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Kedves Olvasó!

Amikor kezedbe veszed a Nyíregyházi
Krúdy Gyula Gimnázium évkönyvét, gondolj
arra, hogy egy időutazásra indulsz. Mindaz,
mit összegyűjtöttünk, leírtunk, megfogalmaz-
tunk, képekkel illusztráltunk, már visszavon-
hatatlanul múlt időbe került, egyszeri lett és
megismételhetetlen. Pontosan ezért alkalmas
arra, hogy elgondolkodtasson, megszólítson,
megérintsen, sőt esetleg megmosolyogtasson.
A 2012/2013-as tanév sok tekintetben hozott
jelentős változást mindennapi életünkbe:
szeptember 1-jén életbe lépett a nemzeti
köznevelési törvény, január elsejétől pedig új
fenntartója lett az intézménynek. Valójában
újra kellett gondolnunk minden tevékenysé-
günket: új alaptanterv alapján kellett Pedagó-
giai Programot, helyi tantervet készítenünk,
de szervezeti dokumentumainkat is újraírtuk a
határidők állandó szorítása mellett.

De mégsem erről szólt ez a tanév, mint
ahogy egyetlen iskola sem szólhat semmi

másról, kizárólag azokról az emberekről, akik együtt munkálkodnak valami fontos cél érde-
kében, amit úgy hívunk: jövő. A pedagógia tudománya nem öncélú, nem önmagáért létező, hi-
szen vezetni kell tanítványainkat önmaguk kiteljesedése, megismerése, meghaladása felé. Eh-
hez pedig kitartás, erő, lelkesedés, elhivatottság szükséges… Csak mostanában ezekről túl ke-
veset hallunk. A média a pedagógusok munkaidejéről fejteget véleményeket, de a hozzászólá-
sok arról tanúskodnak, hogy valamit nagyon félreértettek sokan: Nem hiszem, hogy úgy kel-
lene tekintenünk a pedagógusra, mint egy hivatalban: reggel három osztály, tízórai értekez-
lettel majd négy osztály, ebéd, végül egy óra lelkesedés, egy óra kitartás, egy óra elhivatottság,
két óra dolgozatjavítás, majd elmélyülés a modern pedagógiai módszertár legújabb eredmé-
nyeiben. Mint ahogy kételyeim vannak azzal kapcsolatban is, hogy a tanulóknak így kell ki-
mérnünk a tananyagot: heti két kémia óra, 1,2 kg tankönyv, 234 oldal, spirálfüzet 23 deka, 3
kémcső évente, vegyszer szökő évente, ha van rá keret, de nincs. Egyre kevesebb szól arról,
amiről kellene: a gyermekekről, tanulókról. Mert érte kellene lenni mindennek: hogy sikeressé
váljon, hogy elsajátítsa az értve tanulást és gondolkodjon, hogy egy új tudás szintézisét alkossa
meg, hogy képes legyen saját mindennapjainak innovatív újraalkotására, hogy elképzelései,
céljai kiforrottá, tudatossá majd megvalósíthatóvá váljanak, hogy megtanulja helyesen meg-
élni kudarcait és bátorítva jusson el sikereihez, legyen ez egy szóbeli felelet, vagy egy országos
verseny első díja. Hiszen vannak sikereink: lapozz tovább kedves olvasó, látni fogod kollégá-
im országos elismeréseit, tanítványaink eredményeit, bár egyet nem fogsz látni: azt a minden-
napi szolgálatot, ami ezt lehetővé tette.Anapi aprómunka kis lépéseit, a tett megformálódását a
gondolat és elképzelés súlya alatt, ahogy a pedagógus sietve körmöli a jegyeket az osztálynap-
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lóba, írja a névsorokat, beszélget a szülővel a fogadó-órán, lapozza vázlatait, lombikokat mo-
sogat, növényeket gyűjt a vizsgatételeihez és ahogy a diák szorgosan rója a táblai felirat betűit,
számolja a házi feladat matematikapéldáját, ahogy felmászik a bordásfalon, ahogy virágot tűz
a ballagási dekoráció készítésénél, ahogy álmosan elalszik végül a tankönyve felett. Mert
mindez a természetes, az elvárt, a megszokott, éppúgy, ahogy ma már szinte senki sem csodál-
kozik rá a napfelkelte fényeire, a Für Elise dallamára, vagy a Kheopsz-piramis monumentali-
tására. Pedig a lényeg itt rejlik: nem a magasztos, patetikus jelszavakban, a közhellyé sulykolt
mondásokban és idézetekben kell meglátni a vezérlő elveket, hanem meg kell érteni a hétköz-
napok csendes üzenetét: nyitott szemmel nézd a világot, láss egyre távolabbra, magad fedezd
fel az ismeretlent, légy kíváncsi és befogadó, légy kritikus és kérdező, helyed magad keresd,
utad magad építsd, napjaid magad éld, és ne felejts el szeretni, érezni, ember lenni a korban
melybe születtél.

Amikor továbblépsz ezen a bevezetőn, lásd meg a mosolygós arcokban a szem csillogását,
a leírt mondatokban értsd meg a megfogalmazhatatlant, kezedben tartva érezd az évkönyvet
megalkotók szorgalmát és igyekezetét, mert valamit meg akartak osztani veled, ami már nincs,
ami megörökítendő, ami személyes, ami megfogható. Nekik most itt megköszönöm fáradozá-
saikat, mert tették hittel, idejüket, energiájukat nem kímélve. Név szerint csak a két főszerkesz-
tőt emelem ki: Dr. Tóthné Kéner Beatrix és Kajatin Béla kollégáimat.

S ha már köszönet itt a legelején, megköszönöm minden tanártársamnak és diákunknak az
elmúlt tanévben minden fáradozását, mert hiszem, hogy nem hiábavaló a munka, amit együtt
végzünk. Lehet még jobb, lehet még eredményesebb, lehet, hogy néhány kudarcot ma már job-
ban megoldanánk, de így volt, és a jövő, ami felé fordulunk, majd igazol döntéseink helyessé-
gében.

…És fél évszázad múltán, ha valaki egy poros szabolcsi padláson megtalálja ezt az év-
könyvet, rácsodálkozik majd arra, hogy milyenek is voltunk a magunk különös és érdekes, kis-
sé zárt, de magaslatok felé törő világában, amit mindennapi emlékeink töltenek meg tartalom-
mal. Mert ha jól végezzük dolgaink, akkor sokat fog majd mondani a név: KRÚDY…

Addig is kívánok kellemes olvasgatást!
Chriszt Gyula

igazgató

KÖSZÖNTŐ
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1969-re készült el az iskola első épülete, amelynek a környékén akkor még zöldséges és
gyümölcsös kertek voltak. A gimnázium a nevét a város polgáraitól kapta: mivel az épület a
Krúdy közben állt, egyszerűen csak „Krúdy”-nak nevezték. Így Krúdy Gyula, az ismert író, a
város szülötte, lett az iskola névadója.Az ünnepélyes avatón díszvendégként az író lánya, Krú-
dy Zsuzsa is jelen volt.

Akezdetben meglévő szakközépiskolai osztályokat 1974-ben egy másik iskola vette át, így
iskolánk tisztán gimnáziumi profilú osztályokkal működött. A matematika és biológia tagoza-
tos képzés mellett általános tantervű osztályok is indultak.

Az 1978-ban bevezetett fakultáció miatt a tagozatos képzést nem folytathattuk, 1987-ben
azonban újra indulhatott egy speciális matematika tantervű osztály.

Atantestület folyamatosan dolgozott a pedagógiai és szakmai fejlesztéseken, így 1991-ben
megkezdődhetett egy hatosztályos gimnáziumi képzés programjának kidolgozása. A kísérlet
dokumentumait a Művelődési és Közoktatási Minisztérium minden változtatás nélkül elfo-
gadta. Ez a tagozat 1992/93-ban indult.

Az 1995/96-os tanév végén – a tantestület, a tanulók és a szülők példás összmunkájának
köszönhetően – két hét alatt átköltöztünk új iskolaépületünkbe (Epreskert út 64).

Az épületcserére a városi Önkormányzat döntése alapján került sor, mivel a régi, számunk-
ra szűkké vált iskolaépület felújítását pénzügyi okok miatt nem engedélyezték, bár a bővítési
tervek már készen voltak.Az új épület megfelelő nagyságú, de igen leromlott állapotú volt.Az
épület felújításának tervei igen gyorsan elkészültek.

Az 1997/98-as tanévet végigkísérő építkezés munkálatai azonban csak az oktatási szárnyat
érintették. Így az 1998/99-es tanévet egy nagyon felemás épületegyüttesben kezdhettük el, de
bíztunk a közeli folytatásban.

Örömteli előrelépésünkhöz soroljuk azt is, hogy 1998. szeptemberétől – régi hagyomány
újraélesztésével – emelt szintű biológiaoktatás indult.

2002 tavaszán elkezdődött az épületfelújítás II. üteme, mely szeptemberre, az iskolakez-
désre készült el. 2003 tavaszán újra gyarapodott az iskola: elkészült a belső udvar, amely a
díszburkolattal és a parkkal a tanulók kedvenc pihenőhelye lett a tanév végi hetekben.

A 2012/2013-es tanévet évfolyamonként egy hatosztályos, egy emelt szintű matematika
tagozatos, egy emelt szintű biológia tagozatos és egy általános tantervű osztállyal indítjuk. Az
összesen 18 osztályban 633 tanuló kezdi meg az új tanévet.

Az iskola története

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
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The first building of our school was completed by 1969 which was surrounded by vegetable
gardens and orchards. The citizens gave the name of our school: as the building was situated in
Krúdy alley the inhabitants called it simply „Krúdy”. This way our school became Krúdy
Gyula Secondary Grammar School. Krúdy was a well-known writer who was born in this
town. One of our guests at the ceremonial naming of our school was Zsuzsa Krúdy, the writer's
daughter.

The vocational classes were taken over by another school, so our school operated as a
secondary grammar school. Besides the classes that specialised either in mathematics or in
biology we have classes on the basis of the general curriculum.

In 1978 specialised classes could not be continued because a new system of optional
subjects was introduced instead. However, we managed to revive classes specialising in
mathematics in 1987.

Our teachers worked on improvement in pedagogy and in their subjects, as well. So 1991
we launched the plan of the six-year-system at secondary school. The Ministry of Culture
accepted the documents of the programme without any change. The six-year-system was
introduced in the 1992/93 school year.

At the end of 1995/96 school year thanks to our staff’s work, our pupils and their parents’
outstanding help we moved into our new building within two weeks. (64 Epreskert street)

We had to change buildings because of the city council’s decision. They did not allow us to
extend our building, though the plans for it were ready. The „new” building was big enough but
it was in a bad state of repair. But the reconstruction plans for the building were worked out
very soon.

By the first of September 1998 the reconstruction work of the educational wing had been
completed.

We consider our classes specialised in biology to be a joyful progress, which was started
again in 1998. It was a revival of an earlier tradition.

In the spring of 2002 the second phase of the renovation began which was completed by
September, the beginning of the term.

In the spring of 2003 the school grew in beauty again: the inner yard was completed, which
with its ornamental pavement and park became the students' favourite resting-place during the
last weeks of term.

We will start the 2012/2013 school year with a class worked on six-year-system, with a
class specialised in mathematics, a class specialised in biology and a class on the basis of the
general curriculum. Some 633 students can start their new school year in eighteen classes.

The history of our school

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
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Das Schulgebäude, das damals noch von Obst- und Gemüsegärten umgeben war, wurde
1969 fertiggestellt. Das Gymnasium erhielt seinen Namen von den Bürgern der Stadt. Da das
Gebäude in der Krúdy-Gasse stand, wurde es kurzerhand „Krúdy” genannt. Gyula Krúdy, der
bekannte Schriftsteller, der Sohn der Stadt wurde so nach dem Volksmund der Namensgeber
der Schule. Der feierlichen Namensverleihung wohnte auch die Tochter des Schriftstellers,
Zsuzsa Krúdy als Ehrengast bei.

Die anfänglichen Fachmittelschulklassen wurden von einer anderen Schule übernommen,
so funktionierte unsere Schule mit reinen gymnasialen Zügen weiter. Neben den Klassen mit
erweitertem Mathematik- und Biologieunterricht wurden auch Klassenzüge mit allgemeinem
Lehrplan eingeführt.

Wegen der Einführung der Fakultation im Jahre 1978 wurden die Spezialklassen nicht
weitergeführt. 1987 ist aber wieder eine Klasse mit speziellem Lehrplan in Mathematik einge-
führt worden.

Das Lehrerkollegium arbeitete ständig an der Weiterentwicklung der pädagogischen und
fachspezifischen Projekten. So konnte 1991 ein sechsjähriger gymnasialer Zug eingeführt
werden. Die Dokumentation des Projektes wurde von dem Ministerium für Bildung und
Unterricht ohne Änderung angenommen. Dieser Klassenzug im Schuljahr 1992/93 Startete.

Am Ende des Schuljahres 1995/96 zogen wir – dank der vorbildlichen Zusammenarbeit
des Lehrerkollegiums, der Schüler und der Elternschaft – in unser neues Schulgebäude (Epres-
kert Str. 64.) in zwei Wochen um.

Zum Tausch der Gebäude kam es auf Grund einer Entscheidung der städtischen Selbst-
verwaltung, da die Erweiterung des alten, klein gewordenen Schulgebäudes aus finanziellen
Gründen nicht genehmigt wurde, obwohl die Erweiterungspläne bereits fertig waren. Das
neubezogene Schulgebäude war groß genug, war aber in einem heruntergekommenen
Zustand. Die Rekonstruktionsentwürfe wurden schnell fertiggestellt und im September 1998
war schon die erste Phase der Rekonstruktionsarbeiten – die des Unterrichtsflügels –
abgeschlossen.

Ein weiterer erfreulicher Fortschritt ist für uns, dass wir ab September 1998 – treu den alten
Traditionen – die Biologie wieder in erhöhter Stundenzahl, in Spezialklassen unterrichten
können.

Im Frühling 2002 begann die zweite Phase der Renovierung des Gebäudes, die im
September, zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen wird.

Im Frühling 2003 wurde die Schule noch attraktiver: man beendete die Arbeiten am
Innenhof, der mit seinem gezierten Pflaster und dem Park in den letzten Wochen des
Schuljahres zum beliebtesten Ruheplatz der Schüler wurde.

In dem neuen Schuljahr 2012/2013 beginnen wir den Unterricht mit einem sechsjährigen
gymnasialen Zug, mit je einer Spezialklasse in Mathematik und Biologie und mit einer
allgemeinbildenden Klasse insgesamt mit 18 Klassen und 633 SchülerInnen.

Kurze Geschichte der Schule

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
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2011. november 12-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban azért gyűltünk össze, hogy emlékez-
zünk dr. Deme Lászlóra, anyanyelvi mozgalmaink szellemi vezérére, a kommunikáció „nagy-
követére”.

Akik ismertük és szerettük, tudjuk, ő nem várt méltatást, még a köszönő szavakat is mindig
elhárította. „Köszönjék saját maguknak!” – mondta gyakran a körvezető tanároknak, „csalá-
dunk” legjobbjainak.

Tiszteltük és szerettük, mint az anyanyelvi versenyek tudós nyelvészét, a bíráló bizottság
szakértő elnökét. Ő fogalmazta meg számunkra, hogy a versenyek célja nem a győzelem, a si-
ker, hanem az, hogy nyelvhasználatunk (szóban és írásban) mindig méltó legyen hozzánk, ön-
ként vállalt ügyünkhöz, az anyanyelv szolgálatához.

A folyamatos nyelvápoló munkát értékelte elsősorban, mert tudta, hogy mi „más lélekkel”
indulunk a versenyekre, mozgalmunk rendezvényeire.

Deme László a Beszélni nehéz! nyelvművelő műsor szerkesztőjeként irányította, segítette
az iskolai beszédművelő körök munkáját. Küldetéstudata, hűsége, emberi nagysága erőforrást
jelentett számunkra nyelvápoló munkánk kitartó folytatásához. A rádióműsor népszerűségé-
nek köszönhetően mozgalmunk egyre szélesedett az alapító, Péchy Blanka művésznő halála
után is, és nyelvművelő tevékenységünk színvonala fokozatosan emelkedett.

Ehhez nagyban hozzájárultak a személyes találkozások. Deme László többször járt isko-
lánkban, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban. Látogatásainak élményeit emlékköny-
vünk lapjai őrzik.

Deme László koszorúi

Deme László és Bachhát László nyelvész, 1995
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Egyik levelében ezt írta: „Van még termékeny talaj, érdemes hát szórni a magot.”
Ő példát mutatott: mint a jó szántő-vető, szórta a magot mindenütt. Tavasszal országos kö-

zönségtalálkozóinkon, nyáron a felnőtt és ifjúsági anyanyelvi táboraink különböző helyszí-
nein, Nyíregyházától Sopronig. Megszámlálhatatlan sok előadást hallhattunk fő témájáról
(A szöveg és hangzása), amelyről mindig tudott újat mondani, bizonyítva „kedves hallgatói”
előtt, hogy „A beszéd szintjén a szöveg mindig az adott helyzetben születik és tölti be hiva-
tását.”

Péchy Blanka-emléknapunkon, ahová ősszel – szavaival élve – „elhoztuk magunkat ma-
gunkhoz”, versekkel ajándékozott meg bennünket.Aszépen felolvasott, elemzett szövegekkel
vallott önmagáról, csalódásairól, hitéről, vágyairól. Külön köszönöm a „kitagadott” költőnek,
Váci Mihálynak gyönyörű versét („Ha érdemes, ha nem…”), amely azóta az én ars poeticám
is.

A közösség összetartó erejéről, a hazaszeretet érzéséről így fogalmazta meg állásfogla-
lását:

„Lásd egy a sorsunk, ez köt engem is:
Hűség a földhöz zordon télben is.”

(Sajó Sándor: A kis veréb)

Legkedvesebb verse a Szózat volt. Nem véletlen, hogy a „Családfő” Sopronban, a hűség
városában ezzel búcsúzott el tőlünk 2009-ben.

Példamutatóan erős lélek volt, aki hitt a nyelvművelő munka érdemében, szépségében. Ez
a hit éltette közel 90 esztendeig. Halála fájdalmas veszteség volt, de ez nem hathat bénítóan
nyelvápoló munkánkra.Akkor adózunk méltóképpen az emlékének, ha töretlenül haladunk to-
vább az általa kijelölt úton, hogy „jelt hagyjunk magunk után”.

Neki ez tökéletesen sikerült!

Nyíregyházán, 2011-ben az adventi várakozás idején.

Diófát ültetek, nem magamnak, hanem a késő utókornak
Emlékkötet Deme László nyelvprofesszor tiszteletére

Gondolatai a nevelésről

„Nem a gyerekek szintjére kell leszállni, hanem őket kell felemelni.”
„Nem az ifjúságé a jövő, hanem az ifjúság a jövő.
„Gyerekeink neveletlensége lesz a következő nemzedék neveltségi szintje.”

Állásfoglalása magyarságról, hazafiságról

„A Szózat az én Himnuszom.”
„Hány ujja van a magyarnak, hány a németnek?”
(Akülönböző népek gondolkodásáról.)

Mozgalmunkról, munkánkról vallotta, tanácsolta

„Jó dolog, ha vissza tudunk tekinteni, hogy honnan indultunk, ha előbbre akarunk lépni.”
„Dolgozzatok össze, többre juttok!”
„A munka igenis becsület dolga, akár ha dicsőség nélkül is.”
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„Ha egy változtatás lehetséges, nem biztos, hogy szükséges. Ha szükséges, nem biztos,
hogy időszerű.”

„Szilárdan kell hinnünk abban, amiben magunk sem bízunk.”
„Ráérünk vakarni akkor, ha már viszket.”
„Folytassátok, ameddig lehet!”
„Egymástól – egymásnak. A szakmai irigység lekopott. Hiányzik?”

Az anyanyelvi versenyek, táborok „hozadéka” …

„Nem mindig azzal foglalkoztam, ami érdekelt, de mindig érdekelt az, amivel
foglalkoztam.”

Aszemélyes kapcsolatok nyelvemlékei

„Érezzük jól magunkat, érezzük jól egymást!”
„Magának még nem örültem.” (Üdvözlések alkalmával.)
„Aggodalomra semmi remény.” (Bizonytalan szituációkra.)
„Aztán nem kell túlságoskodni.” (Mértéktartással!)

Agyűjteményt kezdeményezte, összeállította:
Szőcs Tiborné és Pecznyik Ibolya

Mindannyian őrzünk Professzor Úrtól gondolatokat, mondatokat, csak Rá jellemző élet-
bölcsességek találó megfogalmazásait, amelyeket nem szeretnénk elfelejteni. Gyakran élt
mondanivalójának eszenciáját jelentő és nagyon találó kifejezéseket. Csodáltuk, tiszteltük
érte. Bár bennünk élnek, megragadtak ezek az életbölcsességek, szeretnénk azokat megőrizni
„családi gyűjtemény” formájában.

Agyűjtemény természetesen nem teljes, folytatható.

Durucz Istvánné
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Nemzeti lelkiismeret – Raoul Wallenberg év

Korunk mind inkább globalizálódó világának egyik legtöbbet emlegetett kérdése a nemzeti
identitás, a nemzeti hovatartozás problémája. Magyarországon ez a téma a kommunista dikta-
túra idején nem merülhetett fel, mivel a hivatalos ideológia kötelezővé tette az internaciona-
lizmus érzését, a kommunista testvériség kizárólagosságát.Az egyén és a nemzet szabad hely-
keresése, önmeghatározásának igénye így csak a rendszerváltást követően jelenhetett meg is-
mét. Az 1990-es években a kommunista rendszer bukása után a szabadság megőrzése mellett
egyszerre alakult ki hazánkban az Európához való csatlakozás igénye és erősödött fel a nemze-
ti öntudatra ébredés érzése. Miközben a politikusok mindent megtettek, hogy országunk egyre
inkább európaivá váljon, hogy minél hamarabb csatlakozzunk a sokak által irigyelt Európai
Unióhoz, a társadalomban egyre jobban felerősödött a magyarság-tudat, a magyarság érzésé-
nek fontossága is.Arendszerváltás óta ugyan már bő két évtized telt el, az előbb említett kettős-
ség azonban továbbra is fennmaradt. A kérdés az embereket foglalkoztató közéleti téma mel-
lett persze a politika témájává is vált, és fontos szerepet játszott abban, hogy a létrejövő poli-
tikai pártok önmagukat miként definiálták, illetve helyezték el hazánk politikai térképén. Ez
egyúttal azt is eredményezte, hogy a rendszerváltás óta az éppen aktuális kormányzati-politi-
kai erők az általuk fontosabbnak vélt érzést, ideológiát próbálták a társadalom felé közvetíteni,
annak fontosságát hangsúlyozni. Aki hosszabb ideje követi a politikát, az pontosan érezhette,
hogy mikor igyekeztek őt európai polgárrá nevelni, és mikor tudatosították benne erőteljesen a
magyarsághoz való tartozás érzését. Nem könnyű napjaink hazai és nemzetközi eseményeit
látva, megélve egyik vagy másik felfogás mellett egyértelműen elkötelezni magunkat, és talán
nem is szükséges. Kell, hogy legyen egyfajta egyensúly a két dolog között, meg kell próbálni
úgy európaivá válni, hogy egyúttal magyarok is maradjunk.

Az utóbbi években Magyarországon egyre fontosabb szerepet kap a nacionalizmus, a ma-
gyarság összetartozás-érzésének fölerősítése. A nemzet fogalma talán minden eddiginél több-
ször hangzik el a híradásokban, és talán minden korábbinál több energiát fordítanak politikusa-
ink a határon túli és magyarországi magyarok egységesítésére. Természetesen ez nem a ma-
gyarlakta területek visszaszerzésének programját jelenti, hanem a 19. században kialakult és a
két világháború között ismét fölerősödő kultúrnemzet létrehozásának igényét. Eszerint egy
nemzetbe tartoznak a közös történelmi múlttal, nyelvvel, kultúrával, nemzeti identitással ren-
delkező népek, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek.

Anemzeti összetartozás fölerősítésének, a magyarságtudat elmélyítésének nagyon sokféle
eszköze létezik, melyekkel folyamatosan találkozhatunk, ha ilyen szemüveggel nézzük napja-
ink közéletét. Szerencsére a populista, demagóg, kampány-ízű szónoklatok mellett egyre több
ténylegesen fontos kérdés és megközelítés is előkerül, amelyek valóban hozzájárulhatnak egy
erős, összetartó nép kialakításához. Új fogalmak születnek, melyeket megpróbálnak tényleges
jelentéssel is megtölteni. Ismerősnek tetszenek a „nemzeti összetartozás”, „nemzeti hitvallás”
és a „nemzeti konzultáció” kifejezések. Ugyanakkor a pozitív üzenet mellett is sokan érzik
úgy, hogy ezek hirdetése, az ezen eszmékben való hit kötelező érvényű, és így nem egy esetben
fordul elő, hogy az összetartozás erősítése helyett az új gondolatok elválasztanak, „árkot” húz-
nak a társadalom tagjai közé.

E cikk fő témája egy következő, napjainkban mind többet használt fogalom kérdéskörébe
ágyazható. Ez pedig a „nemzeti lelkiismeret” ma még nehezen definiálható fogalma. Ennek ki-
indulópontja az emlékezés, a múlttal való őszinte szembenézés. Egy kormányzati nyilatkozat
szerint „Az emlékezet az a közeg egy nemzet, egy politikai, kulturális közösség életében, amely-
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ben fennmaradhat. Az emlékezés olyan tevé-
kenység, amely nélkül nincs továbblépés a
megmásíthatatlan, ám sosem lezárt múltból a
jelen és a jövő felé. Az emlékezetből és emléke-
zés által feltárt tudás, a szembesülés és szem-
benézés nélkül nincs történelmi tudata az em-
beriségnek, a nemzetnek, az egyénnek. Törté-
nelmi tudat nélkül pedig képtelenek vagyunk
tájékozódni nemzetünk sorsában és nem értjük
meg saját osztályrészünket sem.” Eszerint egy
nemzet ne csak azt hangoztassa, amire büszke,
ami pozitív, ami sikerélmény, hanem vegye elő
mindazon kérdéseket, amiket évszázadok alatt
a szőnyeg alá söpört. A mai felfogás szerint
nincs tehát nemzet, ha nem küzd meg múltja
hibáival, nem tanul a tévedésekből és nem tud
tiszta lappal indulni a jövő kihívásai felé. A
nemzeti lelkiismeret megjelölést eddig általá-
ban csak híres értelmiségiekre, művészekre,
történelmi személyekre használták, akik tevé-

kenységükkel bizonyították, hogy jó hazafiak, igaz magyar emberek.Amai politikai elit ugyan-
akkor azt fogalmazza meg számunkra, hogy az egész nemzetnek, benne az egyes embereknek is
szembe kell néznie a magyarság múltjával, és rendezni azokat az eddig elhallgatott kérdéseket,
amelyek jogos lelkifurdalást okozhatnak számunkra.

Ha történelmünkre visszatekintünk, sajnos találhatunk olyan jelenségeket, amelyekről nem
szívesen beszélünk, amelyekre nem igazán lehetünk büszkék. Talán mind közül is kiemelkedik
– már csak azért is, mert a viszonylagos közelmúltat jelenti – a holokauszt kérdése. Ez persze
nem csak, és nem is elsősorban magyar probléma, de a mi részünket nekünk is rendbe kell tenni
e kérdésben. A tragikus magyarországi holokauszt szinte az 1990-es rendszerválto-zásig kibe-
széletlen maradt. A huszadik század borzalmainak több mint negyven évig tartó elhallgatása
olyan mély sebeket ejtett a magyar történelmi tudaton, melyeknek hatását ma is érezzük. Bár tár-
sadalmunk döntő többsége egyértelműen elítéli és elveti a faji, vallási, nemzeti és minden más
kirekesztést, mind a mai napig időnként erős indulatokat vált ki a múlt értékelése, vagy akár csak
egyes tények napvilágra kerülése. Önmagában jelzi a probléma nagyságát, hogy a mai napig
vannak jelentős szélsőséges politikai erők, akik tagadják a holokauszt létezését. Jól mutatja en-
nek komolyságát, hogy több országhoz hasonlóan Magyarországon is bűncselekménnyé kellett
nyilvánítani a holokauszt tagadását. A mai magyar felnőtt társadalomnak mindent meg kell ten-
nie azért, hogy gyermekeink úgy nőjenek fel, hogy hazánk részvételét, szerepét a zsidók elpusz-
tításában megismerjék, ugyanakkor ők már emelt fővel, a szégyenkezéstől mentesülve tekint-
hessenek a jövőjük elé. Az emlékezés, a már említett nemzeti lelkiismeret tehát nem csak egy
elvont fogalom, hanem a magyarság sikeres jövőjének fontos záloga lehet.

A rendszerváltás óta számtalan módon igyekezett hazánk a magyar holokauszt témáját fel-
dolgozni, megismertetni. Engedélyezték a téma alaposabb, politikamentes kutatását, kiállításo-
kat, konferenciákat, iskolai és egyéb előadásokat szerveztek, igyekeztek kártalanítani az elhur-
colt zsidó családok leszármazottait, biztosították a zsidó vallás teljes szabadságát, egyenjogúsá-
gát.Akormányok törvények, rendeletek segítségével igyekeztek elejét venni minden, a zsidósá-
got hátrányosan érő cselekedetnek, megnyilvánulásnak.Azt hiszem, ezek az erőfeszítések sike-
resnek mondhatók, a társadalom holokauszttal kapcsolatos szemléletét alapjaiban sikerült meg-
változtatni. Ebbe a folyamatba illeszkedett az a döntés is, miszerint a 2012-es évet Raoul Wal-

Raoul Wallenberg
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lenberg-emlékévnek nevezték el a több ezer zsidó életét megmentett svéd diplomata születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából. Ez tökéletes példája volt az emlékezésnek, a bocsánatkérés-
nek, és az emberi nagyság előtti meghajlásnak. Nem utolsó sorban pedig az egész éven át tartó
megemlékezés és ünnepségsorozat, annak sikere pedig a korábbi bűnöket is enyhíthette, így a
lelkiismeretünk is tisztábbá válhatott.

A holokauszt, a zsidó nép teljes kiirtásának kísérlete a német náci ideológia egyik alapele-
me. A zsidógyűlölet, az antiszemitizmus Magyarországon is ismert jelenség volt, a 19. század
végén jelent meg a politikai életben, de különösen a trianoni béke után erősödött fel, mivel ná-
lunk is a zsidóságot vádolták a háború elvesztésével és az igazságtalan békéhez való asszisztá-
lással. A gyűlölet azonban soha nem váltott át a megsemmisítésre való törekvésbe. Az első vi-
lágháború után a zsidók helyzete akkor fordult hazánkban lényegesen rosszabbá, amikor Ma-
gyarország számára világossá vált, hogy a legfontosabb célnak tekintett revízió csak Németor-
szág segítségével válhat valóra. Ennek áraként hazánkban is sorra fogadták el a zsidótörvénye-
ket, és egyre több atrocitást követhettek el a zsidóság rovására. Az európai zsidóság számára a
második világháború kitörése jelentette az igazi katasztrófát, miután Hitler ténylegesen is hoz-
zákezdett a programjában meghirdetett népirtáshoz. Magyarország Németország szövetsége-
se volt ugyan, de a magyar kormányok, és elsősorban Horthy Miklós kormányzó a háború ele-
jén igyekeztek lassítani a német zsidóellenes lépések bevezetését hazánkban. Munkaszolgálat-
ra kötelezték a zsidókat, de a gettók létrehozására és a tömeges deportálásokra vonatkozó né-
met követeléseket megtagadták. Különösen Kállay Miklós miniszterelnöksége idején vált
erőssé a németekkel szembeni engedetlenségünk, aminek köszönhetően Európa többi részével
ellentétben Magyarországon a zsidó lakosság viszonylagos biztonságban érezhette magát. A
németek azonban 1944. március 19-én megszállták az egyre fontosabb színtérré váló, ugyan-
akkor egyre megbízhatatlanabb szövetséges Magyarország területét. A német megszállás után
nyomban megkezdődött a zsidók kiirtása. Több mint száz rendeletben korlátozták jogaikat,
sárga csillag viselésére kötelezték a hat évnél idősebbeket, megszervezték a budapesti gettót,
és hamar megindult a vidéki zsidóság deportálása.

Raoul Wallenberg, a semleges Svédország küldötte-
ként 1944 nyarán, a német megszállást követően kb.
négy hónappal érkezett Magyarországra azzal a feladat-
tal, hogy minél több zsidót mentsen meg a deportálástól.
Megérkezése idejére már befejeződött a nagyjából
440000 vidéki zsidóság deportálása, ésAdolf Eichmann,
a zsidókérdés rendezésének fő irányítója már a fővárosi
zsidóság elhurcolását tervezte. Július végén a svéd király
levelének hatására és nemzetközi nyomásra Horthy leál-
líttatta a deportálásokat, így Wallenberg időt nyerhetett.
Adiplomata nem a hagyományos diplomáciai módszere-
ket alkalmazta, hanem a vesztegetéstől a zsarolással való
fenyegetésig szinte bármilyen lehetőséget megragadott,
hogy életeket menthessen. A svéd követség munkatársai
először megdöbbentek módszerein, később azonban, si-
kereit látva, teljes mértékben támogatták. Wallenberg el-
sőként egy svéd védő-útlevelet tervezett, amely alkalmas
volt arra, hogy a magyar és a német hatóságok előtt iga-
zolja, hogy a menlevél tulajdonosa a svéd követség vé-
delme alatt áll. Először 1500 ilyen „Schutzpass” kibo-
csátására kapott engedélyt, majd sikerült ezt a számot
4500-ra emelni. 1944. október közepétől, Szálasi hata- Védőútlevél
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lomátvétele után azonban Wallenberg még na-
gyobb erőfeszítésekre kényszerült védettjei
megmentése érdekében, mert a nyilasok leg-
többször nem vették figyelembe a védettséget
igazoló okmányokat. Wallenberg ezért meg-
növelte a svéd „védett házak” számát. Pesten
több mint harminc épületen függött a svéd
zászló, ezeket a házakat Wallenberg a svéd
fennhatóság alá tartozónak nyilvánította.Ahá-
zakba hamarosan 15000 lakó költözött. Mun-
káját állandó életveszélyben, a hatóságok fo-
lyamatos zaklatása, sorozatos igazoltatások
mellett végezte. Más semleges országok kö-
vetségei is hamarosan követték Wallenberg
példáját, védleveleket adtak ki, valamint vé-
dett házakat létesítettek egyes menekültek
számára. Wallenberg az Eichmann parancsára
gyalog a határ felé irányított zsidó menetek
megsegítését is megkísérelte. Munkatársaival
megpróbálták kiszabadítani a vagonokból és a
menetoszlopokból a svéd védetteket, valamint
ételt és gyógyszert juttatni a gyalogmenetektől
elcsigázott, éhező embereknek.

1944 végétől Wallenberg védettjei már
sem a nemzetközi gettóban, sem a védett há-

zakban nem voltak igazán biztonságban, a nyilasok önhatalmúlag jártak el, kiürítettek akár vé-
dett házakat is, lakóikat pedig elvitték. Wallenberg és munkatársai azonban igyekeztek minden
bejelentésre gyorsan a helyszínre menni és kiszabadítani védettjeiket. 1945 januárjában sike-
rült megakadályoznia egy mindenkire kiterjedő vérengzést a budapesti gettóban, miközben
ekkor már neki is bujkálnia kellett a nyilasok elől. Néhány nappal később a szovjetek felsza-
badították a gettót, így a zsidókat szabadon engedték.

