmondata.

Az 5. évfolyamon
I. Mellen Krisztina
(5. A)
II. Balla Katalin (5.B), Hilt Bendegúz (5.B),
Magyary Anna (5.B)
III. Mátó Boróka (5.A), Gerencsér Anna (5.A)
A 6. évfolyamon
I. Tóthpál Sarolta (6.B)
II. Malmosi Mira (6.B), Száraz Tímea (6.A),
Molnár Krisztina (6.A)
III. Kolozs Eszter (6.A). Szíjártó Janka (6.B)
A 6. osztályosok közül az első négy helyezettet
küldhettük tovább a Salse Dicta budapesti sententia
versenyre, ahol Tóthpál Sarolta I. helyezést, Malmosi Mira
pedig III. helyezést ért el.
Örülünk, hogy diákjaink ilyen nagy létszámban tették
próbára tudásukat, és gratulálunk a győzteseknek!!!
Finis coronat opus, vagyis végeredménye koronázza
meg a munkát.
et sic itur ad astra! – és így jutunk a csillagokig!

Illyés Erika

Damokos Attila (12.c) OKTV

A

FOTÓSOROZAT CÍME:

A

TÜRELEM.
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2007. április 17-én, az ELTE Jogi Karának dísztermében az ELTE énektanárszakos hallgatójaként
G. Horváth Gyöngy tanárnő diplomahangversenye volt.
Két művet vezényelt, nagyon szépen szólt a kórus. Ő kapta a legnagyobb tapsot, mindnyájan örültünk
és büszkék voltunk rá.

VIII.

ORSZÁGOS

RAJECZKY BENJAMIN

NÉPDAL- ÉS

NÉPIHANGSZERES-VERSENY:

I. helyezett (arany):
Szóló:
Péter Flóra 6.a
Éry Franciska 7.b
Csány Cecília 9.b
Csány Gergely 11.a
Lázár Csanád 11.a

Kettős:
Vajna Zita 10.a és Vajna Rita 10.c
Népi hangszer:
Csány Gergely 11.a
Csány Cecília 9.b
Csány Imre 6.b
Csány János 4.o (a Csillaghegyi Általános Iskola
diákja), a zsűri különdíjával

II. helyezett (ezüst):
Szóló:
Reiter Boglárka 5.b
Kettős:
Gertheis Veronika 10.d és Gertheis Anna 9.d
III. (bronz):
Kettős:
Ferenczy Anna és Rieger Stefánia 10.c
4. VIII.

ORSZÁGOS

RAJECZKY BENJAMIN

GREGORIÁNVERSENY

I. helyezett (arany):
Rajeczky Benjamin Gyermekkar
(ötödikesek és hatodikosok kórusa)
Vezényelt: Farkas Mária
Rajeczky Benjamin Vegyeskar
(hetedikesektől tizenkettedikesekig)
Vezényelt: Martin Orsolya
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Újbudai Tavaszi Hangverseny (2007. április 18.)
Egy napos áprilisi napon iskolánk vendégül látta
szinte az összes kerületünkben működő iskola kórusait.
Tanítás végén a „száz próba” után még „százegyszerre”
is elpróbáltuk a darabjainkat, majd mindenki megfelelő
öltözetben fölvonult a színpadra. Az előadásaink jól
sikerültek, reméljük (a tavalyihoz hasonlóan) idén is
meglesz a „méltó” jutalom (a kerület által küldött
habostorta).
Köszönjük a felkészítést Martin Orsolya tanárnőnek
és Mária néninek!
VK

A XI. kerületi Önkormányzat és a Pedagógiai Szolgáltató
Központ által szervezett monumentális – mintegy 4 órán át
tartó - Újbudai Tavaszi Hangversenyen iskolánk kórusai is
szerepeltek. 70 gyermekkari és 30 vegyeskari kórustagunk
énekelt, gyönyörűen, fegyelmezetten, nagy sikerrel Farkas
Mária és Martin Orsolya tanárok vezényletével.
A minősítő hangverseny zsűriének elnöke immár
hagyományosan Daróci Bárdos Tamás tanár úr volt, aki a
hangverseny végén az egyik közös számot is vezényelte.
A hangverseny végén a nagy közös kórusban több mint
400 gyerek énekelte lelkesen Kodály A magyarokhoz című
kánonját Farkas Mária tanárnő vezetésével.

