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A 2020/21. ÉVI TANÉV

ILYEN VOLT

Az igazgató szemével
Kedves Olvasó!
Az Évkönyv egyik szerkesztője arra kért, hogy írjam meg, milyennek láttam ezt - az immár másodízben
hagyományosnak nem nevezhető - tanévet, s hagyjam az adatokat, számokat (az szerepelni fog úgyis
egy másik írásban), bátran legyek szubjektív. Idézzem fel azokat a pillanatokat, amelyekre illenek az alábbi
jellemzők: a számomra leginspirálóbb,  legörömtelibb, legsikeresebb, legmeghökkentőbb, legkétségbeejtőbb,
legelszomorítóbb,  legfájóbb,  legváratlanabb,  legreménytelibb, legértékesebb… Hát íme:
A leginspirálóbb: A 12. évfolyamos szülők aktív magja még áprilisban megkeresett, hogy elég volt a
digitális világból, ők bizony valóságos ballagást szeretnének. Mindegy, hogy mikor, de ők integetni, könnyezni,
vendégeket hívni akarnak, s azt, hogy gyermekeik valóságosan is búcsúzhassanak az iskolától, gyermekkortól.
Amikor időnyerés céljából hümmögtem, és kitérő válaszokat adtam, akkor azt mondták, hogy ez kevés: itt
és most állapodjunk meg az időpontban. Kisvártatva mentő ötletem támadt, néhány nap haladékot kértem
és kaptam a tantestülettel való egyeztetésre. Így végül két ballagásra került sor, egy virtuálisra és egy
valódira. Nem bántam, hogy két ballagási beszéden kellett törni a fejemet.Az előkészítők megteltek, a tanulók
felvételiztetése megtörtént, megítélésem szerint ígéretes képességű és motivációjú 7. és 9. osztályokkal
vághattunk neki az új tanévnek.
A legörömtelibb élményem az volt, amikor hosszú digitális oktatás után ismét találkozhattam a
tanítványainkkal az iskola udvarán iskolagyűlésen. Erre csak májusban került sor. Ekkor adhattuk át végre az
osztályzenei (korábban éneklési) versenyen nyert jutalmakat. Nagyon nagy örömmel láttam, hogy mennyire
boldog mindenki, hogy ismét együtt lehetünk, és mennyire örül mindenki a mások sikerének is. Ekkor hirdettük
ki az iskolai floorball bajnokság eredményeit is.
A legsikeresebb:  Igazi sikernek könyvelem el, hogy a digitális oktatás keretei között minden nehézség ellenére
is (eszközök, informatikai tudás, digitális csatornák, hosszú idő eltöltése a számítógép előtt) tanulók, tanárok
egyaránt helytálltak a tanítás-tanulás folyamatában. Nem csak helytálltak, de olyan eredményeket értek el
közös munkával, amelyet minden belső és külső szemlélő megsüvegelhet: iskolai átlagok, versenyeredmények,
100 legjobb középiskola közötti helyezés, stb… .
Amire a legbüszkébb vagyok: Tanulói ötlet, piackutatás, tervezés és megvalósítás nyomán diákjaink nem
csak janusos pólót, pulóvert, hanem janusos maszkot is viselhettek, amikor szükségük volt rá.
A legmeghökkentőbb: 12. osztályos diákok kérték, hogy bár nem kötelező számukra a jelenléti oktatás, ők
szeretnének bejönni az iskolába, hogy dolgozatot írjanak.
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A legkétségbeejtőbb: A tanárok és tanulók egymás iránti bizalomhiánya. A kollégáim egy csoportja nehezen
emésztette meg, hogy a diákok a számonkéréseknél kihasználják, hogy a digitális térben együttműködhetnek
egymással. A diákok egy csoportja nehezményezte, hogy a tanárok mindenkiről a meg nem engedett, ám a
digitális oktatatás keretein belül lehetővé váló eszközök használatát tételezik fel. Kétségbeejtő számomra,
hogy a fennálló ellentmondást nem tudtam feloldani.
A legelszomorítóbb: Mindig a visszafordíthatatlan események a legelszomorítóbbak számomra. Idén három
tanulónk édesapja vagy édesanyja hunyt el. Végtelenül szomorú ezért a szívem. Ezt nem lehet megváltoztatni,
de igyekszem minden segítséget megadni a számukra.
A legfájóbb: A legfájóbb mindig az, amikor diák a diákot, tanár a diákot, diák a tanárt bántja. Ezekre több
esetben is sor került az elmúlt tanévben. Ez akkor a legfájóbb, ha nemcsak szóban, hanem a közösségi
fórumokon is megtörténik. A felmerülő problémákat nem így kell rendezni. Ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell
a következő tanévben.
A legváratlanabb: Vörösné Keller Henrietta tanárnő távozása gimnáziumunkból. Kiváló felkészültségű,
nagyszerű pedagógus távozott személyében iskolánkból. Nagyon sajnálom távozását, nehéz lesz pótolnunk
Őt. Mindig is tudtam, hogy ez egyszer bekövetkezik, de nagyon váratlanul ért, hogy most került rá sor.
A legreménytelibb: Kezdő évfolyamaink kiváló képességű tanulókkal teltek meg. A DÖK- választáson
példamutató és kiváló szervezőkészséget tanúsító diákok kaptak bizalmat társaiktól. Egy kiemelkedő tanári
karnak állhatok még rövid ideig az élén. Két páratlan képességű és teljesítményű helyettes támogatja
munkámat. A technikai dolgozók szakértelméhez és elkötelezettségéhez nem férhet kétség. Ha mindenki
velem, akkor ki ellenem?
Ami számomra a legértékesebb volt: Csak néhány tanuló távozott iskolánkból a ránk bízottak közül.

										Ritter Attila

intézményvezető
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A számok tükrében

Osztályzatok, százalékok, helyezések az iskola különleges világát nem írhatják le teljes egészében,
jóllehet ráirányítják a figyelmet a képzési területek eredményességére, az osztályközösségek tanulmányi
előmenetelére. Az adatsorok összehasonlíthatóvá teszik iskolánkat más köznevelési intézményekkel, ezért az
Évkönyvben a felsőoktatási felvételi eljárás, valamint az országos mérések eredményeit is megjelentetjük. A
2020/21. évi tanévben ismét hosszú hónapokra áttértünk a tantermen kívüli, digitális oktatásra. A kihívások
ellenére az iskola tanulmányi és az érettségi eredményei növekedtek az elmúlt tanévek emelkedő tendenciáját
követve. A kiemelkedő értékek mögött a nevelőtestület és a diákság közös munkája áll.
A felsőoktatási felvételi eljárás során a tavalyi (2019/20. évi tanév) 12. évfolyamos tanulóink 88,7%-át
vették fel az általuk megjelölt, döntően magyarországi felsőoktatási intézményekbe. Néhány tanuló a
szakképzésben tanul tovább, vagy a munka világában keresi útját. Az alábbi táblázat részletezi osztályonként
a felvételi eredményességet.
Osztály