Közben a nyilasok elől menekülve Wallenberg felajánlotta segítségét a szovjet csapatok-
nak, mivel nem tudta, hogy a szovjetek is letartóztatási parancsot adtak ki ellene. 1945. január
17-én letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Sorsa innentől kezdve nem tisztázott, való-
színűleg a hírhedt Lubjankai börtönbe került, ahol a feltételezések szerint 1947-ben halt meg.
Wallenberg sorsának tehát van egy tragikus vetülete: nem sokkal azután, hogy a merész és ha-
tékony embermentő szembeszállt az egyik totalitárius rendszerrel, egy másik elnyomó rend-
szer áldozatává vált.

A magyar holokauszt során a magyar zsidóság közel kétharmada, több mint félmillió em-
ber esett áldozatul a munkaszolgálatoknak, deportálásoknak, gyalogmeneteknek és a magyar
hatóságok brutalitásának. A holokauszt minden tizedik, a legnagyobb náci megsemmisítő tá-
bor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar volt. Ha lehet, még szomorúbbá
teszi az eseményeket az, hogy a magyar hatóságok viselkedése, odaadása a zsidókérdés megol-
dására még a németeket is meglepte. A náci vezetők később elismerték, hogy hazánk megszál-
lásakor már nem rendelkeztek olyan erővel, hogy a magyar végrehajtó szervek segítsége nél-
kül is végrehajtsák a deportálásokat. Óriási tehát a felelősségünk abban, hogy ennyi áldozatot
kívánt a magyar holokauszt. Mi, az utókor nem tehetünk mást, mint, hogy szembenézünk múl-
tunkkal, kénytelenek vagyunk tudomást venni, beszélni róla, és amennyire lehet, jóvátenni,
hogy az a bizonyos lelkiismeretünk helyreálljon.

Pozsonyi úti védett házak régen és ma
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A svéd diplomata kultusza világszerte elevenen él. Az USA posztumusz állampolgárságot
adományozott neki, Izrael több mint húsz városában utcanév őrzi emlékét. 2001-től augusztus
4-e, Wallenberg születésnapja a Humánum Napja, személye a magyarországi ellenállás, az
embermentés emblematikus alakjává vált.

Wallenberg nem egyedüliként végezte áldozatos és állhatatos munkáját. Országszerte több
száz magyar és külföldi politikus, pap, orvos, katona, munkás és paraszt kockáztatta életét má-
sok megmentéséért. Mentőakciójukkal reményt adtak a hagyományos, szilárd erkölcsi érték-
rend visszatérésére, és bizonyították, hogy a totális rendszerek erőszakos ideológiája nem fer-
tőzött meg mindenkit.

A halálra hajszolt zsidók érdekében kifejtett fenti cselekmények elismerésére alapították
meg a Világ Igaza címet. A világszerte több ezer elismerés között több száz magyar ember-
mentő tiszteletére állítottak kis emléktáblát, ültettek fát a jeruzsálemi Jad Vasem Emlékhely
hatalmas parkjában. Rajtuk kívül számos magyar polgárról tudunk, akik kockázatos életmentő
tettükért nem várnak köszönetet vagy elismerést. Erkölcsi, emberi kötelességüket teljesítették
– mondják –, s nem fogadnak el semmilyen kitüntetést.

A kérdés a jövővel kapcsolatban mindenekelőtt az, hogy azok a lépések, programok, ami-
ket a kormányok, pártok, egyházak vagy civil egyesületek szerveznek, alkalmasak lesznek-e
arra, hogy begyógyítsák a nemzet lelkiismeretén esett sebeket, hozzájárulnak-e a nemzet egye-
sítéséhez, erősebbé válásához, vagy e kényes témák feszegetése csak a régi ellentéteket hozza
felszínre és erősíti a népünkön belüli konfliktusokat. Ez az a terület, ahol óriási felelőssége van
az oktatásnak, és mindenekelőtt a gyermeknevelésnek.Amai felnőtteken, a közélet irányítóin,
az iskolákon és mindenekelőtt a szülőkön múlik, hogy gyermekeink hogyan élik meg a múl-
tunkat, és hogyan építik közösen a magyarság jövőjét.

Alegfontosabb üzenete, tanulsága pedig az kell, hogy legyen a múltnak a jelenkor politiku-
sai felé, hogy igyekezzenek úgy dolgozni, hogy utódainknak ne kelljen az ő tetteik miatt lelki-
furdalással küszködniük.

Szerényi Róbert
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Jad Vasem Wallenberg emlékmű
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Különös történet Yann Martel Pi élete című regénye, melyből Ang Lee rendezésében sike-
res film is készült (2012-ben mutatták be). A két alkotás lelke ugyanolyan, a főszereplő mono-
lógjainak köszönhetően a regény ugyan mélyebb, a film képanyaga viszont varázslatosan
szép. Külön figyelmet érdemel a Michael Danna által komponált filmzene. Pi a legkülönbö-
zőbb vallások és kultúrák metszéspontjában áll Kelet és Nyugat között sodródva.Afilm zenéje
is ezt tükrözi. Ezért szólhatnak a filmben indiai dallamok tangóharmonikán és mandolinon,
illetve franciák szitáron… Danna szerint a „cél nem az, hogy szép legyen a zene, hanem hogy
szolgálja a filmet, és történetet meséljen”.

Afőszereplő, Pi Patel élete semmiben sem átlagos. Egy párizsi uszodáról kapta keresztnevét
(Piscine Molitor), amit a belőle alkotott csúfnév miatt változtat a középiskolában „Pi”-re. Úszó-
bajnok bácsikája irányítja edzéseit, míg a növekvő sebesség fokozatosan „mélységes, hipnoti-
kus gyönyörűséget” nem szerez neki, s „a víz olvadt ólomból folyékony fénnyé” nem változik.
Az apjának állatkertje, tulajdonképpen vonattal bejárható egész állatkertvárosa van Pondi-
cherryben, India volt francia gyarmatvárosában. („A pondicherryi állatkert némi örömet és sok
fejfájást hozott Mr. Santosh Patelnak, az alapítónak, igazgatónak, tulajdonosnak, ötvenhárom
alkalmazott főnökének – az apámnak. Nekem viszont földi paradicsom volt. Csak szeretetteli
emlékeim vannak arról, hogy egy állatkertben nőttem fel. Egy herceg életét éltem. Melyik ma-
haradzsa fiának voltak ilyen hatalmas, fényűző játszóterei? Melyik palotának volt ilyen állatál-
lománya? Ébresztőórám gyerekkoromban egy oroszlánfalka volt. Nem úgy működtek, mint egy
svájci óra, de arra számítani lehetett, hogy minden reggel öt óra harminc és hat között torkuk
szakadtából bömbölni fognak. Reggelimet bőgőmajmok, hegyi mejnók és rózsás kakaduk siví-
tozása és kiáltozása tagolta. Nemcsak anya, hanem csillogó szemű vidrák, testes amerikai bölé-
nyek és nyújtózkodó-ásítozó orangutánok jóakaratú tekintetétől kísérve indultam iskolába.”)
Tizennégy éves korától egyszerre próbál jó hindu, jó keresztény és jó mohamedán lenni. Majd
lassan kezdődnek a bajok: az állatkert nem jövedelmező, ezért a család úgy dönt, hogy eladja az
állományt, s átköltözik Kanadába.Az Észak-Amerikába szánt példányok egy része velük utazik
a Cimcum nevű teherhajón. A hajó egy éjszaka valahol a Csendes-óceánon elsüllyed. Az egyet-
len túlélő Pi Patel, valamint egy mentőcsónak-rakományra való állat: egy sebesült zebra, egy
banánfürtön érkező orangután, egy foltos hiéna – és egy bengáli tigris! Ezután 227 napot tölt egy

Pi Patel és a „jobb történet”P

Hajótörés után a tutajon – valahol a végtelenben
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mentőcsónakban a Csendes-óceánon kettesben a Richard Parker nevű bengáli tigrissel, míg vé-
gül partra nem vetődik a mexikói partoknál, s meg nem próbálja újjáépíteni széttört életét Kana-
dában.

Pi három életszakasza – az óriási törés ellenére is – tökéletesen egymásra épül. Gyermekko-
ra és ifjúsága mintha csak felkészülés lenne a megpróbáltatásokra. Már látszik, hogy világra
nyitott, életigenlő, önállóan gondolkodó intellektuális lény, aki irtózik az erőszaktól. Kiválóan
úszik, jó megfigyelő, nagyszerűen ismeri és érti a legkülönbözőbb állatfajok viselkedését,
céljaiban kitartó és egyszerre három vallás isteneihez fordul bizalommal. Ugyanakkor viszont
hindu neveltetéséből fakadóan vegetáriánus, illetve türelmes lényéből fakadóan a légynek sem
tudna ártani.

A hajótörés után helyzete gyökeresen megváltozik, s ha nem képes alkalmazkodni a körül-
ményekhez, a pusztulása bizonyos. Hirtelen „szabad” lesz, mint az állatkerti biztonságból ki-
szabadult vadak, ugyanakkor éppoly otthontalan, védtelen és kiszolgáltatott is. (Az otthon
„összesűrített terület, ahol alapszükségleteinket a helyszínen, biztonságban kielégíthetjük. Az
állatkert ennek megfelelője az állatok számára…”). S ő képes a gyors változásra, hiszen ember.
Ösztönösen, félelemtől és éhségtől űzve tudja, hogy ki kell küzdenie elsőségét a körülötte lévő
élőlények hierarchiájában, hisz ezen múlik az élete (legyen szó akár a szakács-hiénáról, akár a
tigrisről). Csúcsragadozóvá kell válnia, húst kell ennie, hiszen a tengeren nincs más táplálék.
(Első halának megölésekor még sírva fakad a keserűségtől.) Ragadozóvá válása mellett
ugyanakkor ember is marad: szüksége van Richard Parkerre, hogy gondoskodhasson róla;
szüksége van az újra találkozás hitére családjával, hogy legyen miért kitartania; szüksége van a
fenséges óceán szépségének befogadására, hogy tudja: páratlan dolog részese; szüksége van az
emlékeire, hiszen eddigi élete hirtelen, folytathatatlanul megszakadt; szüksége van rendszeres
elfoglaltságokra, hogy fenntarthassa magát és legyen értelme a tovasiető perceknek; szüksége
van a vigasztaló istenhitre … („De milyen nehéz volt, milyen nehéz! Az istenhit kitárulkozás,
érzelmi áradás, mély bizalom … – de néha oly nehéz szeretni. Haragomban, elhagyatottsá-
gomban és csüggedésemben néha úgy lesüppedt a szívem, hogy azt hittem, meg sem áll a
Csendes-óceán fenekéig, és sose tudom felhozni onnan … Hálát adok Istennek, mindig elmúlt.
Aháló körül felbukkant egy halraj, egy csomót újra kellett csomózni.”)

A tengerről így ír Yann Martel: „Igen sokféle tenger volt. A tenger ordított, mint egy tigris. A
tenger a füledbe suttogott, mint egy titkot mondó barát. A tenger csörgött, mint a zsebedben az
apró. A tenger mennydörgött, mint a lavina. A tenger sercegett, mint a fafelületen húzkodott
dörzspapír.Atenger úgy hangzott, mint amikor valaki okádik.Atenger néma volt, mint a sír. És a
kettő között, az ég és a tenger között ott voltak a szelek. És ott volt a sok éjszaka meg a sok hold.”

„Neonfényt” árasztó medúzák az óceán országútján
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A hajótörött-állapotról pedig így: „Az élet egy mentőcsónakban nem valami nagy élet.
Olyan, mint egy végjáték, amikor már csak pár figura maradt a sakktáblán. Az elemek egysze-
rűbbek már nem is lehetnének, s a tétek se nagyobbak. Fizikailag rendkívül megerőltető, erköl-
csileg gyilkos. Folytonosan korrigálnod kell, ha életben akarsz maradni. Sok minden elhanya-
golhatóvá válik. Onnan merítesz boldogságot, ahonnan tudsz. Elérsz arra a pontra, ahol a pok-
lok fenekén sínylődsz, mégis összefonod a karod és mosolyogsz, s úgy érzed, te vagy a legsze-
rencsésebb ember a földön. Miért?Azért, mert a lábad előtt ott hever egy apró döglött hal.”

Szerencsés partot érése után újabb csodára képes: zökkenőmentesen visszailleszkedik a ci-
vilizáció világába (Richard Parker búcsú nélkül és azonnal eltűnik a dzsungelben). Változik
életének helyszíne: a forró India helyett a hideg Kanadában keres otthont. Változnak élete sze-
replői: szerető nevelőanyára, barátokra, társra, családra talál – édesanyja hangjának színe las-
san elillan füléből, halott szerettei képe már csak homályosan kavarog fejében, mint a szélfútta
füst, régi életéről fényképe sem marad. Önmagát azonban szinte változatlanul sikerül átmente-
nie az új életbe: kiválóan tanul, a torontói egyetemen kettős diplomát szerez zoológiából és val-
lástudományból (a két Kumar hatására), újra vegetáriánus lesz. Megőrzi választott hiteinek
egyensúlyát, a háromujjú lajhárról írt szakdolgozatához szükséges megfigyelések pedig „vala-
miképpen csillapítják feldúlt személyiség”-ét. („A háromujjú lajhár békés vegetáriánus életet
él, teljes harmóniában környezetével. „Ajkán örökké jóindulatú mosoly ül”, közli Tirler
(1966). Saját szememmel láttam ezt a mosolyt. Nem szokásom emberi vonásokat és érzelme-
ket állatokra kivetíteni, de az alatt az egy hónap alatt Brazíliában, mikor felnéztem a pihenő laj-
hárokra, sokszor úgy éreztem, mintha fejjel lefelé lógó, mély meditációba merült jógik vagy
mély imába merült remeték társaságában lennék, bölcs lények között, akiknek végtelenül kép-
zeletdús élete felmérhetetlen az én tudományos vizsgálódásommal.”) Az óceánon töltött na-
pokra, az éhség kínjaira már csak feltöltött konyhaszekrénye emlékeztet. („ Akkora élelemtar-
talék, hogy kitartana Leningrád ostromának végéig.”)

A regényben számos alapkérdés fölmerül. Hogy élhetők túl legnagyobb emberi vesztesé-
geink? Hogy születik a mítosz? Legyűrheti-e az életfenntartás ösztöne a velünk született haj-
lamokat és a belénk nevelt erkölcsi kódexet? Legyűrhetik-e a belénk nevelt viselkedésminták a
természetes életösztönt? Milyen ára van a túlélésnek? Kialakíthat-e egyáltalán egy kamasz
gyerek és egy tigris valamiféle békés egymás mellett élést? Mivel telhet el ilyen hosszú idő a
végtelen tengeren? Hogy lehet megúszni ép ésszel az ilyesmit?

Egyáltalán nem szokványos a főszereplő vallásokhoz való viszonya. Születésénél fogva
hindu, örömöt és biztonságot lel vallása gyakorlásában. Tizennégy évesen véletlen ötlettől ve-
zérelve megismerkedik a kereszténység tanításaival: első reakciói a hitetlenkedés és a bosz-
szankodás, második a nyugtalanság. Összehasonlít és elemez, megállapítja, hogy a keresz-
ténység a hinduizmushoz képest „rohanó vallás”. Mégis úgy dönt, gyakorolja a kereszténysé-
get is, hiszen Jézus emberségét „lenyűgözőnek” találja. Egy évvel később egy imádkozó musz-

lim pékkel találkozik. Elsőre furcsállja a
„gimnasztikus érintkezést a liszteszsákok kö-
zött”, kisvártatva mégis a mecsetek buzgó lá-
togatója lesz, a testvériség, az odaadás és a
szeretet vallásának híve. (Kanadai éveiben a
zsidó vallásnak is hódolója lesz.) Az Istennel
való kapcsolatra vágyik, bármelyik templom-
ban is imádkozzon. Az ismerős bráhminok,
papok és imámok választást, egyértelmű dön-
tést várnak el tőle (majd a templomukból is
elűzik, ha észreveszik), ám a tizenhat éves fiú
nem hajlandó választani, minden vallását aAz élet két oldala
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magáénak érzi. „Hány ország van fenn az égben? … Egy … Egy ország, egy útlevél.” Sajnálja
a kételkedő agnosztikust, aki élete utolsó perceire is racionális magyarázatot keres, és „nem
veszi észre a jobb történetet”.

Az állat-motívumnak igen fontos szerepe van mindhárom részben. Az elsőben az állatok
paradicsomi játszótérrel veszik körül a főhőst, ők adják az ifjúság édenéhez a hátteret.Amáso-
dikban Richard Parker lesz Pi társa, legveszedelmesebb ellenfele, ugyanakkor megtartója. A
harmadikban Pi Patel lelki egyensúlyának helyreállításában kap óriási szerepet az állatvilág. Pi
és Richard Parker sorsának összefonódását jelzi az is, hogy a tigris embernéven szerepel.
(Richard Parker eredetileg az a vadász volt, aki meglőtte az akkor még kölyöktigris anyját, a
kölyköt pedig Szomjasnak keresztelte. Ám a valószínűleg spicces szállítmányozási írnok állat-
kertnek küldött űrlapján a kölyök neve mellett Richard Parker állt, a vadász keresztneve mel-
lett Szomjas.Akistigrisen pedig rajta ragadt a Richard Parker név.)

Yann Martel történetének alapja, hogy Pi Patel képes a dolgok átlényegítésére. Ennek
egyik legjobb példája a muzulmán péknél tett látogatások utáni euforikus állapot: „Mr. Kumar
lakhelyét kulipintyónak írtam le – mégis, egyetlen mecsetet, templomot vagy istenházát sem
éreztem soha ilyen szentnek. Néha a felmagasztosulás súlyos érzetével jöttem ki abból a pék-
ségből. Felültem a kerékpáromra, és ezt a felmagasztosulást pedáloztam a levegőn át …” En-
nek a képességnek a segítségével formál iszonyatos történetéből mélyen emberi történetet,
osztja meg személyiségét Pi Patel és Richard Parker között, éli meg egyszerre történetének
naturalisztikus és szürreális változatát. Ezért élheti túl a 227 napot, ezért válhat ki lényéből a
tigris a mexikói partokon, ezért kaphat lassan új erőre az ember. Megmentette őt a sorsára sza-
bott „jobb történet”.

Ahogy kezdetben említettem, különös történet Yann Martel regénye, már csak azért is,
mert nemigen emlékeztet a régtől ismert hajótörés-történetekre. Odüsszeusz hajóinak számát a
társak balgasága és Poszeidón bosszúja apasztja, Robinson Crusoe úgy érzi, hajótörése múltja
miatti jogos büntetés, a Cimcum nevű teherhajó viszont minden előjel nélkül, kideríthetetlen
okok miatt, csekély viharban süllyed hullámsírba. A történetek következményeikben is telje-
sen eltérnek. Odüsszeusz a társakat óvja balgaságuk következményeitől (amíg teheti), Zeusz
és PallaszAthéné Odüsszeuszt, így 24 év után a főhős viszontláthatja Ithakát és Pénelopét. Ro-
binson a sziget magányában kénytelen újra végigjárni az emberiség fejlődésének útját: állato-
kat szelídít, termővé teszi a földet, megtanul házat építeni és megvédi birtokát, bennszülötteket
civilizál és nem utolsó sorban lelkileg is megnemesedik. Sorsa az angol polgárság egyik esz-
ményévé teszi őt. Pi Patelnek azonban nem jut sziget (ahol útja vége felé kiköt, az „húsevő szi-
get”, éppoly lakhatatlan, mint az óceán – ha Pi maradna, az Richard Parker győzelmét jelen-
tené), az óceán kiszívja erejét, elveszi tőle szeretteit és kis híján megfosztja utolsó kincsétől, az
önbecsülésétől is. Pi egyetlen (egyébként szédületes) eredménye az élet megőrzése – vegetatív
és emberi értelemben egyaránt. A történet szerint az ember nem jó természetétől fogva, mint
ahogy a felvilágosodás és a romantika hívei gondolták – az ember, akárcsak az állat, agresszív
lény. Agresszivitását csak a civilizáció fojthatja el többé-kevésbé, vagy vezetheti le. Az óceá-
non hányódó mentőcsónak lényei azonban kívül kerülnek a civilizált világ határán.

Martel egy interjúban utalt rá, hogy könyvét egy brazil szerző, Moacyr Scliar egy 1981-es
regénye, a ihlette, melyben egy német zsidó menekült kel át azAtlanti-óceá-Max és a macskák
non egy jaguárral osztva meg hajóját.

Arról pedig, hogy a regény és a film jó felét kitevő hajótörés-történet melyik szintjét érde-
mes ábrázolni, nem valószínű, hogy megoszlanának a vélemények: csakis a megvalósultat – a
tigris és a kamasz szürreális meséjét.Afikció győzelmét a valóság fölött.

Prokob Ildikó
tanárnő
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(határ)
A határ korlát, a bezár, körbekerít, kijelöl

és leszűkít.Ahatár vonal, mely keretez, jelzi az
itt és az ott, a most és az akkor körvonalait.
Nem minősíthető rossznak, nem minősíthető
jónak. A határ létezik, a határt megteremtjük,
szeretjük tudni fizikai létünk körvonalait, ez
biztonság, cselekvési terület, életterület szá-
munkra. De néha átugorjuk ezeket a határokat.

(határugrás itt és most/ott és akkor)
Berlinben sétálva eltűnnek a határok. A

huszonnyolc évig kettéosztott, fallal elválasz-
tott városban végtelennek tűnik a tér. Városré-
szei hangulatilag, építészetileg különböznek
ugyan, mégis észrevétlenül sétálunk át a
térképen kék színnel keretezett negyedeken.
Érzékelhető különbség, mégis egységesnek
érezem az egykori „keletet” és „nyugatot”, az
utóbbi húsz évben épült ötletgazdag modernet
(Sony Center, Potsdamer platz, a kormányzati
negyed) és a felújított, tekintélyt sugárzó régit

(Humbold Egyetem, Operaház, Brandenburger Tor). A várost keresztül-kasul hálózó Spree
folyó partján, a fűben ülve, a Pergamon Múzeum monumentális épülete tárul elém: a természet
és az ember által épített terek lélekemelő összhangja.

A Monbijou park szélén hófehér abrosszal leterített asztalok mellett napozó ágyak renge-
tege, a park másik szélén zeneszó, táncoló párok – esténként bárki csatlakozhat: fehér és zöld,
halkan beszélgetők és vidáman mulatozók
egy helyen. Nincsenek elválasztó vonalak,
észrevétlenül lépek egyik hangulatból a má-
sikba.

Naponta többször is végigmegyek a
Rosentaler és az Augustus utca forgatagán:
egyedi üzletek, kifőzdék, döner kebab, kínai
egytálétel papírdobozban, libanoni, vietnámi
és indiai éttermek. Biciklisek és gyalogosok,
villamos és autók, S-Bahn felüljárók és híd
alatti kávézók – sokféleség elválasztó vonalak
nélkül. Az unalmassá válható házfrontokat
megtörik a falon „felmászó” majmok, a falra
felerősített „fém margaréták”, az ötletes, más-
kor ironikus, gyakran egész tűzfalakat befedő
képek, plakátok: hétköznapi és művészi
együtt, határok nélkül.

Határugrás
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Sétálok a „jelenben” és közben „látom” a
múltat: e kettő között sem érzékelek éles ha-
tárt. Bárhol vagyok is: a Mittében, Charlotten-
burgban, Kreuzbergben, apró részletekkel
köszön rám a múlt: egy darab a Falból, egy-
egy botlatókő, egy-egy szoborcsoport idézik
fel a történelmet. A város számtalan pontján,
kerítésen, hirdetőoszlopokon, parkokban, be-
vásárlóközpontokban, vasútállomáson talál-
ható térbeli kiállítás. A múltat nem zárják el a
múzeumok falai közé. (Ha valaki alaposabban
szeretne vizsgálódni, kutatni, számára a város
közel 250 múzeuma teszi mindezt lehetővé –
kedvencem a Story of Berlin interaktív múze-
um a Kudammon.)A járókelők, a munkába és iskolába igyekvők, a turistaként nézelődő embe-
rek valóságos, nap mint nap használt útvonalára helyezték azokat a tárgyakat, melyek a múltat
hivatottak megidézni. A Holocaust Mahmal 2900 változó magasságú tömbje között bárki, bár-
mikor útnak indulhat, hogy eligazodjon labirintusában. Berlin számomra a legnagyszerűbb
példája annak, hogyan lehet, és hogyan érdemes szembenézni a múlttal.

Hamburger Bahnhof – új és régi. Egy valamikori állomásépületet nem ítéltek lebontásra,
felújították, impozáns és hatalmas kiállítóteret adtak ezzel a modern művészet számára: Andy
Warhol, Joseph Beuys, Roy Lichtenstein, Knoppfer képei élettel töltik meg a hófehér falakat és
az egykori kupolás pályaudvart.

S hihetetlen élmény az új kormányzati negyed: high-tech épületei lenyűgöznek, s itt nem
találkozom őrökkel, őrt álló katonákkal, csak sétáló vagy éppen kocogó emberekkel, gördesz-
kás fiatalokkal. Így is lehet? Lehet esténként fényjátékok kíséretében régi híradó részleteit ve-
títeni a miniszterelnöki hivatal falaira? Lehet a földön, fűben ücsörögni a Bundestag előtt?
Tényleg nem érzékelek vonalat, határt, elzárkózást.

(határugrás Centropa módra)
Tavasszal pályáztam a Centropa idei, Berlinben megrendezett több mint egyhetes nyári

akadémiájára. A Centropa egy bécsi központú, Edward Serotta (amerikai fotoriporter, aki töb-
bek között a jugoszláv háborúról készített képeket) által létrehozott szervezet, amely eredeti-
leg arra vállalkozott, hogy személyes interjúk készítésével adatbázist hozzon létre a 20. szá-
zadi történelem, elsősorban a zsidó emlékezet fenntartására és kutatására. A Centropa buda-
pesti irodája több továbbképzést is szervezett tanárok számára, melyek mind módszertanuk-
ban, mind felépítésükben újak és nagyon in-
spiratívak voltak számomra.

Aberlini nyári akadémia nemzetközi szin-
ten (határok nélkül) teremtette meg annak le-
hetőségét, hogy hasonló érdeklődésű tanárok
véleményt cserélhessenek, megismerhessék
más országok tolerancia-programját, minden-
napjainak emberi és közösségi problémáit. A
„border jumping” kifejezés e találkozó kulcs-
szava volt, nem csak itt és most találkoztunk,
hanem a közösen felvázolt projekt-terveket
szeretnénk a tanév során diákjainkkal együtt
megvalósítani, lehetővé téve, hogy az internet

TANÁRAINK ÍRTÁK
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segítségével ők is átugorhassák a határokat, megismerhessék, hogyan gondolkoznak hasonló
korú társaik más országokban ugyanarról a kérdésről.

A professzionális módon és ötletgazdagon felépített szemináriumon izraeli, amerikai,
német, osztrák, lengyel, magyar, román, szerb, montenegrói és görög tanárok vettek részt,
mintegy nyolcvanan. A program során négy fő témáról (a német, a lengyel zsidók és a balkáni
nemzetiségiek 20. századi sorsáról, valamint a történelem egyént befolyásoló és meghatározó
szerepéről) hallgattunk előadásokat és bemutatókat. Roppant érdekesek volt számomra az
amerikai és izraeli, gyökereivel Európához kötődő országok tanárainak hozzászólásai, aho-
gyan minderről gondolkodnak.

A szemináriumot megelőzően kijelölt olvasmányokat és filmeket böngésztünk, s ezek
alapján négy téma közül egyet választottunk. E választás alapján aztán kis csoportok (6-8-10
fős) keretében dolgoztunk, beszélgettünk, s majd minden nap projekt-terveket dolgoztunk ki.

Több foglalkozás a város különböző pontján, egy-egy olyan intézményben volt, melyekre
újra azt mondhatom: nem zárkóznak határok közé.ACervantes Intézet a spanyol kultúrát viszi
el más országokba, a Konrad Adenauer Alapítvány politikamentesen támogat főként fejlődő
országokban oktatási-kutatási-kulturális programokat, a Friedrich Ebert Alapítvány hasonló
módon karolja fel a fejlesztést, az oktatást, a tolerancia-programokat.

A program során megismerhettük a város egykori zsidó negyedét, ellátogattunk a szovjet
hősök temetőjébe, a weimari köztársaság emlékhelyeire, a 20. századi berlini és német törté-
nelem helyszíneire, a zsidó múzeumba. Részt vettünk egy sabbati vacsorán. A Centropa álta
összeállított szöveggyűjtemény segítségével, melyből sokszor egymásnak olvastunk fel egy-
egy emlékhelyen, „megelevenedett” számunkra a múlt, ahogyan a könyv mottója fogalmaz:

„Listen attentively, and remember above all that true tales are meant to be transmitted-to
keep them to onself is to betray them.” Elie Wiesel: Souls on Fire

(nincsenek határok – de jó!)
S a fantasztikus (azért igen fárasztó) hetet megkoronázta, hogy a családom eljött értem

Berlinbe, s nem csupán a várost néztük meg, hanem a hazafelé tartó hosszú úton megálltunk
Nürnbergben, melynek középkori épületei, utcái nagyon hangulatosak. S autóztunk és néze-
lődtünk tovább a Duna mentén gyöngysorként felfűzve a németországi Regensburgban és
Passauban, átutaztunk Ausztrián, majd a szlovák fővárosban sétáltunk Pozsonyban, hogy Ma-
gyarországra érve Budapesten újra lássuk a közben szélesre duzzadó Dunát. Folyó, mely vo-
nal, mely nem elhatárol, hanem összeköt. S az élmény: úgy autózhatunk hazáig, hogy nem állít
meg bennünket határ. Érzékelhetjük a német városok, az osztrák táj, a pozsonyi óváros, a buda-
pesti Lánchíd látványában a különbségeket, mégis mindegyik a miénk. Határok nélkül.

Dr. Onderné Szilágyi Tímea

TANÁRAINK ÍRTÁK
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…gondoltam magamban Kölcsey Ferencet idézve a tavalyi év végén – éppen kedves,
nagyszerű eredményeket felmutató végzős, 12. D osztályomat búcsúztatva – amikor a
2012/13-as tanévben beiskolázandó hatosztályos tagozat osztályfőnökségét elvállaltam. Egy
kissé furcsa, szokatlan érzés volt egy távozó, maga után szép emlékeket hagyó, hat év alatt ösz-
szeszokott társaság után egy ismeretlen új osztályra gondolni, de azért kíváncsi is voltam rájuk.
Bevallom, némileg attól is tartottam, hogy talán túl nehéz lesz a 18-19 évesek után hetedike-
sekkel foglalkozni, és esetleg már a köztem és közöttük levő korkülönbségből adódó meg nem
értés is felléphet, de ez a félelem már a beiratkozás napján eltűnt, amikor először találkoztam a
leendő kis osztályom egymás után bemutatkozó tagjaival. Mintha a saját gyermekeimet láttam
volna: ki megilletődve, félénkebben, ki virgoncabban, vagányabban állt leendő osztályfőnöke
elé a Krúdy Gyula Gimnáziumba való hivatalos belépés tűzkeresztségén átesni. Arcukat látva
már vártam az első szeptemberi napot, amikor a tanulással elkezdődhet az igazi megismer-
kedés.

A Bükkszentkereszten eltöltött pár napos Verébtábor alatt már tudtam velük egy kicsit kö-
tetlenebbül beszélgetni, és láttam rajtuk, hogy izgatottan várják az évkezdést, ami aztán
csakhamar el is jött. Régi szokásom szerint a tanévnyitó után készítettem az iskola előtt néhány
képet az ünneplőbe öltözött osztályról - s miután ez is megtörtént, harmincnyolc kis krúdyssal,
a 7. d osztállyal megkezdődhetett a hat éven át tartó közös munka.

Már az első napokban elkápráztattak. Mennyi lelkesedés, mennyi magasban levő kéz,
mennyi kitűnni vágyó, ügyes és okos gyerek! És milyen kedvesek, segítőkészek! Ha valamit

„Kezdet és vég egymást éri”…
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intézni kellett, biztos több jelentkező közül is választhattam. És számított nekik a tanár úr di-
csérő szava, az elismerő tekintete. Micsoda remek fogalmazásokat írtak a házi feladatokban!
Élveztem ezt a már ismert, de most ismét új helyzetet, korábbi aggályaim már végképp eltűn-
tek, noha a régi (lélekben azért megőrzött), volt osztályomra még sokszor hivatkoztam előttük
és az első szülői értekezlet alkalmával a szülők előtt is.

Igen, a szülők. Szokás mondani, hogy nem esik messzi az alma a fájától, nos, ez tényleg így
is lehet, hiszen már az első perctől kezdve rengeteg segítséget kaptam tőlük. Azt hiszem, tu-
dom, honnan örökölték a gyermekeik mindazt a segítőkészséget, kedvességet, természetes vi-
dámságot, amit az iskolában látok tőlük! Sokat jelent számukra a gyermekük krúdyssága is,
így a tanév során minden alkalmat megragadtak az iskolai életbe bekapcsolódásra: az Alapít-
ványi bálon szinte minden szülő részt vett, sokan jelentősen támogatták is az Alapítványt, és
nem mellékesen: nagyszerű hangulatban, egymást egy kissé jobban megismerve mulattunk
sokáig… Tavasszal pedig a Krúdy Feszten mindez egy kicsit másabb formában, de hasonló-
képp folytatódott.

A tanulmányi versenyek előrehaladtával ismét kellemes meglepetések értek. Kollégáimtól
egyre csak jöttek a kérések: tanítványom az osztályodból előkelő helyezést ért el az országos,
megyei versenyen, légy szíves megdicsérni… Figyelmes olvasó, ha hátrább lapozol egy kicsit
az évkönyvben, láthatod mindezt aprólékosan felsorolva! Talán a versenyeken nyújtották a
legnagyszerűbb teljesítményt idén ezek a fiatalok, de a szorgalmas tanulmányi munkáról sem
szabad elfelejtkezni, hiszen év végén az iskola legjobb eredményt elérő osztályaként végzett a
7. d. Öröm volt annyi kitűnő, példás magatartásról és szorgalomról tanúskodó bizonyítványt
osztani!

A krúdys lét átélt pillanatairól, mindennapos örömeiről vagy apróbb kudarcairól már in-
kább ők tudnának mesélni, de úgy gondolom, hogy megtalálták a számításukat a Krúdy Gyula
Gimnáziumban, és egyáltalán nem bánták meg, hogy ide jelentkeztek…

Most, amikor ezeket a sorokat írom, már üres az iskola, tombol a nyár és az immár 8. d osz-
tály is jól megérdemelt vakációját tölti. Ha értékelni szeretném a velük eltöltött tanévet, akkor
azt mondhatom, hogy nagyon meg voltam velük elégedve, a következő évek se legyenek
rosszabbak! Remélhetőleg nem szentségtörés ilyenkor a szeptemberi évkezdést felidézni, én
mindenesetre várom a velük együtt munkálkodás újabb lehetőségét!

Bányai Zoltán
a (volt) 7. d osztályfőnöke

TANÁRAINK ÍRTÁK
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A közönség kívánatára.

Krúdy
Gimnázium

Gyula
Színpada

Avagy, a „80 huszár” újragondolva
Személyek:

Lenkei ezredes ........................Jakab Máté
Kapitány...........................Matyasovszki Márk

Ormester..........................Kövér Bálint
Csordás .....................Szilágyi Zsombor Máté

További szerplok:

Földes Bence, Molnár Balázs, Nagyfeo Gábor, Pavlovic Vladislav, Puskás Attila,
Szendrei Domonkos, Szilágyi Márton, Vajda Máté Vajk

Az elõadásban felhasználásra került: Petofi Sándor „Lenkei százada” és „Egy gondolat bánt engemet” címu verse,
John Lennon „Imagine” címu dalának zenéje, a  Pamut átdolgozásában

A zenekar tagjai: Hörcsik Zsolt Bence (gitár), Móricz Dávid (zongora), Sarkadi István (dob), Kánya Szilárd,
Molnár Dóra, Soltész Polett, Tar Boglárka Lilla (ének)

A darabot Csoóri Sándor és Sára Sándor „80 huszár”
címu filmje alapján írta és rendezte: Dr. Tóthné Kéner Beatrix és Tar Ferenc

A képregényt Petho Jonatán fényképei segítségével készítette: Tar Ferenc

Nyíregyháza, csütörtökön, márczius 14-én, 2013.