„Szeretteim, ha így szeretett minket Isten,
akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.
Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást,
Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé
bennünk.”
(1 Ján 4,11-12)
2007. április 21-én volt Martin Orsolya és Szemkeő
András esküvője a Szent Imre templomban.
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Nyilas szimbólum-e az Árpád-sávos zászló?
Az utóbbi napokban és hónapokban a közélet egyes
szereplői az Árpád-sávos zászlót úgy emlegették, mint
nyilaskeresztes szimbólumot. Ezért először is érdemes egy
kicsit utánajárni az Árpád-sávok történetének. Első ismert
ábrázolása 1202-ből, Imre király aranybullájából való.
Ezután számos középkori ábrázoláson megjelenik, a
magyar királyok jelvényeként. Így például látható az 1312es rozgonyi csatának emléket állító szepeshelyi freskón
Károly Róbert seregénél. Létezik olyan ábrázolás, ahol
csak a sávok vannak, olyan is, ahol a sávokat kiegészítve
használják az adott dinasztia családi címerével (például az
Anjou liliomokkal) vagy a kettős kereszttel együtt, amely
III. Béla korától ugyancsak a királyi hatalom jelképe.
A vörös-fehér sávokat használták katonai zászlóként a
végvári vitézek és Rákóczi kurucai is. Igaz a sávok száma
nem volt állandó: 3 és 11 között ingadozott. A sávok
számát a magyar címerben csak 1874-ben rögzítették
hétben. Az ekkor hozott törvény kodiﬁkálta a magyar
kiscímert, azaz a mai államcímert és az ún. középcímert,
amely a társországok (Horvátország, Dalmácia, Erdély,
Szlavónia és Fiume) címerét is magában foglalta.
Témánk szempontjából a legfontosabb kérdés persze
az, hogy milyen zászlót használtak a nyilasok. Három
különböző típusról tudunk, amelyet zászlóként illetve
karszalagként is használtak.

KÖNYVTÁRUNK
ORBÁN ÉVA: AMIT

Az első, egy vörös zászló volt, amelynek a közepén
egy fehér kör volt és abban a körben volt egy fekete,
vagy zöld nyilaskereszt.
A második nyilas zászlónak már csak az egyik fele volt
vörös, amelyben egy fehér rombusz alakú mező volt,
benne a nyilaskereszttel, a másik fele viszont egy
kilencszer vágott vörös-fehér színű volt.
A harmadik zászló már teljesen vörös-fehér sávos volt
(ugyancsak kilencszer vágott), de a zászlórúd melletti
felső sarokban egy fehér négyzet volt, benne a
nyilaskereszttel.
Tehát a ma ismert Árpád-sávos zászlót a nyilasok nem
használták. Az, hogy az egykori nyilas zászlókon vörösfehér sávok jelennek meg, ráadásul nem is hétszer,
hanem kilencszer vágva, elegendő ok lenne arra, hogy
az Árpád-sávokat nyilas szimbólumnak tekintsük? De
akkor hogy lehet az, hogy a franciákat láthatóan nem
zavarja, hogy köztársaságuk jelképe a fasces, amely
tudvalevőleg az olasz fasizmus jelképe volt? Vagy esetleg
fővárosunk zászlóját román zászlónak tartsuk, pusztán
azért, mert a színek megegyeznek, hiába más a címer?
Talán mégsem.
Pandula Attila zászló- és címertannal foglalkozó
egyetemi adjunktus 2007. március 20-i el adás nyomán
lejegyezte Gianone András

AJÁNLJA

ÁRPÁD-SÁVOS ZÁSZLÓRÓL ILLIK TUDNUNK
(Bp.: Pro Veritate, 2007.)
A történelem, valamint napjaink közélete iránt érdeklődőknek!
AZ