12.A

12.B

12.C

12.D

Osztályfőnök

Darázs Ágnes

Dr. Almásiné
Balatinácz Éva

Juhász László

Szűcs Ibolya

Osztálylétszám

36

34

23

22

Felvett tanulók
aránya (%)

88,8%

100%

69,5%

90,9%

1. helyen felvett
tanuló (fő)

27

30

14

17

2. helyen felvett
tanuló (fő)

4

3

2

2

3. helyen felvett
tanuló (fő)

1

1

0

1

nem tanul
tovább
felsőoktatásban
(fő)

0

0

6

2

külföldi
egyetemen
tanul tovább
(fő)

4

0

1

0
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A HVG által 2020 novemberében megjelentetett 100 legjobb gimnázium rangsorában a Pécsi Janus
Pannonius Gimnázium a 49. helyet érte el. Baranya megye középiskolái közül egyedüliként kerültünk be
a legjobb 100 gimnázium közé. A helyezés számításakor a 2019-ben érettségizett osztályok és a 2019. évi
országos kompetenciamérés eredményeit vették figyelembe.

Az EFOP 3.2.4. pályázat által biztosított, illetve az iskolai alapítvány által beszerzett notebookok használatával
végezték munkájukat. A digitális munkarendben – az előző tanév gyakorlatának megfelelően - a kontaktórák
számát a tantárgy heti óraszáma alapján határozta meg az intézményvezetés. (pl. heti 4 óra = 3 kontakt és 1
nem kontaktóra) A nem kontaktórákon feladatkiosztás (gyakorlás, ismétlés) révén végeztek munkát a tanulók.

Az országos kompetenciamérés (8. és 10. évfolyam) és az idegen nyelvi mérés (8. évfolyam) felmérései
2020-ban a járványveszély miatt elmaradtak.

2021. március 8 – május 10. között a 7 –8. évfolyamok is digitális munkarendben tanultak. Az intézmény
tanulói kérésre biztosította a szükséges informatikai eszközöket.

A 7. C, 7. D, 9. A és 9. B osztályok a Nemzeti alaptanterv 2020 alapján készült helyi tantervek szerint
kezdték meg a tanulmányaikat. A tantárgyak tartalmi elemeinek módosulása, az új tankönyvek használata a
pedagógusoktól az évek alatt kialakult rutinjuk újragondolását követelte meg. (Vannak tantárgyak, amelyekből
egyelőre még nincs tankönyv, vagy a bennük lévő komoly szakmai hiányosságok jelentenek problémát.) Az
oktatási kormányzat 2021 elején nyilvánosságra hozta az érettségi vizsga általános követelményeit. 2021
áprilisában az érettségi vizsga részletes követelményeihez szakmai véleményt lehetett megfogalmazni
az Oktatási Hivatal honlapján 1500 karakterben. A véglegesített részletes követelmények még nem láttak
napvilágot.
Intézményünkben a 2020/2021. évi tanév kiemelt célja volt a tanulók eredményes továbbhaladásának
biztosítása, valamint a nevelő-oktató munka biztonságos körülményeinek megteremtése.
Tartva a pandémia miatt a digitális munkarend elrendelésének lehetőségétől, 2020 augusztusában
aktiváltuk az ingyenes G Suite for Education (Google alkalmazások gyűjteménye) rendszerét, amelyben
minden osztálykeretben vagy tanulócsoportban tanított tantárgy számára digitális tantermet hoztunk létre.
A Google Tanteremben, a beépített Meet alkalmazással a résztvevők kamerán keresztül csatlakozhatnak
az „élő beszélgetéshez”, a tanórához. A tanulók és pedagógusok iskolai felhasználóként hozzáférnek egyéb
szolgáltatásokhoz is (levelezés, tárhely, naptár stb.).
Tanévkezdéskor minden tanteremben elhelyeztünk kéz- és felületfertőtlenítő folyadékot, valamint először
csak a közösségi terekben, novembertől a tanítási órák alatt is kötelező volt a maszk viselése.
A járvány (igazolt beteg vagy szoros kontakt) miatt szeptember és október folyamán 4 osztály (9. évfolyam)
számára rendelte el az Operatív Törzs javaslatára az EMMI a digitális munkarendet – mindössze néhány
napra. A hatósági karanténba került pedagógusok digitális felületen végezték munkájukat a részben digitális
munkarendben, s részben a jelenléti oktatásban tanuló osztályokkal. Utóbbi esetben egy NOKS-munkatárs
biztosította a tanulók felügyeletét.
A tanév további részében is történtek (a járványhoz köthető) tanulói megbetegedések a jelenléti (tantermi)
oktatásban tanuló 7-8. évfolyamon, azonban a szülők felelős hozzáállása miatt már a fertőzés gyanúja esetén
otthon tartották a diákokat. Osztályközösségek így nem kerültek digitális munkarendbe.
A kormány 2020. november 11-től rendelte el a középiskolai évfolyamok számára az online oktatást,
így 16 osztály folytatta tanulmányait digitális munkarendben, a 7. és 8. osztályosok azonban továbbra is
tantermi oktatásban részesültek. A pedagógusok harmada kizárólag otthonról végezte munkáját, mert a 9-12.
évfolyamokon tanított. A 7-8. évfolyamokon tanító tanárok azokon a tanítási napokon, amikor az iskolában
volt órájuk a 7-8. évfolyammal, a rendelkezésre álló szabad termekből oktatták a 9-12. évfolyamos osztályokat.

« Ilyen volt a 2020/21. évi tanév

‹

12

›

Alma mater »