Lenkei százada
A nézohely teljes kivilágításával:

TANÁRAINK ÍRTÁK
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Mariampol

Európa és az
egész Habsburg

Birodalom forrong...

1848
májusa...

A Dniester vizén
Túl, Mariampolban,

Lengyelország földén
Egy huszárezred van.

Szép magyar huszárok,
Fiatal legények,

Kutya-bajuk... vígan
Miért ne lennének?

Így emészti őket
A bú és a méreg...

Összesúgnak-búgnak...
Vajon mit beszélnek?
Hangjaik suttogók,
Arcuk titokteljes...

Egy nagy szándékjok van,
Nagy és veszedelmes.

Miért búslakodtok
Jó magyar huszárok?
Némelyik szeméből

Könny miért szivárog?
„Hogyne búslakodnánk,
Hogyne búslakodnánk,
Mikor veszélyben van
Édes magyar hazánk?

TANÁRAINK ÍRTÁK
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Takarodó előtt a mariompoli
huszárlaktanyában...

Huszárok, tudja
mindenki a dolgát,

ugye?

Tudják, nem ér semmit a huszár,
ha nincsen alatta a lova, mert elhagyta!

Őrmester úr, tudom nagyon
jól, hogy nem lehet

hazaküldeni a leveleket,
de attól, még meg
lehet őket írni.

A nyereg szíjja
legyen rendesen

meghúzva,

értve?

Tehát, mit ér a huszár, ló nélkül?

Semmit, Őrmester Úr!

Mit csinál már megint Hajdu? Már
megint leveleket firkálgat?

Tudja nagyon jól, hogy Lenkei
Ezredes Úr márciusban megtiltotta,

hogy leveleket kapjanak, vagy küldjenek.
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Őrmester úr! Miért nem levelezhetünk az otthoniakkal?

...

... De Magyarországra még véletlenül se
vezényelnek minket...

Fogja be a száját Csordás! Nekem is ugyanúgy
letelt az a nyomorult tíz év mint magának!

Miért mit hittek, az
őrmestereket a

tiszturakkal együtt,
udvariasan lövik föbe?

10 éve szolgáljuk a császárt, és 10 éve
nem voltunk otthon. Voltunk már Itáliában,

Morvaországban, és az utolsó négy évben
itt Galíciában...

De ha valaki idegen meghallja,
hogy maguk itt miről beszélnek,

akkor felakasztanak minket!

Ugyan már, Őrmester Úr, magát?
Velünk együtt?
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Ja wohl, herr feldwebel!

Verstanden?

Abtreten!

Ich bin fertig!
A csizmák, a gombok, a nyergek

rendben legyenek,
mire jön az Ezredes Úr inspiciálni!
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Szalontai! Mit mondtál délután?
Levelet kaptál otthonról?

Igen jött levelem,
meg Balognak is!

Ezt hogy csináltátok?
Mi március óta

nem kaptunk levelet!

Apám azt írja, hogy március 15-én Pesten, a
Mihály-napi vásáron vagy negyvenezer paraszt
verődött össze és mindenféle dolgot, 12 pontot,
sikerült kicsikarni a helytartótanácstól, meg a
királytól. És azóta már van független magyar
kormány és benne van Kossuth és Batthyányi.

Igen meg valami Petőfinek
a versét citálja az egész

ország, a József-napi
vásáron nyomtatták ki és
osztogatták a jurátusok

az egész városban.

Fiúk, hí a haza. Hallottátok?
Hallottuk persze,

hogy a fenébe
ne hallottuk volna!

Én is kaptam levelet,
Mihály öcsém írta,... De valahol elveszett...

Na, végre
elment az őrmester!

Tudjátok, mi tokajiak
vagyunk, és apám

gyakran szállíttat ide
Galíciába, Mariampolba

bort, a fogadóba.
A kocsisa hozza a
leveleket, mióta

megtiltották nekünk
a levelezést...

Én meg jóba vagyok
a fogadóssal...

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!

Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!

A magyarok istenére
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
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Legközelebb elhagyod a segged alól a lovat is...

Hi hi...
Hi hi...Hi hi...

Hi hi...

Nemááá’’’’.....

Mit kiván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.

1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási
tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar
katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el
tőlünk.
11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Éljen!!!

“Magyar katonáinkat
ne vigyék külföldre?”

Akkor, mire várunk?
Már amúgy is letelt
a tíz év szolgálat...

És, megmondanád, hogy miként akarsz hazajutni? Mégis, mit hiszel?
Csak neked szólt ez a hazahívó üzenet? Hová az égbe tetted az eszedet ember?

Egyedül a görcsös hüvelykujjaddal akarod megvédeni Magyarországot?

A nővérem meg elküldte nekem
azokat a pontokat, mind a 12-őt!

Én hazamegyek!

Csak az egész századnak, együtt van esélye hazajutni!
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De te is tudod, nem fognak hazavezényelni minket.

Akkor szökünk!

Fiúk esküdjünk!

Esküszünk, hogy mi ebből az idegen országból
szülőföldünkre, Magyarországra visszatérünk.

Isten minket úgy segéljen!

Jön az ezredes,
mindenki vissza

a helyére!

Kompanie!

Stillgestanden!

Esküszünk, hogy mi ebből az idegen
országból szülőföldünkre,

Magyarországra visszatérünk.
Isten minket úgy segéljen!
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Herr Oberst, Herr Kapitän! Danke, Feldwebel!

Husaren!
Az elmúlt napokban szokatlan nyugtalanságot

tapasztaltam a század katonái között. Tisztában
vagyok vele, hogy néhány hete egyre nyugtalanítóbb
hírek jönnek a nagyvilágból, maguk pedig még csak

nem is levelezhetnek.De azt is tudniuk kell,
hogy a huszár számára is,

a parancs az parancs!

Elég!

A 2. Számú Würtenbergi
Károly Huszárszázad
inspicióhoz készen áll!

A tegnapi gyakorlat után
az ügetőpályán találtam

ezt a levelet!
Horváth, olvassa!

Kedves Fiam! Ezen pár soromat a Te testvéred
Mihály írja. Az Isten mégiscsak megengedi

érnünk, hogy Te abból a messzi idegen
országból hazagyere. Itthon mindenki azt

beszéli, hogy magyar katonát hazája földjén
túl többet nem visznek. De hogy magad is
lásd, Mihály idemásolja Neked betű szerint

a törvényt, amit a Tiszteletes Úr hozott
Debrecenből: “Üzenet minden...

... külföldön állomásozó magyar
katonának!A Független Magyar

Kormány többször ...

... küldött már nektek
hazahívó parancsot, de a

birodalmat kiszolgáló
tisztjeitek ezt alattomosan

elhallgatják ...

Elég!
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Elég! Kinek van Mihály nevű testvére?

Ezredes úr! Úgy látom, a huszárjaink
már eldöntötték, hogy hazamennek,

otthon pedig élőkre és nem holtakra van szükség.
Egy századnyi halálraítélt

ember életét kell megmentenünk...

De ez még nem jelenetené azt,
hogy meg kell szegnie az esküjét...

Csak együtt van esélye a századnak hazajutni. Ez
viszont csak akkor lehetséges, ha az alakulatot a

tisztek vezetik. A tisztek nélkül a leggyanútlanabb
embernek is feltűnik, hogy szökevények.

Kapitány, huszárok!
Valóban elhiszitek,

hogy ennyire amatőr
módon haza lehet jutni?

Igen?
Azt hiszik, hogy hazát

lehet nyerni, becsületért
cserébe?

Értsék meg! Nem babra megy a
játék. Az elmúlt időben jóval

többen figyelik a cselekedeteinket,
mint amennyien mi magunk
vagyunk. A múlt hónapban

három osztrák dragonyos századot
vezényeltek a szomszédba, Lembergbe.
A császár utászai már Krakkót lövik...

Bukovinából két századnyi dzsidás
érkezik holnapután...

TANÁRAINK ÍRTÁK
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Mit nézzek a kezén, Csordás? Olyan sima a tenyerem,
mint a bécsi bársony.

Hát lehet ennél nagyobb
hazugság a világon?

Én, aki szántani, vetni, disznót ölni,
gyereket csinálni születtem, kaszanyélre

meg fejszenyélre, tíz éven át ittam
a vodkát a lengyel zsidónál.

Miért?

Huszárok!

Értve vagyok?

Megyünk haza!

Ezredes Úr! Nézzen ide!

Azért, hogy én hánnyam kardélre,
ezeket a lengyeleket, akik

ugyanolyan szerencsétlenek,
mint jómagam?

Fél órán belül mindenki készen
legyen! Hat napi erőltetett menetre
kell felkészülni. És mivel az Úristen

kiváltképp szereti megnehezíteni
a magyar huszár dolgát, két ellenséget
is le kell győznünk. Az egyik ellenség a
dragonyosok és dzsidások hada, tőlük
nem félek. Szerintem maguk sem. De

a másik a Kárpátok hegyei. Ezen
kell utat vágnunk, hogy hazaérjünk

Magyarországra. Márpedig a hegyek
nem barátai a huszárnak.
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Menjenek készülni!

Igenis, Ezredes Úr!Oszolj!

Ezredes! Tényleg ennyire tart a Kárpátoktól?

Úgy gondolja Ezredes Úr,
elképzelhetetlen, hogy hazaérünk?

Sok mindent el lehet most képzelni.
Hát, akkor most ezt képzeljük el..

Túl sokan indulnak majd az üldözésünkre…

Ön is nagyon jól érzi, a birodalom országai a zűrzavar küszöbén állnak,
és az európai státuszpolitika egyik napról a másikra, mint a disznóhólyag,

eldurranhat. S ha bármi jóvátehetetlen robbanás következne be
Magyarországon, abba előbb-utóbb az orosz cár is beleavatkozik.

Nos, ezt el sem akarom képzelni...

Bár, mi katonák amúgy sem úgy képzeltük el, hogy ágyban, párnák közt fejezzük be...

Kapitány úr, menjen maga is pakolni! Végeztem!
VÉGE

Tartani? Mitől tartanék? Ettől a perctől
kezdve már az Úristen a mi tábornokunk.
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Lassan hervadni el, mint a virág, Amelyen titkos féreg foga rág;

Egy gondolat bánt engemet, Ágyban, párnák közt halni meg!

Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, elhagyott, üres szobában
á-á-á-á-áll.

Ne ily halált adj, istenem, Ne ily halált adj énnekem!

Legyek fa, melyen villám fut keresztül, Vagy amit szélvész csavar ki tövestül;

Legyek kőszirt, a hegyről a völgybe, Eget-földet rázó mennydörgés dönt le...
Ha majd minden rabszolga-nép, Jármát megunva síkra lép

Pirosló arccal piros zászlókkal, a zászlókon eme szent jelszóval:

Képzeld el!
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ezt harsogják, kelettől nyúgatig, és a zsarnokság velök megütközik:

Ott essem el én, A harc mezején, Ott folyjon a szívemből a vér,

Legyek kőszirt, a hegyről a völgybe Eget-földet rázó mennydörgés dönt le...
Ha majd minden rabszolga-nép Jármát megunva síkra lép

Pirosló arccal piros zászlókkal a zászlókon eme szent jelszóval:

Képzeld el!

Hiába no, ez
a Sanyi gyerek

tud írni...

Azért ez a Johnny fiú
mindig tudta, mitől

döglik a légy..
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Az Iskolai Könyvtári Világnap rendezvénysorozat szép ha-
gyománnyá válásának folyamata eredményekben és sike-
rekben gazdag tradícióvá vált. A több éve elindított és
szép eredményekkel záródó világnapi megemlékezés
sikeres volt.

Az iskolai könyvtárak arra törekszenek, hogy szé-
les körben hívják fel a figyelmet sikereikre, lehetősé-
geikre, problémáikra. Sokoldalúságukat hirdetve tá-
mogatják az iskola tanulóit, pedagógusait. Ebben az
évben „Az iskolai könyvtár: Kulcs a múlthoz, jelen-
hez és a jövőhöz” mottóban fogalmazta meg a nem-
zetközi szervezet könyvtáraink alaptevékenységét. A
könyvtáros tanárok a múltban, a jelenben és a jövőben is
hinni fogják, hogy hatékony, élet közeli és gyerekbarát iskola
nem működhet jó iskolai könyvtár nélkül.

Nyolcadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban mottó jegyében a„ A Föld élni akar!”
világnapi megemlékezést. Könyvtárhasználati vetélkedőt és három pályázatot hirdettem.

A pályázatokat a megújuló energiaforrások fontosságára, a környezetére odafigyelő, ér-
deklődő diákjaink tevékenységének szükségességét, a kritikus, meghitt, bizalmas, mesélő
nagyszülők szeretetének, gondoskodásának fontosságát hangsúlyozva hirdettem meg.

„Zöld energia – zöld jövő” – pályázat során egy logó elkészítésére invitáltam diákjainkat.
„A jövő nagy változása, a megújuló energiaforrások!” inspiráló jelmondatával igyekeztem
megmozgatni fantáziájukat. A többféle technikával, elgondolással készült művek felhívták a
figyelmet a napenergia, szélenergia, vízenergia és a geotermikus energia fontosságára.

„A Föld sorsa a kezünkben van” pályázat: egy környezetvédelmi tábor figyelemfelkeltő
plakáttervének elkészítésére hívtam meg – „ A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben
elmulasztasz” mottójával – a környezetére odafigyelő, érdeklődő tanulóinkat.

„Nagyszülő emlékek” – pályázat a kritikus, meghitt, bizalmas, játszópajtás, a mesélő
nagyszülők bemutatását célozta meg.Az irodalmi értekezések segítségével diákjaink feleleve-
níthették kedves emlékeiket nagyszüleikről.Amindennapok forgatagában egy pillanatra meg-
állhatott az idő, rájuk emlékeztek történeteik, emlékeik felelevenítésével.

A kreatív, motivált és különleges képességekkel, készségekkel rendelkező diákjainktól
igen nívós pályamunkák érkeztek. A kiállítás megnyitójára, a pályamunkák díjazására és érté-
kelésére október 22-én az Iskolai Könyvtári Világnapon került sor. Gimnáziumunk aulájában
volt látható egy hétig a kiállítás. A programsorozatot a minden évben nagy sikerrel záruló
könyvtárhasználati vetélkedő zárta le október 25-én.

TANÁRAINK ÍRTÁK

BETEKINTÉS KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBE

Iskolai Könyvtári Világnap 2012
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„Zöld energia-zöld jövő” pályázat
I. helyezett Törőcsik Beatrix 9.B
II. helyezett Takács Péter 9.A
III. helyezett Fábián Dóra 7.D
Különdíj Horváth Vivien 8.D

„A Föld sorsa a kezünkben van!” pályázat
I. helyezett Tarek Gabriella 10.B
II. helyezett Durst Eszter 10.B
III. helyezett Lekli Roberta 10.B
Különdíj Fodor Kinga 10.C

„Nagyszülő emlékek” pályázat
I. helyezett Nagy Kristóf 11.C
II. helyezett Katkó Blanka 11.C
III. helyezett Király József 9.A
Különdíj Harsányi Dániel 9.A

Az Iskolai Könyvtári Világnap pályamunkái és a díjátadó pillanatai

Díjazottjaink:

Takács Péter, Horváth Vivien,
Fábián Dóra, Törőcsik Beatrix

Harsányi Dániel, Katkó Blanka,
Nagy Kristóf, Király József

Tarek Gabriella, Durst Eszter,
Lekli Roberta
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A vetélkedő – melynek témája: a tudatosabb életért, a tisztább levegőért és az élhetőbb vi-
lág eléréséért vállalt tetteinkre, cselekedeteinkre fókuszál – „A Földet nem apáinktól örö-
költük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”címmel került megrendezésre.

Aversenyre jelentkező diákok toborzása ebben az évben sem jelentett gondot. Sokkal több
csapat jelentkezik évről évre, mint ahányan elférnének a könyvtárban. Nagyon ötletes, vicces
csapatnevekkel neveznek tanulóink.

A három főből álló csapatok több fordulóból álló feladatok megoldásával adhattak számot
könyv- és könyvtárhasználati ismereteikről, tudásukról.

A zsűri tagjai és a csapattagok csodálatos könyvajánlásokat, ismertetéseket hallgathattak.
A könyvek tartalmi és formai bemutatása lenyűgözött mindenkit. A felkészült csapatok válto-
zatos feladatokat kaptak. Ebben az évben a szóbeli szereplést helyeztem előtérbe. Egy környe-
zetvédelmi csatorna előadójaként előadást
kellett tartani a különböző megújuló erőforrá-
sokról gyerekeknek.

A „Lakáshirdetés kicsit másképp” feladat
aratta a legnagyobb sikert. Minden energiata-
karékos berendezéssel felszerelt lakást kellett

Könyvtárhasználati vetélkedő

Munkában a zsűri:
Téglásiné Buda Anita

Gégény Gyuláné
Pinténé Kosina Judit
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munkahely- és lakhelyváltozás miatt meghir-
detni. A hirdetések szövegéből derült ki, hogy
mennyire tájékozottak és mennyire tudatosan
figyelnek már a környezetvédelemre, a taka-
rékoskodásra.

Az ötletes és kreatív feladatmegoldása-
ikkal vidám és emlékezetes perceket szerez-
tek a zsűri tagjainak és egymásnak.

A könyvtárunkba örömmel és lelkesedés-
sel járó diákjainkat könyvekkel, ajándékutal-
vánnyal és édességekkel jutalmaztuk.

A Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és2012/2013-as tanévben az
Múzeum „Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és a tudomány-
ban” témában hirdette meg a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja a tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, könyvtárhasz-
nálati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a
fejlesztése.

Négy évig voltunk részesei Farkas Emesével a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Versenynek. Megszeppent hetedikesként indultunk, semmit nem tudva a feladatokról, arról,
hogy egyáltalán mit kell majd csinálni. Egyikünk sem vett részt még hasonló megmérettetésen
ezelőtt.

Akkoriban még minket is foglalkoztatott a nagy kérdés, amit azóta rengetegszer válaszol-
tunk meg: mi is az a könyvtárhasználat? A könyvek között keresgélni mindenki tud, nem?
Egyetértek a feltevéssel, azonban nem mindegy, hogyan kezdünk hozzá.

A verseny kulcsa, a könyvtáros segítsége nélküli tájékozódás a polcok között és a kreativi-
tás, egy adott téma kiterjesztése különböző tudományágakra.

Az első év tapasztalatgyűjtés volt nekünk és drága tanárnőnknek, Gabi néninek is. Kima-
gasló eredményt ebben az évben nem értünk el, de legközelebb már mindenre felkészülve in-
dultunk a csatába.Afelkészülés órái kreatív feladatokkal és az esélyek latolgatásával teltek, na
meg persze az elengedhetetlen kérdésekkel, mint például: „Tanárnő, tessék már még egyszer
elmondani a könyv részeit!”.

Mindennek köszönhetően a verseny minden fordulójának magabiztosan vágtunk neki,
egy-egy Snickerssel és rengeteg könyvvel a hátizsákunkban, amelyek közül mind a kettő kife-
jezetten hasznosnak bizonyult. Mindennek fényében bátran kijelenthetjük, hogy a második
évünk, a 2010/2011-es tanév volt a legeredményesebb mindkettőnknek. Hű társam, Emese
országos 18. és az én 3. helyezésemmel igazán büszkék lehettünk teljesítményünkre.

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

Búcsúzunk…
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A harmadik évben Emesének és nekem ugyan nem volt olyan sikeres a szereplésünk, mint
korábban, de egyik versenyzőtársunk, Márki Anett Neszta 4. helyezést ért el az országos dön-
tőben, aminek ugyanannyira örültünk, mintha mi értük volna el. Ez, azt hiszem, sokat elárul a
csapatunkról, ami igencsak összekovácsolódott ennyi idő alatt. Rengeteget nevettünk és izgul-
tunk együtt az akkori két rangidős tizedikesünkkel, Anettel és Aranyos Jánossal, akik helyét
ebben a tanévben mi vehettük át.

Így hát újult erővel és lelkesedéssel, most már utoljára vágtunk neki az akadályoknak. A
szokásokhoz híven, körülbelül két hónapig nyaggattuk Gabi nénit a verseny témáját követelve,
de meglepetésünkre, megváltozott szabályokkal találtuk szembe magunkat. Sajnos ebben a
rendszerben már nem tudtunk tapasztalatot gyűjteni, így az eleinte humorosan eltervezett meg-
osztott első helyezést nem sikerült elérnünk. Mindennek ellenére ugyanolyan jó hangulatban
hagytuk el a könyvtárat, mint bármikor előtte, immáron versenyzőként utoljára.

Diákként találtunk valamit ebben a versenyben, ami miatt minden évben újra és újra jelent-
keztünk. A versenyeken való szereplés, megmérettetésünk hol sikeres, hol kevésbé sikeres
volt. Lelkesedésünk viszont töretlen maradt végig. Barátokat szereztünk, a megyei könyvtár
ifjúsági olvasótermében pedig csukott szemmel is tudunk tájékozódni. Tapasztalatot, tudást,
élményeket gyűjtöttünk. Ha valaki megkérdezi tőlünk, miért is nincsen 400-as szakjelzet, most
már hatalmas mosollyal fogunk válaszolni.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk, és egy mondattal, amelyre azt hiszem, egész életünk-
ben emlékezni fogunk: „Hans Christian Andersen 1805-ben született és 1875-ben hunyt el,
betegsége, a májrák következtében.”.

Vad Viktória Zsuzsanna 10. D
Farkas Emese 10. D

I. kategória (7-8. o.)

1. Horváth Vivien 7. D megyei 4. országos 42. helyezés
2. Csipkés Bianka 7. D megyei 6. országos 74. helyezés
3. Nagy Eszter 7. D megyei 6. országos 74. helyezés

II. kategória (9-10. o.)

1. Farkas Emese Zsanett 10.D megyei 8. országos 91. helyezés

Szeretnék gratulálni a versenyeken sikeresen szereplő tanítványaimnak. Köszönöm diák-
jaink értékes pályamunkáit és kollégáim segítségét az alkotások értékelésében.

TANÁRAINK ÍRTÁK

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny eredményei

Némethné Horváth Gabriella
könyvtárostanár
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Fejlődik-e tovább az ember? – tették fel a kérdést már oly sokan, és jutottak arra a
megállapításra, hogy az emberi evolúciót nem lehet lezárult folyamatként kezelni.Az ember és
különösen az emberi agy változásokon ment és megy keresztül még ma is, még akkor is, ha ezt
csak néhány példával tudják alátámasztani. Több emberi populációban megmaradt annak az
enzimnek a termelése, mely lehetővé teszi a tej megemésztését, illetve Afrikában egyes
népcsoportoknál a 11. kromoszómában lévő mutáció véd a malária ellen.
http://gepnarancs.hu/2012/11/fejlodik-e-tovabb-az-ember/

Az osztályokat manapság a Z generáció tölti meg. Ez a csoport olyan világban él, mely
mindig is rendelkezett internettel, így életük természetes részévé vált, s ők lettek a technikai
mindentudók. A társas kapcsolatok és az ismeretszerzés természetes terepe számukra a világ-
háló. Rugalmasak, és az intézményektől is elvárják a nagyfokú toleranciát. Egyes statisztikák
szerint okosak és az IQ eredményük magasabb az előző generációkénál. A közösségi portá-
lokon való kapcsolattartás az állandó azonnali elérhetőség és így az okos telefonok mindennél
fontosabbak számukra. Azt tartják róluk, hogy gyorsan felnőnek, mivel mindenféle hírt korán
elérnek, sokszor ugyanazt a zenét hallgatják és ugyanazt a tv műsort nézik, mint a szüleik.

Ugyanakkor a játék lételemük, és az iskolát is szórakozásként, állandó interaktív tevékeny-
ségek soraként szeretnék megélni.Afeladatmegoldásban jellemzően a gyors és nem feltétlenül
az alapos ellenőrzésekkel teli utat választják, imádják, ha egyszerre több dolgot is el kell vé-
gezniük együtt a többiekkel és igénylik a minél előbbi visszacsatolást.

Mindez társulva azzal a ténnyel, hogy az akcelerációnak köszönhetően diákjaink egyre na-
gyobbak, magasabbak, ténylegesen a fejünkre nőnek, azt a hitet kelti bennünk, hogy ténylege-
sen szuper gyors felnőttekkel van dolgunk. El is kezdhetünk irigykedni rájuk.

De miért is?
Pályám elején komolyan zavart, hogy némelyik tanári

asztal mögül alig látszom ki, ezt járkálással feloldottam, no
de a tábla tetejét elérni kezdő tanárként az akkori divatnak
megfelelően öltözködve komoly kihívás volt. Manapság ez
már a legkisebb diákjaimnak sem gond.�

Evolúció, akceleráció ide vagy oda a z generációnak
még mindig gondot jelent a tábla tetejét elérni különösen
6/I-ben, de nem nyafog, nem áll ott tétlenül, hanem egy
szempillantás alatt megoldja, székre pattan, hogy minden
megoldás felkerülhessen a táblára. (Pollák Balázs 6/I)

(Az interaktív tábla sajnos nem működik, mert a projek-
tor égője feladta a harcot jóval évvége előtt , pedig a lap-�

topon kényelmesen begépelhette volna a szavakat.)
Mivel a Z generáció legteljesebb természetességgel

használja a technika által biztosított lehetőségeket, az osz-
tálytársak pillanat alatt felvételt készítenek a telefonjukkal,
ami nincs kikapcsolva, csak esetleg lenémítva. Lehet hozni
a szigorúbbnál szigorúbb szabályokat. :D

evolúcióóóóóóóóóóóóó jó?
Erre a kérdésre meg a .mindenki maga adja választ

Vass Mihályné

Fejlődéselmélet – „evolúció, edukáció”

TANÁRAINK ÍRTÁK
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Iskolánk és a németországi Hochdahl Gimnázium között több mint húsz éve működik
cserediák kapcsolat, melynek keretein belül minden évben 15-20 diák utazhat Németországba,
majd a következő évben mi látjuk vendégül a német cserediákokat. Ennek a programnak im-
már 15 éve Michael Behrens tanár úr a fő szervezője, aki nyugdíjba vonulása előtt az idei tan-
évben kísért utolsó alkalommal német diákokat. Ezután Karsten Raue tanár úr veszi át a stafé-
tabotot. Ebből az alkalomból beszélgettünk a magyarországi élményeiről.

– Milyenek láttad Magyarországot az első látogatásod alkalmával?
– 1998-ban jártam először Magyarországon, és az akkori Nyíregyháza még teljesen más

képet mutatott, mint most. Majd egy napi vonatozás után érkeztünk meg, fáradtan, tele várako-
zással és őszintén szólva, egy kicsit aggódva is. Magyarország a volt keleti blokkhoz tartozott,
és éppen ezért a legtöbb diák még egy a fejlődésben elmaradott, civilizálatlan országnak kép-
zelte. Azonban ez a szorongásunk hamar elillant, amikor megtapasztaltuk a külföldön is híres
magyar vendégszeretetet. A családok olyan szeretettel fogadtak minket, a magyar konyha szá-
mos kulináris élvezetét felsorakoztatva, hogy egy hét elteltével mindig egy-két kiló plusz súly-
lyal térünk haza. Ilyen finom töltött káposztát, bogrács gulyást vagy halászlevet sehol a vilá-
gon nem tudnak főzni, ezekben az ételekben tényleg benne van a vendégszeretet íze is. Persze a
nem éppen gyomorkímélő ételek után kötelező megkóstolni a magyar borokat és a házi pálin-
kát is. Minden alkalommal ellátogatunk Tarcalra, ahol egy igazi hűvös borospincében kóstol-
gathatjuk a tokaji aszúkat. (Persze a mértékletesség szabályait betartva !)

– Voltak-e nehézségeitek abból adódóan, hogy nem beszéltek magyarul?
– Főleg az első években. Akkoriban még nagyon kevés családban volt jellemző, hogy a

szülők is beszélnek németül, de boltokban, turisták által látogatott helyeken is „internacio-
nális” nyelven komunikáltunk – mutogatva. A német nyelvben nincsenek kettős mássalhang-
zók, mint gy, zs, ny, nem jellemző az ö,ü hang sem, érthető, hogy a Nyíregyháza nevet még
most sem tudom kiejteni. Bár próbálom, csak ti nem értitek meg. Nagyon vicces szójáték volt
az „üdülő Gödöllőn”, bár sokáig nem tudtuk mit is jelent, de a mi fülünknek nagyon mókásan
hangzott. Nyelvtörőnek minősülnek a „kürtőskalács, hangyaboly, Kiskunfélegyháza” szavak
is. Egy volt kollégám, Hans Henseler tanár úr azonban egy magyar nyelvtanfolyam elvégzése

Interjú Michael Behrens -szel
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után egész jó szinten birtokolta ezt a nyelvet, amiről a gyanútlan magyar diákok semmit sem
sejtettek. A mondatalkotás még 14 év elteltével is lehetetlen feladat számomra. A sétáló utca
egyik hangulatos kávézójában üldögéltünk, büszkék voltunk, hogy tudtunk „egy kávét” ren-
delni. Később inni szerettünk volna még egy feketét, de a pincérnő ezt már nem értette meg,
mert csak a számlát hozta, így kénytelenek voltunk átmenni a szomszéd kávézóba és ott is „egy
kávét” rendelni. Persze néha hasznos volt, hogy nem értünk magyarul: a diákok, mindegy,
hogy német vagy magyar, egyformán kaphatóak a csínytevésre. Az egyik budapesti tartózko-
dásunk ideje alatt egy hotel felsőbb szintjén voltunk elszállásolva és a diákjaink egy vízzel teli
nejlonzacskót dobtak le az éppen kint álldogáló portásra, aki csurom vizesen és érthető módon
nagyon dühösen jött fel, de mi sajnos akkor még nem értettük a problémáját, és próbáltunk ko-
molyak maradni, hogy a nevetésünkkel ne tetézzük a bajt. Majd Szegedi Erzsébet tanárnő tol-
mácsolásával a diák töredelmesen bocsánatot kért.

– Hol jártál , miket láttál Magyarországon?
– Vendéglátóink minden alkalommal nagyszerű programokról gondoskodnak, ennek kö-

szönhetően számtalan helyen jártunk, megismerhettük az itteni emberek életmódját, szokásait,
bepillantást nyerhettünk a hétköznapi életükbe. Nyíregyháza sokat változott ezalatt a több,
mint egy évtized alatt, megszépült a belváros, átalakult. Mindig lenyűgöznek a sétáló utcában
lévő szecessziós stílusban épült házak, a múzeumfalu korhű parasztházai, Tákos mezítlábas
Notre Dame-ja és Csaroda . Láttam ezeket a falvakat a 2001-es árvíz előtt és az újjáépítés után
is. Sajnálom, hogy nem hívják fel eléggé a turisták figyelmét ezekre a gyöngyszemekre, fontos
lenne, hogy az emberek ismerjék a gyökereiket, néprajzi értékeiket.

Sokszor voltam Debrecenben, Hortobágyon, ahol a „Puszta” természetes élővilágával is-
merkedhettünk – gyakran csípős hideg szélben –, és gyakorolhattuk a csikósok ostorcsattin-
tását, nem túl sok sikerrel. Jártam Egerben, Sárospatakon, boboztunk Sátoraljaújhelyen, sőt
egyszer még Ópusztaszerre is leutaztunk, ahol megtekintettük a Feszty körképet. Nagyon tet-
szett a Tisza-tó a maga idilli természetességével. Gödöllő barokk kastélya mindig lenyűgöz, és
a hatalmas kastélyparkban igazán jólesik egy kis séta.

Minden magyarországi látogatásunk egy három napos budapesti kirándulással zárul. Bu-
dapest igazi európai főváros, számos nevezetességgel, építészeti csodával, érdekességgel és
természetesen hatalmas forgalommal is. Minden évben megtekintjük a Terror Házát, mert kell,
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hogy a diákok tisztában legyenek a történelem árnyoldalaival is, mát többször láttam, de min-
dig elborzasztanak a tények. Nekünk is van hasonló múzeumunk Bonnban, a Történelem Há-
za, ahol ugyanezt a kor mutatják be, csak a mi történelmünk szégyenfoltjaival. 2006-ban
testközelből is éreztük az akkori kiélezett politikai helyzetet, a tüntetéseket.

– Milyen élményekkel térnek haza a német diákok?
– Eleinte gyakran akadozik a kommunikáció, kissé távolabbról méregetik egymást, de a

búcsú mindig könnyes. Budapest hatalmas élmény a diákjaink számára, ekkora már szoros ba-
rátságok alakulnak, nem egyszer magánúton is látogatják egymást. Hálásak a magyar vendég-
szeretetért, és nagyra értékelik a magyar családok áldozatkészségét.

– Nyugdíjasként több időd lesz utazni. Fogsz-e még jönni Magyarországra, és mit szeretnél
még megtekinteni?

– Valóban tervezem, hogy „nem hivatalosan” is ellátogatok ide. Terveim között szerepel a
Balaton és a Dunántúl, remélem, hogy azon a vidéken is ilyen kellemes élményekben lesz ré-
szem, és köszönöm a Krúdy Gyula Gimnázium tanárainak, iskolavezetésének, hogy ilyen
nagy szeretettel fogadtak minket, és lehetővé tették, hogy ez a cserekapcsolat fennmaradjon, és
kívánom, hogy még nagyon sok gyereknek legyen lehetősége a program keretein belül Német-
országba látogatni.

– Köszönöm a beszélgetést és nagyon hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk Neked,
és szeretettel várunk vissza.

Bereczki Szilveszterné
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Soha sem felejtem el az első találkozást
Párizzsal. Egész éjjel utaztunk, szinte végig
szakadt az eső, s kora reggel fázósan, didereg-
ve érkeztünk meg. A gépkocsivezető lassított
a várost jelző táblánál, s engem valami hihe-
tetlen öröm járt át. Ez persze nem tartott so-
káig, hiszen az esőt hoztuk magunkkal, s az
első óráinkat igazán meghatározta. Pont akkor
indult a Párizs Maraton: hihetetlen embertö-
meg, fújt a szél, az arcunkba vágott az eső, s
miután elkeveredtünk a csoporttól, egy félig
átázott térkép segítségével tájékozódtunk
egész nap.

Azóta több alkalommal voltam már a ma-
radandóság városában, de az idén hosszabb
időt töltöttünk a Szajna partján.Ahideg áprili-
si esőnek nyoma sincs, kellemes nyári szellő
fújdogál, s a hajónk a Szajnán lassan szeli a
habokat. Alig várom, hogy felmenjünk az
Eiffel-toronyba, nem lehet betelni a látvány-
nyal. Persze újra és újra rácsodálkozom. Mil-
lió kép készül az ezer arcú városról. Mindent

Párizstól Németalföldig
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látni szeretnék. Az 1889-es világkiállításra
tervezett 320 méteres szerkezet akkoriban a
világ legmagasabb építményének számított.
Itthon is találkozunk megálmodójának egyik
alkotásával, a Nyugati pályaudvarral.

Pásztázom a várost, s persze képzeletben
tisztelgek Haussmann báró előtt, hiszen a
szervezettséget neki köszönheti.

Akkor gyorsan jöjjenek a múzeumok! Itt
szerettem bele Rodin szobraiba, jó újra meg-
állni A csók előtt, amelyből annyi szerelem,
szenvedély és gyöngédség árad. Igaz, hasonló
karakterekkel találkozhatunk még a művész a
házában.

Most van idő hosszan állni A Calais-i pol-
gárok előtt. Elszántság, konokság, erő sugár-
zik az alakokból.