A szerző így ír bevezetőjében: „Napjaink felborzolt kedélyállapota
arra késztetett, hogy utánanézzek mindannak, amit … a tények
alapján bizonyítani is lehet. Ez a kis könyv abból a célból született,
hogy megosszam az érdeklődőkkel mindazt, amire rábukkantam, és
segítsen politikusoknak, sztár-riportereknek, újságíróknak a téves
illetve hiányos ismereteik pótlásában. ”
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Egy kutyaeledel-reklám elemzése
Részlet Mohay Bence (12.a) OKTV dolgozatából
(Mohay Bence magyar nyelvtani OKTV-n országos 7. helyezést ért el.)
Az első plakát (1. melléklet) egy állított lap, amely két
részre oszlik: felső részében egy kutya felülről megvilágított
feje látható, az alsó felében pedig középre zárt, első
ránézésre versnek látszó szöveg áll, melynek első és utolsó
sora nagyobb betűkkel van szedve, mint a köztesek. A
plakát jobb alsó sarkában a kutyaeledel csomagolásának
egy része, rajta jól láthatóan a márka neve található.
A reklámok szakértői azt mondják, a fő üzenetet a
reklám felső részébe kell elhelyezni, hiszen ezt veszi észre
először a befogadó. (Keszténé, 2006.) Itt a plakát felét
kitevő kutyafej foglalja
el ezt a pozíciót,
ráirányítva
a
célközönség ﬁgyelmét a
témára.
Mintegy
bevezetés funkcióval bír
ez a kép, hiszen az
érzelmekre
hat
(a
meghatóan néző, szétálló fülű kutya minden
ember, de különösen a
célközönség, a kutyatulajdonos-társadalom szívét megdobogtatja) és
témamegjelölő (világos,
hogy valami kutyáról
lesz szó).
A kép alatt olvasható
a nagy betűkkel szedett
tételmondat: „Mi a
kutyákért
vagyunk.”.
Rövid, egyértelmű és a
kutyatulajdonos szemében szimpátiát ébresztő
mondat, olyan, amellyel
azonosulni tud – „de
hiszen én is”. Ezek után
– kis túlzással – bármit
elhinne a továbbiakban,
a reklámszöveg azonban
bővebben is kifejti, „miért is vagyunk mi”. Az alatta lévő
két sor pedig természetessé teszi, hogy „vagyunk valakiért”,
hiszen mások másért, mi a kutyákért – mindenki van
valamiért. Értelmezi a tételmondatot, és utat nyit annak
kibontása előtt.
A szöveg elsősorban az elokúciós eszközökre épít, és a
klasszikus retorika érvelésével ellentétben egyértelműen
érzelemorientált (páthosz). A kutyával kapcsolatos
élményeket idézi fel a gazdában, lehetőséget ad arra, hogy