A digitális munkarend bevezetése a tanulói tevékenységek fajtái és az értékelés validitása szempontjából
jelentett a pedagógusok számára többletterhelést (a digitális tananyagok értelmes használata, önálló tanulói
tevékenységek tervezése és értékelése, a számonkéréshez digitális mérőeszközök készítése és értékelése
stb.). A tanulók és a tanárok számára az ülőmunka idejének megnövekedése fizikai, az otthoni bezártság
mentálhigiénés terhelést jelentett.
A tehetséggondozó és felzárkóztató szakkörök a jelenléti oktatásban és a digitális munkarendben is
folyamatosan működtek. Az énekkar és a néptánccsoport az online térben érdekes zenei feladatok, otthoni
gyakorlás révén folytatta tevékenységét. A mindennapos testnevelés foglalkozásait a 7-8. évfolyam számára
az iskolában megtartottuk (a jelenléti oktatás idején). A testnevelésórákon a 7-8. évfolyam részére a tornatermi
és sportelméleti foglalkozások heti váltásával kerültük el a csoportosulást az öltözőben és a teremben. A 9-12.
évfolyamok számára a hetente kiadott, otthon elvégezhető edzéstervek, illetve a sportelméleti és -történeti
ismeretbővítés révén valósultak meg a testnevelés- és mindennapos testnevelésórák.
2021. május 10-én öt évfolyam tért vissza a jelenléti oktatásba. A maszk viselése a tanórák alatt és a
közösségi terekben továbbra is kötelező volt. Egyéni tanulói fertőződések ezt követően is voltak kis számban,
azonban a korai otthoni izoláció miatt nem terjedt a járvány az iskolában.
A felsőbb évfolyamok – az előző tanévet is beleszámítva – összesen 10 hónapot töltöttek digitális
munkarendben, ami elsősorban a felsőfokú továbbtanulásra készülők számára jelentett kihívást. A végzős
évfolyamnak az előző tanévben nem volt lehetőség előrehozott érettségi vizsgát tenni, és az online nyelvvizsga
feltételeinek elhúzódó kialakítása miatt többször is kénytelenek voltak újratervezni a pályaválasztási
stratégiájukat. A 2020/21. évi tanév őszi vizsgaidőszakában a végzősök közel fele tett előrehozott érettségi
vizsgát (főleg élő idegen nyelvekből).
A Pedagógiai programban rögzített tanulmányok alatti vizsgákat (osztályvizsgák) megtartottuk a járványügyi
szabályok figyelembe vételével. A diákok nagyon komolyan vették a felkészülést. A vizsgahelyzetben nagyon
sokat tanulhattak önmagukról, a felkészülés és a vizsga eredményességét növelő stratégiákról.
A járványhelyzet miatt az iskolavezetés nem rendelt el tanítás nélküli munkanapot vagy rendkívüli szünetet.
A tehetséggondozás és versenyeztetés jelentős többletmunkát jelentett a nevelőtestület nagy részének.
A felkészülés a járványhelyzetben komoly feladatok elé állította a diákokat és a pedagógusokat egyaránt.
A szakkörök számára létrehozott virtuális tantermekben délután, este vagy hétvégén zajlott a munka. A
versenynaptár folyamatosan változott az időpontok állandó módosítása miatt. A szervezők és felügyelő
tanárok többször is kénytelenek voltak az ügyeleti beosztást átdolgozni. A versenyek döntő többségét
személyes jelenléttel rendezték. Az online versenyek közül néhányszor azt tapasztaltuk, hogy a szervező által
meghatározott digitális mérőeszközök (pl. Redmenta) nem bírták a terhelést, illetve a diákoknak nem volt
jártasságuk ezen felületek használatában.
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Tanulmányok

1128 db tantárgyi dicséret (8. D osztályban 100 db, 12. C osztályban 78 db, 10. C osztályban 77 db) született.
14 tanuló 9 vagy 10 tantárgyi dicséretben részesült.

A tanév végi állapot szerint a tanulói létszám 623 fő, ebből egy tanuló szüneteltette jogviszonyát külföldi
tanulmányok miatt és egy tanuló egyéni munkarendben tanult.
A tanulmányi munka értékelésekor a tanulók év végi jegyeit vettük figyelembe, tehát nem az átlagok
átlagával számoltunk. Az iskola tanulmányi átlaga 4,5, amely 0,02-del csökkent az előző tanév végéhez képest.
Szignifikáns változás tehát nem történt az előző tanév év végi eredményéhez képest. Az eredményesség
mögött azonban azt is érzékelni kell, hogy a motiváció fenntartása érdekében a pedagógusok jóval nagyobb
mértékben adtak jeles értékelést az önállóan végzett tanulói munkára, illetve a félévi és év végi értékeléskor
is jóindulattal osztályoztak.
A három legmagasabb osztályátlagot a 12. B, 12. D és a 7. C érte el. A 12. B az első félévben is az élen állt, a 12.
D a 6. helyről emelkedett a második helyre eredményének 0,15-os növekedésével. A 7. C osztály a félévi 4,5-es
átlagát növelte 4,61-re, így kimagasló teljesítményt nyújtva kezdte meg középiskolai tanulmányait. A 4,5-es
iskolai átlagot 12 osztály érte el. A négy kezdő osztályból három elérte vagy túlteljesítette ezt. A többi osztály
eredménye szoros rendben követi egymást, minimális különbségek vannak. A legalacsonyabb osztályátlag
4,38. Az egyes osztályok tanulmányi eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.

DÍCSÉRETEK (1128 DB)

Bukás: 2 fő történelem, 1 fő német nyelv, 1 fő matematika, 1 fő biológia tantárgyakból kapott elégtelen.

OSZTÁLYÁTLAGOK (4.5)
Az összes osztályzatból (tehát nem a tantárgyi átlagok átlagából) számított iskolai tantárgyi átlagokat az
alábbi táblázat foglalja össze.
Tantárgyi átlagok
Magatartás

4,82

Biológia- egészségtan

4,29

Szorgalom

4,43

Földrajz

4,61

Irodalom

4,29

Ének-zene

4,78

Magyar nyelv

4,27

Vizuális kultúra

4,73

Félévkor 49 tanuló, a tanév végén 105 tanuló kitűnő bizonyítványt kapott. 112 tanuló jeles értesítőt vihetett
haza (a tanulók 27%). A tanulók 57%-a egyéni tanulmányi eredménye 4,5 vagy 4,5 feletti. Egy tanuló egyéni
tanulmányi eredménye 3,0 alatt van.

Angol nyelv 1

4,77

Mozgóképkultúra és
médiaismeret

4,77

Német nyelv 1

4,49

Művészetek

4,51

Angol nyelv 2

4,76

Informatika

4,88

KITŰNŐ TANULÓK (105 FŐ)

Német nyelv 2

4,45

Életvitel és gyakorlat

4,71

Francia nyelv 2

4,56

Etika

4,96

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek

4,31

Hit- és erkölcstan

5,0

Matematika

4,15

Testnevelés és sport

5,0

Fizika

4,38

Tanulmányi átlag

4,5

Kémia

3,89

Nem változott szignifikánsan az iskolai tanulmányi eredmény az előző tanév év végéhez képest.
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MAGATARTÁS (4.79)

Nyelvvizsga
2020/21. TANÉV (11-12. ÉVFOLYAM)
Osztály

SZORGALOM (4.51)

ANGOL

NÉMET

B2

C1

B2

11. A

4

4

1

11. B

3

5

5

FRANCIA
C1

11. C

5

7

3

11. D

14

3

4

12. A

11

13

13

3

12. B

15

14

7

1

12. C

17

15

6

12. D

15

14

9

B2

HORVÁT
C1

B2

C1

1
1
2

1

1

2

Az országos kompetenciamérés (8. és 10. évfolyam) és az idegen nyelvi mérés (8. évfolyam) felméréseit
2021 májusában megrendezték. Az idegen nyelvi felmérés (olvasott és hallott szöveg értése) eredményeit
a honlapon közzétettük. Angol nyelvből 48 tanuló vett részt a felmérésben. Közülük 16 tanuló maximális
pontszámot ért el. Az angol nyelvi felmérés átlaga 94%. Német nyelvből 16 tanuló vett részt a felmérésben,
ennek átlaga 90%.

.