Soha sem hagyom ki a Defance negyedet
és a Pompidou központot, főleg az utóbbi iga-
zi merész kísérletezés volt az 1970-es évek-
ben, amikor épült. Hiszen az építészek mindig
elrejtik a víz-, gáz- és villany-vezetékeket, itt
viszont a homlokzaton helyezték el azokat.
Sokak szerint úgy néz ki, mint egy gyárépület.
A központ érdekességét ezen felül még az is
adja, hogy a modern képzőművészek kiállí-
tásait láthatjuk itt.
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Akárhányszor voltam Párizsban, a Louvre-
ba mindig bemegyek. Néhány nagy kedvenc
előtt megállok, s most van lehetőség újabb
csodák felfedezésére. Végre: Hamurappi tör-
vény oszlopa, majd az etruszk gyűjtemény, s
az ókori kelet mesés világát idéző iszlám emlé-
kek feledhetetlen élményt jelentenek. De még
mindig nem tudtam rászánni magam, hogy
alaposabban szemügyre vegyem a németalföl-
di mesterek munkáit, no sebaj, Párizs után a
következő úti cél: a Benelux-államok! A Szaj-
na partján messze elkerült bennünket a rossz

idő, s már értem, hogy miért, mert minden erejét a szélmalmok és a csatornák országaira tarto-
gatta.

Első állomásunk Luxemburg, észak Gibraltárja, a mesés fekvése miatt is lenyűgöző, 1994
óta az UNESCO világörökségi listáján van. A nagyhercegség ad otthont az Európai Bíróság-
nak, az Európai Parlament titkárságának, az Európai Számvevőszéknek és az Európai Befek-
tetési Banknak.

A következő állomás Leuven, mesés a vá-
ros, mely a flamand és vallon küzdelmek nyo-
mát is magán őrzi, egy kedves példa, a könyv-
tár állományának fele A-K-ig az egyik, míg
K-tól Z-ig a másik nemzeté. Ó, azok a balga
belgák!

S ha már a könyvtárról esett szó, ki nem
hagyhatjuk, hogy első magyar szövegemlé-
künket az Ómagyar Mária-Siralmat is itt talál-
ták meg, mely az első világháborút követően
jóvátételként került ki, s csak 1982-ben került
vissza, s azóta az Országos Széchenyi könyv-
tárban őrzik.

Utunkat tovább foly-
tatva Brüsszelbe indulunk,
s természetesen az első ál-
lomás az Atomium, a ki-
lenc gömbből álló épít-
mény acélból készült, a
vas tércentrál köbös kris-
tályrácsát jeleníti meg 165
milliárdszoros nagyítás-
ban. Újabb épület, mely a
világkiállításra készült, de
ezúttal, az 1955-ösre. Ezt
is le akarták bontani, de
annyira népszerű lett,
hogy a város vezetői úgy
döntöttek: maradjon. Ne-
héz lenne felsorolni,
mennyi európai intéz-
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ménynek ad otthon Európa fővárosa. Persze
elhaladunk az Európai Parlament épülete előtt,
de most valahogy jobban vonz a Grand Place,
a maga nyüzsgő sokszínűségével, s szinte sod-
ródunk a város egyik jelképe felé, a Manneken
Pis-hez. Majd vissza a térre, s a Városházától a
kockaköves utcákon fölfelé caplatunk, s végre
megpillantjuk Varga Imre Bartók Béla szobrát.
Kicsit el is érzékenyülünk, a mi Bartókunk
olyan szomorú, szélfútta kabátjában összehúz-
za magát, töpörödötten, magányosan áll Euró-
pa csomópontjában.

Majd vissza a térre, s élvezzük a kavalká-
dot, s egy kis kitéréssel Waterloo-ba megyünk.
A település hírnevét a napóleoni háborúk
egyik döntő ütközetének köszönheti, itt csa-
pott össze Napóleon az angol Wellington her-
ceggel és a porosz Blücherrel 1815. június 18-
án. Az elbai száműzetéséről nemrég hazatért
Napóleon ismét elfoglalta Franciaország császári trónját. Száznapos uralma idején az európai
hatalmak egyesített erővel támadtak rá. Ma a történelem iránt érdeklődők az Oroszlános Dom-
bot, a csata hivatalos emlékhelyét is megmászhatják, s 225 lépcsőfok magasságából az egész
csatateret bemutató panoráma tárul eléjük.Alátogatóközpont két szélesvásznú filmet mutat be,
s így egyszeriben a csata közepébe találjuk magunkat. A panoráma körkép hang effektusokkal
teszi még „szemléletesebbé” a múlt eseményeit.

Kicsit távolodva Napóleontól, – bár Párizsban mindig tisztelgek az Invalidusok Dómjában
elhelyezett monumentális szarkofágja előtt – a középkorba csöppenünk. Bruges, melynek vá-
rosközpontja az évszázadok alatt alig változott. Az első nevezetesség, amely mellett elme-
gyünk: a Begina-házak. Ilyen típusú házakkal Belgium, Németország és Hollandia területén ta-
lálkozunk. Ezekben a sorházakban éltek azok a vallásos nők, akik nem tudtak vagy nem akartak
férjhez menni, ám a XIII-XIV. században elfogadott szokásoknak megfelelően egyedül sem
élhettek.Arend tagjai egy-
fajta átmenetet képviseltek
a világiak és a szerzetesek
között. Nem tettek sze-
génységi, szüzességi vagy
engedelmességi fogadal-
mat, nem vonultak vissza a
világtól, s nem mondtak le
a házasság lehetőségéről
vagy a vagyonukról. Köz-
vetlenül nem voltak a pá-
pának vagy a helyi egyházi
hierarchiának alárendelve.
Gyönyörű sorházak mel-
lett haladunk el, a kapukat
élővirág-kompozíciók dí-
szítik, amelyek önmaguk-
ban is műremekek. Meg-

Waterloo

Begina-házak
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ható látvány, ahogyan az idős, hajlott hátú, nehezen járó beginákat ide kísérik társaik, s már-már
döbbenetes zenei élmény hallani a falak között tisztán csengő zsoltár éneküket. Így sétálunk
Bruges belvárosába, s azonnal egy városnéző csónaktúrán veszünk részt.Az időjárás szeszélye-
sebb, mint egy nő. Percekig áztat bennünket a vízen, majd a szárazföldre kilépve végre megfür-
dőzhetünk a meleg napsugarakban.

Ma még vár ránk Gent. Sok középkori építészeti emlék maradt épen a Schelde és a Leie fo-
lyók torkolatánál fekvő városban. Az egyik legszebb látványt a Graslei rakpart nyújtja az óvá-
rosban.

Asok-sok építészeti emlék után végre jöjjön valami más! Hollandia Zeeland tartományába
a szigetek és vizek országába megyünk. A tartomány területének nagy része a tenger szintje
alatt fekszik és hatalmas gátrendszerek védik a tengertől. A Delta-Expón megnézhetjük, ho-
gyan győzte le Hollandia népe az Északi-tengert. Csodálatos technikai bravúrt hajtottak végre
a holland mérnökök és munkások. Búcsúzásként sétálhattunk a Oosterschelde-dammon, a vi-
lág legnagyobb tengeri gátján.

Majd ismét egy kicsit más: Hága Scheveningen városrészében 1952 óta működik egy sza-
badtéri makettpark, mely az ország tájait és nevezetességeit mutatja be 1:25 méretarányban.
Madurodamban van vasút, reptér. Egy kicsit az ember újra gyerek lehet, hiszen végigkísérheti
többek között az ország számára meghatározó teherszállítást, s ha működésbe hozzuk a
teherautókat egy eurót bedobva, a kocsi platóján egy kis holland kitűző érkezik hozzánk.

Vár még ránk egy igazi nagy élmény: Amszterdam. Az eső, mintha dézsából öntenék, alig
tudunk eljutni a turisták számára is látogatható gyémántcsiszoló műhelybe. Azt hiszem, a leg-
olcsóbb ékszer is közel fél millió forint. Majd egyszer, talán...

Még mindig zuhogó esőben állunk a Rijkmúzeum bejárata előtt. Ó, azok a németalföldiek!
Rembrandt, Frans Hals, Vermeer műveit csodálhatjuk meg. Szokatlan a képi világ, de közel két
hét után kezdem megérteni. Egyébként is Delft városa, ahol Vermeer élt egy igazi kis ékszer-
doboz.

El is döntöttem, ha újra a Louvre-ban járok, elsőként ezeknek a mestereknek a képeit né-
zem meg.

Páll Csilla

TANÁRAINK ÍRTÁK



53

Sziasztok!
Solymos Fanni vagyok, 10.a osztályos ta-

nuló. 2012 tavaszán Szüleim azzal a kérdéssel
álltak Elém és Nővérem elé, hogy lenne-e
kedvünk 5 hetet az Amerikai Egyesült Álla-
mokban tölteni. Az utazás átbeszélése után
Testvéremmel örömmel mondtunk igent az
ajánlatra.

Gépünk 13 óra repülés után június 24-én
landolt a Newark Reptéren. A repülőút, bár
hosszú volt, minden pillanata megérte. Ez volt
az első utam repülővel, és örültem, hogy nem
egyedül, hanem Dórával (nővéremmel) oszt-
hattam meg. Nagynénénk és kislánya izgatottan várt minket. Tőlük kaptunk lehetőséget arra,
hogy eltöltsük ezt az 5 hetet az USA-ban. Newark egy kisebb város, New Yorktól kb. egy órá-
nyira. Az első héten ismerkedtünk a nyelvvel, a környékkel, megnéztük a helyi állatkertet és a
Friends of the FrelinghuysenArboretum-ot.

Június 30-án ellátogattunk a Liberty Science Center-be.ACenter hasonlít a Csodák Palotá-
jára. Számos kísérletet megnézhettünk, és a parkon keresztül elsétálhattunk a Hudson folyó-
hoz.Afolyópartról láthattuk a Statue of Liberty-t, vagyis a Szabadság-szobrot.Aszoborba saj-
nos nem mehettünk fel, mert le volt zárva, de így is csodálatos látvány tárult elénk. Ha a másik
irányba néztünk, akkor NewYorkot láthattuk.

Július 2-án megnéztük a helyi iskola ünne-
pi műsorát és a tűzijátékot.Amerikában a júli-
us 4-e olyan ünnep, mint nálunk az augusztus
20-a. Számos küzdősport egyesület, mazso-
rett-, valamint szurkolólányokból álló csoport
adott elő a közönségnek egy-egy számot. A
nap végén egy fantasztikus tűzijátékkal lepték
meg a nézőket.

Egy nappal később ellátogattunk a Nagy
Almába. New York épületei, emlékművei és
műsorai egyszerűen zseniálisak. Minden nap
olyan, mintha ünnepelnének valamit. Az em-
berek rohannak, de már ez is kezd a város ne-
vezetességei közé tartozni. Megnéztük a 9/11
Memorial emlékművét. 2001 szeptemberében
több mint 2900 ember vesztette életét az iker-
torony elleni merénylet során. Az amerikaiak
ezért egy emlékművet hoztak létre az épületek
helyén.Atornyok alapzatát újraépítették és két
vízesést hoztak létre bennük, valamint az el-
hunyt emberek nevét belevésték az alapzatba,
ezzel is emlékezve rájuk. Mikor meg akartuk
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tudni, hogyan juthatunk vissza busszal a belvárosba, egy, a buszmegállóban várakozó nőt szólí-
tottunk meg. Elmondtuk hova szeretnénk menni és miért. Az ismeretlen nő megkérdezte, hon-
nan érkeztünk, mire mi elmeséltük, hogy magyarok vagyunk. A nő nagyon megörült, és el-
mondta, hogy a nagyszülei magyarok voltak, és bár ő nem járt soha Magyarországon, de szeret-
né megtudni mit jelent az a mondóka, amit a nagymamája tanított neki, mikor még kicsi volt. Le-
fordítottuk neki a Hinta palintát, majd elköszöntünk tőle és tovább folytattuk városnézésünket.

Július 4-ét is New Yorkban töltöttük. Korán reggel indultunk, hogy az NBC reggeli show-ját
élőben nézhessük végig. A műsorvezetővel, Natalie Morales-szel sikerült néhány szót beszélni
és örömmel tudta meg, hogy Magyarországról érkeztünk. Állítása szerint aznap mi voltunk a
legtávolabbról érkezett nézők. A híres Times Square vagy az Empire State Building elképesztő
látványt nyújtott. A Times Square-en rajzfilmekből ismert figurákkal lehetett fényképezkedni.
Az Empire State Building elképesztő magassága pedig nyakfájdító nevezetesség volt :).

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Atlantic Cityben, az Atlanti-óceán partján. Egy hotelben
szálltunk meg, a kilátás csodás volt, akármerre néztünk, csak a kék vizet láttuk. A sétány tele
volt kaszinókkal és hatalmas hotelekkel. Esténként vidámparkká változott a tér, nyüzsgött és
megtelt élettel, látogatókkal. A 21. életévüket betöltött személyek kipróbálhatták a kaszinók
világát, a korhatár betartására pedig nagyon odafigyelnek. A vidámpark csodálatos élmény
volt. Egy helikopterrel fel lehetett szállni és a sétányt körberepülni. A víz, bár hideg volt, de
mégis megmártóztunk benne a hétvége folyamán.

Az utazás utolsó napjaiban elmentünk vásárolni néhány szuvenírt. Az áruházban Dórával
éppen az ajándékokat nézegettük és beszélgettünk, mikor egy kislány kérdőn nézett ránk. Ké-
sőbb láttuk, hogy odament az anyukájához és ránk nézve mondott valamit. Az anyuka odajött
hozzánk és elmondta (magyarul), hogy ők is magyarok, és a kislánya nagyon meglepődött,
mert még nem találkozott itt hazaiakkal. Elmeséltük, honnan érkeztünk, és azt, hogy nyaralni
jöttünk.Abeszélgetés után örömmel és még mindig meglepődve köszöntünk el tőlük.

Ez a nyaralás nem csak a nevezetességek megnézéséről szólt, hanem arról is, hogy jobban
megismerjük a rokonainkat. Örülök, hogy ezt az 5 hetet velük tölthettem el. Nővéremmel a
kapcsolatom még szorosabbá vált és NewYork is feledhetetlen volt. Remélem, Ti is eljuthattok
egy távoli országba, és megismerkedhettek ott más kultúrákkal.

Solymos Fanni
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Dánia – az embereknek erről az országról általábanAndersen, a LEGO ésAkis hableány jut
eszébe. Nekünk, akik részt vettünk az idei csereprogramban, ez a hely már többet jelent ennél,
hiszen az ott átélt felejthetetlen élményekkel és a kedves emlékekkel karöltve, könnyedén be-
férkőzte magát szívünkbe.

Valószínűleg kevesen gondoltuk volna, hogy Dánia azon országok között lesz, melyekbe
ilyen fiatalon eljutunk, azonban nekünk mégis
megadatott ez a lehetőség, mikor Tömösváry
Judit és Páll Csilla tanárnő kíséretében, akik-
nek ezúton is köszönettel tartozunk segítsé-
gükért. 2012 októberében felszálltunk a Kop-
penhágába induló repülőgépre. Gondolataink
ideoda csapongtak, de izgatottságunk leple-
zetlen volt. A leszállást követő megismer-
kedés ismeretlen ismerőseinkkel, bátortalanul
kezdődött, azonban igen könnyen oldódott a
hangulat. Mindannyian saját „felügyelőnkké”
fogadtuk őket. Az ott eltöltött idő varázsát a

Az élmény mindig velem marad

Dániában, A kis hableány országában jártunk

Hideg szél fúj

A csapat A kis hableány előtt
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sétálások, városnézések, városlátogatások, na meg persze a billundi Legoland meglátogatása
alapozta meg, azonban a mágia igazi titkai a diákok, illetve az ottani otthonunkká váló Ringe
Efterskole volt. Fantasztikus érzés volt megtapasztalni, ha csak pár nap erejéig ugyan, hogyan
töltik ott mindennapjaikat, s hogyan válnak egy igazi nagy családdá az évek alatt. Ez az at-
moszféra minket is nagyon hamar magába vonzott, és arra a hétre, s talán magunkban tovább
is, annak a közösségnek a tagjai lehettünk. Izgalmas volt betekinteni az ő rendszerükbe, meg-
ismerni életmódjukat, szokásaikat és nem utolsó sorban megcsodálni kiemelkedő tehetségüket
a sportokban, tornában és művészetekben. Önmagukból kiindulva minket is rávettek arra,
hogy hasonló ugrásokat és szaltókat hajtsunk végre, mint amilyeneket ők. Ez többé-kevésbé
sikerült, de néhány hét gyakorlás talán még jól jött volna. Ennek ellenére azok az ugróasztalok
igen megszerettették magukat velünk. Összességében nagyon megkedveltük a helyet, így bát-
ran állíthatom, hogy fájó szívvel szálltunk fel a vonatra, majd a repülőre, és kimondhatatlanul
vártuk az áprilist mikor újra találkozhatunk…

Lassan, de biztosan elérkezett a tavasz közepe, mikor várva várt barátaink befutottak Nyír-
egyházára. Ismét a korábbi izgalmak uralkodtak felettünk, de már nagyon vártuk a következő
napokat. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy hasonló gondolatokkal és érzésekkel térje-
nek majd haza, mint amilyenekkel mi is tettük. Az itt töltött pár nap persze kevés volt ahhoz,
hogy mindent lássanak az országból, de az immáron Tar Ferenc tanár úrral kiegészült fogadó-
csapatunk igyekezett mindent megmutatni nekik, amire csak lehetőségünk adódott. Érkezésük
után „karon fogtuk” őket, és mindenki hazakerült, hogy felelevenítsük régi ismeretségünket.
Sok jó pillanatot töltöttünk el együtt a programok során, melyek nekünk is új élményekkel
szolgáltak, hiszen annak ellenére, hogy valószínűleg már mindenki járt az állatkertben, a Hor-
tobágyon vagy Tokajban, de nem azzal a tudattal, hogy egy olyan csoport áll mellette, aki eze-



ket a helyeket még sohasem látta, és, hogy te lehetsz az az ember, aki mindezt először mutat-
hatja meg nekik. Megvillantottuk házigazda oldalunk és magabiztosabban is mozogtunk a ha-
zai pályának köszönhetően. Ez az önbizalom sokat segített a közösséggé kovácsolódásban és
mi ezt igyekeztük erősebbé tenni a programokon kívül szervezett összejövetelekkel. Az ilyen
alkalmak adtak lehetőséget még több vicces történet megosztására, képek, videók lejátszására,
számukra eddig ismeretlen barátaink bemutatására, s egymás tényleges megismerésére. Él-
mény volt látni és átélni, hogy két nemzet „fiai és lányai” milyen jól érzik magukat együtt és
hogyan válnak egymás barátaivá. Ahogyan megtudakoltuk tőlük, igen élvezték az ittlétet, és
nem nagyon vágyódtak haza az utolsó napon. Nekünk ugyan sehova nem kellett utazni, de
amikor kedd reggel, a néhol könnyes, máskor halkan nevetgélős, de mindenképp ölelésekkel
és ígéretekkel teli búcsúzás után a buszuk elindult Budapest felé, úgy éreztük, hogy egy másik
helyre kerültünk. Üresség tátongott bennünk, és úgy éreztük, hogy még nem akarunk vissza-
kerülni a valóságba. Ez az érzés persze csillapodott idővel, de teljesen elmúlni úgy érzem, so-
hasem fog.

Az ember nem tudja megmondani, mi lett volna, ha valami másképpen történik. Én sem tu-
dom megmondani, mi lenne akkor, ha nem vettem volna részt ebben az utazásban. Talán sem-
mi, hiszen nem tudnám, mit hagytam ki. Így viszont, hogy ott voltam, annyit elmondhatok, bi-
zonyosan életem eddigi legizgalmasabb és legérdekesebb útját, mondhatni kalandját mulasz-
tottam volna el, és az embereket, akiket jó ismerőseimnek, barátaimnak mondhatok. Egy dolog
biztos: ennek az útnak köszönhetően Dánia már nemcsak egy országot jelent számomra, ha-
nem egy felejthetetlen élményt is, melyre örökre emlékezni fogok.

Kassai József
6/9. D
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Mekkora út megtételére képes az adott test adott idő alatt, amennyiben egyenletes mozgást
végez és t = 6 év?

„Vé egyenlő es per té” - magyarázta Chriszt Tanár Úr temérdek elhivatottsággal egy szep-
temberi hétfő reggelen. „Ebből következik, ha levezetitek (és nem rontjátok el) es egyenlő vé
szer té.” Tegyük fel, az adott test egy ember, egy krúdys diák. Hat év hosszú idő, egy filmklasz-
szikusból pedig tudjuk, egy ember átlagsebessége 6 km/h bő alsónadrágban. Szűkben ettől va-
lamivel kevesebb.Azonban még mindig akad egy változó ebben az egyenletben, ami nem más,
mint az idő objektív, avagy szubjektív tekintetben való megélése (Bergson időelmélete). Egy-
szerűsítve a nem krúdysoknak: ha unatkozol, mondjuk órán, lassan telik az idő, ám ha lyukas-
ban bedobtok egy szörpöt a srácokkal, simán lekésitek a kezdő nyelvet. Persze én ezt nem tud-
hatom, sose jártam kezdő nyelvre. Pontosan tudom, mit gondolsz most: Mi ez az értelmetlen
maszlag és mi köze ennek ahhoz, hová vagyunk képesek mi vagy az az adott test eljutni hat év
alatt? Hadd segítsek egy kicsit, ezt a krúdys szellem diktálta, aki az ágyam alatt lakik és koszos
zoknit eszik, most pedig éppen kiradírozza az előzőleg elkészített magyar házimat. Remélem,
mihamarabb visszakúszik és írhatok nektek valami izgalmasat is.

Az egész 2007 augusztusában kezdődött a nyíregyházi pályaudvaron.Akkor épp lassan telt
az idő, szívtam a fogam, itt mindenki nagyobb nálam, remélem nem fognak bántani, remélem
sikerül beilleszkednem közéjük. Ekkor kezdetét vette egy hét, amikor viszont igen gyorsan telt
az idő. Sátoraljaújhelyen voltunk verébtáborban. Akkoriban még máshogy működött ez a do-
log, mint mostanság, az én osztályomon kívül senki nem tudja pontosan, milyen volt az a tábor.
Mivel emlékezőképességem nem végtelen, és jelenleg kapacitásaim javarészét magyar, törté-
nelem és matematika szóbeli tételek foglalják le, nem hinném, hogy képes lennék minden apró
részletre emlékezni, bár ez nem is feltétlen szükségszerű, tekintve a szöveg kaotikus szerkeze-
tét. Még a végén kiderül, hogy én írom Guy Ritchie forgatókönyveit. Tehát visszatérve a kez-
detekre, jó volt. Mondhatni, ez volt az a nyár, amikor kis hülyegyerekből nagy hülyegyerek let-
tem.Az akkori DÖK igyekezett minél több közösségi programot szervezni, aminek meg is volt
a hatása. Számotokra, úgy hiszem, ez elképzelhetetlen, de akkoriban más idők jártak. Az em-
berek megtöltötték az aulát és a folyosókat, legalább egy ember folyamatosan gitározott, a
szerda délutáni DÖK gyűlésen annyian voltunk, hogy nem fértünk be egy terembe.Afolyama-
tos viccelődés mellett kemény munka is folyt, a verébavatónk nagyon jó buli volt, és utána is
volt pár koncert abban az évben. Mondanom sem kell, az idő rohant. Így volt ez a következő év-
ben is. Abban a verébtáborban szervezőként vettem részt. Nem mondom, véremet adtam a hét

Nagy Matyi visszaemlékezései…
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sikeréért, de sikerült egyben hazaérnem. Alig vártam az iskolakezdést. Mosolyogva álltunk az
évnyitón, sztoriztunk a nyári dolgokról.

A barátaim java része végzős általános iskolás volt, ezért érezhetően nagyobb nyomás volt
rajtuk, mint rajtam, nekem bőven volt időm jégkrémet majszolni az ablakuk alatt és röhögni
azon, hogy mennyit tanulnak. Ehhez hasonló rendkívül hasznos dolgokkal teltek napjaim. Év
végén már a DÖK öreg motorosaként utaztam el a verébtábort szervező táborba.

Maga a szituáció rendkívül hálás volt, hiszen a leendő verebek között szerepeltek volt osz-
tálytársaim, barátaim és az öcsém is.Ajelenlévők utólagosan csak „verébtábor light” néven em-
legetik ezt a tábort, ami sok mindent elmond, bár ennek ellenére egészen jól sikerült. Az ezt kö-
vető tanévben egyetlen lényeges dolog történt, mégpedig az, hogy ezek után, ha valaki megkér-
dezte, hanyadikos vagyok, kénytelen voltam neki elmagyarázni, hogy harmadikos vagyok, de
valójában ez a kilencedik osztály, tehát elsős vagyok, azaz általában senki sem értette, tulajdon-
képpen hogyan is működik ez a hatosztályos rendszer? Úgy teltek napjaink, akárcsak az elmúlt
néhány évben, talán azzal a különbséggel, hogy kezdtük nagyfiúknak érezni magunkat, holott
még korántsem voltunk azok! Igen, ezt célzásnak szántam! Néhányszor megmosolyogtat a fia-
talabb önmagam. Természetesen az idő megváltoztatott, tettem dolgokat, amiket megbántam,
ám ezt szükségszerűnek érzem, hiszen mi más tett volna engem azzá, aki most vagyok. Jó kis év
volt ez a „hatperhárom”, elég sokat jártam szórakozni, a DÖK-ön keresztül elég jó kapcsolatom
volt az idősebb generációval is, örülök, hogy ez máig megmaradt. Kilencedik év végén sikerült
hoznom a szokásos bizonyítványomat, azaz igyekeztem mindenből a lehető legtöbbet kihozni,
ez talán sikerült is. A nyár nagyon hasonlóan telt, dolgoztam pár hetet és próbáltam kiélvezni a
gondtalan heteket, aztán ismét a verébtábor, majd a verébavató következett. Ez egy fontos ese-
mény volt számomra, DÖK elnökké választottak, amit nagyon komolyan is vettem. Erről a po-
zícióról rengeteget tanulságos történetet tudnék mesélni, azonban ennek a cikknek nem ez a cél-
ja. Sok dolgom volt, szerettem csinálni és rengeteg szép emlék is kötődik a DÖK-höz.A„hatper-
négy” már egy kicsit nehezebb volt vagy talán az pontosabb, hogy nagyobb felelősség volt raj-
tunk. Faktot választottunk, ki-ki osztályozózott és érettségizett. Éppen ezért is éreztem magam
valamelyest döntésképtelen állapotban. Mindeddig kristálytiszta elképzelésem volt arról, mi
szeretnék lenni, de most elbizonytalanodtam. Gyakorlatilag gyerekként kellett fontos döntések
elé állnom, amit nem lehetett elhülyéskedni. Így gyerekfejjel ültem be életem első érettségijére.
Felvettem az öltönyöm, valakivel megköttettem a rózsaszín nyakkendőmet, felvettem a mak-
koscipőt és már kezdődhetett is. A szokásos hányingerrel mentem be, ám annál inkább boldo-
gabb voltam, mikor kijöttem. Hiszen innentől kezdődött számomra a nyár, amely pompás volt.
Minden, amit csak egy magamfajta srác kívánhatott, fesztiválok, családi nyaralás, verébtábor
szervezése a kicsiknek. Na jó, talán az utolsót senki nem kívánja magának. Igazából én élvez-
tem, bár elég nagy volt a felelősség rajtam, ezért semmiképpen sem nevezném pihenésnek 2011
augusztusát. Kezdett benőni a fejem lágya. A 11.év már kemény volt. Rengeteget kellett tanul-



nom, a faktokon nagy a hajtás, a legtöbb tanár
már szeptember elsején azt mondta, csak pár
hét van az érettségiig. Ez a hozzáállás akkor
még zavart, azonban, mikor így tényleg né-
hány hét választ el az érettségitől, ti is rá fogtok
jönni, ez a helyes. Az időm javarészét tanulás-
sal töltöttem, a DÖK-öt ráhagytam a fiatalabb
generációra. Én ezt tartom annak az évnek,
amire ténylegesen érett lettem. Jogosítványt
szereztem, készültem a második érettségimre,

lányokat hajkurásztam, akárcsak mindenki más. Mire eljött az érettségi időszak, kezdtem na-
gyon izgatottá válni. Úgy éreztem, a fizika nehezebb lesz, mint az angol, komolyan kellett ké-
szülnöm mindkettőre. Maga a vizsga hasonlóan zajlott, mint az előző évben, azonban az ered-
ményemmel nem voltam megelégedve, elég sok feladatot elbénáztam az írásbelimben. Szeren-
csére a szóbelivel tudtam javítani a pontszámomon.

Pechemre, a szóbeli vizsga napja előtti délutánon búcsúztattuk Ullet, aki Brazíliából érke-
zett az osztályunkba. Majdnem elfelejtettem róla írni. Nagyon jófej volt, hamar megtalálta az
összhangot az osztállyal, mindig feldobta a hangulatot.

Talán abban tűnt ki a többi cserediák közül, hogy habár év elején nem értett magyarul, beült
hozzánk fizika faktra, mert állítása szerint élvezte. Ezzel véget is ért ez az év.

Sajnálatomra, kénytelen vagyok ilyen szűkszavúan írni minden évről, mert a terjedelem
igen véges, ezért mindenkinek elnézést kérem.

A „hatperhat”. Ezt már kimondani is durva. Mi vagyunk a rangidősek, a nagyfiúk. Holott
hamarosan vége ennek az évnek, úgy érzem, mintha csak nemrég kezdődött volna.

Eljött a szalagavató, táncpróbák, öltönyök, blúzok, bulizás, egy élmény volt, bár szerintem
egy lány jóval bővebben kifejtené ezt a témát, én nem teszem, mert bennem pont csak ez a négy
szó maradt meg az egészből.

Ahogy észrevehettétek, eddig az idő olyan gyorsan telt, ahogyan csak tudott, azonban most
lelassulni látszik. Minden most dől el. A nyomás nagy, az idő sürget. Ti pedig már nagyon kí-
váncsiak vagytok az egyenlet megoldására.

Mint láthattátok a változókat, igyekeztem minél részletesebben kifejteni, azonban a kér-
désre nem fogok válaszolni. Nekem ezek a legfontosabb emlékeim az eltelt hat évből, ezért tu-
dom, az én utam egyenes és olyan kalandos, amennyire az csak lehet. Sajnos egyszer minden-
nek vége, de ha egy kívánságom lehetne, azt kívánnám, az enyém tartson örökké!

Nagy Mátyás 12.D
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Mint azt már korábban megszokhattátok, ebben a rovatban azok a diákok mutatkoznak be, akik
a tanulás mellett valamilyen egyéb tevékenységben kiemelkednek, legyen az sport, zene, tánc.

Sziasztok!

Sokan szokták kérdezgetni, hogy mit sportolok, és hogy milyen az új suli?Asuli jó, bár elő-
ször furcsa volt, hogy szinte minden ember egy fejjel magasabb nálam. Mára ez természetessé
vált. Ami a sportot illeti, kung-fuzok, mediballozok és hobbiszerűen lovagolok. A kung-fu szó
hallatán általában mindenki ledöbben, mert vékony alkat vagyok és rendszerint elég nyugodt.

Négy éve kung-fuzok. Mielőtt elkezdtem járni, döntenem kellett: gyógytorna, úszás vagy
kung-fu? Számomra egyértelmű volt. Így kerültem a SPIRIT kung-fu iskolába 2009. febru-
árjában. Három éve járok versenyekre.

Évente öt-hat bajnokság szokott lenni, ahol általában jó eredményt érek el.Aversenyekben
csak egy rossz van: mindig Pesten vagy a Dunántúlon tartják, így olyankor hajnal öt óra körül
kell felkelni. Néhány hete egy versenyről majdnem elkéstünk, mert nem csörgött az óra.

Nyaranta egy-két hetet szoktam az edzőtáborban tölteni Kőkapun, ahonnan rendszerint na-
gyon fáradtan érek haza. Ezekben a táborokban napi hét-nyolc órát edzünk (néha akár éjfélig
is), és reggel fél hétkor kelünk.Az edzések vegyítve vannak egy kis hegyrefutással és vízibom-
bával.

Mediballozok is, de csak három éve. Ezt a kung-fuval egy helyen tanulom, mert hasonló el-
veken működik, mint a kung-fu. Ebből október végén részt vettem egy EB-n Hamburgban,
ahol két második helyet szereztem.

Hobbim még a lovagláson kívül a fotózás
és a zenélés. Hat éve tanulok zenét, két évet
furulyáztam, és most negyedik éve fuvolázok
a Muzsika Zeneiskolában. Fotózni inkább ál-
latokat és naplementét szeretek, de szinte
mindegy, csak a természetet fotózzam. Ha
mindezek mellett van még egy kis időm, ak-
kor előszeretettel festek.

Mostanában a hobbijaimra nem sok idő
jut, mert Kung-Fu Európa Bajnokságra készü-
lök. Ez napi szintű edzést követel, tehát meg-
szokottá vált, hogy este hét órakor érek haza.

Végül nem bántam meg, hogy a felvételi
után átjöttem a Krúdyba, mert az osztályom és
a tanáraim is szuperek.

Kiss Dorottya, 7.D

Bemutatkoznak tehetségeink…
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A sport igen fontos szerepet tölt be az életemben. Kisebb koromban a szüleim nagy hang-
súlyt fektettek arra, hogy mindig mozgásban legyek, folyamatosan sportoljak. Elég sok dolog-
ban kipróbáltam magamat, de egy sport kötött le igazán, az, ahol megtaláltam önmagamat, ez
pedig nem volt más, mint a ritmikus sportgimnasztika (röviden RSG), melyet 11 éves korom-
ban kezdtem el csinálni. Először a barátnőmtől hallottam erről, aki szintén ezt a sportot űzte.
Így elmentem és megnéztem egy edzést. A következőn már beálltam a többiekhez, akik akkor
sokkal ügyesebbek és hajlékonyabbak voltak nálam. Itt jöttem rá arra, hogy milyen fontos az
önkontroll és az, hogy kordában tudjuk tartani testünket.

Heti kétszer 2 órára jártam a Zrínyi Ilona Gimnázium tornatermébe edzésekre.Asport a ba-
lett, a tánc és a torna elemeiből tevődik össze, melyek egy koreográfiában teljesednek ki. Egyé-
nileg és csapatban is dolgozott a 10 fős csapatunk, de kizárólag csak fellépéseken vettünk részt,
versenyeken nem. Öt kéziszerrel dolgoztunk, a labdával, buzogánnyal, szalaggal, kötéllel és a
karikával. Személyes kedvencem a szalag volt, mert nagyon látványos elemeket lehet vele csi-
nálni és igen nagy kifejezőereje van.

Nagyon szerettem RSG-re járni a jó hangulat miatt is, de leginkább azért, mert itt elenged-
hettem a fantáziámat. Sokszor beleépítettük saját elképzeléseinket és személyiségünket egy-
egy koreográfiába.

Sajnos 2 éve abbahagytam, mivel egy síbaleset miatt kiment a térdem, így az ugrásokat és
más gyakorlatokat nem tudtam megcsinálni. Egy év kiesés után pedig már nem kezdtem hozzá
megint. De azóta is sportolok, minden héten egyszer eljárok fallabdázni vagy futni, mivel a
sport elengedhetetlenné vált az életemből.

Herpay Kamilla 11.C

A mozgás öröme
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Az iskolánkban másodjára megrendezett Krúdy-Festet 2013. április 6-án tartottuk. A hiva-
talos megnyitó 9 órakor kezdődött.

Az eseményt Szerényi Róbert Tanár Úr szervezte, más tanárok és a Diákönkormányzat sok
segítségével. A Krúdy-Fest pólója is elkészült, amelyet a bejárat mellett árultak. Az összes be-
vételt a Krúdy SportAlapítvány kapta.