miközben olvassa a szöveget, kicsit elmerengjen, milyen
szép pillanatokkal ajándékozta meg őt a kutyája. Ezt a
szöveg tagolása is elősegíti.
Alapvető stíluseszköze a halmozás (congeries), azaz a
tartalom elemeinek kiszélesítése. Hiányos mondatokkal (azaz
az ellipszis illetve a zeugma eszközével) biztosítja a
folyamatosságot, a visszautalást, minden sor végén világos,
hogy „mi a kutyákért vagyunk”. Az egyes tulajdonságok
pedig mind magát a kutyát jelölik, tehát a séták, a futások,
a hancúrozások, az ásás, a vakarózás stb. mind a kutyára
utaló
metonimikus
fogalmak.
Ellentétek
használatával az összes
kutyatartót megszólítja,
legyen kicsi vagy nagy,
keverék vagy fajtiszta
kutyája. Azt sugallja, hogy
minden kutya egyformán
értékes és egyformán
nagy örömet tud okozni.
Mielőtt
a
plakát
konklúziót vonna le, az
előbbiektől némileg elütő,
de annál meggyőzőbb
mondatot közöl: „Az
elmúlt 60 évben azért
dolgoztunk, hogy olyan
boldoggá tegyük őket,
mint amilyen boldoggá ők
tesznek minket.”. Ezzel az
állítással több legyet is üt
egy csapásra. Először is
saját hitelességéről győzi
meg a befogadót, hiszen
aki hatvan éven keresztül
folyamatosan egy jó
célért
dolgozik,
arra
érdemes
odaﬁgyelni
(éthosz). Ráadásul hálát
ébreszt az olvasóban –
„ha ők ezért dolgoztak, akkor bizonyos mértékig
köszönettel tartozom nekik, hogy a kutyám olyan, amilyen”.
Az
összehasonlítással
(comparatio)
illetve
megszemélyesítéssel pedig szinte hiányérzetet, lelkifurdalást
ébreszt az olvasóban: azt az érzést kelti, mintha a kutyák
sokkal boldogabbá tennék a gazdájukat, mint amennyire a
gazda viszonozza ezt (ld.: kognitív disszonancia elmélete). A
gazda ezt tűrhetetlen állapotnak tartja, hiszen a
háládatlanság elítélendő a mai társadalomban, ezért ezen
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az állapoton változtatni szeretne. Értelemszerűen ahhoz fog
segítségért fordulni, akiről épp az imént derült ki, hogy
(vele ellentétben) az elmúlt 60 évben „azért” dolgozott.
A reklám az utolsó előtti sorban megismétli a
tételmondatot (redditio vagy inclusio), megerősítvén a
bizalmat, felfrissítvén az emlékezetet illetve utólag (is)
értelmezve a fentieket – akárcsak a klasszikus szónoklat
befejezése.
Az utolsó sor pedig maga a szlogen. A „Mindenünk a
kutya” több szempontból is megfelelő szlogen. Először is
nyilvánvaló túlzást (hyperbola) alkalmaz a „mindenünk”
szóval, ezzel növelve a kutya értékét (a viszonzandó
boldogság és az eddig elmulasztott törődés mértékét), és
ismét felébresztve a vágyakozást, hogy a gazda lehető

legtöbbet, azaz minden tőle telhetőt megtegyen kutyája
érdekében. A többes szám első személyű, rejtett alany
alkalmazásával viszont egyúttal bevonja az olvasót is a saját
körébe, mintegy társául fogadja a kutyatartót, aki ezáltal
mostantól úgy érezheti, ő is mindent megtesz a kutyájáért,
hiszen egy olyan társaságba tartozik, amely ugyebár hatvan
éve azért dolgozik… A szlogen rövid, érthető, könnyen
befogadható, és gyorsan hat. Mellette pedig ott fénylik a
fekete háttérben a plakát legfényesebb eleme: a kutyaeledel
zacskója. A gazda pedig rögtön érzi: ez a megoldás. Meg
van győződve, helyesebben meg van győzve arról, hogy
ezt a kutyaeledelt vásárolva, ezzel a márkával
együttműködve meg tudja hálálni kedvence szeretetét.

SZIG VÉRADÁS
Az idei tanévben is rendeztünk véradást iskolánkban.
A 11. és 12.-es osztályokból összesen 56-an ajánlották
fel segítségüket. Végül is a külső jelentkezőkkel együtt
51 adag vért juttattunk el az Országos Vérellátóba.
Köszönjük önzetlen segítségeteket!

Moldoványné Wagner Katalin

A TERMÉSZETBÚVÁR MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL
TAVASZI PAPÍRGYűJTÉS EREDMÉNYE:

SZERVEZETT

Algimnázium:
I. helyezett: 6.a osztály (2465 kg)
II. helyezett: 5.a osztály (2024 kg)
III. helyezett: 5.b osztály (1248 kg)

ELEKES ATTILA SZAVALÓVERSENY
Főgimnázium:
I. helyezett: 9.a (793 kg)
II. helyezett: 9.d (719 kg)
(Első hely a főgimnáziumban csak 1 tonna elérése
esetén kerül kiosztásra)
A tavaszi gyűjtésen a legtöbb papírt gyűjtő
osztályok díjazása:

Algimnazisták:
1.hely: Élménytúra az osztályfőnökkel való egyeztetés
szerint (barlangászat, hegymászás stb.)
2.hely: Uránia távcsöves csillagászati bemutató egy
derült estén
3.hely: Látogatás a Hulladék Munkaszövetség
központjában 2 tanítási óra terhére (XI. ker. Saru u.)