A felsőoktatási felvételi eljárásban ismét lemondtak a nyelvvizsgáról (B2 szint) mint a felvételi egyik
alapfeltételéről. Ennek ellenére továbbra is fontosnak tartjuk tanulóink ösztönzését nyelvtudásuk felmérésére
akkreditált nyelvvizsga-rendszerek által. Annál is inkább, mert közép- és felsőfokú nyelvvizsgáért többletpontra
jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárásban.
Nyelvvizsga
2020/21. TANÉV (9-10. ÉVFOLYAM)
Osztály

ANGOL
B2

NÉMET
C1

B2

9. A

1

9. B

3

9. C

1

9. D

1

10. A

3

1

10. B

5

5

10. C

4

2

1

10. D

6

3

1

« Ilyen volt a 2020/21. évi tanév

FRANCIA
C1

B2

HORVÁT
C1

B2

PORTUGÁL
C1

B2

1

1
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12. A osztály

Az érettségi vizsga

Kitűnő: 10 fő, Jeles: 3 fő
Nyelvvizsga: Angol: 17, Német: 4 Francia: 2 Horvát: 1

Osztályátlag: 4,53

A 2020/21. évi tanév őszi érettségi vizsgaidőszakában a végzős tanulók nagy számban jelentkeztek
előrehozott érettségi vizsgára egy-egy tárgyból, de volt olyan diák is, aki három tárgyból kívánt vizsgázni.
Tanulóink kimagasló eredményt értek el.
A tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 120 tanuló tett rendes érettségi vizsgát. Az áprilisi jogszabálymódosítás miatt a vizsga előtt három héttel kellett újratervezni a felkészülés utolsó időszakát, hiszen a
szóbeli vizsgákat – néhány kivétellel – nem tartották meg. Ha a döntés korábban született volna meg, számos
tantárgy (magyar nyelv és irodalom, élő idegen nyelvek, történelem) érettségi felkészítő munkáját másként
tervezték volna a szaktanárok. A szóbeli vizsga elmaradása miatt az ismétlés és a gyakorlás során teljesen
más témaköröket vagy feladattípusokat helyeztek volna előtérbe.
Középszintű testnevelésből a gyakorlati és a szóbeli vizsgát is megtartották, ami két vizsgázót érintett. A
gyakorlati vizsgára személyes jelenléti foglalkozásokon készültek a vizsgázók az iskolában heti egy alkalommal.
Az emelt szintű vizsgajelentkezések száma a rendes érettségi vizsgára jelentkező tanulók esetében 196 volt
(beleértve a korábban teljesített emelt szintű vizsgákat is). A felsőoktatási felvételi eljárás kötelező feltétele
emelt szintű vizsgaeredmény legalább egy tantárgyból. Ez a feltétel indokolja a jelentkezések magas számát.
A végzős évfolyam több mint fele kettő emelt szintű tantárgyból érettségizett.

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Német nyelv

Francia nyelv

5

4

3

2

1

ÁTLAG

Közép

12

Emelt

2

Közép

15

Emelt

1

Közép

11

Emelt

%-OS ÁTLAG

16

1

0

0

4.38

77.31

0

0

0

0

5

86.00

9

6

0

0

4.30

75.63

0

0

0

0

5

82.00

12

3

1

0

4.22

72.30

4

0

0

0

0

5

74.00

Közép

3

0

0

0

0

5

95.67

Emelt

17

0

0

0

0

5

85.94

Közép

6

1

0

0

0

4.86

89.29

Emelt

4

1

0

0

0

4.80

81.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

2

0

0

0

0

5

79.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

1

0

0

0

0

5

94.00

Közép

3

0

1

0

0

4.50

79.75

Emelt

1

2

0

0

0

4.33

61.67

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

5

1

0

0

0

4.83

82.33

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

2

1

0

0

0

4.67

74.33

Közép

1

3

1

0

0

4

69.60

Emelt

3

0

0

0

0

5

72.33

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

0

2

0

0

0

4

51.00

TELJES ÁTLAG

4.42

4.32

4.58

5

4.83

5

Az érettségi vizsga
Horvát nyelv

Osztály

Átlag

Kitűnő

Jeles

12. A

4,53

10

3

12. B

4,62

11

5

12. C

462

9

7

12. D

4,74

11

8

Összesen

4,63

41

23

Informatika

Biológia

Kémia

A négy végzős osztály alapján az intézmény érettségi átlaga 4,63. A 120 vizsgázó közül 41 vehetett
át kitűnő, 23 jeles bizonyítványt. A részletes eredményeket a statisztikai táblázat tartalmazza.
A kiemelkedő eredmények mögött legalább három tényező biztosan szerepet játszik: a felkészítőmunka
alapossága, a diákok továbbtanulás iránti elkötelezettsége és az írásbeli feladatlapok összeállítóinak korrektsége.
Perger Attila

« Ilyen volt a 2020/21. évi tanév

‹

18

›

Alma mater »

Földrajz

Fizika

Emberismeret és etika

Közép

5

1

0

0

0

4.83

90.33

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00
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12. B osztály

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

12. C osztály

Kitűnő: 11 fő, Jeles: 5 fő
Nyelvvizsga: Angol: 12, Német: 4

Osztályátlag: 4,62

5

4

3

2

1

ÁTLAG

%-OS ÁTLAG

Közép

15

14

1

0

0

4.47

75.93

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00

Közép

8

4

0

0

0

4.67

82.42

Emelt

16

0

2

0

0

4.78

77.33

Közép

13

9

7

0

0

4.21

71.72

Emelt

1

0

0

0

0

5

81.00

TELJES ÁTLAG

4.47

4.73

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem
4.23
Angol nyelv

Angol nyelv

Közép

4

1

0

0

0

4.80

87.00

Emelt

7

0

0

0

0

5

82.14

Francia nyelv

Biológia

Fizika

Közép

3

1

0

0

0

4.75

85.25

Emelt

2

0

0

0

0

5

86.5

Közép

0

0

1

0

0

3

48.00

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00

Közép

0

1

0

0

0

4

78.00

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00

Közép

7

0

0

0

0

5

86.29

Emelt

2

1

0

1

0

4

67.75

4.83
Francia nyelv

3

4

Biológia

Kémia

Fizika
4.64
Informatika

Földrajz

Közép

2

0

0

0

0

5

89.00

Emelt

1

0

0

0

0

5

85.00

Testnevelés

Közép

0

1

0

0

0

4

70.00

Emelt

12

1

0

0

0

4.86

76.50

Közép

1

0

0

0

0

5

97.00

Emelt

0

0

0

0

0

0

0,00
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4

3

2

1

ÁTLAG

Közép

19

Emelt

1

Közép

%-OS ÁTLAG

10

1

0

0

4.60

78.97

0

0

0

0

5

87.00

14

7

3

2

0

4.27

77.65

Emelt

5

0

0

0

0

5

79.20

Közép

12

9

5

0

0

4.27

75.34

Emelt

4

0

1

0

0

4.60

69.00

Közép

20

1

0

0

0

4.95

92.90

Emelt

11

2

0

0

0

4.85

79.77

Közép

2

2

0

0

0

4.50

78.25

Emelt

2

0

0

0

0

5

94.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

1

0

0

0

0

5

85.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

7

1

0

0

0

4.88

79.13

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

2

3

0

0

0

4.40

79.13

TELJES ÁTLAG

4.61

4.39

4.32

4.91

Közép

2

2

0

0

0

4.50

76.65

Emelt

4

0

0

0

0

5

91.75

Közép

1

1

0

0

0

4.50

84.50

Emelt

3

0

0

0

0

5

88.30

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

2

0

0

0

0

5

74.50

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

1

0

0

0

0

5

97.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

6

0

0

0

0

5

96.00

4.67

5

4.88

4.40

4.75

4.83

5
Földrajz

Informatika

5

4,92
Német nyelv

Német nyelv

Kitűnő: 9 fő, Jeles: 7 fő
Nyelvvizsga: Angol: 11, Német: 2, Francia: 1

Osztályátlag: 4,62

4.80
Dráma

5
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Emberismeret és etika
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12. D osztály