Az esemény mindenki számára elérhető volt, akinek köze van, vagy volt a gimnáziumunk-
hoz, legyen az egy tanuló rokona, volt tanár, vagy öreg diák.

Rengeteg színes program várta a résztve-
vőket, például: Streetball, fiú és lány foci,
sakk, Jázmin-tánc, BoothCamp, Zumba... stb.
A sportversenyeken hatalmas küzdelmek és
epikus meccsek zajlottak.

Bár nem sportversenynek minősül, a leg-
nagyobb csapatverseny a szülők főzőverse-
nye volt. Ezen összemérhették összetartásu-
kat, együttműködésüket és főzőtudásokat is.
Sokat hajladoztak, cipekedtek és nevettek
együtt. Az elkészült ételeket 100, illetve 200
Ft-os kóstolójegyek ellenében árusíthatták, és
aki a legtöbbet gyűjtötte, az nyerte meg a fő-
zőversenyt.

A 2013-as Krúdy-Fest
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Aki pihenni akart, az az aulában több, változatos stílusban játszó zenekart hallgatva is meg-
tehette. Továbbá rengeteg bemutatót láthatott a közösség, táncosokat, mediballosokat, és
kung-fusokat is.

Ép testben ép lélek – kísérőprogramként orvosi tanácsokat kaphattak az érdeklődők. Az
egészséges felnőtt, aki segíteni akart a rászorulókon, ezen a napon a szó valódi értelmében vé-
rét adhatta értük a kitelepült véradás keretében. Nagy öröm, hogy a 18. évét betöltött diákok
közül is volt, aki életében először épp az iskolában tartotta oda a karját.

A nap végén a különböző versenyek eredményhirdetése következett. Minden számot ösz-
szevetve hirdették ki a „szupergyőztest”. A vándorkupát idén a 11.A osztály nyerte, hatalmas
pontfölénnyel. Gratulálunk nekik!

Lóvé
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Ezt a kis csapatot őszi szünetben, a DÖK túrán szerettem meg, Tokajban. Akkor ismertem
meg igazán a DÖK jelentését, ami nem csupán egy szervezet, hanem egy baráti társaság.Asuli
minden osztályából mindenféle egyéniség, akiket összeköt a rengeteg történet a túrákról, ve-
rébtáborokról, az osztályterem padjaiból. Próbáltam aktívan részt venni a gyűléseken, kivenni
a részem a feladatokból. Nagyon megfogott a gimnázium sokszínűsége és örömmel töltött el,
hogy részese lehetek, s valamit hozzátehetek az iskolai élethez.

Szeretném a diákéletet jobbá, színesebbé tenni, ezért is pályáztam meg az elnöki posztot.
Rengeteget ötleteztem idősebb, tapasztaltabb diáktársaimmal, akik nagyon sokat segítettek a
tervek elkészítésében.

Amikor megválasztottak, éreztem nem lesz könnyű feladat, de tudtam, hogy a DÖK, az
osztálytársaim, barátaim segítenek majd, s mellettem állnak, nekik is szeretném megköszönni
a támogatást.

Azóta volt már néhány színnap, amelyek egyre jobban sikerülnek, két paintball, egy felejt-
hetetlen DÖk túra. Néhány nappal ezelőtt minden diák lelkesen énekelve várta a Mikulást, aki
nagyon örült a szíves fogadtatásnak.Ajövőben szeretnénk jótékonykodást, Flash mobot, zenei
vetélkedőt, 12 órás kosármeccset szervezni, s remélem egyik programunk sem okoz majd csa-
lódást.

Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek az eddigiekben nyújtott segítséget:

Majláth Ákos

Majláth Ákos a DÖK élén
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Sziasztok!
Ahogyan a barátaim nagyon jól tudják, szenvedélyes lovas vagyok. Mindig nevetnek raj-

tam, ahogy vége a sulinak, már nem is kérdezik, hogy mit csinálok délután, mert tudják, hogy
az első utam a tanyára vezet. Most elmesélem nektek, hogyan is lettem lovas?!

9 éves voltam, mikor egyik reggel apa felébresztett engem és nővéremet. Mondta, hogy öl-
tözzünk, mert valami meglepetés vár ránk. Nem tudtuk, hová megyünk, de nagyon izgatottak
voltunk.

Egy lovarda mellett álltunk meg, a Bem József utcában. Kovács István, a későbbi edzőm,
körbevezetett minket, megmutatta nekünk az istállókat és a lovait, aztán következett az első
óra. Szeretek sportolni, élveztem is a lovaglást, de úgy gondoltam, hogy ez is csak egy hobbi
lesz, mint a többi sport. Kezdetben hetente egyszer, esetleg kétszer jártam, és ahogy fejlődtem,
egyre jobban élveztem, ezért egyre több időt töltöttem a lovak körül. Nyaranta heteket töltöt-
tem Pista bácsi táboraiban, ahol napi 6 órát is a nyeregben töltöttem. Nem csak lovagolni tanul-
tam, hanem olyan apróságokat is, amiket csak akkor tudhat az ember, ha folyamatosan lovak
közt van, könyvekből ezt nem lehet megtanulni. Ez kívülről egyszerűnek tűnik, de higgyétek
el, nem az! Először én is azt hittem, hogy ez csak annyi, hogy az ember felül, és a ló megy ma-
gától. A legtöbb lóval azonban nem könnyű elérni, hogy pontosan azt csinálja, amit kérnek tő-
le. Ebből aztán komoly balesetek is lehetnek. Én is számtalanszor leestem már, de úgy tartják,
hogy addig nem is igazi lovas az ember…

Idővel megtanultam ugratni is, és a lovassport különböző szakágaiba is beavatott a Mester.
Az idén már nagyon vágytam egy versenyre.Alehetőség adott volt, mert minden tavasszal meg-
rendezik a Nyírségi Vágtát, a Nemzeti Vágta selejtezőjét. Az edzőm biztatott, hogy az ifjúsági

A lovassport bűvöletében
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kategóriában induljak el. Ezen a versenyen
azonban az angol telivérek nem indulhatnak,
de Pista bának csak ilyen lovai voltak. Félvér
lovat kellett keresnem. Egy barátom szólt,
hogy neki van egy, ami indulhatna a ver-
senyen, de még nem volt lovagolva. Óriási
munkába kezdtünk, két hónap alatt kellett be-
lovagolni és a futamra felkészíteni. Dáriusz jó-
nak mutatkozott, de a jó szereplést csak remél-
hettük.

Elérkezett a várva várt nap. Mindkettőnk-
nek ez volt az első ilyen versenye, ezért na-
gyon izgatottak voltunk. Négyen indultunk a
Kamasz Vágtán. Dáriusz a rajtnál nemhogy
kilőtt volna, hanem visszahőkölt, így utolsó-
ként indultam. Mindenki reménye elszállt, én
azonban nem tehettem mást, lovagoltam,
ahogy csak tudtam. Az utolsó kanyarban értem be a mezőnyt, ahol Dáriusszal sikerült bevág-
nom a belső ívre, és befutóra fordulva már fej fej mellett mentünk, és a célban már az elsők
között voltunk. Magam sem akartam elhinni, és borzasztóan jól esett, hogy olyan sokan örültek
velem együtt.

Ezután én is nagyon vágytam egy saját lóra. Egész nyáron keresgettem az igazit és
augusztus végén meg is találtam. Egy 2 éves csődör csikót vettünk, akit az apja után Zsetonnak
neveztünk el. Még sosem ültek rajta, én tanítom meg mindenre. Izgalmas feladat, és jó látni,
ahogy az én munkám nyomán fejlődik.

Remélem még sok sikert fogunk együtt elérni.
Földes Bence 11.C
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Nagyon fontosnak tartom az iskolánk és a hochdahli gimnázium között 1989 óta fennálló
cserekapcsolatot, melynek a tavalyi, illetve az idei év folyamán én is részese lehettem, sok más
diáktársammal együtt. Míg az előző évben mi tekinthettük meg hazájukat, 2012-ben mi láthat-
tuk őket vendégül Magyarországon.

Szeptember 13-án, csütörtök este érkeztek meg busszal Nyíregyházára, gimnáziumunk
épülete elé, ahol mi és szüleink már nagyon vártuk őket.Az idő picit hűvös volt, így a gyors, ám
annál szívélyesebb üdvözlés után rég látott barátainkat hazahoztuk. Nagy részük rögtön az első
este – bőséges vacsora keretében – megízlelhette a hazai ízeket, ám itt tartózkodásuk során erre
többször is lehetőségük volt.

Pénteken elhoztuk őket az iskolánkba, ahol a könyvtárban Chriszt Gyula Igazgató Úr által
mondott köszöntő után ismertették velünk a napi programot: közösen elsétáltunk a Kossuth
térre, csapatokra osztottak minket, majd kaptunk egy-egy lapocskát, amin feladatok voltak a
város előzőleg megtekintett nevezetességeivel kapcsolatban. Munkánkat alsóbb éves tanulók
segítették. Miután kellemesen elfáradtunk, megebédeltünk az iskola menzáján. A délutánt és
estét együtt töltöttük.

Szombaton egy, a Múzeumfaluban megrendezett eseményt látogattunk meg. Itt magyaror-
szági ételspecialitásokat próbálhattunk ki. Különösen nagy sikere volt a töltött paprikának és a
vaddisznópörköltnek. Ezután közösen a belvárosba buszoztunk, és egy kellemes délutánt töl-
töttünk el a Pláza épületében, ahol sort kerítettünk egy közös bowlingra is.

Vasárnap – szintén együtt a többi magyar diákkal és „németeinkkel” – a nyíregyházi állat-
kertet barangoltuk be, aminek szépsége, nagysága és állatfajokban való gazdagsága elvará-
zsolta a cserediákokat is.

Német cserediákok Magyarországon
2012.09.13-21.



A hétfői napra – és a hét többi napjára –
már programot szerveztek nekünk: Sátoralja-
újhelyen bobozhattunk, illetve a kalandpark-
ban mászhattunk. Ezt követően Tállyán egy
borkóstolón vettünk részt, itt sokan vásároltak
is a nedűből.

Kedden Debrecenbe utaztunk, ahol a
nagytemplomban vezettek minket körbe és
sok érdekességet hallhattunk a város történel-
méről is. Egy óra szabadidőnk volt, amit egy
kávézóban töltöttünk el, így felfrissülten foly-
tathattuk utunkat Hortobágy felé. A nemzeti
parkot egy-egy lovaskocsin csodálhattuk
meg.Az idő szép volt, a kocsitúra pedig sokunk számára egy külön élményt jelentett.

Szerdán Budapestre utaztunk. Meglátogattuk a gödöllői kastély varázslatos épületét egy
élvezetes, német idegenvezetéssel egybekötve. Délután értünk a hotelbe, ahol megszálltunk,
majd pedig az esti várost néztük meg páratlan szépségű fényeivel.

Csütörtökön idegenvezetéses, buszos városnézésben volt részünk, a fontosabb épületeket
azonban közelebbről is megvizsgáltuk. Miután megebédeltünk, a Csodák Palotája felé vettük
az irányt, hogy körbejárjuk a Láthatatlan Kiállítást, ami mindannyiunkban mély nyomot ha-
gyott.

Sajnos nem sokkal tovább maradtak kis országunkban a cserediákok, mint egy hét – hiszen
pénteken, szeptember 21-én visszautaztak –, ám úgy gondolom, felejthetetlen élményekkel és
új barátságokkal gazdagodtunk. Biztos vagyok abban, hogy nemsokára viszontlátjuk egymást.
Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni Bereczki Szilveszterné és Veczánné Deb-
róczki Edit Tanárnőnek, valamint szüleinknek, hogy lehetőségünk volt részt venni ebben a
megőrzendő magyar-német kapcsolatban.

Szilasi Bence 12. B
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Kedves Krúdys Tanárok és Diákok!
Lassan másfél éve történt, hogy a Ferihegyi repülőtér B termináljának ajtaja bezárult előt-

tem. Miután a családommal könnyes búcsút vettünk egymástól, boldogan és teljes izgalomban
szálltam fel a repülőgépre, tudva, hogy amikor Zürichben másfél óra múlva leszállok, egy új
világ fog kinyílni előttem. Szerencsére nem egyedül utaztam, egy debreceni lánnyal együtt
próbáltunk kikerülni a zürichi reptér labirintusából. Háromnegyed óra bolyongás után végre
megtaláltuk a kijáratot, ahol a fogadócsaládjaink és az AFS szervezet összekötője már nagyon
vártak ránk.

Gondolom, már sokan eljátszottatok azzal a gondolattal, hogy milyen lehet egy évig külföl-
dön élni és tanulni? Nekem ezt a lehetőséget a szüleim mellett az AFS szervezet biztosította. A

világ 86 országába szerveznek cserediák
programokat. Nagyon hálás vagyok nekik,
mivel remek fogadócsaládot és iskolát talál-
tak nekem Svájcban.

A fogadócsaládom egy kis faluban, Ober-
dürntenben élt. Három testvérem volt, ám az
egyik, velem egy idős lány szintén cserediák-
ként élt Chilében. Rajta kívül még két idősebb
fiútesóm is volt, akikkel hamar összebarát-
koztam és megszerettük egymást. A fogadó-
szüleimet is szívembe zártam és az egész csa-
ládot szinte második családomként szeretem.

Visszaemlékezés
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Rengeteg új dolgot mutattak meg nekem. A különféle, büdösebbnél büdösebb sajtoktól kezd-
ve, amit ma már nagyon hiányolok, a legfinomabb svájci csokoládééig mindent megkóstol-
tattak velem. Az ételkülönlegességeken kívül Svájc gyönyörű hegyvonulatait és a német terü-
leteken kívül az olasz és a francia tájakat is volt szerencsém megismerni.

A kis falumban a szobám ablaka egy rétre nézett, ahol sokszor legelésztek tehenek. A ko-
mótos, kisvárosi élet a mindennapjaim részévé vált. Zürichbe és az iskolámba is vonattal és
busszal tudtam eljutni. Nagy változás volt ez számomra a nyíregyházi élet után, ahol én általá-
ban gyalog vagy biciklivel közlekedek.

Az iskolám Dübendorfban volt, szintén egy kis város, ám Svájcban nem probléma eljutni
bárhová, mindenfelé vonatok járnak. Egy itthon úgynevezett gimnáziumba jártam a Kanton-
schule Glattal-ba. Svájcban teljesen más az iskolarendszer, mint Magyarországon. Itt a gye-
rekek az általános iskola után választhatnak, hogy szakiskolában vagy gimnáziumban akarnak
továbbtanulni, vagy egyszerűen csak dolgozni tanulás nélkül. Csak a gimnáziumban kötelesek
érettségizni gyerekek 20-25%-a él ezzel a lehetőséggel és tanul tovább egyetemen vagy fő-
iskolán.

A svájci emberek visszahúzódóbbak és egy kicsit távolságtartóbbak, mint mi, magyarok,
ám ennek ellenére tudják, hogy hogyan kell élvezni az életet. Pár hét, hónap elteltével sok bará-
tot szereztem, nem csak Svájcban, hanem a világ minden részéről. Az év végére már nagyon
sok barátom lett és rengeteg közös programot csináltunk együtt. Szerintem életem egyik legne-
hezebb napja volt, amikor július 6-án fel kellett szállnom a Magyarországra tartó repülőgépre.

Ez az év az életem egyik legmeghatározóbb élménye és egy porcikámmal sem bántam
meg, hogy egy évet halasztva, egy másik osztályba kerültem.

Végül egy angol gondolattal szeretném befejezni, ami szerintem minden cserediák érzel-
meit kifejezi.

„Exchange isn’t a year in your life, it’s a life in a year!”
Török Zsófia 11.C
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Éjszaka, fáradtan, de mégis izgatottan, egy teli busszal indult neki a 8.D adventi kirándu-
lásának Bécsbe. Mint az eddigi együtt töltött idő az osztállyal, ez a kirándulás is felejthetetlen
volt: rengeteg szép helyet jártunk be, és megint egy új élménnyel gazdagodtunk.

A buszon kényelemesen el lehetett helyezkedni, pihenni, de Budapestnél igazán feléled-
tünk. Pest fényei és csillogó utcái annyira szépek voltak, hogy csodálkozva bámultuk. Sze-
rintem már akkor teljesen karácsonyi hangulatunk lett. Ezután a következő megállónál a szer-
vező utazási iroda egy kis kaláccsal és teával kedveskedett, amit a nagy hidegben szívesen el-
fogadtunk. Mikor a Dunántúlhoz értünk épp akkor volt napfelkelte és a szélerőművek gyö-
nyörű tájképet varázsoltak.

Korán reggel, körülbelül 7-8 óra felé meg is érkeztünk az első állomásunkhoz: a Hauswirth
csokoládégyárhoz. Egy oktatófilm után, amely elmondta, ki építtette az épületet, ki kezében
van most, és a legfontosabb, hogy hogyan és milyen édességek készülnek itt, az idegenve-
zetőnk végigmutatta a csokoládégyártás útját a kakaóbab beszerzésétől a csomagolásig. Mind-
ezek után eljött az a pillanat, amire mindenki várt: a kóstolás. Lehetőségünk volt arra, hogy
majdnem minden finomságot, amit a Hauswirth-ban előállítanak, kipróbálhassunk. Személyes
kedvencem volt az egyik kókuszos csokigolyó, szerintem imádnivaló íze volt.

Ezután már egyenesen Bécsbe mentünk. Innen már nem volt hosszú az út, igazán hamar
odaértünk Ausztria fővárosába. Volt egy idegen vezetőnk, aki buszon keresztül tájékoztatott
minket Bécs nevezetességeiről, és az ablakokon keresztül egy város szívébe érkeztünk.Abusz
kirakott minket a karácsonyi forgatagnál, – már ekkor, délelőtt is nagy volt a tömeg –, és gyalog
folytattuk tovább a városnézést. Megnéztük a Parlamentet, sétáltunk a Stephan Platzon és még
a belvárosban, aztán visszaszálltunk a buszra.

Schönbrunn látogatása megint egy nagyon szép élmény volt számunkra. A kastély kertje
csodálatos, így télen még varázslatosabb az egész és itt is volt egy adventi forgatag, ahol min-
denki megtalálhatta a neki tetsző apróságot, édességet. Az épületlátogatásra időpontunk volt,
így ezután azonnal bementünk. Hát a Schönbrunni kastély… egy külön fogalom! Szenzációs
volt, mi pedig beleélhettük magunkat II. Ferenc József, Wittelsbach Erzsébet, vagy ismertebb
nevén Sissi uralkodásának körülményeibe és életébe.Akis mikroport, ami nézelődésünk során
elmagyarázta, mi történt egy adott teremben és kié volt a szoba, sok segítséget adott, de nekünk
mégis rengeteg kérdésünk volt a kastéllyal és a Habsburgok uralkodásával kapcsolatban, emi-
att pedig külön megköszönnénk Dr. Tóthné Kéner Beatrix Tanárnőnek, amiért egy történelem-
óra keretében válaszolt a kérdéseinkre, és segített feldolgozni ezt az „anyagot”.

A kastély hatalmas; mind a kertje, az udvara, de maga az épület is. Nem tudom pontosan
hány szobát jártunk körbe, de még egy óriási bálterem is volt ott. Nem is értem, hogy nem té-
vedtek el az ott élő hercegi családok? Minden szobának külön hangulata, jellegzetessége volt.
Engem a bálterem nyűgözött le a legjobban, a plafon festményeivel, s a sok gyönyörű csillár-
ral, de volt olyan is, akinek Sissi hálószobája tetszett a legjobban. Az épületből kiérve egy vá-
sárban nézelődtünk tovább a forralt bor illatában. Kicsivel később megint útnak indultunk, ez-
úttal utolsó állomásunkhoz: a híres adventi vásárhoz.

Mintha ezelőtt nem is ott jártunk volna, ott minden más volt; a sok csillogó-villogó fény,
akár ezernyi csillag, úgy világítottak mindenhol, a forralt bor, a mézes sütemények és a par-
fümök illata teljesen mesés világot varázsolt körénk. Nagyon tetszett nekünk az egész atmosz-
féra, Bécs az évnek ebben az időszakában csodálatos: az égők a kerítéseken, a feldíszített, fé-
nyes fák, az épületek, minden szenzációsan nézett ki, ami már önmagában is megalapozta a

Kirándulás Bécsbe
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jókedvünket. A belvárosban a Mariahilfer strasse-n; – ez az utca is nagyon szép és itt is kará-
csonyi lázban égett a boltok kirakata – sétáltunk végig és nézelődtünk, telítődtünk az illatok-
kal, magával Béccsel. A vásári sorok között sétálva kicsit azt is realizáltuk, hogy az osztrákok
mennyire mosolygósak, és jókedvűek. Jóízűen nevettek egy-egy asztalnál a forró bögréjük
mellett, vagy éppen önfeledten beszélgettek csoportosan.

Hazafelé úton már mindenki fáradt volt, de azért még nem aludtunk. Nagyon jó volt a han-
gulat, visszaemlékeztünk az aznapi történetekre és az élményekre, amiket szereztünk, és örül-
tünk, hogy ott lehettünk. Összefoglalva, egy élmény volt látni Bécset az adventi időszakban.
Zseniális a város, az emberek, az épületek csodálatosan néznek ki, és végre betekinthettünk
egy másik, eddig ismeretlen nép karácsonyi előkészületeibe. Ezúton szeretnénk megköszönni
Sallai Judit Tanárnőnek az utat, és azt, hogy elvitt minketAusztriába, hiszen tényleg nagyon jó
élmény volt ez a kiruccanás!

Mindenkinek csak ajánlani tudjuk a helyet, ha van lehetőségetek, menjetek el a városba,
csodás élményben lehet részetek!

Diczkó Dalma,
Major Dóra 8.D
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Egy magyartanár számára mindig nagyon izgalmas, diákjai hogyan gondolkodnak az egyes
irodalmi alkotásokról. Ezt az órákon figyelemmel kísérhetjük, de mindig újabb mérföldkő az
esszéírás. Nagy örömmel töltött el tanítványaim írásinak az olvasása, jó egy év terméséből vá-
logattam. A kötelező olvasmányok, amelyek a dolgozatok témáját adták: Szabó Magda: Für
Elise, Kertész Imre: Sorstalanság, Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Szophoklész: Antigoné,
Shakespeare: Hamlet.

Páll Csilla tanár

Mindenkinek van egy Cili az életében. Egy Cili, aki meghall-
gat, aki ismeri az érzéseinket, a gondolatainkat, olyan személy, aki
ha kell, szótlanul int minket. Ezt a Cilit mindhalálig szeretjük.

Bogdán Cecília létezése nem bizonyítható: talán élt, talán nem.
Ám ennek ellenére mégis úgy érezzük, Szabó Magda mellett ott élt
az a szőke, kék szemű, mindig tökéletes lány, aki pontosan Mag-
dolna ellentéte. Szükségük volt egymásra, hiszen kiegészítették
egymást, mondhatni: ketten értek egyet. Magdolnának kellett az a
biztonság, amit Cili biztosított, s a trianoni árva életének részévé
vált a szeleburdi, kalandos életű testvér követése.

Mint említettem, nem bizonyos, hogy Cili valós személy volt-e, ezért értelmezhetjük Mag-
dolna Őrangyalának is, aki soha nem zúdította másra saját terheit, gondjait, de mindig segített
egy-egy szóval, dallal. Cili bölcs volt, megfontolt és bájos, s talán egy kicsit naiv is. De Mag-
dának pont erre a naivitásra volt szüksége, hiszen Ő mindenkiben csak a mitológiai személyt
látta, s lehet, hogy előbb vette észre a rossz tulajdonságokat is. Örökös színjátékaiban Cili part-
ner volt, ám soha nem volt olyan vad és szárnyaló a fantáziája, jobban szerette a tiszta, egyenes
utat.

Szabó Magdától végül a halál mindenkit elvett, de az emlékek megmaradtak, azokat senki
és semmi nem szakíthatta el tőle. Élete végéig megőrizte családját a szívében, s gondolt Cilire
is, mikor már nem volt.

Sokszor. Sokszor...
Lengyel Dorka 6/9. D

* * *

Aregény fontos sorai ezek, meghatározzák a két lány viszonyát, a kapcsolatukat. Ez a mon-
dat az írónő egész életét végigkísérte.

Cili életének fonala akkor találkozott a Szabó család sorsával, mikor örökbe fogadták.Alá-
nyok kezdetben ellenségek voltak, de később igazi testvérekké váltak. Cili Szabó Magda éle-
tének legfontosabb eleme lett.Az idézet, melyet Cili Beethoven dallamaira énekelt, Magdolna
gondolataiba örökre belevésődött.

Válogatás a diákok irodalom dolgozataiból

„Gondolj rám, ha egyszer nem leszek.
Sokszor. Sokszor” – emlék Cilinek
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Sokszor említi a regényben Elise énekét. Az olvasó felteszi magában a kérdést: Ki az az
Elise?Aregényben semmiféle Elise nem szerepel.Akülső szemlélőnek ez csak egy dallam, de
Magdolnának az élet melódiája. Minden embernek megvan a kedvenc dallama, az írónőé ez
volt. De nem egyszerűen a dallam, Cili dallama, a Cili által énekelt sorok. A kis árva élete Sza-
bóéknál az avignoni híddal kezdődött, ez Cili életének szimbolikus alakja.Ahogy a híd, a lány-
ka múltja is összeomlott, többé nem létezett.

Nem tudhatjuk, hogy Cili miért az elmúlásról énekelt. Talán mert érezte korai halálát? Vagy
az igazi szerelem az oka, ami nélkül nem tudott élni? Ezt csak Ő tudta, senki más.Az bizonyos,
hogy nem akarta, hogy elfelejtsék, hisz a legfontosabb a halál után, hogy az elhunyt emlékét
megőrizzük. Egyes népek szerint, akire halála után emlékeznek az örökké él a túlvilágon, vi-
szont akinek a létezését feledik, az végleg meghal.

Ezért is írhatta Szabó Magda ezt a regényt. Gyermeke nincs, Cilinek sem. Halála után már
nem lesz ember, aki emlékezne testvérére. Ezért írta a Für Elise-t, hogy Cilit soha ne felejtsék el
és lelke örökkön éljen.

Szabó Magda testvére sorait egyfajta végrendeletnek tekintette, és kötelességének érezte,
hogy teljesítse azt. Bárki, aki elolvassa a regényt soha nem fogja elfelejteni Cilit, a trianoni ár-
vát, aki Zentáról menekült családjával és a szerencsének köszönhetően megmenekült.

Für Elise jelentése: Elisének. Az írónő többször említi, hogy még most is hallja Elise éne-
két. Ez esetben az Elisét vehetjük Cilinek. Így a mű címe is érthetővé válik számunkra: Cilinek.

Gyerák Csaba 6/9. D

Az ötödik osztály első napján jó néhány új osztálytársunk érkezett. Mivel a régiAés B osz-
tályt vonták össze, így a gyerekek közel a fele ismeretlen volt számomra. Persze, már láttam
Őket korábban, de egyikük nevét sem tudtam.

A sok új diák között két lány is érkezett: Szabó Magdolna és Szabó Cecília. Eleinte nem
igazán tudtam Őket kiismerni, csak azzal voltam tisztában, hogy nagyon jó barátnők és folyton
együtt vannak. Bár nem túl meglepő, hiszen testvérek voltak, vagyis féltestvérek. Azonban
ahogy teltek a hónapok, lassan rájöttem, teljesen különböznek egymástól. Cili egy igazi kis-
lány volt, szőke hajjal és kék szemekkel, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint mindenki
más. Cilit mindenki kedveli, mivel nagyon bájos és nem mellékesen tehetséges is. Magdolna
azonban korán sem egy szokványos gyerek, Ő nem a szépségével, hanem a tudásával és írói te-
hetségével tűnik ki közülünk. Viszont még annyira nem különbözött tőlünk, hogy ne lennének
barátai, akik kiállnak mellette. Például, mikor kilépett a cserkész csapatból és Fejér tanárnő
megharagudott rá, mindenki megértő volt Magdolnával, senki sem fordult ellene.Azért, mivel
nagyon törődtünk vele, azt is észrevettük, hogy a bánkúti kirándulás után valami megváltozott.
Ez az általában vidám lány állandóan szomorú volt. Bár próbálta ezt nem kimutatni, mi mégis
észrevettük. Később kiderült, hogy mi volt a bánatának az oka: „a szerelme” megcsalta Őt.
Ezek után Ágoston tanár úr, Magda szerelem helyett új tanárt kaptunk latinból, Móré tanárnőt.
P nem igazán kedvelte Magdolnát, és ez kölcsönös volt. Móré tanárnő néhány órája után kez-
detben úgy érzi, hogy amikor Fejér Margit fájdalmat okoz Magdának, Ő ezt a latin tanárnőnek
adta vissza. Ugyanis a tanárnő kevesebbet tud latinból, mint Magdolna.

Utoljára az érettségi utáni banketten találkoztunk és bár nem lettünk közeli barátnők a Sza-
bó lányokkal, mégis fájdalommal vettem tudomásul, hogy valószínűleg többet nem találko-
zom velük.

Lakatos Luca 6/9. D

A kisasszonyképzőbe jártam
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Ágoston András vagyok, közel 70 éves, s hosszú évekig tanítottam latint a Dóczyiba, Deb-
recen leányiskolájában. Ma már csak rettenetes emlékként él bennem, ami pontosan húsz évvel
ezelőtt történt.

Az életem azóta romokban hever.
A történet Debrecenben kezdődött, ahol abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az

akkori Magyarország egyik legnevesebb iskolájában végezhettem a tanári munkám. Fiatal
voltam, amikor odakerültem, a gyerekek hamar megszerettek és én is kedveltem legtöbbjüket.
Igaz, az évek múltával az emlékek megfakultak, sok arcra nem is emlékszem már, de egy pon-
tosan megmaradt bennem, egy szemüveges, sötét hajú lány, Szabó Magda.

Mielőtt tanítottam volna, már nagyon sok rossz dolgot hallottam róla, tudtam, hogy milyen
harcias tud lenni, és persze emellett rendkívül nagy tudású. Hamar megkedveltem, lenyűgözött
a latin nyelv iránti tudásvágya is. Így visszatekintve sajnálom, hogy nem mutattam több érdek-
lődést iránta, de férfiból vagyok/voltam és természetesen megnéztem a szebb lányokat. Így
Magdolnára nem jutott annyi időm, de ehelyett szívesen foglalkoztam a csinos Barackondy
lánnyal. Rengeteget voltunk együtt a szünetekben, habár Ő jól tudta, hogy én családos ember
vagyok, de nem zavarta. Visszagondolva a történtekre ma már biztosan nem cselekednék úgy,
de fiatalabb voltam és nem érdekeltek a következmények. Együtt mentünk egy bánkúti kirán-
dulásra is, ami nem szép és kellemes emlék ma már, hanem karrierem hanyatlásának kezdete.

Este volt.ABarackondy lánnyal elbújtunk a világ elöl, sosem gondoltam volna, hogy vala-
ki ránk talál. Azt sem tudtam, hogy Magdolna hogyan érez irántam, csak sejtettem. Vennem
kellett volna a jeleket, amiket nemcsak Ő, hanem egyik kollégám, Graál Adél is küldött. Amíg
mi ketten voltunk ez a kislány és Adél leselkedtek utánunk. Láttak és tudtak mindent. Bár ak-
kor én még nem, de Adél már azt is tudta, hogy az életem tönkre fog menni. A kirándulás után
minden egyes dolgot megbántam, próbáltam közelebb kerülni Magdához, aki még mindig lel-
kesnek tűnt. Ám ezt a látszatot nem sokáig sikerült fenntartani. Az igazság kiderült. Adél fel-
jelentett, Magda apja pedig fegyelmi eljárást indított ellenem. Nem értettem, miért történik ez
velem, és miért akar nekem rosszat két olyan ember, akik ? mondhatni ? rajongtak értem. Én
pedig az akkori bolond fejemmel csak menekülni akartam előlük, az élet elől. Külföldre men-
tem, és elkeseredettségemben még az öngyilkosságot is megkíséreltem. Elvesztettem min-
dent, családom, állásom és nyugdíj nélkül bocsátottak el.

Ennek lassan negyed százada, de nem tudok felejteni. Minden éjszaka ezekkel az emlékek-
kel álmodom és máig is ostorozom magam a történtek miatt. Talán, ha odafigyelek Magdára és
a tudására, és csak az Ő kivételes tehetségével foglalkozom, akkor másképp történik minden.
Az életem a végéhez közeledik és már jól tudom, nem hibáztathatom semAdélt, és főleg nem a
ma már híres írónőt, Magdát, a hibás én vagyok.

Szilágyi Anna 6/9. D

Tanítványom: Szabó Magda
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A lágerben nemcsak a méltóságomat, az emberi jogaimat, ha-
nem a sorsomat is elvették.

Bár nem fosztottak meg az életemtől, valahogy mégis szinte él-
hetetlenné, kilátástalanná tették ? egy időre. Mikor hazaértem, és
Fleischmann bácsi a jövőmről kérdezett, rádöbbentem, hogy fel
kell állnom, újra kell kezdenem építeni a sorsomat, ám nem tud-
tam, hogyan. Hihetetlennek tűnt, hogy az elmúlt néhány év törté-
néseit szinte kötelezően el kell felejtenem, különben nincs esélyem
újból élhető életet teremteni magamnak. Ezzel nem igazán értet-
tem egyet: hogyan is tudnám feledni a múltat? Hová tűnhetnének
az iskolás élményeim?Acsaládi vacsorák, a baráti beszélgetések, a szerelmes csókok és ábrán-
dozások... s nem utolsósorban ? természetesen ? a koncentrációs tábor emlékei. Tudtam ma-
gamban legbelül, hogy nem tudok, de nem is akarok felejteni. Hiszen én éltem ezt a sorsot, s
valamilyen szinten igenis folytatni szeretném. Bár sokat vesztettem és tanultam a táborban
mégis én jöttem vissza: Köves György. Még mindig ugyanaz az ember vagyok, csak több ta-
pasztalattal, s talán kevesebb bizalommal mások iránt.

Nem láttam még a folytatást, zavaros volt minden s csak a tehetetlenséget éreztem, hogy
nem tudok lábra állni, mert egy új sorsot adtak nekem, de én még szorítom a régit. Kellett egy
kis idő, hogy eligazodjak magamon, s újra éljek egy sorsot: a régi sorsom folytatását.

Lengyel Dorka 6/9.D

Nagyon jól esett a több hónapi éhezés után a gulyásleves. Mindenki azt mondta, szabadok
vagyunk. De, hogy mit jelent ez, még most nem tudom. Az evés után megkérdeztek minket:
nem akarunk-e hazamenni. Egy középkorú, szemüveges ember kísérne haza a magyar láger-
bizottságból.

Az útra fel kell készülni – mondták, de ezt én is tudtam.Akamrákban konzervélelem is volt,
melyből én is vettem. Fejemre egy rombusz alakú sapka került. S rajtam maradt a csíkos ing.
Választhattam volna mást, de már hozzám nőtt. Egy gumitalpú cipőben indultam neki az út-
nak.

A vezetőnk azt mondta, szólítsuk Őt nyugodtan Miklós bácsinak. Kedves és okos ember
volt. Az út során sok dalt tanított nekünk, de már csak sorokra emlékszem belőlük. A „Madrid
határán állunk a vártán” kezdetőt egy vonaton tanította meg nekünk. De ez a vonat nem marha-
vagonokból állt ám, hanem kényelmes utasterű volt minden kocsi. Nekem is lett ülőhelyem, s
néztem a tájat, ami még nem magyar volt. Idegen országokon haladtunk át. Egy másik dalt a
kompon tanultunk meg. Ebben a dalban „egész nap robotolunk”. Igen szerettem énekelni, ma-
gam sem tudom, miért. Gyalogszerrel mentünk, miközben egyre csak énekeltünk vagy új szö-
veget tanultunk. Sokszor szálltunk meg egy-egy elhagyott épületben, de épp annyiszor szabad
ég alatt is aludtunk. Ha találkoztunk néha-néha egy amerikai csapattal, felkérezkedtünk az
egyik autójukra, s ha volt kedvük, vittek minket egy rövid ideig.