I. helyezett: Somogyi Kristóf (12.a)
II. helyezett: Szőke Balázs (10.a)
III. helyezett: Csóka Sarolta (12.d)
A zsűri különdíjában
Lázár Imre Csanád (11.a) részesült
A Svájcban élő Luka László (iskolánk volt diákja, 1956os szabadságharcos) által alapított iskolai Elekes Attila
Szavalóversenyre 4. alkalommal került sor 2007. április
19-én.
Elekes Attila költő, Luka László osztálytársa volt és jó
barátja Bánffy György színművésznek is.
Bánffy György színművész a zsűri elnökének tisztjét is
ellátja évek óta.
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Kérdések Güttler Károlyról, Güttler Károlynak:
Kinek vagy minek hatására kezdett el úszni, s mikor
tudatosult, hogy ezt versenyszerűen fogja űzni?
Ötéves koromban a szüleim vittek uszodába, hogy
megtanuljak úszni, hiszen ekkor nővérem már egyesületi
színekben versenyzett, én sem maradhattam le.
Gyerekéveit, fiatalkorát mennyire kötötte le a
sportolás? Jutott mellette idő a tanulásra, barátokra?
Az igazi élsporthoz rengeteg lemondásra van szükség,
ami persze nem azt jelenti, hogy egy csomó dologról
lemaradtam volna, hanem inkább azt, hogy később és
kevesebb jutott némely olyan tevékenységből ami nem
biztos, hogy nem ártott. (Mármint, hogy kimaradt, vagy
elmaradt.)
Ha jól tudom, Ön és egy társa, Ágh Norbert
foglalkoznak gyerekek úszásoktatásával. Ön szerint
egy gyereknek mikor volt több lehetősége
sportolásra, most vagy régebben? A mai fiatalság
puhányabb, mint az Ön idejében volt, vagy csak
nem lehet őket lelkesíteni a sportolásra?
Valóban Norbival már tíz éve működik az úszóiskolánk
Újpesten, több ezer gyerek sajátította el az úszásnemek
többségét.
A versenysportban azonban nehezebben lehet bírni a
mai gyerekekkel, mert körülöttük teljesen megváltozott a
rendszerváltás óta a világ. Azért ne feledjük, hogy Cseh
Laci is már ebben az „új” világban lett világbajnok, és
még remélem sok örömöt szerez majd nekünk, azzal a
néhány tehetséges sportolóval, akik ma adják az úszók
élvonalbeli eredményeit.
Ön családos ember. Gyermeke ugyanúgy jár úszni,
mint ahogy Ön tette? Szeretné, hogy gyermeke a
nyomdokába lépne? Lát-e a mostani fiatal (ifi) úszók
között kiemelkedő tehetségeket? Mivel tudja őket
ösztönözni? Milyen feladatokat lát el a sportágon
belül?
Kislányom, Emma természetesen jár úszni is, de nem
feltétlen szeretnék belőle úszó-bajnokot nevelni, hiszen az
elvárás felé nagyobb lenne, és nem szeretném kitenni
extra követelményeknek.
Az iﬁ úszók között vannak igazi tehetségek, nekik
legösztönzőbb ráhatás az elődjeik által kitaposott ösvényt
tovább szélesíteni.
Iﬁ kapitányi feladataim közé tartozik az éves
versenynaptár elkészítése, edzőtáborok helyének, idejének
megtervezése, válogatás az év fő utánpótlásversenyeire,
edzőtáborokban és versenyeken való részvétel, szakmai
irányítás stb.