Kitűnő: 11 fő, Jeles: 8 fő
Nyelvvizsga: Angol: 13, Német: 2

Osztályátlag: 4,74

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Német nyelv

Informatika

Földrajz

Ének-zene

Biológia

Kémia

Fizika

Testnevelés

Emberismeret és etika

5

4

3

2

1

ÁTLAG

%-OS ÁTLAG

Közép

14

14

0

0

0

4.50

79.96

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00

Közép

12

4

2

0

0

4.56

81.67

Emelt

10

0

0

0

0

5

81.10

Közép

13

8

0

0

0

4.62

79.10

Emelt

5

2

0

0

0

4.71

70.00

Közép

2

1

0

0

0

4.67

91.00

Emelt

13

0

0

0

0

5.00

85.07

Közép

4

2

1

0

0

4.43

76.61

Emelt

2

1

0

0

0

4.67

72.00

Közép

2

0

0

0

0

5

86.50

Emelt

2

0

0

0

0

5

94.50

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

1

0

0

0

0

5

95.00

Közép

0

1

0

0

0

4

71.00

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

5

0

0

0

0

5

85.20

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

2

0

0

0

0

5

75.00

Közép

0

0

0

0

0

0

0.00

Emelt

1

0

0

0

0

5

96.00

Közép

1

0

0

0

0

5

96.00

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00

Közép

1

0

0

0

0

5

96.00

Emelt

0

0

0

0

0

0

0.00
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Az eseménynaptár szerint
AUGUSZTUS
25. Nevelőtestületi értekezlet
26. Javító- és osztályozó vizsgák
Pillanatképek a szecskaavatóról

Leánykar

28. Közösségépítő foglalkozásokat tartottunk a 7. C, 7. D, 9. A és 9. B osztályok számára.
Tanévnyitó ünnepély
31. Az előző tanév végén a pandémia miatt csak bizonyítványosztás volt, ezért a jutalmakat az évnyitón
adtuk át. Az énekkar az Illés együttes Újra itt a nagy csapat c. számával köszöntötte a diákokat és
a pedagógusokat.

SZEPTEMBER
A tanév első napja
1.

Iskolatörténeti vetélkedőt rendeztünk a 7. C, 7. D, 9. A és 9. B osztályoknak Valusek Andrea tanárnő
és Dancsó Beáta tanárnő vezetésével.

7.C

14:00 Nevelőtestületi értekezlet
2. Tűz- és balesetvédelmi oktatás (iskolarádió)
15. Nevelőtestületi értekezlet
18. Szecskaavatás az iskolaudvaron
21-24.

A Bécsben rendezett Junge Donaubrücken elnevezésű nemzetközi ifjúsági táborban 4 diák vett
részt szeptember 16-20. között. A csoportot Szalainé Wéber Mária tanárnő kísérte.

22 Szülői értekezlet valamennyi osztály számára
23. Színházi nevelés: a Jónás könyve c. előadás a 11. évfolyam diákjai számára (tantermi színház)

7.D

26. Négyosztályos (beiskolázási) nyílt nap
Digitális munkarend a karanténban lévő 9. C és 9. D osztályok számára október 3-ig.
28. Négyosztályos előkészítők kezdete az általános iskolai diákok számára matematikából, angol és
német nyelvből. Iskolánk pedagógusai heti rendszerességgel online foglalkozásokat tartottak az
általános iskolai tanulóknak.
29.

Írásbeli próbanyelvvizsga angol nyelvből
Színház nevelés: Jónás könyve c. előadás a 12. D osztály számára (tantermi színház)
9.A
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OKTÓBER

NOVEMBER

A Zene világnapjáról osztályszinten emlékeztünk meg (a csoportosulás tilalma miatt). A diákok ünnepi
faliújságra írták fel a zenével kapcsolatos gondolataikat. A szünetekben zenés kívánságműsort
1. játszott az iskolarádió. Szervező: Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.
Szóbeli próbanyelvvizsga angol nyelvből

4. Online megyei angol és német nyelvi verseny (8. évfolyamos általános iskolai tanulóknak)

3. Hatosztályos (beiskolázási) nyílt nap
5.

Írásbeli próbanyelvvizsga német nyelvből

5.

A Bánk bán c. előadást tekintették meg az érdeklődő diákok és tanárok a Pécsi Nemzeti Színházban.

6. Az aradi vértanúkra Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnő emlékezett a hangoson keresztül.

Online megyei matematikaverseny (6. és 8. évfolyamos általános iskolai tanulóknak)
14:00 – 17:00 Fejér Lipót Matematikaverseny (megyei forduló)

6. Az elveszett Csontváry c. előadást tekintette meg a 10. A osztály a Pécsi Nemzeti Színházban.
9. Az érettségi dolgozatok megtekintése.

7. Szóbeli próbanyelvvizsga német nyelvből
Hatosztályos előkészítők kezdete az általános iskolai diákok számára matematikából és magyar
9. nyelvből. Iskolánk pedagógusai heti rendszerességgel online foglalkozásokat tartottak az általános
iskolai tanulóknak.
13.

A HVG által megjelentetett 100 legjobb gimnázium rangsorában a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
a 49. helyet érte el. Baranya megye középiskolái közül egyedüliként kerültünk be a legjobb 100
gimnázium közé. A helyezés számításakor a 2019-ben érettségizett osztályok és a 2019. évi országos
kompetenciamérés eredményeit vették figyelembe.

Rendhagyó nyelvtanóra Nádasdy Ádám nyelvésszel, műfordítóval a 12. évfolyam számára a virtuális
tanteremben.

10. 9. A és 9. B osztályokban tanító pedagógusok online értekezlete a Tanári szoba virtuális tanteremben.
11.

12-14. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák.
20.

Színházi nevelés: az (anti)Hős c. tantermi színházi előadás a 10. B osztály számára.
14. Az iskolai népdaléneklési versenyen bemutatkoztak tehetséges diákjaink. A zsűrit Hám Bernadett
tanárnő és Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő alkotta.
16. Színházi nevelés: az (anti)Hős c. tantermi színházi előadás a 10. A osztály számára.
Az érettségi vizsga őszi vizsgaidőszakának kezdete. Az írásbeli vizsgák október 16-30. között
16.
zajlottak.