Alábam még mindig nem gyógyult meg teljesen, ezért húztam is egy kicsit.Azonban a cipő
sokban segített, nem fájt már úgy, mint a fapapucsban, s vízhólyag sem keletkezett rajta. Min-

„Én is éltem egy adott sorsot.
Nem az én sorsom volt, de én éltem végig...”

Útban hazafelé...
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dig a hármas sor végén voltam, hogy ne lassítsam a többiek haladását, inkább Ők adják a rit-
must. A testem sem volt már a régi. Izmaim már szinte nem is voltak. Miklós bácsi mind a lá-
bamra, mind a testemre azt mondta, „a friss hazai levegő majd meggyógyítja”. Valahogy nem
igazán hittem neki. A sok teherautó, vonat, komp és gyaloglás után egyszer csak azt hallom:
„Hazaértünk”! Valóban, amely földre akkor léptem az magyar volt, azonban én nem kiáltoz-
tam, mint a többiek, ugrálni pedig nem bírtam. Csak csendben álltam, s néztem a rég nem látott
tájat.Annak ellenére, hogy már magyar földön voltunk, nem láttam változást. Itt is csak romok
vártak minket, de azt hiszem a csillagok mintha kicsit fényesebbek lettek volna, de lehet, csak
azért volt, mert már nem bombáztak.

Vonattal érkeztünk Budapestre, ami nagyon sokat változott, a házak romokban, sok üres
házhely, ahol korábban tornyok magasodtak. A Nyugati-pályaudvarhoz kell mennünk, de én
csak azon gondolkoztam, hová is térjek haza.

Balogh Petra 6/9. D

Az én nevem Köves Gyurka, de sajnos hamar meg kellett tanulnom, milyen az igazi nagy-
betűs élet, ugyanis 15 évesen kerültem ki Németországba, egy koncentrációs táborba.

Az én időmben, a II. világháború ideje alatt a zsidók helyzete borzalmas volt Európában. A
németek a zsidó népet teljesen el akarták tüntetni a föld színéről. Valahol itt kezdődik az én tör-
ténetem is. Egyszerű, budapesti fiú voltam 1944-ben, bár zsidó voltam, én nem igazán tartot-
tam annak magam. Nem követtem a szokásokat, sőt még az imádságokat sem ismertem. Csak a
mellemen fityegő sárga csillag tudatta velem és persze az emberekkel, hogy milyen vallású is
vagyok.

Még tisztán emlékszem arra a tavasz végi reggelre, amikor életem egy csapásra megválto-
zott. Éppen dolgozni indultam társaimmal a téglagyárba, mikor leszállítottak minket a buszról.
Egy egész napos várakozás után a téglagyárba kerültünk, ahonnan Lengyelországon át Német-
országba szállítottak bennünket.

Akkor még mit sem sejtve ültünk a marhavagonokban. Én már alig vártam, hogy dolgoz-
hassak, hogy végre elkezdhessem igazi életem.Azonban, amitAuschwitzban láttam, sosem fe-
lejtem el. A krematóriumok bűze és furcsa színű füstje, a kopaszra borotvált nők és a rengeteg
elkeseredett ember.

Itt nem tartózkodtam sokáig, mert Buchenwaldba, majd Zeitzbe kerültem, ahol ténylege-
sen is elkezdődött az igazi munka. A napok korán kezdődtek és néha éjjel két óráig is eltartot-
tak. A munka kemény volt, az étel kevés. Nem olyanok voltak a körülmények, amiket egy 15
éves fiú elvár. A tanulás és a fiúkkal való játék helyett folyamatos munkával, betegségekkel és
az élősködőkkel kellett szembenéznem. Három-négy hónap után a testem akár egy idősödő
férfié és kitartásom és akaraterőm is fogyni kezdett. Már nem az a kamasz fiú voltam, akinek
legnagyobb problémája az volt, hogy éppen unatkozik vagy éhes. A koncentrációs táborban
gondterhelt felnőtté váltam.

Így visszagondolva már úgy látom, hogy ennek így kellett történnie, mert én is megszök-
hettem volna a sorból még az elején, de mégsem tettem meg. Hajtott a kíváncsiság, pedig tud-
tam, hogy nem feltétlenül jó dolgok várnak rám. Végül minden rosszat meg is tapasztaltam.
Igaz, hogy néha már teljesen reménytelenséget éreztem és élni sem akartam, de visszanézve
ezek a tapasztalatok tettek azzá, aki most vagyok, egy felelősségteljes, érett férfivá.

Szilágyi Anna 6/9. D
* * *

Felnőtté válásom története
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Nem is tudom, életemnek melyik része az, amikor úgy éreztem, hogy igen, most már más-
ként látom a világot.

Bár szerintem ez nem is megy egyik pillanatról a másikra, a felnőtté válásom útjának első
állomása az volt, amikor a szüleim elváltak, édesapám újra házasodott, én nála maradtam. Már
ekkor kezdtem látni, hogy nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy mi akarjuk. Aztán jött a
II. világháború, megkülönböztettek minket, zsidókat a többiektől, pedig én nem éreztem ma-
gamon azt a másságot. Apámat behívták munkaszolgálatra, én pedig a csepeli kőolaj-finomító
újjáépítésén dolgoztam, ekkor kezdődött életem azt hiszem legnagyobb „kalandja”, és azt
hiszem ekkor váltam igazán felnőtté. Összegyűjtöttek minket, és három napi utazás után, víz és
élelem nélkül, megérkeztünk Auschwitzba. Szerencsére nem sok időt töltöttünk itt,
Buchenwaldba szállítottak minket, innen pedig Zeitzbe. Megtanultam, hogyan kell itt élni, s
felismertem, hogy ha nem alkalmazkodom az itteni szabályokhoz, esélytelen lesz túlélni a
koncentrációs tábort. Szert tettem egy barátra is, Citrom Bandira. Ő segített nekem, hogyan
osszam be a napi ételadagot és hogy naponta mosakodjak. Egész nap fizikai munkát végez-
tettek velünk. Ezt gépiesen, emlékeimbe merülve tudtam csak csinálni. Itt rájön arra az ember,
hogy nem mindig alakulnak a dolgok úgy, ahogy mi szeretnénk. Valamint, hogy ha a kinti, régi
életemben valami nem volt jó, akkor arra kell gondolni, hogy mindig van rosszabb annál: a
koncentrációs tábor. Bár itt is meg lehet tanulni, hogyan lehet örülni dolgoknak, én még itt is
éreztem néha a boldogságot. A keserű kínt is megtapasztaltam, amikor flamóné keletkezett a
térdemen, majd a bal csípőmön, ezt felvágták és nyitva is tartották a sebet, ám egy idő után már
bolhák lakmároztak belőlük. Kórházban voltam már, amikor bejelentették, hogy a láger felsza-
badult, a szabadság szó már meg sem érintett. Hazafelé az emberek furcsán néztek rám, elhú-
zódtak tőlem, de ez egyáltalán nem érdekelt. Otthon megtudtam, hogy az édesapám meghalt
Maulthausenban. A koncentrációs tábor megtanított arra, hogyan ne legyek gyenge, hogyan
építsek falat magam köré, hiszem ha valaki érzelmileg labilis volt, annak nem maradt sok esé-
lye a túlélésre. Mostohaanyám megszökött Sütő úrral, azzal az emberrel, akire apám rábízta a
vagyonunkat. Édesanyám él, s üzente, hogy vár engem, így hát elindultam hozzá. Szerintem
ezek a dolgok elegek ahhoz, hogy úgy gondoljam: felnőtté váltam.

Próbáltam úgy felfogni a történteket, hogy úgy emlékezzek rájuk, mint életem legnagyobb
„kalandjára”, hiszen ez az is volt. Azt hiszem, gyerekként mentem el, és felnőttként tértem ha-
za, aki ezek után kész az élet összes megpróbáltatására, de múltamat nem felejtem, hisz az tett
azzá, aki vagyok.

Zilahi Eszter 6/9. D

* * *

A koncentrációs táborban az életem teljesen megváltozott, és vele együtt a lelkem és a fel-
fogásom is. Egy évvel ezelőtt egy szép tavaszi napon nem mentem iskolába, mert édesapámat
búcsúztattuk, hiszen zsidó származása miatt munkatáborba kellett mennie. Akkor még nem
annyira értettem, miért is megy Ő oda és mit kell majd ott csinálnia. Az, hogy mit jelent, hogy
zsidó vagyok nem volt teljesen érthető számomra.Aznap este tanultam pár dolgot a vallásunk-
ról. Emlékszem, akkoriban volt, hogy vitáztunk a szomszéd lánnyal, hogy miért is közösítenek
ki minket, zsidókat az emberek. Az is eszembe jut ám, hogy mennyire örültem annak, amikor
munkát kaptam a csepeli kőolaj-finomítóban. Egyik nap, mikor munkába mentünk a fiúkkal,
leszállítottak minket a buszról és teljesen tudatlanul, sok helyen áthaladva egy vonatra kerül-
tünk. Ezen a vonaton úgy mondták, hogy mindenki zsidó volt. Alig fértünk el, körülbelül 60-
80-an lehettünk egy-egy vagonban. Három napig utaztunk élelem és víz nélkül. Az első meg-
állóhelyünkAuschwitz volt, ahová, mint kiderült, szinte rabként kerültünk. Ekkor találkoztam
az első meglepő dologgal, ami az volt, hogy külön válogattak minket. Mi a fiúkkal természe-
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tesen dolgozni akartunk, így idősebbnek is mondtuk magunkat. Szerencsémre, az erőteljesek
közé kerültem. (Akkor még nem tudtam, hogy ez az életben maradásomat jelentette.) A tá-
borban ételként levest kaptunk, ami először ehetetlennek tűnt, de megtanultam a kis fejadag
miatt, hogy az étel fontos.Atáborban megsemmisítették a nem olyan erős, életrevaló zsidókat.
Később újabb három napos utazás következett, hasonló körülményekkel az előzőhöz, de itt
már nem is számítottam másra. Megérkeztünk Buchenwaldba. Erről a helyről azt mesélték,
hogy kicsit jobbak a körülmények, mintAuschwitzban. Ez igaz is volt. Innen később a zeitzi tá-
borba kerültem, ahol elkezdődött az óriási munka. Kezdetben még örültem, hogy dolgozhatok,
hiszem azért indultam el otthonról. Pár hét után azonban már azt sem tudtam, hogy próbáljak
kibújni a munka alól.Afejadagot keveselltem, a fekhelyem kényelmetlen volt. Többen próbál-
tak körülöttem megszökni, vagy az öngyilkosságba menekültek. Itt megtanultam, hogy kell
túlélni a napokat. Elkaptam egy fertőző betegséget, emiatt Gleinába kerültem. Volt, hogy esz-
méletem vesztettem és már el akartak égetni. Megtanultam, hogy a nálam felsőbbrendűeket
tisztelnem kell, hiszen így lehet esélyem az életben maradásra. A tábori kórházban be kellett
tartanom a szabályokat, ám mikor mellettem halt meg egy beteg, én mégsem szóltam az ápo-
lóknak a fejadagja miatt. Amikor a tábort felszabadították, csak az étel érdekelt. Mikor haza-
mentem, megkerestem a Nefelejcs utcát barátom, Citrom Bandi miatt. Ezután Fleischmannal
és Steiner úrral beszélgettem. Elmondták, hogy édesapám meghalt, mostohaanyám pedig Sütő
úr felesége lett, amit őszintén meg is értettem.Az öregek és mindenki a házban a tábor szörnyű-
ségeiről kérdezett, de én úgy gondolom, hogy ez óriási „élmény” volt számomra, talán a leg-
emlékezetesebb. Sok mindent tanultam. Tudtam, hogy a jutalmamat meg fogom kapni, így is
lett: édesanyám szeretetét megkaptam.

A táborban eltöltött mindennapok, a keserves munka és a túlélés módszerének elsajátítása
segített abban, hogy felnőtté váljak. Úgy gondolom, nem ok nélkül lett ez a sorsunk, hiszen a
sorsunkért mi magunk vagyunk a felelősek.

Zelei Andrea 6/9. D

Itt születtem, itt lakom 14 éve természetes, hogy szeretem a hazámat, az otthonomat. Kötő-
döm, sok-sok emlék főz hozzá: a lakásunkhoz, az iskoláimhoz, Nyíregyházához. Ebben az
országban van az otthonom. Szeretem az ország természeti értékeit, a Balatont, a Zemplént, a
fővárosunkat, Budapestet és szeretem a nyelvet, hiszen nap mint nap használom. Szeretem a
néptáncot, a tanulságos népmeséket, a ritmusos népdalokat.Ahagyományos ételek beépültek a
hétköznapjainkba, amiket még nagyijaink és az Ő nagymamáik tanítottak.Ahogy Radnóti írja:
itt vannak azok az emberek, akiket ismerek, akiket szeretek.

Szerintem a hazaszeretet az emlékek, kapcsolatok szerzésével alakul ki bennünk. Mert, ha
egy hosszabb időt töltünk máshol, lehet ez egy távoli ország vagy egy közeli város, akkor is na-
gyon jól esik hazajönni, oda, ahol mindent ismerek, ahol barátaim vannak, ahol szeretnek.

Kovács Panna 6/9. D

Nekem ez a szülőhazám
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„Mert beteggé teszi a lelkedet” – mondta a gvargyián a Nick Carter és Buffalo Bill története
kapcsán. Bár Ő nyilvánosan ezért kritizálta a könyvet főként, mivel nem a vallást tanították,
azért ezzel a mondattal másra is utalt.

Vegyük például a mi generációnk egyik legsikeresebb könyvsorozatát, a Harry Pottert. Bár
– azt mondják – a történet izgalmas, a gyermekek fantáziáját megmozgatja, s egyesek évek óta
figyelemmel kísérik a sorozat újabb köteteit és a filmet. Én úgy gondolom van hátulütője is a
dolognak. Köztudott, hogy a cselekmény alapja a varázslás, s problémákat, élethelyzeteket
rendszerint ennek segítségével oldják meg. Szerintem ez nem jó, az olvasók, akik már szinte
függőkké váltak, elmenekülnek a problémáik elöl, s inkább egy teljesen más világ mögé búj-
nak. Persze az olvasás egy szinten erről is szól, de nem szabad átesni a ló túloldalára!

A másik, szintén napjainkra sikeressé vált könyv a Twilight-saga. Szinte hihetetlen, hogy
az a mese, mellyel egymást riogatták az otthon és a földeken dolgozó emberek, mekkora vám-
pír Őrültté vált az egész világon. Ugyancsak hasonló a helyzet, mint a Harry Potter esetében,
csak ez egy kicsit romantikusabb. Az egyetlen amit nem értek, hogy már nem egyszer hallot-
tam azt a mondatot: „A vallás ciki”, addig az ezekben a történetekben lévő misztikus és egyér-
telműen természetfölötti, sokszor gonosz lényeket és jelenségeket pedig gond nélkül elfogad-
ják a fiatalok.

Szerintem ezek a könyvek, amiket gvargyián elégetne, s lehet, hogy igaza volt.

Lengyel Dorka 6/9. D

Egy, a XX. században élő pap mélységesen megvetette, sőt, mi több, el is égette az akko-
riban nagy népszerűségnek örvendő Buffallo Bill és Nick Carter füzeteket. De vajon ez a páter
milyen könyvekkel tenné meg ugyanezt?

Manapság rengeteg olyan regény jelenik meg, amelyek nem tanítanak semmit az emberi-
ségnek. Menjünk csak el egy újságos stand mellett. Láthatunk néhány tudományos folyóiratot,
napilapokat, amik a közélettel foglalkoznak, de a leginkább pletykalapokkal találkozhatunk.
Ha ugyanaz a pap elmenne egy ilyen újságos mellett, szerintem elégetné azokat, már ha te-
hetné. Ma már nem lehet ilyet csinálni, hacsak nem venne egyet és azt otthon tenné.

Nagy esélyt látok még arra, hogy a képregényekkel is ugyanazt tenné.
Könyvek között is egyre kevesebb tudománnyal és kultúrával foglalkozó kiadványokat

jelentetnek meg, hiszen azokból nem jön be annyi bevétel, mint a ma nagyon népszerű fan-
tasyból.

Ezek nagy részét a páter szintén megvetné.
Viszont az előbb leírtak mind akkor lennének igaz állítások, ha az a XX. századi pap élne a

XXI. században, mert ebben a korban az emberek gondolkodásmódja különbözik a száz évvel
ezelőttiekétől.

Bálint Bernadett 6/9. D

A megrontó könyv

Égetnivaló könyvek
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A műben egyértelműen az isteni és emberi törvények kerültek
szembe.Antigoné nem csupán testvéri szeretetből temette el a báty-
ját, Polüneikészt, hanem mert tudta: túlvilági életét is jelentősen
meghatározza a döntése. Erkölcseiben előbbre való volt az isteni
rendelet – így a végtisztesség megadása. Kreón ezzel ellentétben
jelleméből fakadó makacssággal úgy gondolta, hogy ő felülírhatja a
természetfelettit. Megfigyelhetjük, mennyire „államközpontúak”
voltak az emberek, szinte mindenki hangoztatta, hogy a városnál
nincs fontosabb. Amikor Haimón meg akarta győzni az apját, tudta,
hogy Kreón eltorzult értékrendjében sem a józan gondolkodás, sem
az érzelmek nem kapnak helyet, bár ő is hitt az istenek létezésében,
sőt gyakorolta is hitét, mégsem lehetett meggyőzni.

A király megbűnhődött, az istenek örökre megtanították arra,
hogy hatalmaskodásával semmit sem ér, ereje kevés ahhoz, hogy a természetfölöttivel harcol-
jon. Szophoklész talán oktató jelleggel írta, hisz az emberi törvények fölött ismét győzedel-
meskedett az isteni igazság.

Lengyel Dorka 6/9. D

Szophoklész drámájában ugyan Antigoné és Kreón közötti vita áll a középpontban, de ér-
dekes megfigyelnünk, hogy Antigoné és testvére, Iszméné bár családtagok, de tengernyi do-
logban különböznek egymástól. Már a párbeszédükből kiderül, hogy értékrendjük eltérő.
Amíg Antigoné bátor és felvállalja véleményét, addig Iszméné meghúzódik a sarokban, gyá-
ván próbál meghátrálni. Bár szavain érezzük, hogy szíve szerint szeretné eltemeti testvérüket,
Polüneikészt, de erre a feladatra nem tartja készen magát, nem akar részese lenni a hantolás-
nak, és ami a legfontosabb, fél a haláltól.

Más a helyzet Antigoné esetében, akit gyenge női testben erős, bátor férfias jellemmel
áldottak meg az istenek. Jól tudja, milyen sors vár rá, hiszen családja történetének tudatában
temeti el a testvérét. A fiatal lány minden csapást a családján lévő átoknak tulajdonít, és ezért
képes bármire. Még a földi törvényekkel is szembeszáll, hogy a lelke megnyugodjon, és békét
már csak a túlvilágon találjon.

A temetés után, amikor elfogták és Kreón elé hurcolták, akkor megjelenik Iszméné is. Itt
tanúja lehetünk annak, hogy a dráma közben is megváltozhat a szereplők jelleme, hiszen
Iszméné képes lenne a legborzasztóbb és legsúlyosabb büntetést is vállalni, de ekkor már késő.
Ugyan a lány igazságérzete és lelkiismerete megszólal, de Antigoné testvérébe vetett hite ad-
digra elszáll. Ebben az esetben is megfigyelhetjük hősies alakját és jellemét, hiszen nemcsak
Iszméné iránt táplált haragja miatt nem engedi, hogy vele együtt haljon meg, de mérhetetlenül
nagy testvéri szeretete is szerepet játszott ebben. A cselekmény a várt módon fejeződik be,
Antigoné meghal, s a félénk, erőtlen lánytestvér marad csak életben.

A dráma üzenete is elgondolkodtató a két lány jellemét nézve: azt látjuk, hogy a gyáva éli
túl az eseményeket, cipelve sorsát élete végéig. Iszméné iránt szánalmon kívül más érzés alig-
ha táplálható, nővére alakja még hősiesebbnek tűnik mellette.

Szilágyi Anna 6/9. D

Két igazság küzdelme

Eltérő jellemek – Antigoné és Iszméné Szophoklész drámájában
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Mutasd be Hamletet mint vívódó alakot!

„Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés” – szól a híres idézet, a
dráma kulcsmondata. Mire gondolhatott Hamlet, mikor ezeket a
szavakat kimondta? A monológot többféleképpen értelmezhetjük,
de ha alaposan megvizsgáljuk, felfedezzük annak üzenetét. Az ifjú
herceg apja halálát követően magába roskad, szűkszavúvá válik.
Miután megtudja az igazságot, nem tudja, mi tévő legyen. Tudata
meghasad, két Hamlet küzd egymással – lenni, vagyis a lex talio
elvet követve bosszút állni édesapja gyilkosán – avagy nem lenni, –
hallgatni a történtekről, beletörődni a végzetbe, szem előtt tartva a
„Ne ítélj, hogy ne ítéltessél” – eszményét. Nem csoda, hogy Ham-
let nem tud választani, hiszen itt a dráma már morális témákat fe-
szeget. Vajon feljogosít a gyilkosság arra, hogy bosszút álljunk a
gyilkoson? Dönthet-e az ember a másik, egy ember sorsa felett?
Jobbak leszünk attól, ha ugyanazt a hibát követjük el? A cél szen-

tesíti az eszközt – tartja a mondás –, de vajon hol van az a határ, ameddig elmehetünk céljaink
elérése érdekében? Itt csúcsosodik ki a dráma két fő értéke, ahol nincs helyes döntés, Hamlet
bármelyiket választja, hibát követ el: vagy vér tapad a kezéhez, amiért felelnie kell, vagy az
örök hallgatás mellett szemet huny a királygyilkosság fölött. Végül Claudius halálával betelje-
sül Hamlet bosszúja, de Shakespeare megmenti a királyfit: tragikus halálával enyhíti Hamlet
bűnét, megadva neki a feloldozást, így a főhős dicső halált szenved el. Sokan ismerik a Hamlet
által átélt érzéseket. Rengetegen vívódnak kisebb-nagyobb ügyek miatt. Sokszor nem tudjuk,
mikor döntünk jól, s addig tétlenkedünk, míg az események, érzelmek, értékek vihara fel nem
emészt minket.

Gyerák Csaba 6/9. D

* * *

Amű bosszúdráma, ám mégsem ez áll igazán a középpontban, hanem az erkölcsi rend hely-
reállítása. Hamletnek mint humanista embernek ez a legfontosabb, úgy érzi, a világ elzüllött,
édesapja alighogy meghalt, édesanyja máris új házasságot kötött. A szellem megjelenésével,
aki kitűzi számára feladatot, hogy bosszulja meg az apja halálát, rá hárul minden felelősség. Ő
ezt nemcsak úgy fogja fel, mint bosszút, élete feladatának, rendeltetésének is érzi, és tudja, ez
nagy dolog, hogy ő született helyretolni, ami kárhozat. A műben értékek, jellemek ütköznek
egymással, Claudius és Hamlet két eltérő személyiség, különböző erkölcsi renddel. A két sze-
replő egyszer sem csap össze nyíltan. Az igazi konfliktus Hamlet lelkében zajlik, s úgy érzi,
nem képes meghozni a döntést, nem tudja teljesíteni feladatát. Miután világossá válik számára,
hogy Claudius bűnös, cselekvésre szánja el magát, de a király épp imádkozik, s nem akarja ek-
kor megölni, nehogy a mennyországba kerüljön a lelke. A mű egyik nagy kérdése, hogy miért
egyezik bele, hogyAngliába menjen, úgy tűnik, mintha lemondott volna a bosszúállásról.

Hamlet úgy akart bosszút állni, hogy az ő becsületén ne essék csorba, ne tűnjön önzésnek, s
amíg nem tudja bizonyítani Claudius bűnösségét, ő sem maradna tiszta az emberek szemében.
Dániába való visszatérésével újra reménykedhetünk abban, hogy cselekedni fog.

Zilahi Eszter 6/9. D

„Kizökkent az idő, oh kárhozat, hogy én születtem helyretolni azt.”
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A TANÉV ESEMÉNYEI

2012. augusztus

27. 9 Alakuló értekezlet00

27 – szept. 03.
Szertárak előkészítése, órarendkészítés

27. 10 Munkaközösség vezetők megválasztása (ahol szükséges)00

27. 11 Munkaközösség vezetői megbeszélés00

27-30. Verébtábor
28. 9 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga00

29. 8 Előrehozott szóbeli osztályozóvizsga00

31. 8 Nevelőtestületi nyitóértekezlet00

2012. szeptember

03. 7 1. óra: Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap30

2-3. órák: Osztályfőnöki órák
Ellenőrzők, diákigazolványok kiosztása, Baleset- és tűzvédelmi oktatás
Munkaközösségi munkatervek leadása

06. 17 Pályaválasztási tájékoztató a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik számára00

a jövő évi beiskolázásról
17-ig Tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközösség vezetőknek

Osztályozó-, faktos-, szakköri naplók kitöltése, nyomtatványrendelés
OKTV és egyéb tanulmányi versenyre való jelentkezések leadása

17-ig Könyvtári Világnapi vetélkedőre jelentkezés határideje
17-től Tantárgyi szakkörök indítása általános iskolások számára
20. 16 Összevont szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyam számára30

20. 17 Szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyam és a bennlévő évfolyamok számára30

24. Pályaválasztási tájékoztató anyagának elküldése
27-ig Tantermek dekorációjának elkészítése
27. 15 Diákközgyűlés és ISK közgyűlés00

28. Verébavató

2012. október

05. Megemlékezés az aradi vértanúkról
13. 16 Szalagavató00

15-29. Őszi érettségi írásbeli vizsgák
17. 10 Filharmónia előadás15

18. Megemlékezés a névadó Krúdy Gyula születésnapja alkalmából
19. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
24-ig Felvételi tájékoztató elküldése a jegyzőnek
24-ig Ingyenes tankönyvet igénylők felmérése a 2010/2011-es tanévre
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25. 10 Könyvtárhasználati vetélkedő az Könyvtári Világnap alkalmából00

25. 15 Munkaközösség vezetői megbeszélés00

25. 17 Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik számára30

27. Szünet előtti utolsó tanítási nap

2012. november

okt. 29 – nov. 04. Őszi szünet
05. Szünet utáni első tanítási nap
07-13. Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
09. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
22-30. Őszi érettségi szóbeli vizsgák (középszintű)
22. Nevelési értekezlet
23-ig Ingyenes tankönyvet igénylők létszámának elküldése a fenntartónak
28. 10. Filharmónia előadás15

29. Fogadóóra

2012. december

06. Mikulásjárás
10-ig Jelentkezési lapok beadása az egységes írásbeli felvételi vizsgára
21. (péntek) Az év utolsó tanítási napja, Karácsonyi ünnepély
27 – jan. 02. Téli szünet

2013. január

03. Első tanítási nap
11-ig Jelentkezés az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba
11. 14 Osztályozó konferencia00

11. Az első félév utolsó tanítási napja
12. Alapítványi bál
14 – február 03-ig

Avégzős osztályokban az érettségivel, továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatás
18-ig Statisztikai adatok elkészítése
18-ig Tankönyvrendelés egyeztetése, leadása
18-ig A tanulók értesítése a tanulmányi eredményekről
18. 14 Írásbeli felvételi vizsga a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek00

19. 10 Írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos gimnáziumba jelentkezőknek00

24. 14 Egységes pótfelvételi00

24. Félévi tantestületi értekezlet

2013. február

A TANÉV ESEMÉNYEI
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07. 17 Szülői értekezlet30

08. Érettségi jelentkezési lapok leadása
15. A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának beérkezése
18-19. Szóbeli felvételi az emelt szintű biológia tantervű osztályba (tervezet)
22. Kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés
25. Szóbeli pótfelvételi az emelt szintű biológia tantervű osztályba (tervezet)
27. 10 Filharmónia előadás15

2013. március

14. Megemlékezés március 15-éről
27. Szünet előtti utolsó tanítási nap
28 – ápr. 02. Tavaszi szünet

2013. április

03. Szünet utáni első tanítási nap (szerda)
04. Nevelési értekezlet
04. 17 Fogadó óra00

05-ig Tanári megbízások az érettségi vizsgára
06. Krúdyfeszt
08. Végleges felvételi jegyzék megküldése a felvételi központnak
11-12. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
15. Rendes írásbeli osztályozóvizsga
16. Megemlékezés a holokausztról
17. 10 Filharmónia előadás15

22. Rendes szóbeli osztályozóvizsga
22. Negyedikes búcsúztató
25-ig Az általános iskolából felvett tanulók kiértesítése
29 – 30. Tanítás nélküli munkanap (hétfő-kedd)

2013. május

02. Utolsó tanítási nap a végzősöknek
02. 15 Osztályozó értekezlet a végzősöknek00

03. 16 Ballagás00

06. A végzős évfolyam bizonyítványainak, naplóinak, anyakönyveinek lezárása,
statisztikai adatok leadása

06. 8 Magyar érettségi írásbeli00

07. 8 Matematika írásbeli érettségi00

08. 8 Történelem írásbeli érettségi00

09. 8 Angol nyelv írásbeli érettségi00

10. 8 Német írásbeli érettségi00

13-27. Választható érettségi tantárgyak írásbeli vizsgája
29. Országos mérés a 8. és 10. évfolyamon

A TANÉV ESEMÉNYEI



2013. június

04. Betekintés az írásbeli érettségi dolgozatokba
06-13. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
10-ig A 12. A és a 12. D osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
11-ig A 12. B és a 12. C osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
14. Utolsó tanítási nap
14. 13 Tanév végi osztályozó értekezlet00

17-19. A 12. A és a 12. D osztály szóbeli érettségi vizsgája
20-22. A 12. B és a 12. C osztály szóbeli érettségi vizsgája
26. 8 Beiratkozás00

27. 9 Évzáró ünnepély00

27. 10 Tanévzáró értekezlet00

2012. augusztus

Verébtábor

Chriszt Gyula
igazgató

A TANÉV ESEMÉNYEI
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Szalagavató

12.A
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Szalagavató
12.B



Szalagavató
12.C
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Szalagavató

12.D



97

Október 23.



Karácsony
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Március 15.
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Krúdy Fest
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VERSENYEK, EREDMÉNYEK

VERSENYEREDMÉNYEK

Országos szervezésű versenyek

Arany Dániel Matematika Tanulóverseny

kezdők 2. kategória: dícséretben részesült
Szabó Eszter 9. A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

haladók 2. kategória: 2. díjat kapott
Szemán Krisztián 10. A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:

XX. Országos Arany János Irodalmi verseny

bronz minősítés
Vad Viktória 10.D Bányai Zoltánfelkészítő tanára:

bronz minősítés
Kassai József 9.D Páll Csillafelkészítő tanára:

Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny

4. hely Balku Nóra 7.D Mándy Tihamérfelkészítő tanára:
5.hely Lukács Bence 7.D Mándy Tihamérfelkészítő tanára:

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

I.kategória – megyei
4. hely Horváth Vivien 7.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanára:
6. hely Csipkés Bianka 7.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanára:
6. hely Nagy Eszter 7.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanára:

II.kategória – megyei
8. hely Farkas Emese 10.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanára:

Varga Tamás Matematikaverseny

29. hely Czakó Áron 7.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
41. hely Harsányi Benedek 7.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
32. hely Mészáros Sándor 8.D Vass Zoltánfelkészítő tanára:
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MATEGYE Alapítvány Zrínyi Országos Matematikaverseny

3. hely Szabó Eszter 9.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
3. hely Szemán Krisztián 10. A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
23. hely Nagy vendel 9.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
57. hely Harsányi Benedek 7.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

Reading In English Competition

1. hely Balogh Zsuzsanna 8.D Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
3. hely Hajdu Anna 11.A Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
3. hely Bihon Róbert 9.A Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
3. hely Hegymegi Bence 8.D Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
4. hely Czurkó Natália 8.D felkészítő tanára:

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – OKTV

biológia OKTV II. kategória
A második fordulóba jutottak:

Koklács András 12.B Sallai Juditfelkészítő tanára:
Németh Dominik 12.B Sallai Juditfelkészítő tanára:

német nyelv OKTV I. kategória
A második fordulóba jutottak:

Jóvári Krisztina 11.D Bereczki Szilveszternéfelkészítő tanára:

történelem OKTV
A második fordulóba jutottak:

Aranyos János 11.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:
Drabancz Áron 12.A Szerényi Róbertfelkészítő tanára:
Sápi Anna 11.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:
Varga Yvett 12.D Tar Ferencfelkészítő tanára:

A döntőben:
4. hely Varga Yvett 12.D Tar Ferencfelkészítő tanára:
6. hely Drabancz Áron 12.A Szerényi Róbertfelkészítő tanára:
22. hely Aranyos János 11.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

magyar irodalom OKTV
A második fordulóba jutottak:

Márki Anett Neszta 11.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:
Varga Yvett 12.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

A döntőben:
1. hely Varga Yvett 12.D dr Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

matematika OKTV
A második fordulóba jutottak:

Cser Zoltán 11.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Drabancz Áron 12.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
12. hely Nádudvari Tímea Zoé 9.B Gergely Tiborfelkészítő tanára:
22. hely Csatlós Gréta 10.B Sallai Judit, Gergely Tiborfelkészítő tanárai:
33. hely Gyerák Csaba 9.D Gergely Tiborfelkészítő tanára:

Advanced Conversation in English
1. hely Lengyel Dorka 9.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
5. hely Szilágyi Anna 9.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
9. hely Magyar Zoltán 10.C Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

Angol-Német-Francia Nyelvi és Országismereti Verseny
8. hely Jóvári Krisztina 11.D Bereczki Szilveszternéfelkészítő tanára:
4. hely Király József 9.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

ELTE Egyetemközi Francia Központ Novellaíró Verseny
különdíj Tóth Natasa 9.D Bencsik Norbertfelkészítő tanára:

Angol Szónokverseny
2. hely Tamás Máté 9.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
3. hely Lengyel Dorka 9.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
3. hely Gyöngyössy Boldizsár 9.B Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

Angol nyelvű Országos Szótárverseny
10. hely Tar Boglárka 10.C Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

Fodor Kinga 10.C Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
Horváth Patrik 10.C Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

2012/13 Tanévi Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny
7. évfolyamon legeredményesebb iskola: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

1. hely Kiss Márton 7. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanára:
3. hely Molnár Tamás 7. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanára:
4. hely Juhász Levente 7. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanára:
7. hely Gresó Krisztina 7. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanára:
9. hely Gyüre Fruzsina 7. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanára:
10. hely Seregi Boglárka 7. D Tibáné Molnár Ágnesfelkészítő tanára:

TIT Kalmár László Matematika Verseny
döntős Harsányi Benedek 7.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

Implom József helyesírási Verseny
A városi döntőbe jutottak:

felkészítő tanára:Tarek Gabriella 10.B Hegyiné Zsíros Csilla
Ardai Zsuzsanna 10.D Prokob Ildikófelkészítő tanára:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Zalamat Kenguru Nyelvi Verseny

Angol nyelv:

Országos – Megyei helyezés
felkészítő tanára:1. 1. Király József 9.D Vass Mihályné

34. 3. Kemenes Gréta 8.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
46. 2. Gaál Benedek 7.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
46. 4. Vén Eszter 8.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
60. 6. Hornyák Balázs 8.D Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
83. 3. Litvai Kíra 7.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
85. 3. Bálint Bernadett 9.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
157. 6. Radvánszki Ronett 7.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
164. 8. Magyari Mátyás 7.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:
167. 4. Kassai József 9.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
221. 10. Harsányi Benedek 7.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
343. 7. Kovács Panna 9.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
447. 8. Matyasovszki Anna 10.B Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
472. 9. Szabó Tamás 11.A Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
496. 10. Szabó Ágnes 9.B Rák Tibornéfelkészítő tanára:

Német nyelv:

Országos – Megyei helyezés
felkészítő tanára:8. 1. Jóvári Krisztina 11.D Bereczki Szilveszterné

19. 1. Mikola Szilárd 7.D Bereczki Szilveszternéfelkészítő tanára:
25. 2. Hidas Réka 7.D Bereczki Szilveszternéfelkészítő tanára:
68. 2. Földesi Tamás 9.A Vámosi Edinafelkészítő tanára:
74. 3. Ardai Zsuzsanna 10.D Vámosi Edinafelkészítő tanára:
110. 1. Farkas Emese Zsanett 10.D Vámosi Edinafelkészítő tanára:
137. 3. Farkas Dániel 7.D Bereczki Szilveszternéfelkészítő tanára:
155. 2. Czimer Péter 9.B Vámosi Edinafelkészítő tanára:
202. 3. Pukler Paula 9.B Vámosi Edinafelkészítő tanára:
239. 5. Harsányi Dániel 9.A Vámosi Edinafelkészítő tanára:
288. 6. Szitha Albert Soma 11.A Vámosi Edinafelkészítő tanára:
375. 7. Bodnár Boglárka 9.B Vámosi Edinafelkészítő tanára:
534. 9. Takács Péter 9.B Vámosi Edinafelkészítő tanára:

Francia nyelv:

Országos – Megyei hely

8. 6. Molnár Tamás 7.D Marcsekné Turcsán Krisztinafelkészítő tanára:
10. 7. Balku Nóra 7.D Marcsekné Turcsán Krisztinafelkészítő tanára:
10. 7. Kiss Márton 7.D Marcsekné Turcsán Krisztinafelkészítő tanára:
17. 2. Fekete Anett 11.A Marcsekné Turcsán Krisztinafelkészítő tanára:
19. 3. Vad Viktória 10.D Bencsik Norbertfelkészítő tanára:
48. 4. Tóth Natasa 9.D Bencsik Norbertfelkészítő tanára:
56. 6. Tóth Vince 9.D Bencsik Norbertfelkészítő tanára:
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TIT Megyei Nyelvi Verseny

7. évfolyam

1. hely Gaál Benedek 7. D Rák Tibornéfelkészítő tanára:
3. hely Petróczy Dániel 7.D Vass Mihálynéfelkészítő tanára:

8. évfolyam emelt szint
felkészítő tanára:1. hely Pólya Dorottya 8.D Rák Tiborné

8. évfolyam
felkészítő tanára:1. hely Kemenes Gréta 8.D Rák Tiborné

2. hely Balogh Zsuzsanna 8.D Tömösváry Juditfelkészítő tanára:
3. hely Suller Balázs 8.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:

Béres József Biológiai Emlékverseny

1. hely Lekli Roberta 10.B Sallai Juditfelkészítő tanára:
6. hely Mócsán Evelin 10.C Vad Máriafelkészítő tanára:

Kabay János Biológiai Emlékverseny

1. hely Áfra Ildikó 11.C Gergely Tiborfelkészítő tanára:
1. hely Móricz Dávid 11.B Gergely Tiborfelkészítő tanára:
2. hely Tóth Mária 11.B Gergely Tiborfelkészítő tanára:
3. hely Debreczeni Anett 11.C Gergely Tiborfelkészítő tanára:

Angol Nyelvi Szókirakó Csapatverseny

2. hely Major Dóra Rák Tiborné,Tömösváry Juditfelkészítő tanáraik:
Pólya Dorottya
Czurkó Natália

Számvadász  Matematikaverseny

7. évfolyam
felkészítő tanára:3. hely Harsányi Benedek 7.D Paluskáné Muri Erika

4. hely Czakó Áron 7.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

8. évfolyam
3. hely Mészáros Sándor 8.D Vass Zoltánfelkészítő tanára:
4. hely Lipcsei Bence 8.D Vass Zoltánfelkészítő tanára:

A Víz Világnapja Rajzpályázat

2. hely Vad Viktória 10.D Bérczes Gergelyfelkészítő tanára:

Megyei szervezésű versenyek

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Vármegye -foglaló Megyei Történelmi Verseny

Csapatban megyei második helyezést értek el:
Kiss Márton 7.D Bányai Zoltánfelkészítő tanára:
Petróczy Dániel 7.D Bányai Zoltánfelkészítő tanára:
Czobor Árpád 7.D Bányai Zoltánfelkészítő tanára:

XXVI.Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Ambrózy Géza Matematikaverseny

1. díj Szemán Krisztián 10.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
1. díj Kotán Tamás 10.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
2. díj Bartha Bálint 10.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:
3. díj Drabancz Áron 12.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
3. díj Kiss Nikoletta 12.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:

Bencs Várostörténeti vetélkedő

Csapatban II. helyezést értek el:
Dalanics Dorina 10.A Prokob Ildikófelkészítő tanáruk:
Györgyi Csaba 10.A
Solymos Fanni 10.A
Szilágyi Cintia 10.A
Toronyi Ákos 10.A

Iskolai Könyvtári Világnap 2012 Könyvtárhasználati Verseny

I. helyezett
JAG csapata

Aranyos János 11.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Márki Anett Neszta 11.D
Fülöp Gergő 11.D

II. helyezett
Rézötvözők csapata

Gulyás Imre 9.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Botos Bence 9.D
Csuka Máté 9.D

Városi szervezésű versenyek

Iskolai szervezésű versenyek
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III. helyezett
TRI-CORE csapata

Dauda Péter 11.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Lipcsei Ádám 11.D
Szabó Gergő 11.D

IV. helyezett
NUTELLA csapata

Farkas Emese 10.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Vad Viktória 10.D
Nagy Balázs 10.D

V. helyezett
Masni csapata

Puskás Fanni 11.C Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Bócsi Henrietta 11.C
Debreceni Anett 11.C

VI. helyezett
Mustángok csapata

Horváth Viven 8.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
Holik Blanka 8.D
Csipkés Bianka 8.D

Iskolai Könyvtári Világnap Pályázatai 2012

„Zöld energia-zöld jövő” Pályázat

I. hely Törőcsik Beatrix 9.B Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
II. hely Takács Péter 9.A
III.hely Fábián Dóra 7.D
Különdíj Horváth Vivien 8.D

„A Föld sorsa a kezünkben van!” Pályázat

I. hely Tarek Gabriella Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
II. hely Durst Eszter
III. hely Lekli Roberta
Különdíj Fodor Kinga

„Nagyszülő emlékek” Pályázat

I. hely Nagy Kristóf 11.C Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:
II. hely Katkó Blanka 11.C
III. hely Király József 9.A
Különdíj Harsányi Dániel 9.A

A Krúdy Gyula Gimnázium Természetfotó Pályazata

Elismerésben részesültek:
Abán Nóra 11.D Bodnár Tamás 8.D
Dudás László Bence 8.D Gyüre Fruzsina 7.D
Törőcsik Beatrix 9.B Vask Dóra 12.A

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

111



SPORTEREDMÉNYEK
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Zártirányzékú légpuska 40 lövéses versenyszám egyéni első hely, Országos 12. hely,
Oláh Sándor.

Városi Diákolimpia
V.-VI. kcs.

magasugrás 1. hely Béres Lujza
1500 m: 3. hely Farkas Emese
3000 m: 1. hely Farkas Emese
4x400 m váltófutás: 2. hely

Garai Georgina Komlóssy Eszter
Majoros Eszter Farkas Emese

Megyei Diákolimlpia IV: kcs.
100 m 4. hely Délczeg Petra

Megyei Diákolimpia V.-VI. kcs.
magasugrás: 1. hely Béres Lujza
1500 m 1. hely Farkas Emese
3000 m 2. hely Farkas Emese
4x400 m váltófutás 2. hely

File Réka File Stella
Komlóssy Eszter Farkas Emese

Mezeifutó Megyei Diákolimpia V. kcs.
2500 m csapat 1. hely Majoros Eszter Farkas Emese

BotosAlexandra Béres Lujza
2500m egyéni 3. hely Majoros Eszter

4. hely Farkas Emese
7. hely BotosAlexandra
13. hely Béres Lujza
15. hely Nádudvari Tímea Zoé
16. hely Hüse Szonja
17. hely Bodnár Boglárka
34. hely Majláth Kinga

Mezeifutó Országos Diákolimpia
V. kcs. csapat

11. hely Majoros Eszter
BotosAlexandra
Farkas Emese
Komlóssy Eszter
Garai Georgina

Sportlövő Diákolimpia Megyei döntő:

Atlétika
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Úszás

Megyei Diákolimpia IV. korcsoport „A” kategória
100m gyors 1. hely Buskó Csenge
100m pillangó 1. hely

V-VI. kcs. „B” kategória
100m gyors 1. hely Majoros Eszter
100m hát 2. hely Majoros Eszter

Országos Diákolimpia IV. kcs. „A” kategória
100m gyors 4. hely Buskó Csenge
100m pillangó 14. hel Buskó Csengey

Országos Diákolimpia V.-VI. kcs. „B” kategória
100m gyors 15. hely Majoros Eszter

Tollaslabda

Megyei Diákolimpia V. kcs. „B” kategória
1. hely László Leon Márk

Országos Diákolimpia V. kcs. „B” kategória
5. hely László Leon Márk

Sakk:

Megyei Diákolimpia:
Egyéni fiú VI. kcs 1. hely Diczkó Zsombor

2. hely Darai Tihamér
fiú csapat: 2. hely Darai Tihamér Diczkó Zsombor

Nagy Péter Czevár István
lány csapat: 3. hely Nagy Krisztina Abán Nóra

Nádudvari Tímea Zoé
Országos Diákolimpia:

Egyéni fiú VI. kcs. 10. hely Diczkó Zsombor
fiú csapat: 18. hely Darai Tihamér Diczkó Zsombor

Nagy Péter Czevár István

Kosárlabda
Megyei Diákolimpia (fiú)

IV. kcs. 2. hely
Országos Selejtező 1. hely
Országos Elődöntő 2. hely

Csapat tagjai:

Edző: Kovács Tibor

Koháry Patrik,
Balogh Bendegúz,
Magyari Mátyás,

Juhász Levente,
Suller Balázs,
Fan Min Jié,

Tóth István,
Pollák Balázs,
Farkas Dániel,

Pollák Nándor,
Bodnár Tamás,
Kiss Kende
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V. kcs. megyei 1. hely
Országos Elődöntő 1. helyezés
Országos Döntő 8. helyezés

Csapat tagjai:
Aradványi Péter, Vajda Máté,
Szilágyi Zsombor, Törköly Péter,
Teski Tamás, Somosi Ádám,
Adányi Balázs, Prokai László,
Joó Ádám, Földesi Tamás,
Tóth Vince, Takács Péter

Edző: Kovács Tibor

VI. kcs. megyei 3. hely
Csapat tagjai:

Edző: Kovács Tibor

Megyei Diákolimpia (leány)
V. kcs. 1. hely
Országos Elődöntő 2. hely

Csapat tagjai:

Edző: Csoba Erika

Röplabda:

Amatőr Megyei Diákolimpia:
leány csapat 2. hely

Csapat tagjai:

Edző: Csoba Erika

Farkas István
munkaközösség vezető

Kósa Tamás,
Keul Márton,
Gáspár Balázs,
Aradványi Péter,

Bélteczky Bence,
Szilágyi Péter,
Törköly Péter,
Vasenszki Soma,

Pavlovics Vladislav,
Szilágyi Zsombor,
Vajda Máté,
Vinnai Viktor,

Csordás Marcell,
Drabancz Áron

Horváth Szilvia,
Sipos Eszter,
Tar Boglárka,

Katona Viktória,
Szemerszki Dóra,
Marssó Blanka,

Márföldi Nóra,
Onder Fanni,
Nádudvari Tímea Zoé

Nyitrai Beatrix,
Teski Tinka,
Hubicsák Petra,

Horváth Szilvia,
Czurkó Natália,
Bagonyi Evelin,

Mikita Orsolya,
Trenycsényi Boglárka

114



115

Az osztályok rangsorolása
a tanulmányi eredmények alapján

7. D
12. D
8. D

12. B
12. C
10. C
9. C
9. A

11. B
11. D

9. B
10. A
11. A
9. D

10. B
12. A
11. C
10. D

4.8895
4,8810
4,8743
4,8718
4,8395
4,7930
4,7897
4,7876
4,7707
4,7566
4,7341
4,7103
4,6970
4,6884
4,6867
4,6600
4,6538
4,5409

18
13
21
14
16
12
16
13
19
14
11
12
10
15
10
6

11
8

Kitűnő bizonyítvány
év végén

Tanulmányi
átlag

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,7609

Kitűnő bizonyítványt kapott tanulók száma: 239

Végzősök érettségi eredményei a vizsgát befejezők eredményei alapján:

12.A 4,88
12.B 4,68
12.C 4,48
12.D 4,84

A 12. évfolyam érettségi átlaga: 4,72
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Dr Onderné Szilágyi Tímea
Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért

díjat kapta

Ákos Zsuzsanna
Grafisoft díjat kapott

Gergely Tibor
Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért

díjat kapta

Botrágyi Tibor
Grafisoft díjat kapott
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Varga Yvett 12.D
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Drabancz Áron 12.A
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Németh Dominik 12.B
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Vajda Flóra 12.C
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

KITÜNTETETTJEINK
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Bélteczky Bence 12.A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

Gáspár Balázs 12.C
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

Csordás Marcell 12.C
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

Szemerszki Dóra 12.D
A Krúdy Sportalapítványtól

kuratóriumi emléklapot kapott:

KITÜNTETETTJEINK
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Katona Viktória 12.C
A Krúdy Sportalapítványtól

kuratóriumi emléklapot kapott:

Vad Viktória Zsuzsanna 10.D
Arany János Irodalmi verseny

Bronzdiploma

Kassai József 9.D
Arany János Irodalmi verseny

Bronzdiploma

Szemán Krisztián 10.A
Arany Dániel Matematika Verseny

II. helyezett

KITÜNTETETTJEINK
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Gergely Tibor (KÉP!) Tanár Úr immár 17. éve a
Krúdy Gyula Gimnázium biológia tanára. Oktatói
munkásságát dicséri, hogy idén elnyerte a „Bonis
Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjat, mint kiváló
versenyfelkészítő. Aki ismeri Tanár Urat, az tudja,
hogy munkáját teljes odaadással végzi, ezért úgy
gondolom, hogy a díj méltó elismerése eddigi mun-
kájának.

Tanár Úr 1986-ban végzett a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen biológia-földrajz szakos közép-
iskolai tanárként. Önzetlenül kiveszi részét a ver-
senyfelkészítésből, tanórai tananyagok és feladatso-
rok összeállításának is irányítója, alkotója.

Versenyző tanítványai sikerét elsősorban a taní-
tási órákon végzett lelkiismeretes munkájával ala-
pozza meg. Diákjai jó felkészítést kapnak az órákon,
a következetes számonkéréssel is ösztönzi az alapos
elmélyült tanulást. Rendszeresen hoz be óráira érett-
ségi, illetve verseny feladatokat. A főként a tagoza-

tos osztályokban gyakorlati foglalkozásokkal egészítik ki a tananyagot. Gyakori a számítógé-
pes szemléltetés is, részben saját összeállítású szemléltető anyagokkal segíti a tanultak elmé-
lyítését, részben az Internetről gyűjt össze a biológia tananyaghoz képeket, animációkat.

Szakmai honlapot működtet (gergelytibor.hu), ennek tartalmaival is segíti diákjai biológiai
tudásának elmélyülését. Buzdítja, bátorítja is versenyzésre a kiemelkedő tanulókat. A verse-
nyeken indulóknak feladatokat, feladatgyűjteményeket ajánl figyelmébe, követi, segíti a fel-
készülésüket.

Immár évek óta megrendezi önkéntes munkával a Krúdy Gimnázium fajismereti vetél-
kedőjét, rendszeres foglalkozásokkal segítve erre a felkészülést. Ez a megismerés örömén túl
jó alapot jelent a Kitaibel Pál verseny fajismereti feladataihoz.

A megyei biológia versenyek döntőjébe, biológia OKTV II. és III. fordulójába, a Kitaibel
verseny országos döntőjébe jutott tanulók felkészülését külön is segíti csoportos vagy egyéni
foglalkozássokkal. Évek óta külön díjazás nélkül végzi tanórán kívüli segítő munkáját.

Mint Tanár Úr korábbi tanítványa és jelenleg a Debreceni Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának hallgatója, bátran elmondhatom, hogy kiemelkedő oktatói munkája, az általa
összegyűjtött és oktatott, tanórai anyagon túlmutató plusz ismeretek nagy segítséget jelente-
nek a későbbi egyetemi évek alatt is, többek között a gyógyszerész-, orvos-, vagy biológia sza-
kos hallgatók számára.

A díj elnyeréséhez ezúton is gratulálok, és remélem, hogy Gergely Tibor Tanár Úr még na-
gyon sokáig fogja gimnáziumunk tanári karát erősíteni.

Rehó Bálint
DE-ÁOK III. évfolyam

Akire büszkék vagyunk
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Tíz évig tanítottam az Évisz-ben, most 6. éve pe-
dig itt iskolánkban. Mindig folytattam matematika
tehetséggondozó munkát. Ameddig lehetett mindig
pályáztam és nyertem támogatást tehetséggondozó
szakkörök működésére.

Az Éviszes időszakomban volt olyan év, amikor
5 tanítványom is bejutott a matematika OKTV 2.
fordulójába, s volt OKTV döntős diákom is. Ezen
diákok nagy része közel sem eredményes verseny-
zőként érkezett oda, de érdeklődőek voltak, szorgal-
masak. Ezt akkor szép eredménynek gondoltam.

Iskolaváltásom fő motivációja az volt, hogy itt
több és tehetségesebb diákkal lehetek kapcsolatban.
Ez teljes mértékben beigazolódott az eddigi éveim
alapján. Szerencsére több olyan tanulót ismertem
meg, akik kifejezetten jó képességűek, tehetsége-
sek. A tanár dolga ilyenkor hasonló, mint az edzőké.
Ki kell hozni a diákból a maximumot. Sokan persze
ezt nem hagyják. A siker közös és mindkét fél szük-
séges hozzá. Májusban Ákos Zsuzsa tanárnő és én Graphisoft díjasok lettünk. Ezt évente 20
matematika tanár kapja, a középiskolai matematika versenyeken szereplő legeredményesebb

diákok felkészítő tanárait díjazzák ezzel.
Szemán Krisztián az Arany Dániel Orszá-

gos Matematikaversenyen 2. helyezett lett,
mindössze 1 ponttal lemaradva az elsőtől. Is-
kolán kívül foglalkozom vele. Szép ered-
mény, de Krisztián tehetségét ismerve inkább
papírforma. Első élményem vele kapcsolat-
ban az volt, hogy egy viszonylag nehéz prob-
lémát szinte rögtön megoldott. Reakcióm is
furcsa volt: te meg ezt honnan tudod? Ez egy
jellemző példa arra, hogy közel sem átlagos
diák. Jó lenne, ha még több olyan diák lenne
az iskolában, aki nem elégszik meg az esetle-
ges jó emelt szintű érettségi eredménnyel, ha-
nem tanulmányi versenyekre is készülne, ko-
molyabb felkészültségre vágyna.

Eddigi tehetséggondozó tevékenységem
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Varga Yvett, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimná-
zium végzős tanulója a 2012/13-as tanévben a
magyar irodalom OKTV-n első, a történelem
OKTV-n negyedik helyezést ért el. Erről kérdez-
te őt munkatársunk.

– Honnan jött az ötlet, hogy két ilyen rangos
megmérettetésen is elindulj ugyanabban a tan-
évben, ráadásul végzősként, az érettségi előtt állva?

– Talán éppen az érettségi adta az ötletet. Az elő-
ző tanévben már próbálkoztam a történelem OKTV-
vel, akkor ötödik lettem, s most úgy láttam, hogy
nincs veszítenivalóm. Ha másnak nem is, ismétlés-
nek jó lesz a többfordulós verseny – gondoltam.

– Hogyan zajlott a felkészülés?
– Nos, irodalomból már szeptember táján kezde-

tét vette a tanultak átismétlése. A magyartanárnőm,
dr. Onderné Szilágyi Tímea segítségével új szem-

pontokat illesztettünk a korábbiakhoz, a szokásos kronológiai rend mellett motívumok és
műfajok felől is áttekintettük a négyéves tananyagot. Emellett kiválasztottam a szűkebb
témám – Szolzsenyicin írói világával foglalkoztam –, s már ekkor végigolvastam a szerző
magyarra lefordított műveit.

– És történelemből?
– Őszintén szólva, a történelem kissé háttérbe szorult, általában a versenyt megelőző két-

három napban egyszerűen csak átfutottam a leckéket, ez alól csak a körülbelül harmincoldalas
pályamunka elkészítése jelentett kivételt.

– Hogyan készült a pályamunka?
– Tulajdonképp egy szakdolgozat megírásához hasonlít az egész folyamat. Három téma

közül kell egyet kiválasztani, azt egészében megismerni, majd egy olyan részterületet keresni,
amelyet részletesen fel kívánunk tárni.Akutatómunka a klasszikus könyvtárazás mellett levél-
tárba járást vagy életútinterjú-készítést is jelenthet. Én például az idei évben az Országos Szé-
chenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában talált XIX. századi dokumentumokra építettem a
pályamunkám. Rendezőkönyveken, cenzúra- és súgópéldányokon keresztül mutattam be Ver-
di operáinak magyarországi befogadástörténetét abból a szempontból, hogy felismerte-e a ma-
gyar közönség az olasz egységtörekvés jegyeit ezekben a művekben. Jó választás volt Verdi
abban az értelemben is, hogy idén ünnepeljük születésének kétszázadik évfordulóját – amint
erre történelemtanárom, Tar Ferenc is felhívta figyelmemet.

– Irodalomból is készítettél pályamunkát?
– Nem, irodalomból a második fordulóban négy óra áll rendelkezés egy adott témájú fogal-

mazás megírására. Ennek a nehézségét az adja, hogy a megismert szakirodalmat nem lehet a
helyszínen használni, ahol azonban szükséges, hivatkozni kell, így akár egy kisebb könyvtár-
nyi irodalomtörténettel foglalkozó tanulmány bibliográfiai adatait kell fejben tartani. Szeren-
csére az én meglátásaim elnyerték a zsűri tetszését, és behívtak a szóbeli fordulóba.

– Hogyan zajlott a döntő? Vizsgaszerű volt, kötetlen beszélgetés, kérdés-felelet?
– Mindhárom egyszerre.Abizottsági tagok elsődleges feladata a fejkopogtatás, vagyis arra

törekszenek, hogy minél pontosabb képet alkossanak a versenyzők szellemi hátteréről, mű-
veltségéről.Adöntőben kiállítások, színházi előadások, filmek egyaránt szóba kerülhetnek, az
interdiszciplináris megközelítés elemi elvárás. Az én esetemben az orosz fogolyirodalomról,

KITÜNTETETTJEINK
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Németh Lászlóról, a klasszikus örökség továbbéléséről volt szó, mindezt természetesen Szol-
zsenyicinhez kapcsolva.

– Van tehát biztos recept arra, hogyan nyerhet valaki OKTV-t?
– Talán igen, talán nem.Az mindenesetre bizonyos, hogy tárgyi tudásra, szerencsére és egy

olyan kiváló felkészítő tanárra minden jelentkezőnek szüksége van, mint Onderné tanárnő.
– Ennyi tanulás mellett jutott időd kikapcsolódni?
– Hogyne, mint mindig, most is rengeteget olvastam. Igyekeztem moziba és színházba is

minél többször elmenni, és nagy filmrajongóként volt, hogy Eisenstein-hétvégével relaxáltam.
A szabadidőm jelentős részében pedig írtam, többciklusnyi versem született, sőt az egyikkel
második lettem a Műút folyóirat Deákpoézis elnevezésű pályázatán. Mivel most először
jelentkeztem ilyen jellegű „versenyre”, meg is lepődtem az eredményen, hiszen több sárváros
diákköltő is ott volt a mezőnyben.

– Végezetül hadd kérdezzem meg, hová készülsz, hol szeretnél továbbtanulni?
– Szívem szerint színházrendezést tanulnék a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, vi-

szont ilyen profilú osztályt nem indítanak az ősszel, így az ELTE jogi karára jelentkeztem.
– Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok!

KITÜNTETETTJEINK
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Harmadikos búcsú
Drága Diáktársak, Tisztelt Tanáraink,
Kedves Szülők, és Vendégek!

Az ember életében teljesen természetesen,
előre meghatározott, olykor már megszokott
időben és módon érkeznek el kiemelkedő ese-
mények, amelyek életének jelentős, felejthe-
tetlen állomásai, s egyben emlékezetesek ma-
radnak egész életében. Egy ilyen ünnepi alka-
lomnak a részesei vagyunk most – kedves bal-
lagó diákok, immár volt negyedikesek. Ez a
várva várt nagy esemény, annak az ideje, mi-
kor a szokásos módon búcsút vesztek iskolá-
toktól, egymástól, tanáraitoktól, itt maradó
volt diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel
együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok és
dolgoztatok az itt eltöltött négy, illetve hat év
alatt. A búcsúzás megható érzésekkel teli pil-
lanatai ezek. Felemelő, ünnepélyes alkalom
tanúi és részeseiként vagyunk jelen – szülei-
tek, rokonaitok, tanáraitok, ismerősök – mindazok, akiket meghívtatok erre az alkalomra, akik
valamilyen módon hozzátok tartoznak.

Búcsúzás ez egyben eddigi életetektől, bizonyos értelemben önmagatoktól is. Visszate-
kintés korábbi életutatokra, számadás, a közelmúltról és előretekintés jövőtök, és céljaitok
felé. Itt formálódott egyéniségetek a sokat látott és sok mindent megért falak között. A vég-
bement változás jelentős: itt váltatok kamasz gyerekből igazi felnőtté. Számtalan egyéni és kö-
zösen átélt élmény, az izgalommal szervezett és várt osztálykirándulások, a különböző iskolai
rendezvények, a mindennapok feladatai, nehézségei, gyakran megélt öröm és bánat, számos
siker és kudarc, időnként gondok és nehézségek a tanulásban és az élet más területein, az osz-
tály- és iskolatársakhoz, tanáraitokhoz fűződő viszony, igaz, életre szóló barátság és számos
kibontakozó bizalmas, meghitt vagy remélt kapcsolat – ezek mind-mind itteni életetek termé-
szetes velejárói, aktívan átélt, elválaszthatatlan részei voltak, szorosan idekötöttek benneteket.

Eddig Ti is figyeltétek a ballagó diákok arcán látható érzelmeket, és most Ti magatok ta-
pasztalhatjátok, milyen érzés ott állni. Érzelmeitek talán vegyesek: valami újra vágytok, s már
most érzitek, hogy hiányozni fognak a barátok, tanárok, a krúdys mindennapok.Az udvaron és
az aulában eltöltött lyukas órák, rettegés a témazárók előtt, és az élmény, amikor átjuthatunk
Jutka néni biztonsági rendszerén.

Szüleinktől, és már végzett barátainktól, ismerőseinktől mindig azt halljuk, ez a néhány kö-
zépiskolai év életünk legboldogabb szakasza. Hamarosan valószínűleg bennetek is megfogal-
mazódik ez a gondolat, de jó is volt krúdys diáknak lenni!
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Azt hiszem, nemcsak az én véleményem, hogy a Krúdy Gyula Gimnázium tanárai mind
emberileg, mind szakmailag nagyon jók.Az ő érdemük is mindaz, amit életetek során eddig és
a majdan a jövőben elértek. Köszönjük a munkájukat és türelmüket!

Hamarosan, az érettségin és a felvételin learathatjátok közös küzdelmetek gyümölcsét. Sok
szerencsét kívánok nektek a vizsgákhoz.

Őszintén remélem, hogy mindegyikőtöknek sikerül megérkezni, ahova vágyai, álmai ve-
zérlik, s a szeretetteljes búcsúzást az érkezőket köszöntő lelkes üdvözlés követi majd.

Most elhagyjátok a középiskolát, de a Krúdy kapuja mindig nyitva áll előttetek, és nem
csak az eljövendő osztály- és öregdiák találkozók alkalmával, hanem majd akkor is, amikor ta-
náraitok már nem lehetnek itt, együtt veletek. Ti akkor is, és mindig ide tartoztok, és ide bár-
mikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhová is sodorjon benneteket az élet.

Itt nőttetek fel, ez az iskola éltetett és táplált benneteket. Vigyétek magatokkal, őrizzétek és
adjátok tovább azt az örökséget, amit itt kaptatok! Richard Bach gondolatával búcsúzom
tőletek:

„Kötelességed minden életben egy van csupán: légy hű önmagadhoz.”

Juhász Zalán Miklós 11.C

FELEMELŐ PILLANATOK
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Negyedikes búcsú

Tisztelt Tanáraink, Kedves Diáktársaim,
Drága Szüleink, Vendégeink!

Különleges érzés, hogy most utoljára ál-
lunk így itt, együtt, a már oly jól ismert udva-
ron. Hiszen legelső emlékeink az iskolában
éppen itt kezdődtek el, 4, illetve 6 éve.

Négy/hat évvel ezelőtt is itt álltunk, akkor
is izgultunk talán. Csak akkor a ránk váró új
környezet, emberek, tanárok miatt. Milyen
újan hangzottak – még akkori – Igazgatónő
szájából a szavak, milyen nehéz volt megta-
nulni az új csengetési rendet, milyen szorgal-
masan kivártuk a sort az ebédlőben, illetve
Borika néninél... Az évek folyamán egyre ru-
tinosabbak lettünk, hozzászoktunk az itteni
rendszerhez, egyre hamarabb jutottunk ebéd-
hez, megtanultuk a tanáraink szokásait, tud-
tuk kihez fordulhatunk segítségért, mit hol ta-
lálhatunk meg, kiben bízhatunk meg igazán?

Nehéz most a szavakkal játszani, olyat
mondani, amit kell, ami szép, s valami olyat,
ami örökre megmarad bennünk.

Az emlékek mindenképpen, kezdve a tö-
kéletesen megszervezett verébtáborral, after
partykkal, a krúdys programokkal, osztálykirándulásokkal. Szerintem egy ideig mindenki em-
lékezni fog a dolgozatokra, a dolgozatok előtti utolsó percekre, mókás feleletekre, illetve a leg-
komolyabb puskázási módszerekre, már aki élt volna ilyenekkel. Ezek a dolgok mind össze-
kovácsoltak egy-egy , illetve egy nagy közösséget, ahonnan rengetek jó kapcsolat, barátság
származik, amiknek többsége szintén örökre megmarad.

Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól: ne-
künk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel
ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, s csak az utolsó napokban éreztük át
igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon voltunk.

Otthon voltunk, hiszen tanáraink, mint második anyáink, apáink védtek és fegyelmeztek
bennünket, amikor csak tehették, akármikor segítségünkre voltak és igyekeztek mindent meg-
tenni a jobb eredményekért.

Ezúton szeretném megköszönni nekik a sokévi fáradozást a ballagó diáktársaim nevében.
Otthon voltunk, hiszen diáktársainkkal, barátainkkal, mint nem vérszerinti testvéreinkkel

próbáltuk mókásabbá és könnyebbé tenni a mindennapokat, és mint jó testvérek mindig pró-
báltunk segíteni egymásnak egy-egy feleletnél, dolgozatnál.

Otthon voltunk, hiszen a DÖK-ösök, mint az itteni nagyszüleink mindig próbálták őrizni a
krúdys hagyományokat és olykor-olykor néhány felejthetetlen – vagy éppen felejthetős – krú-
dys bulit is szervezni a diákoknak, ahol szintén rengetek „bölcsesség” és barátság született.
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Köszönjük a DÖKnek a sok fáradozást és a sok jó programot, s itt szeretném megkérni a
fiatalabb diákokat, hogy támogassák a Diákönkormányzatot, hiszen ők tényleg a diákságért
vannak és próbálják színesebbé tenni az itteni létet.

Otthon voltunk, hiszen a vezetőség, mint a család vezetői/keresztapái igazgatták és rend-
ben tartották az iskolánkat, s ha muszáj volt, szigorúan felléptek az iskola érdekében. Ezúton
köszönjük Chriszt Gyula Igazgató Úrnak, Kakuk Lászlóné és dr. Tóthné Kéner Beatrix Igaz-
gatóhelyettesAsszonyoknak az iskola vezetését, igazgatását.

A végére hagytam a diák legnagyobb támaszát, a saját családját. A szülőket, nagyszülőket,
testvéreket, akikre mindig támaszkodhattunk, akiknek tényleg mindent elmesélhettünk, s
akiknek háboroghattunk az iskolában történtekről, a gonosz tanárokról és akikkel elhitethet-
tük, hogy a rossz jegy sose a mi hibánk.

Köszönjük a szüleinknek, hogy mindvégig mellettünk álltak, segítettek és terelgettek min-
ket a helyes út irányába. Nélkülük nehéz lett volna végigcsinálni mindezt.

Nehéz elképzelni, hogy a következő szeptemberben nem ide térünk vissza, hanem egy is-
meretlen helyre, ahol ismét meg kell szoknunk mindent. De úgy látszik, ez az élet rendje: az
örök változás.

Visszagondolván az elmúlt 4 évre, a 24-12 órásokra, Krúdy festekre,az egyáltalán nem
szürke hétköznapokra, osztálytársakra, feleletekre, a szalagavatóra, a versenyekre, a versenye-
ken elért helyezésekre, igazán szerencsésnek érzem magam, hogy ide jártam és büszkén vise-
lem továbbra a szalagot, s kérlek tegyétek ti is ezt, hiszen nagyon büszke lehet mindenki aki
felvételt nyert ide és el végezte ezt a nagyon neves Gimnáziumot, a Krúdy Gyula Gimnáziu-
mot.

Köszönöm, hogy meghallgattak és ballagó diáktársaimnak sok sikert kívánok a folyta-
táshoz!

„Induljunk vígan és remélve,
A boldog szép jövő elébe
Miénk a föld a nap alatt,
Míg szívünk bátor és szabad”

Sarkadi István 12.B
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12. A

Van, amire emlékszik az ember, és van, amit sosem felejt. Már éppen belekezdtem az írás-
ba, mikor kifogyott a tinta. Véletlen lenne? Véletlenek nincsenek, legfeljebb nem vagyunk haj-
landóak megérteni valamit. Sebaj, úgyis jobban kedvelem a ceruzát, van valami a grafit illatá-
ban, a tompa sistergésében. Először arra gondoltam, felelevenítek néhány kellemes emléket,
kifejteném mennyire összetartó társaság vagyunk, mennyi kiforrott egyéniség bontakozott ki a
négy év alatt... Örülök, hogy még idejében letettem a tollam, rádöbbentem, hogy merőben
másról kell írnom. Lenyeltem az utolsó falat fokhagymás pirítóst, lévén tele szájjal nem illik
beszélni.

Hol is kezdjem? Talán a legvégén. Egyik szemünkkel már a főiskolai/egyetemi élet felé ka-
csintunk, a másikkal még a tételsorokat olvasgatjuk. Remeg a lábunk a szakadék közt húzódó
függőhídon, és nem tudjuk, hogy előre vagy hátra nézzünk. Kicsit szerencsétlennek érzem ma-
gam. Se itt, se ott nem vagyunk igazán.Asors nagykönyvét tartom a kezemben, lapozgatom, de
diszlexiás vagyok. Azt nem a matematika nyelvén írták. Négy év után az emberekben joggal
merül fel a kérdés: mennyi nyomot hagytunk? (Ajtóüveg 13 000 forint – Master Carddal. Egy
mosoly a karbantartótól – felbecsülhetetlen.) Viccet félretéve, vajon tettünk le annyit az asztal-
ra, hogy emlegessék a nevünket? Hogyan emlékezik majd az utókor? Úgy hiszem, minden te-

Ide kéne egy jó cím
Meg egy frappáns alcím se ártana
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remtmény otthagyja lábnyomát a történelem homokjában. Az viszont már az egyén felelős-
sége, és döntése, milyen mély ez a gödör.