Amikor kint volt a sydney-i olimpián, milyen volt a
magyar sportolók között a hangulat? Mennyire
tartottak össze, mennyire voltak nyitottak a többi
nemzet felé?
Egy olimpia mindig nyomot hagy a sportolók lelkében,
de a nemes cél, miszerint csak a „részvétel” a fontos,
nem minden esetben igaz. Történetesen az én olimpiákon
való részvételeim majdnem kizárólag csak a
koncentrálásról szóltak, hiszen eredményeket akartam
elérni, nem volt tehát idő szórakozásra a versenyszámok
előtt. Amikor azonban végeztem, már mindjárt más volt
a helyzet… Akkor már indult is az élet „habos” oldala,
rendszerint a hasonlóképpen versenyszámuk után lévőkkel.
A végén már minden nemzet apraja-nagyja lehet barát
is, csak a fantáziádra van szükség!
Ön szerint elmondható a magyar nemzetről, hogy a
vízisportok nemzete? Van-e jövője az úszósportnak?
Feltétlenül vízisportosok is vagyunk, gondoljunk csak a
vízilabdára, kajak-kenura és nem utolsó sorban az
úszókra. Minden sportágban sok a tehetség, ha anyagilag
bírják az egyesületek és a sportvezetés, akkor mindig
lesznek magyar olimpiai bajnokok!
Össze tudja-e hangolni a magánéletét és a
sportággal kapcsolatos feladatait? Kislányával,
családjával jut-e idő eleget együtt lenni, fontosnak
érzi-e hogy az első helyen inkább a család legyen, s
ne a hivatás?
Minden munkát össze kell tudni hangolni a család és
a gyerek-gyerekek érdekében, persze itt is vannak
könnyebb és nehezebb időszakok, de hát az élet már
csak ilyen, a kihívásoknak meg kell felelni, akinek pedig
ilyen nem létezik, az unatkozni fog!
Végül köszönöm a riportot, s kívánom, hogy minden
területen az életben sikeres legyen!
Ágh Nóra 10.d
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Országos Kézilabda Bajnokság
Veszprém 2007. április 19.
Budapest legjobb csapataként indultunk 14-én, péntek
reggel Veszprémbe. Mindenkiben felszabadultak az
adrenalin tartalékok, mert tudtuk, hogy az első meccsünk
nehéz lesz. Végül is a 35. percig tartottuk háromgólos
előnyünket, de onnan folyamatos emberhátrányban
játszottunk és a végeredmény egygólos vereség lett. A
vereségünk oka, az ellenfél „beálló-szörnyetege”, „egy
szimpatikus, 150 kg-os leányzó” volt. Fáradtan és
elkeseredve hajtottuk fejünket kemény párnánk oltalmába.
Másnap két jófej osztálytársunk, akik szurkolni jöttek
le, ébresztettek minket. Ezzel négy főre növelték a
szurkolótáborunk számát, ennek hatására győzelemmel
zártuk az aznapi két meccsünket. Fáradtan és éhesen
feküdtünk le aznap is.
A meccs távolságának és korai időpontjának
függvényében hajnali 6 órakor volt az ébresztő
harmadnap. A reggeli és a kemény bemelegítést
követően az aznapi két meccsünket nyereséggel zártuk.
A mezőny legﬁatalabb csapataként, ötödik helyet értünk
el. Jövőre mi leszünk az elsők!

Edző: Tengely házaspár
TAGOK:
Kovács Flóra, Pártor Dorottya,
Kovács Dalma, Vargha Mónika,
Pásztor Melinda, Szekér Júlia,
Kiss Zsóﬁa, Börcsök Teodóra,
Juhász Dóri, Mihályi Réka,
Kurucz Anna, Kurucz Eszter
Szurkolók: Hantos Dorina, Kaffka Eszter, Filep Tamás,
Nagy Bence
Pásztor Melinda, Nagy Bence