A tantermen kívüli, digitális munkarend kezdete a 9 - 12. évfolyamok számára. A digitális munkarend
május 10-ig tartott.
A 11. évfolyam számára a PTE-KTK által szervezett virtuális Campus látogatás (pályaorientációs nap)
Az (anti)Hős c. tantermi színházi előadás (egy pesti srác szemével az 1956-os forradalom)

23. A megyei versenyek (angol és német nyelvek, matematika) eredményhirdetése az iskola honlapján
24. A Fejér Lipót Matematikaverseny eredményhirdetése az iskola honlapján
26. A Szilveszter c. tantermi színházi előadást tekintette meg a 7. D osztály.
27. A Szilveszter c. tantermi színházi előadást tekintette meg a 8. C osztály.
30. Hatosztályos online felvételi tájékoztató

A 7. C és 7. D osztályokban tanító pedagógusok értekezlete.

A Diákönkormányzat az iskola logojával ellátott maszkot tervezett fekete és fehér színben, és az
előállíttatásáról is gondoskodott.

20. Négyosztályos online felvételi tájékoztató
Az Addikt c. színházi előadást tekintették meg az érdeklődők a Pécsi Nemzeti Színházban.
Iskolai ünnepély és megemlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharc hőseire. A műsort
Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnő és Herner Mihály tanár úr állította össze.
21. Hatosztályos online felvételi tájékoztató
A Mobil c. előadást tekintették meg a 10. D és 12. C osztályok a Pécsi Nemzeti Színházban.
22. Tanítás nélküli munkanap (az érettségi vizsga miatt)
Őszi szünet október 23 - november 1. között

Janus-maszk
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DECEMBER

FEBRUÁR

A Rotary Club Pécs az Advent időszakában minden nap megjutalmaz egy pécsi középiskolai diákot.
Fodor Evelin 12. C osztályos tanuló részesült jutalomban a tanulmányi versenyeken (elsősorban
francia nyelvi versenyeken) elért eredményeiért és az Anatoli (Napkelte) táncegyüttesben végzett
művészeti tevékenységéért.

8-10. Online szülői értekezlet (7 - 12. évfolyam)
15. Az érettségi és felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje
23. A Négy Megye – Fejér Lipót Matematikaverseny eredményhirdetése az iskola honlapján

https://www.youtube.com/watch?v=hYv5b2WiiVI

Lehőcz Róbert tanár úr osztotta meg gondolatait a Kommunista diktatúrák áldozatainak
25. emléknapján.

1. A Szilveszter c. tantermi színházi előadást tekintette meg a 8. D osztály.
17:00 és 18:00 órakor Továbbtanulási börze (online)
A hatodik alkalommal megrendezett pályaválasztási programunkra több egyetem képzésében
3, részt vevő januszista öregdiákokat hívtuk meg. Az öregdiákok pályaválasztási tanácsokat adtak,
ismertették egyetemi képzésük előnyeit, és kritikusan beszámoltak a hátrányairól is a velük társalgó
11 - 12. évfolyamos diákoknak.
4.

2. Nevelőtestületi értekezlet

https://www.youtube.com/watch?v=DtsG8AZsJQk
26. Négyosztályos középiskolai szóbeli felvételi vizsga
27. Hatosztályos középiskolai szóbeli felvételi vizsga, négyosztályos pótfelvételi vizsga

A 12. évfolyam számára a PTE-KTK által szervezett virtuális Campus látogatás (pályaorientációs nap)
MÁRCIUS

16:00 óra online Továbbtanulási börze a 11 - 12. évfolyam számára

5. A Szalagtűző ünnepély és szalagavató bál a járványhelyzet és a gyülekezési tilalom miatt elmaradt.

1. Hatosztályos középiskolai szóbeli felvételi vizsga
Tantermen kívüli, digitális munkarend a 7 - 8. évfolyamok számára (május 10-ig)

12. Tanítás nélküli munkanap (pályaorientációs nap)
14. Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumi képzésről
A Magyar nyelv és irodalom próbaérettségi vizsgát a járványveszély miatt későbbi időpontra
halasztottuk.
18. A Karácsonyi üdvözlet c. ünnepváró műsort felvételről tekintették meg az osztályok a virtuális
osztálytermekben. A műsort összeállította Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.
https://www.youtube.com/watch?v=Wuj042yRT0g

8.

A VÉGE iskolaújság márciusi nőnapi számának megjelenése
A digitális újság elérhető:

https://www.flipsnack.com/vegesuliujsag/v-ge-iskola-js-g-m-rcius.html
Iskolai ünnepély és megemlékezés 1848 március idusára. A műsort összeállította: Valusek Andrea
tanárnő.
A felvételt a virtuális osztálytermükben tekintették meg a tanulók.
10-12.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7B81UewhKM

Téli szünet december 19 - január 3. között. Az első tanítási nap: január 4.

Művészetek napjai: Virtuális kiállítás diákjaink képzőművészeti alkotásaiból. A diákok alkotásait
22-26. válogatta: Albóci Gabriella tanárnő.
https://www.youtube.com/watch?v=enQ3bo17ORI

JANUÁR
11. 16:30 Online igazgatói tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról (12. C, D osztályok)
12. 16:30 Online igazgatói tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról (12. C, D osztályok)

A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség „Pattogtass velünk” c. pályázatán iskolánk két mobil,
23. kültéri kosárlabda-palánkot nyert, amelyeket a mai napon szereltek össze és adtak át. A pályázat
felelőse: Jeki Andrea tanárnő.
25. A matematika próbaérettségi vizsga a járványhelyzet miatt elmaradt.

12-14, Tanulmányok alatti vizsgák
13. Tájékoztatás az előrehozott érettségi vizsgáról a 11. évfolyam számára

(Folytatás a következő oldalon)

15. Magyar nyelv és irodalom próbaérettségi vizsga
21. A 12. évfolyam osztályai ügyfélkaput nyitottak a NAV-nál.
22. Az I. félév utolsó tanítási napja, osztályozó konferenciák
23. Központi írásbeli felvételi vizsga (általános iskolásoknak)
25.

A II. félév első tanítási napja, osztályozó konferenciák
A félévi értesítők kiosztása.

29.    Az iskolánk által szervezett Négy Megye Fejér Lipót Matematikaversenyen Baranya, Somogy, Tolna
és Zala megyék versenyzői mérték össze tudásukat.
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MÁRCIUS

ÁPRILIS

Janus-nap: Második éve maradt el az iskolai ünnepély a Barbakán-kertben a karantén miatt.
A rendhagyó ünnepi műsor Janus Pannonius pályaképét, valamint az iskolai megemlékezések
fontos állomásait idézte fel. A műsort Radics Ágnes tanárnő készítette.

26.