„Nem mondom, hogy ne sírjatok, mert nem minden könny keserű.” – A bölcs Gandalf sza-
vai jutnak eszembe. Talán a búcsú az egyik leggyönyörűségesebb dolog, ami két ember között
történhet. A búcsú mindig őszinte. Nem lehet eltúlozni, de soha nem lehet eléggé elbúcsúzni.
Hiszen otthagyunk magunkból egy darabot a másikban, egy vérző sebet, ami lassan gyógyul.

Hálás vagyok az osztálytársaimért. Korrekt emberek. Még így a búcsúhoz közeledve sem a
négy év eseményein merengenek, hanem már az érettségit követő ugornyai bulit szervezik.
Kedvelem az ilyen embereket. A szép emlékeket nem felidézik, hanem megismétlik. Nem
nosztalgiáznak, tudják, hogy kell a jelenben élni, és így a jövőt építeni.

Azt mondják, a rossz emlékeket megszépíti az idő. Nos, ami minket illet, hagyunk időt bő-
ven a tisztelt tanári karnak, kiváltképp osztályfőnökünknek, Koncz István tanár úrnak. Nem
szívesen szólok erről, de sok volt a rovásunkon, és nagyon sokszor Tanár úr fizette a számlát.
Borravalóstól. Türelme és kitartása nélkül talán ma nem 30 lenne az osztálylétszám. Talán?
Biztos.

Van, amire emlékszik az ember, és van, amit sosem felejt. A vagon, a sok kaki ember, Edit
és a spagetti, Koki és a vázlatfüzetem esete, Stecike, és még sorolhatnám... Mi nem fogunk
hosszasan búcsúzkodni. Nem is szólunk majd egymáshoz. Csak bólintunk egyet a másiknak.
Olyan ez, mint a Raffaello, többet mond minden szónál.

Kezd tompulni a ceruzám. Szólni akar, hogy most már hagyjam abba. Előveszem a tollam,
és mit az Isten: újra ír! Folytathatnám, de ha többet írnék, már hazudnom kellene. Van, amire
emlékszik az ember, és van, amit sosem felejt.

Sipeki Dániel 12.A
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Sokan azt állítják, hogy nehéz dolog a búcsúzás, főleg ha olyasmit kell magunk mögött
hagyni, amitől fájó szívvel válunk el. Talán ezért van az, hogy olyan nehezen tudom az osztály
nevében összefoglalni az emlékeket és a búcsú szavait.

Oly sok mindent el lehetne mondani a 2009-2013-as évfolyam B-s diákjairól, ami bepil-
lantást engedne a 14-es terem „kulisszái” mögé. De erre mind az idő, mind a megadott terjede-
lem kevés lenne. Próbálkozom a lehetetlennel, visszanézni a múltba és kiemelni néhány dol-
got, a teljesség igénye nélkül.

Négy évvel ezelőtt volt egy elképzelésünk és egy meggyőződésünk: MI Krúdy-s diákok
akarunk lenni. Páran közülünk az ismerősöktől, barátoktól szerzett információt az iskoláról,
volt, akiknek konkrét elképzeléseik voltak a nagybetűs élet labirintusában való eligazodáshoz.

De kezdjük is az elejéről… 2009 augusztusában izgalmakkal telve utaztunk a verébtábor-
ba, ahol megismerhettük osztálytársainkat, osztályfőnökünket, évfolyamtársainkat, így már
nem is volt olyan nehéz az iskolakezdés. Bár ismerős arcokkal találkoztunk, mégis megszep-
penve töltöttük első napjainkat… de aztán szépen kinyíltunk és bátrabbak lettünk, így már a
ránk hárult verébavató műsor alakításánál, teremdekorálásnál is megmutatkozott az osztály-

12. B

Most búcsúzunk, és elmegyünk,
a mi KRÚDY-s időnk lejárt…
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ban kialakuló összetartás. Ezért is volt találó a termünket négy éven keresztül díszítő idézet:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”

Ebben a szellemben teltek éveink, átéltünk örömöt, bánatot, barátságot, csalódást, szerel-
met, veszekedést, lelkesedést. Együtt maradtunk, kitartottunk, összecsiszolódtunk, ami nem
egyszer osztályfőnökünk „VAS(S)szigorának” volt köszönhető.

Az évek során igazi egyéniségek – rocker, megrögzött késő, lógós, humormester, visszafo-
gott, csendes osztálytárs –, sikerek születtek az osztályban: több versenyen, nyelvvizsgán
eredményesen szerepeltünk.

Összetartó képességünk, a közösséghez való tartozásunk a feledhetetlen délutánokon, bu-
likon, osztálykirándulásokon, a vélt vagy valós lyukasórák galériában eltöltött perceiben, vagy
az órákon egymás „segítségére” való törekvéseinkben mutatkozott meg. Összekovácsolódott
közösségünk nagy sikere a szalagtűzőben nyújtott teljesítményünk volt, amely összefoglalta
éveinket és előkészítette a végső búcsút az itt töltött időtől.

De most itt ülök e búcsú szöveget írva és a feltörő emlékek elöntik szívemet, de alig tudok
olyan részletet, emléket felidézni, amit egy külső olvasó számára mindenféle magyarázat nél-
kül érthető lenne. Ezeket senki más, csak az osztály tagjai képesek őrizni szívükben, vagy meg-
érteni őket, hiszen elég egyetlen szó az adott témáról és máris nevet az osztály… mert mi ilye-
nek voltunk: „vadak” és jók.

Miután kilépünk tanáraink, szüleink védőszárnya alól, egyet ígérhetek társaim nevében is:
sokszor jól eső érzésekkel fogunk visszatekinteni a múlt ezen pillanataira.

Egyre inkább magunkra kell támaszkodnunk, új akadályokat kell átlépni, nehezebb gon-
dokkal kell szembe néznünk, mint egy dolgozatra felkészülni és megfelelő érdemjegyet sze-
rezni.

Nos, úgy látszik ez az élet rendje. Mindig máshová kerülünk, és amikor már megszoknánk
és megszeretnénk új helyünket újból mennünk kell. Négy év nem hosszú idő, a szép dolgok
mindig megmaradnak emlékezetünkben. Örömmel nézünk vissza régi iskolánkra és nem fe-
ledjük, honnan indultunk, mint ahogy azt sem, mennyi mindent tettünk azért, hogy idáig eljut-
hassunk.
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12. C

„Mi mindig is tudtuk, hol a határ és csak óvatosan léptük át…” Figyelmezteti a tanter-
münkbe belépőket J.K.Rowling szavai. Ám mi azért nem vagyunk olyan csintalanok, mint
Fred és George, mégis mennyire ránk vall ez az egy mondat. Hisz mindig is tudtuk meddig le-
het elhalasztani egy-egy dolgozat időpontját, és beszélgetéssel színesíteni az órákat. Ám még-
sem erről híres az osztályunk. Hanem néhai aktivitásunkról, barátságosságunkról és az osz-
tályban megbúvó tehetségekről.

Most a búcsú pillanataiban felértékelődnek bennem ezek a kis apró értékek és emlékek. A
szünetekben megejtett beszélgetések és az órákon elejtett viccelődések. Borika néni mindig
friss pirítósai és Jutka néni naprakész információi. Ezek a kis apróságot végig kísértek a négy
év alatt, s krúdys mindennapjaink részévé váltak. S hogy nem vesszünk el a tanulás rengetegé-
ben, sok-sok esemény tarkította hétköznapjainkat. A verébavató, a megemlékezések, a kará-
csonyi műsorok, a farsangok és az együtt töltött sok más program. Osztályfőnökünk időt és
energiát nem sajnálva három felejthetetlen osztály kirándulást szervezett meg nekünk és két
pesti utat a Madách Színházba, két fantasztikus előadásra. Majd jött a tizenkettedik osztály.
Fárasztó próbák, s nem kevés veszekedés árán, de sikerült összekovácsolódva, egy osztályként
szerepelnünk a Szalagavatón, s még szégyent se hoztunk magunkra.

Oly sok mindent köszönhetünk ennek az iskolának és benne dolgozóinak. Nemcsak azt a
végtelen tudást, melyet feltártak előttünk és megosztottak velünk, hanem az időközben kiala-

Búcsú



kult felnőtt személyiségünket is. Hisz a krúdys szellem beleivódott a vérünkbe és hatással volt
az eddigi és lesz az elkövetkező éveinkre is. Szinte gyermekként léptük át e iskola kapuit, s az
itt töltött évek alatt, egy nagyszerű közösség tagjaként, bontakozhatott ki tehetségünk, próbál-
gathattuk szárnyainkat, hogy majd a végső lökés után bátran és magasan szárnyalhassunk
immáron szinte teljesen önálló utunkon. Hisz amire szükségünk volt, azt itt mind megsze-
rezhettük. Azt mondják, hogy egy ház felépítésében a legfontosabb a jó alap, úgy hiszen, mi a
legjobbat kaptuk.

Leveleki Zsuzsanna 12.C

FELEMELŐ PILLANATOK
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12. D

Feladó: Krúdyné Földszint Kettő
Címzett: 33 félérett gyerek

[6/1]
Éretlenek!
Az idei karácsony után nem újév, csak újévi felújítás következik... Összetört díszek, ököl-

nyom a falban, lyuk a szekrényben és egy igazi-igazi füstbomba, megáll az ész. Ti komolyan
azért jöttetek haza, hogy a szomszédok biztosra vegyék, nálunk működik az al-Kaida vagy az
al-Krúdy? Mit csinálhattok, ha itthon se vagyok? Jó ég!

Anyuci

[6/2]
Bogárkáim!
Végre egy kis nyugalom! Semmi koránkelés! Se rágó, se üres flakon! Csak szieszta, semmi

más. Ez az aranyélet, csak ne hiányoznátok annyira, kicsi kártevőim. Remélem, esztek azért, és
nem gyújtottátok magatokra a házat! Mert ha igen, ejnye!

Anyuci
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[6/3]
Kicsikéim!
Komolyra fordítva, szó sincs itt pihenésről, elkél egy kis házimunka, mondhatni, romelta-

karítás, utánatok.Az ablakról a karcot az istennek se tudom levakarni, hát legalább a tábla csil-
logjon, mint a briliáns. Azért, ha hazajöttök, megengedem, hogy újra telefirkáljátok. (Apátok
üzeni, ha a nőegylet jön, a kertészért még fizetni is hajlandó.) Ezt azért mégse kéne...

Csók,
Anyu

[6/4]
Ti szentek!
Lebuktatok!Apárkányon ,,elixíres? üveget találtam, üresen persze.Akit legközelebb tetten

érek, büntetésül kizárom. Mehet az ablak és a rács közé. Világos? Na, azért! Mert van jó hír is: a
lomtalanításon az egyikőtök íróasztalát megvette egy gyűjtő. Nem az asztal kellett neki, hanem
a firka. Mellékelem a csekket.

Pénztündér

[6/5]
Hatpernagyok!
Tudom, dolgozatírás van, de válaszolhatnátok a leveleimre. Elég nehéz úgy venni karácso-

nyi ajándékot, ha halványlila gőzöm sincs, ki mit szeretne. Kész, kerekperec kimondom, meg-
haragudtam rátok. Idén nem lesz se ajándék, se fenyőfa. Díszítsétek fel a fikuszt, ha akarjátok,
meg süssetek ti süteményt. Új hagyományt indítunk: sok sport (házimunka) + ingyen süti =
Krúdyfeszt.

A.

[6/6]
Érettek!
Lement a nagyja, kifújhattok.Aházban is rendbe szedtük a dolgokat. Beraktam a naftalinba

az érettségi öltönyt, a blúzokat meg... Volt itt egy nő a Vöröskereszttől, odaadtam annak. Teg-
nap ismételtek benneteket a tévében, és bevallom, még most is megkönnyeztem. Sírni egy
graffitin, kicsit csöpögős, ugye?

Egyetemlegesen mi újság? Verebek vagytok még vagy már gólyák? Vagy sasok?
Figyeli a röptötök:

Anyu

(A leveleket eredeti formájukban közreadta:
Varga Yvett)
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Kedves Judit!

Nehéz szavakat találni ezen a napon,
hiszen ez aktív iskolai munkád utolsó napja is
elmúlt már. Kissé szokatlan az is, hogy a pa-
pírok szerint mégsem a Krúdy Gyula Gimná-
zium dolgozójaként mész nyugdíjba, hiába
nem változattál munkahelyet az utóbbi évben.
Csak az intézményrendszer változott meg
alapjaiban. Az utolsó munkás hónapjaid már
előre vetítették, hogy mi az a feladat, amit már
az utódodnak kell elvégezni, és úgy hiszem
nem bántad, hogy kimaradsz ebből a feje tete-
jére álló világból.

Közös munkánk során mindig láttam,
hogy a pontossághoz, szakmaisághoz ragasz-
kodó éned állít néha nehézségek elé, mert nem
tudtál megalkudni hivatásodban az egyre
gyakrabban előforduló felülről érkező átgon-
dolatlan pongyolasággal, bizonytalan feladat-
meghatározással. Munkád során mindig igye-
keztél nevelni is, noha nem ez volt elsődleges feladatod, mégis igyekeztél informálni, vezetni
minket, közvetlen munkatársaidat, de sokszor a nevelőtestületet is. Tőled egy pedagógusoktól
távol álló gazdasági gondolkodásmódot tanulhattunk, sokszor értettem is, hogy ezen a téren bi-
zony van még fejlődni valónk, pénzügyi kultúránk még fejlesztendő.

Az iskolában eltöltött éveid alatt sokszor, sokféle emberrel kellett együtt dolgoznod, de
megtaláltad mindenkivel a hangot, mindig igyekeztél a legnehezebb helyzetekben is diplo-
matikusan helyt állni, mert felelősséggel kellett közvetlen beosztottaid és főnökeid szemébe is
nézni egyszerre. Sajnálom, hogy mi magyarok nagyon furcsa szemlélettel állunk a szakmai
életút végén állókhoz: Mire minden tapasztalatot megszerez valaki, tanul a hibákból, elsajátít-
ja, hogy hogyan kell valamit jól és pontosan, hatékonyan csinálni, addigra már ünnepélyesen
elbúcsúztatjuk, nyugdíjba vonulása alkalmából, érdemei elismerése mellett. Pedig ilyenkor
kellene még jönni a tapasztalatok átadásának. Valahogy úgy sejtem, nem lenne ellenedre, hogy
heti néhány órában még elvi támpontokat nyújts a munka világában gyakorlatlanabbak számá-
ra. Ezzel együtt mégis inkább azt kívánom, hogy nagyon boldogan és vidáman, értékesen
töltsd további napjaidat, családoddal, gyermekeiddel, unokáiddal foglalkozva, szakíts időt
mindarra, amire nem jutott elég az elmúlt negyven esztendőben. Utazz sok érdekes helyre, lásd
meg hányféleképpen lehet vidáman és hasznosan megélni minden szép pillanatot. Mind-
annyiunk nevében kívánunk kellemes pihenést, hosszú boldog életet!

Chriszt Gyula
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Tantestület

Csoba
Erika

testnevelés

Farkas
István

testnevelés

Konczné
Végh Leona

matematika-fizika

Ákos
Zsuzsanna
matematika-

fizika-filozófia

Bányai
Zoltán

magyar-történelem

Bencsik
Norbert

francia-német

Bereczki
Szilveszterné

német

Bérczes
Gergely

rajz és
vizuális kultúra

Botrágyi
Tibor

matematika-
informatika

Kovács
Tibor

testnevelés

Oláh
Krisztina
kémia-fizika

Dr. Onderné
Szilágyi Tímea
magyar-történelem

Marcsekné
Turcsán Krisztina

német-francia

Némethné
Horváth Gabriella

biológia-könyvtár

Keresztessyné
Takács Mária

matematika-
számítástechnika

Koncz
István

matematika-fizika-
számítástechnika

Chriszt Gyula
ig.

fizika-kémia

Dr. Tóthné
Kéner Beatrix

ig.h.
magyar-történelem

Kakuk
László Antalné

ig.h.
angol

Gergely
Tibor

biológia-földrajz-
számítástechnika

Kajatin
Béla

angol-orosz

Paluskáné
Muri Erika
matematika-

fizika

Prokob
Ildikó
magyar-

történelem

Polyákné
Tóth Nóra
magyar-német

Páll
Csilla
magyar-

történelem

Fülöp
Attiláné

magyar-etika

Hegyiné
Zsíros Csilla

magyar
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Tantestület

Szilágyi
Szilárd

ének

Külső óraadók

Tar
Ferenc

történelem-
földrajz

Tibáné
Molnár Ágnes

francia

Szerényi
Róbert

történelem-földrajz

Tömösváry
Judit
angol

Varga
Szilveszter

matematika-fizika

Vámosi
Edina

német-holland

Vass
Mihályné

angol

Kosztor
Mariann
gyermek-

és ifjúságvédelmi
felelős

Király
Tibor

rendszergazda

Vass
Zoltán

matematika-
fizika

Veczánné
Debróczki Edit

német

Vad
Mária

biológia-kémia

Petrilla
Árpád
technika

Szilágyi
Péter Pál

filozófia

Rák
Tiborné

angol

Sallai
Judit

biológia-
földrajz
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Gazdasági és technikai dolgozók

Gondnokság

Titkárság

Aranyos
Zoltán

Berecz
Lászlóné

Bodnár
Istvánné

Dóka
Jánosné

Horváthné
Venczel Ibolya

Nádasy
Csaba

Prokai
Lászlóné

Stekler
Istvánné

Büfé

Holes János
karbantartó

Szűcs
Jánosné

Majoros
Attiláné

Patai
Mihályné

Konyha

Lajtiné
Szilágyi Ildikó

vezető

Péter
Sándorné

Czinéné
Betléri Katalin

Pataki
Miklós

Vanczák
Lászlóné

Zsigó
Istvánné

Várnagy
Józsefné

Várnagy
Zoltán

Petrilla
Árpádné
gazdasági
ügyintéző
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7.D Osztályfőnök: Bányai Zoltán

Balázs
Vince

Balku
Nóra Beáta

Balogh
Béla Bendegúz

Buskó
Csenge

Czakó
Áron

Czobor
Árpád

Csikós
Adrienn

Domokos
Dóra

Fábián
Dóra

Fan
Min Jié

Farkas
Sándor Dániel

Forró
Péter Pál

Gaál
Benedek

Gresó
Krisztina

Gyüre
Fruzsina
Dorottya

Harsányi
Benedek

Hidas
Réka Emma

Jenei
Noémi

Juhász
Levente

Karsai
István

Kiss
Dorottya

Kiss
Kende

Csongor

Kiss
Márton

Konrád
Kíra

Lengyel
Levente Lajos

Lévai
Roxána Emese

Litvai
Kíra

Lukács
Bence

Magyari
Mátyás
Áron

Mikola
Szilárd

Molnár
Tamás

Nagy
Erik Attila

Petróczy
Dániel Ákos

Pollák
Balázs István

Radvánszki
Ronett

Seregi
Boglárka Márta

Tóth
Ákos

Tóth
Orsolya Sára
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8.D Osztályfőnök: Sallai Judit

Balla
Tímea

Balogh
Ágnes

Balogh
Zsuzsanna Zsófia

Bodnár
Tamás

Czurkó
Natália

Csipkés
Bianka

Délceg
Petra

Diczkó
Dalma

Dobos
Kristóf

Maximilián

Dudás
László Bence

Farkas
Dalma

Hadi
Orsolya

Hegymegi
Bence

Holik
Blanka

Hornyák
Balázs Lajos

Horváth
Vivien

Huncsik
Zsófia

Kabács
Dóra Emese

Kemenes
Gréta

Koháry
Patrik

Lipcsei
Bence

Major
Dóra

Márkus
Ferenc

Mészáros
Sándor Máté

Mulik
Amanda

Edina

Nagy
Eszter

Nagy
Gergely
Levente

Perger
Péter

Pollák
Nándor
György

Pólya
Dorottya
Boglárka

Suller
Balázs

Szuhóczky
Gábor Máté

Tar
Bíborka Csenge

Vén
Eszter Viktória

Veres
Laura
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9.A Osztályfőnök: Vámosi Edina

Bárány
Tamás

Bihon
Róbert

Brutóczki
András

Csapó
Tamás

Debreczenszki
Péter Pál

Ferencz
Dorina

Fodor
Dániel Gábor

Forró
Nándor János

Földesi
Tamás

Harsányi
Dániel

Joó
Ádám

Kasztovszky
Tamás

Kazsuk
Nikoletta

Király
József

Komlósi
Teréz

Koroly
Okszána

Krasznai
Patrik

Kulcsár
Bianka

Mohácsi
Noémi

Molnár
Fanni Barbara

Nagy
Kristóf Máté

Nagy
Vendel

Prokai
László

Sárosi
Dávid

Sitku
Balázs

Somosi
Ádám

Szabó
Eszter

Szécsi
Evelin

Szeder
Dávid

Szigeti
Ferenc

Szolnoki
Dániel

Szűcs
Ádám

Takács
Péter István

Teski
Tamás Ferenc

Veres
Csaba Miklós

Volyák
Zsófia
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Osztályfőnök: Gergely Tibor

Azad
Sheila Rokea

Balla
Judit Rebeka

Barnucz
Andrea

Batári
Zsófia

Bátyi
Fanni Gyöngyi

Bodnár
Boglárka

Boldizsár
Éva Bianka

Botos
Alexandra

Buzsáki
Anna Eszter

Czimer
Péter

Fabu
Ákos Norbert

Gulácsi
Levente
Frigyes

Gyöngyösi
Boldizsár

Hargitai
Péter Richárd

Hüse
Szonja

Kalapos
Dóra

Kiss
Levente

Kohut
Attila István

Kozma
Laura

Leveleki
Lívia

Leveleki
Szilvia

Majoros
Eszter

Nádudvari
Tímea Zoé

Oszlánszki
Ágnes

Papik
Vivien

Paszerbovics
Roland

Péter
Réka

Pukler
Paula

Révész
Réka Veronika

Róka
István

Ruszki
Tamás

Szabó
Ágnes Mária

Szilágyi
Vanda Alexia

Tóth
Gergely József

Törőcsik
Beatrix

Virág
Beatrix

9.B
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9.C Osztályfőnök: Varga Szilveszter

Antal
Asztrik

Aranyosi
Anna

Balogh
Bettina

Báthori
Eszter

Bodnár
Anikó

Borsos
Réka Flóra

Czevár
István

Csaba
István

Erdei
Zsófia

Erdélyi
Áron

Garai
Georgina

Haja
Kristóf

Harman
Lilla

Kakuk
Noémi

Kálmánchey
Krisztina

Kristófi
Soma

Lukács
Zsolt

Madura
Zsuzsanna

Mércse
Tamara

Nagy
Balázs

Oláh
Stella

Orosz
Dóra Regina

Pájer
Anna

Pásztor
Antal Tibor

Pásztor
Loretta

Pató
Réka

Pethő
Jonatán

Rezsőfi
Éva Emese

Román
Bálint Márk

Sivadó
Márk

Székely
Eszter
Valéria

Szűcs
Krisztina

Tomcsik
Márton
András

Tóth
István
András

Várnagy
Levente

Vitál
Flóra
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9.D Osztályfőnök: Páll Csilla

Adányi
Balázs

Bálint
Bernadett

Balogh
Petra

Balogh
Zoltán

Béres
Zsombor

Botos
Bence János

Bravics
Ákos

Csuka
Máté

Demeter
Franciska

Gresó
Eszter

Gulyás
Imre Sándor

Gyerák
Csaba

Kassai
József

Kiss
Balázs Tibor

Kovács
Panna

Könnyű
Máté

Lakatos
Luca

Lengyel
Dorka

Lőrincz
Bence József

Malhazjan
Dávid

Mező
Dorottya Csenge

Polyák
Balázs

Szabó
Johanna

Szilágyi
Anna

Szilágyi
Nándor

Tamás
Máté

Tisza
István

Tóth
Dániel Péter

Tóth
Vince

Zelei
Andrea

Zemenszky
Zea Flóra

Zilahi
Eszter Xénia

Zsoldos
Melinda Réka

Tóth
Natasa
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10.A Osztályfőnök: Prokob Ildikó

Aradványi
Péter

Árva
Bence Levente

Bakos
Máté

Baksa
Dávid

Bartha
Bálint

Biró
Balázs

Bulátkó
Anna

Dalanics
Dorina

Darcsi
Georgina

Gergely
Katalin

Grünstein
Petra

Györgyi
Csaba

Hacsa
Bella

Horváth
Szilvia

Kodak
Bence Levente

Kotán
Tamás

Lakatos
Dániel

Lakatos
Dénes

Laskay
Katalin Anna

Molnár
Tibor Boldizsár

Nagy
Márton

Petrikovits
Emese

Seprenyi
Martin Ádám

Solymos
Fanni

Szemán
Krisztián

Szilágyi
Bernadett Szintia

Szilvai
Szabolcs

Szolnoki
Dóra

Szűcs
Gergely

Toma
Franciska

Toronyi
Ákos

Tóth
Fruzsina

Trencsényi
Boglárka Sára

Urbin
Máté

Vaskó
Vince

Zelei
Bence
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Osztályfőnök: Ákos Zsuzsanna

Azad
Eszter Indira

Bajnai
Dávid

Bakács
Adorján

Baráth
Máté

Czakó
Ádám

Csatlós
Gréta

Cseszlai
Mariann

Durst
Eszter

Fan
Daniella

Hensperger
Béla

Horváth
Réka

Hubicsák
Petra

Kaponyás
Orsolya

Katona
Marcell

Komlóssy
Eszter Tekla

Krajcsovics
Petra

Kropog
Anna

László
Leon Márkó

Lekli
Roberta

Májer
Ádám

Majláth
Ákos

Majláth
Kinga

Márton
Hanna Zsófia

Máté
Dániel

Matyasovszki
Anna

Nagy
Krisztina

Oláh
Péter

Oláh
Sándor Márk

Schwegler
Gerda

Szabó
Nóra

Szigeti
Panna Rozina

Talpas
Bianka

Tamaskovics
Eszter

Tarek
Gabriella Laila

Tóth
Veronika

Várnagy
Vivien

10.B
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10.C Osztályfőnök: Botrágyi Tibor

Ábri
Melizand

Béres
Lujza

Fazekas
Balázs

File
Réka

File
Stella

Fodor
Kinga

Gacsályi
Eszter

Gingász
Anita

Herczeg
Eszter

Holp
Katalin

Horváth
Patrik Péter

Hörcsik
Zsolt Bence

Kánya
Szilárd
Rudolf

Magyar
Zoltán

Majchrovics
Fanni

Márföldi
Nóra

Marssó
Blanka

Méhész
Nóra

Mócsán
Evelin

Molnár
Balázs

Molnár
Dóra

Nagyfeő
Gábor

Németh
Roland

Onder
Fanni

Péter
Éva Csilla

Rádi
Eszter

Rausz
Roland

Sipos
Eszter Sára

Soltész
Polett

Szilágyi
Márton

Szilágyi
Zsombor Máté

Tábori
Zoltán

Tar
Boglárka Lilla

Vajda
Máté Vajk

Zakor
Dorina
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10.D Osztályfőnök: Vass Zoltán

Ali
Nadir

Ardai
Zsuzsanna

B. Szabó
Norbert

Balogh
Vendel

Béres
Csenge Júlia

Bodzás
Áron

Farkas
Emese
Zsanett

Garamvölgyi
Ákos

Garamvölgyi
Réka

Hegedüs
Imola

Holik
Zselyke

Kardos
Tamás

Kiss
Dániel

Komjáti
Péter

Lévai
Ramóna
Eszter

Mikó
Luca

Molnár
József

Nagy
Balázs

Onder
Vera

Perger
Imre

Sóvári
Morad

Sütő
Péter

Szikora
Adrienn

Tímári
Dávid

Kántor
Ágnes Patrícia

Tóth
Anett Julianna

Tóth
Anna Zsófia

Törköly
Péter Márk

Vad
Viktória Zsuzsanna
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11.A Osztályfőnök: Szerényi Róbert

Bogár
Ádám

Csapó
Tibor

Cser
Zoltán

Darai
Tihamér

Deák
Gál László

Demcsák
Richárd

Dicső
Ágnes

Fekete
Anett

Gódor
Luca

Hajdu
Anna

Héri
Zsombor

Horváth
Bence

Illés
Fanni

Iski
Gergő

Juhász
Marcell

Kabács
Kristóf Gábor

Kántor
Patrik

Keul
Márton

Kovács
Bálint Ádám

Kovács
Virág

Maczali
Márk Zoltán

Márta
Sarolta

Nagy
Péter

Nagy
Sándor

Nagy
Tibor

Rácz
Balázs Bálint

Szabó
Tamás

Szenes
Csenge

Szitha
Albert Soma

Szokol
Hajnalka

Szurovcsák
Cintia

Tóth
Balázs

Vitál
Petra
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11.B Osztályfőnök: Bereczki Szilveszterné

Abán
Nóra

Angyal
Ádám

Balogh
László Zsolt

Barkó
Dorina

Barkó
Zsolt

Bódi
Ágota

Borsodi
Borbála

Csonka
Fruzsina

Dudás
Viktória

Farkas
Réka

Hornok
Zsolt Ince

Illés
Fruzsina

Juhász
Enikő Fanni

Kéninger
Bettina

Kovács
Fruzsina

Lippa
Enikő

Losonczi
Vivien

Málik
Bettina

Méhész
Réka Míra

Mikita
Orsolya

Miterli
Mirjam

Móricz
Dávid

Nagy
Károly

Rebenszki
Beáta

Rozsnyai
János

Siska
Regina

Suszter
Ádám

Takács
Fanni

Tamás
Róbert

Tári
Vanessza

Tóth
Edina

Tóth
Mária

Tóth
Tamás

Veres
Boglárka

Vislóczki
Dorina
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11.C

Áfra
Ildikó

Baboss
Anett Vanda

Barsy
Bence

Bócsi
Henrietta

Bolló
Balázs

Debreceni
Anett

Farkas
Flóra

Fazekas
Bence

Földes
Bence

González
Dániel

Herpay
Kamilla Fanni

Jécsák
Mihály

Katkó
Blanka

Kókai
Sándor

Korsoveczki
Gyula

Kósa
Tamás

Kovács
Alex Gergő

Kovács
Richárd

Kovács
Tímea Evelin

Lukács
Zsófia

Makay
Martin

Nagy
Kristóf

Oláh
Enikő

Pavlovic
Vladislav

Plenter
Szabolcs

Puskás
Fanni

Rudokasz
Bianka

Sorosinszki
Flóra

Juhász
Zalán Miklós

Szalmás
Anikó Xénia

Székely
Roland

Szilágyi
Glória Réka

Kovács
Ádám

Török
Zsófia

Kabai
Vivien

Vida
Lívia Edit

Vinnai
Viktor

Osztályfőnök: Rák Tiborné
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11.D Osztályfőnök: Dr. Onderné Szilágyi Tímea

Ali
Hádi

Aranyos
János

Dauda
Péter

Kiss
Dóra

Lippai
Maja Fanni

Mikovics
Ákos

Nagy
Annamária

Pájer
Stefánia

Sajben
Erik

Sajtos
Alexandra

Sápi
Anna

Szabó
Gergő

Szilágyi
Péter Márk

Szűcs
Nóra

Tóth
Melinda Sára

Baranyi
Boglárka

Chrabák
László

Csontos
Tamás

Dezső
Dávid

Fülöp
Gergő

Hegedűs
Zsófia

Jóvári
Krisztina

Keresztessy
Gitta Petra

Könnyű
Eszter

Köröskényi
Laura

Kriston
Anna

Láposi
Viktória

Lipcsei
Ádám

Márki
Anett Neszta

Mészáros
Marcell

Mező
Dániel

Mihalik
András

Banner
Bálint

Diczkó
Zsombor

Makrai
Benedek

Vasenszki
Ádám Soma

Vén
Krisztina
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12.A Osztályfőnök: Koncz István

Balla
Benjamin

Péter

Balogh
Ferenc

Balyi
Márk

Bélteczky
Bence

Benke
Bence

Drabancz
Áron István

Kiss
Nikoletta

Komoróczy
Zsuzsa

Kovács
Gábor Valentin

Kozma
József

Orosz
Márton

Parragh
Gergely

Sipeki
Dániel

Soltész
Ákos

Stekler
István

Szabó
Bence

Szabó
Dóra

Szabó
Lázár

Szászi
Bence

Vaskó
Dóra

Zékány
Kristóf

Szép
Edit

Tímári
Attila

Tóth
Júlia

Tóth
Márton Levente

Törő
Ákos

Fodor
Ádám András

Huttman
Balázs

Jávor
Norbert Gergő

Karóczi
Ádám
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12.B Osztályfőnök: Vass Mihályné

Bagonyi
Evelin

Barna
Kinga

Bartha
Alíz

Béres
Evelyn

Bóka
Viktória

Bordás
Benjámin

Dohos
Dóra

Donka
Dániel

Fázsi
Zseni Ágnes

Forgó
Eszter

Hanyik
Richárd

Ilosvai
Noémi

Joó
Réka Annamária

Kardos
Zsuzsa

Kovács
Klaudia Barbara

Kovács
Zsófia

Málik
Vivien

Márton
Lili

Molnár
Dávid

Németh
Dominik

Nevelő
Dávid

Oláh
Rebeka Tímea

Piószegi
Dóra

Pócs
Martina

Rusznyák
Szabolcs

Sarkadi
István

Simon
Éva

Sónyák
János

Fehér
Vivien

Koklács
András

Szántó
Andor

Szilasi
Bence

Tóth
Nikoletta

Urbin
Bence

Veres
Anriett Claudia
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12.C Osztályfőnök: Konczné Végh Leona

Balla
Vivien Mária

Baranya
Gábor

Berecz
Nikolett

Biszku
Barbara Ildikó

Bukovics
Bianka Éva

Czakó
Erik

Cser
Anita

Csernijenko
Patrícia

Csordás
Marcell

Gáspár
Balázs

Gulyás
Gabriella

Harman
Klaudia Gréta

Horváth
Réka

Katona
Viktória

Kiléber
Edit

Kovács
Erik

Leveleki
Zsuzsanna

Nagy
Dalma

Nyitrai
Beatrix

Pató
István

Popovics
Márkó

Rebenku
Hajnalka

Szilágyi
Cintia

Telecki
Kornélia

Teski
Sarolta Tinka

Tóth
Réka

Türk
Fanni

Vajda
Flóra Vanda

Aranyász
Angéla

Nagy
Petra

Vári
Nikoletta

Varkoly
Eszter

Vass
Vivien

Vida
Richárd János

Zsoldos
Tamás
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12.D Osztályfőnök: Paluskáné Muri Erika

Bárány
Ildikó

Béres
Kamilla Éva

Filkó
Kinga

Matyasovszki
Márk

Szemerszki
Dóra Evelin

Varga
Zsuzsanna

Kakuk
Ádám

Bernáth
Kinga

Bessenyei
Bea Borsika

Danku
Annamária

Fazekas
Bence

Gaál
Bálint

Giba
Roland

Hadi
Sarolta

Horváth
Fanni Mara

Jakab
Máté

Kardos
Péter

Kerekes
Norbert Gyula

Kónya
Zsanett Nikolett

Kövér
Bálint Máté

Kruták
Szimonetta

Virág

Nagy
Mátyás

Nagy
Sára

Puskás
Attila

Szabó
Anna

Szendrei
Domonkos

Szentmiklóssy
Marietta Klaudia

Tóth
Krisztina

Varga
Yvett

Pinte
Zsófia

Varjasi
Norbert

Vityi
Alexandra

Zámbori
Balázs
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