A Röpigála helyezttei
(2007. április 13.)
I. helyezett: 12.b osztály csapata, csapattagok:
Belán Emese, Zsombok Magdolna,
Szijártó Zsóﬁa, Turóczi Krisztina,
Sashalmi Péter, Szikora Márton,
Wehner Vince

II. helyezett a 12.d osztály csapata, csapattagok:
Héjj Kristóf, Perei Gábor
Zemlényi Csaba, Matiszlovics Nóra,
Tarbai Anna, Bodnár Kata,
Soltész Klári
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FÉKEZETT HABZÁS
A szentimrés szappanopera

Tizenkettedikesek lettünk!
rovat

Ahhh, ím lassan véget ér
a sok szép év, amit
köztetek töltöttünk, és
eljön a ballagásunk napja.
Ez alkalomból engedjétek
meg, hogy pár képben
érzékeltessük mennyi
minden változott azóta
hogy kicsik voltunk, talán
tanulságos lesz nektek...
Bár nem valószínû.

Mindjárt egy alapvetõen fontos dolog:
a perspektíva.
Mikor még kicsik voltunk, egészen más
szemszögbõl láttuk az iskolát...
A “lógás” fogalma
pl. egészen mást
jelentett...

Régen bármilyen
órán jól éreztük
magunkat!!!

Most, hogy nagyok vagyunk, már
csak kevés órán érezzük jól
magunkat.
Viszont a lógást olyan szintre
fejlesztettük, hogy tulajdonképpen
ki sem kell már hozzá mennünk a
tanterembõl.

Mikor kicsik voltunk,
még szívesen
szerepeltünk bárhol
Azóta sajnos már
inkább csak tesi órán
produkáljuk
magunkat!
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Amikor kicsik voltunk,
még szívesen
körbeálltuk a tanári
asztalt reggelenként.

Azóta már többször
el is bújtunk benne.

Viszont mint tudjuk, aki szépen
énekel, az rossz ember nem lehet,
ezért hangszeren vagy anélkül,
gyakran elhúzzuk egymás nótáját!

Annak hogy megnõttünk, kétségtelen elõnye, hogy már
sokfelé utazgatunk, és megismerünk sok szép , új vidéket.

Híres
nagy vadászok, jobb ha
félreálltok, hipp-hopp:
jön Vuk!
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A lányok is meg a
fiúk is néha jól
elvannak egymással.
Ez nem változott.

Most, hogy nagyok
lettünk, kicsit
megváltoztunk. Néha
úgy nézünk ki, hogy
...
Ihaj!

Egy valami biztosan
nem változott.

Kicsiként és
nagyként is...

Barátok vettek
körül.

És ezt nem
feledjük, amíg
élünk.
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Rejtvény
rovat

Ez alkalommal rejtvény
A Babák bemutatják önmagukat.
rovatunkban iskolánk három
De vajon igazat szólnak e?
fiatal apukájának kisgyermekét Karikázd be a helyes megfejtést!
igyekszünk azonosítani!

Én
vagyok a Kolek-baba,
szerintem a fejem
magáért beszél...

Az
én papám Szabó
Gábor, megbuktat
majd fizikából!

A. Igaz
B. Nem igaz.
C. Nem tudom.

A. Igaz.
B. Nem igaz.
Én
a kis Posta-baba
vagyok, bélyeg is van a
popsimon.
Hehe. Kac-kac.

Congratulations rovat

A. Igaz.
B. Nem igaz.
C. Ezt sem tudom.

Nektek pedig kedves Ballagók,
szintén hadd kívánjunk a Pingvin egész szerkesztõsége nevében
minden szépet, jót! Persze itt még semmi nem ér véget, hiszen
jó pap holtig tanul. Nekünk is, nektek is van még ellesnivalónk az
előttünkjáróktól...:)l

Sok szeretettel garatulálunk Martin Orsolya és Szemkeő András
tanárnõnek és tanárúrnak, akik bizony itt iskolánkban ismerték meg
egymást! Kívánuk hosszú, boldog életet, bőséges gyermekáldást és
Isten figyelmes kegyelmét az ifjú párra !!!
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