1-5 Tavaszi szünet
11. A Magyar Költészet Napján Sonzogniné Papp Katinka tanárnő készített különleges versnaptárat.
Osztályozó vizsga az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulók számára. Az írásbeli vizsga
jelenléti, a szóbeli vizsga online formában valósult meg.

https://www.youtube.com/watch?v=ftrmt_k7W4I

12-15,

A 7 – 8. évfolyam osztályai „élő” műsorral készültek, amit az osztályfőnöki órájukon a virtuális
tanteremben adtak elő.

Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól. Dancsó Beáta tanárnő osztotta meg
gondolatait. A megemlékezést a virtuális osztálytermekben tekintették meg a diákok az osztályfőnöki
14-16. órákon.

Az Osztályéneklési – Művészeti Versenyre beküldött igényes produkciókat egy zsűri értékelte. Tagjai:
Albóci Gabriella, Bacskay Beáta, Gergály Anikó, Hám Bernadett, Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnők. A
verseny díjazott alkotásait és a helyezéseket az iskola honlapján jelentettük meg.
http://www.janus-pecs.sulinet.hu/wordpress/?p=6667
31. Tanítás nélküli munkanap.

https://www.youtube.com/watch?v=cBz1oN-cP48
16.

15:00 – 18:00 Pályaválasztási Börze a 10. évfolyamos tanulók számára. A virtuális tantermekben
öregdiákjaink mutatták be egyetemi szakjaikat.

19.

17:00 Tájékoztató a fakultációkról a 10. A és 10. B osztályok tanulói és szüleik számára (online
rendezvény).

20.

17:00 Tájékoztató a fakultációkról a 10. C és 10. D osztályok tanulói és szüleik számára (online
rendezvény).

23. Osztályozó konferencia a 12. évfolyam osztályainak (online értekezlet)
27.

Tájékoztató az érettségi vizsgáról a 12. C és 12. D osztályok számára.
Nevelőtestületi értekezlet (online értekezlet)
Virtuális ballagási ünnepély

A Barbakán-kert helyett a nappalikba „költözött” a végzős évfolyamot búcsúztató ballagási
ünnepély. A 12. évfolyamról készült fényképeket és tablókat, a búcsúbeszédeket, a Janus-díjjal és
30.
az Aranykoszorús jelvénnyel kitüntetett tanulók, valamint az oklevéllel jutalmazott diákok névsora
itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=4K72YLJahcw&t=2s

Kosárlabda palánkok az udvaron
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Írásbeli érettségi vizsgák.

Ballagás

A 167/2021. (IV.9.) Kormányrendelet a veszélyhelyzetre való tekintettel módosította az érettségi
3-21. vizsgákra vonatkozó előírásokat. A vizsgázók értékelését az írásbeli vizsgadolgozatok alapján
állapították meg. A szóbeli vizsgákat – néhány különleges esettől eltekintve – nem tartották meg. Az
írásbeli vizsgák szervezőinek kötelező volt betartani a személyes érintkezést korlátozó előírásokat,
a vizsgatermekben legfeljebb 10 vizsgázó tartózkodhatott.
5. Történelem osztályvizsga a 9. C és 9. D osztályok számára
A tantermen kívüli, digitális munkarend vége. A 7 – 11. évfolyamok visszatértek a tantermi (jelenléti)
10,
munkarendbe.

16. A 12. D vizsgabizottságának működése. Az érettségi bizonyítványok átvétele
17, A 12. C vizsgabizottságának működése. Az érettségi bizonyítványok átvétele
21. A 12. A vizsgabizottságának működése. Az érettségi bizonyítványok átvétele
22. A 12. B vizsgabizottságának működése. Az érettségi bizonyítványok átvétele
23. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

17-21. Első idegen nyelv osztályvizsga a 10. évfolyam számára (írásbeli)
19.

15. A gyülekezést korlátozó intézkedések fokozatos feloldásával lehetővé vált a ballagás megrendezése
a Barbakán-kertben a végzős osztályok és meghívott vendégeik személyes jelenlétével.

24. Beiratkozás a 2021/22. évi tanévben kezdő 7. C, 7. D, 9. A és 9. B osztályok tanulói számára.

Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyam számára (első idegen nyelv)
Informatika osztályvizsga a 10. B számára

20. Janus Inga Challenge (iskolai sportvetélkedő)
25.

Magyar nyelvtan osztályvizsga a 8. évfolyam számára
Informatika osztályvizsga a 10. B számára

26. Országos kompetenciamérés a 8. és a 10. évfolyamok számára
27. Országos kompetenciamérés a 8. és a 10. évfolyamok számára
28.

Matematika osztályvizsga a 10. C és 10. D osztályok számára
Informatika osztályvizsga a 10. B számára

31. A kijavított közép- és emelt szintű érettségi dolgozatok megtekintése (12. A és 12. D osztályok)

Ballagási ünnepély a Barbakán-kertben

JÚNIUS
A Janus Diákönkormányzat elnökségének tisztújító választását június elején tartották. A DÖK új
elnöke Tóth Gergő 11. C, alelnöke Molnár Boglárka 10. C osztályos tanulók.
1. A kijavított közép- és emelt szintű érettségi dolgozatok megtekintése (12. C és 12. D osztályok)
2, Iskolagyűlés (az Osztályéneklési – Művészeti Verseny díjainak átadása)
3. Emelt szintű szóbeli vizsgák
A Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés a trianoni békediktátum aláírására. A Zsolnay
4. Negyedben tartott városi megemlékezésen a 7. D osztály képviselte iskolánkat. A megemlékezésen
fellépett Bogos Boglárka 9. C osztályos tanuló.
8-10.

Szóbeli osztályvizsgák első idegen nyelvből a 10. évfolyam számára, valamint történelemből a 11.
évfolyam számára.

8-10.. Alternatív napok a 7. – 11. évfolyamok számára.
11. Osztályozó konferenciák a 7. - 11. évfolyamok számára
14.

Középszintű gyakorlati vizsga testnevelésből.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Vizsgabizottságának működése
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Rendezvények, programok
Szecskaavató
Szeptember 18-án nagyszünetben az osztálytársaimmal épp az öltözők felé igyekeztünk, amikor láttuk,
hogy mindenki kiözönlik az udvarra. Gondoltuk, mi is megnézzük, mi történik kint.
Amikor kiértünk, rájöttünk, hogy a szecskaavató kellős közepébe csöppentünk. A hetedikesek és a
kilencedikesek különböző jelmezekbe öltözve álltak sorba. Volt, aki pizsamában, de akadtak olyanok is, akik
más vicces öltözetben várták, hogy mi fog történni az őszi délelőttön. Mindenki izgatottan figyelt, aztán
egyszer csak a DÖK tagjai közül ketten felolvasták a szecskaesküt. Az alsóbb évesek egyszerre kántálták a fiúk
után az szöveget. Hadd emeljem ki a számomra legviccesebb részeket. ,,...a felsőbb éveseket feltétel nélkül
előre engedem a büfében...” ,,...ha dököst látok a Csinosban, akkor meghívom egy italra...”.
Az eskü után az egész avató legmeghatóbb része következett, amikor a 10., illetve a 11. évfolyamosok
feltűzték a szecskájukra a janusos kitűzőt.
Ezzel véget is ért a nagyszünet, valamint az avatás, a koronavírus miatt ugyanis nem volt lehetőség
feladatokkal nehezíteni meg a 7-9. osztályosok életét. Bár tudomásomra jutott, hogy a 9. B osztálynak
például a tornatermet kellett lemérnie, a 9. A osztály diákjainak pedig pizsamában kellett jönniük, valamint a
könyveiket párnahuzatban kellett hozniuk.

Sajnos azonban a vírus ismét közbeszólt. A délutáni programokat nem tarthattuk meg. Ez mégsem jelentette
azt, hogy teljes mértékben oda a szecskaavatás. A 9. A minden tanulója becsülettel beöltözött pizsamába. Sőt
voltak, akik kiegészítőkkel (pl.: mamusszal vagy 11. A felirattal) teljessé tették a jelmezüket. Ahogy az udvaron
sorakoztak, hogy letegyék a Janus-esküt, öröm volt látni rajtuk ugyanazt a lelkesedést és izgatottságot, amit
valószínűleg rajtunk is látni lehetett pár évvel ezelőtt.

A szecskaavatóról megkérdeztem pár 10-11.-est, akik a következőket mondták:
„Szeptember elején még nem tudtuk biztosra, hogy meg lehetséges-e tartani a szecskaavatót   vagy
sem, ezért úgy álltunk hozzá, hogy minden a szokás szerint lesz majd. Mindenkinek osztottunk valakit, aki a
személyes szecskája volt az adott illetőnek. Szerintem nagyon jó feladatokat találtunk ki, amelyeket viszont
sajnos a korlátozások miatt nem tudtunk megvalósítani. A szecskáztatásuk lényegében abból állt, hogy
beöltöztek, több témakör szerint csoportosítottuk őket: Aang Avatar, magyar hírességek, Teletabik, történelmi
személyek, The Beatles és volt még néhány filmes szereplő. ( Polgár Antónia a 10. D)
„Osztályunk már az első naptól kezdve várta a pillanatot, hogy osztályfőnökünk bejelentse: idén mi
szecskáztatunk. Hatalmas lendülettel vágtunk neki annak, hogy minél több és változatosabb feladatot
találjunk ki a bejövő 9. A-nak. Ekkor még abban bíztunk, hogy a vírus ellenére a hagyományoknak megfelelően
rendezhetjük meg az avatást.
Annak érdekében, hogy könnyen és gördülékenyen menjen a szervezés, osztályunk tanulója, Rádler
Vanda vette kezébe az irányítást. Összegyűjtött minden ötletet és kérdést, amiket pedig továbbított az
osztályfőnököknek. Például felmerült, hogy napközben pizsamában, a délutáni programon mesefiguráknak
öltözve jelenjenek meg a 9. A-sok. Délutáni feladatnak kapták volna többek között a kéz nélküli evést, illetve a
tejszínhabban való gumicukor- keresést. Természetesen a tanulónkénti szecskaválasztás sem maradt el, amit
szintén Vandának köszönhetünk.                                                        
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Hiába nem lehetett olyan, mint amilyennek elképzeltük, és mint amilyen minden évben szokott lenni, mégis
emlékezetes marad. Ha más miatt nem is, talán épp azért, mert rendhagyó volt.” (Faragó Panna 11. A)
,,Bár számos feladattal álltunk elő a kilencedikesek számára, köztük lett volna, hogy 10 centis vonalzóval
kell megmérniük a focipályát, illetve betűtésztából kell kirakniuk egy mondatot, ezeket az ötleteket sajnos
nem tudtuk megvalósítani. Ennek ellenére megpróbáltuk a legtöbbet kihozni a szecskáztatásunkból. A 9.
A-soknak pizsamában és köntösben kellett iskolába jönniük, a tankönyveiket pedig párnahuzatban hozhatták
magukkal. Reméljük a rendhagyó  szecskáztató  ellenére is most már igazán januszistának érzik magukat.”
(Rádler Vanda 11.A)
Az általam megkérdezett kilencedikesek elmondták, hogy nagyon élvezték ezt a napot. Viccesnek találták,
hogy a buszon, a Széchenyi téren és az iskolában egész nap pizsamában kellett lenniük. A vírus miatt sajnálják,
hogy nem voltak feladatok, de nagyon örülnek, hogy már hivatalosan is januszisták.
Magam is nagyon   sajnálom, hogy az idén bejövő osztályoknak ez a szecskaavató nem telhetett el
hagyományos módon, de nagyon sok sikert, és élvezetes éveket kívánok nekik a Janusban!
Dávid Zsófia 10. A
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Iskolai népdaléneklési verseny

Karácsonyi üdvözlet

2020. október 14.

A pandémia miatt elmaradt a karácsonyi hangverseny a Jézus Szíve (Pius) templomban. A meghitt ünnepi
pillanatokat a diákok, az egykori és jelenlegi tanárok, valamint a szülők a honlapon közzétett Karácsonyi
üdvözlet c. ünnepváró műsor révén élhették meg. A műsort összeállította Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.

Zsűri: Hám Bernadett és Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnők

Eredmények:
Arany minősítés:

https://www.youtube.com/watch?v=Wuj042yRT0g

Dévai Gitta (12. D)
Polgár Antónia (10. D)
Dénes Krisztina (8. D)
Fejes Adrián (7. C)
Bokréta együttes: Boda Sára, Soós Berta (10. C)

A Karácsonyi üdvözletben elhangzott:
G.F. Händel: Örvendj világ! (Jankó Richárd előadásában)
Wass Albert: Karácsonyi versek II. /részlet/ (Steenhuis Raul előadásában)
F. Schubert: Ständchen (Varga Medárd előadásában)

EZÜST minősítés:

Ritter Attila ünnepi beszéde
L. Cohen: Halleluja - Szent Karácsony éjjelén (a Leánykar 2018-as felvétele)

Barta Zsófia (10. B)
Péntek Virág (9. D)
Silovic Virág (9. A)
A 9. C együttese: Fülöp Csenge, Miltényi Anna, Paizs Katinka

Sík Sándor: Napkeleti bölcsek (Káplár Marcell előadásában)
Karácsonyi keringő (Schillinger Marcell gitárjátéka)
József Attila: Karácsony (Halmos Adél előadásában)
Have yourself a merry little Christmas (Dékány Anina előadásában)

BRONZ minősítés:

Dsida Jenő: Hideg téli est (Vecsei Dóra előadásában)

Bolla Tímea (7. D)

Két betlehemes ének (Dévai Gitta előadásában)
Kosztolányi Dezső: Karácsonyi ének /részlet/ (Steenhuis Raul előadásában)
Joachim Andersen: Allegretto (Koltai Zsófia szaxofonjátéka)

Dévai Gitta

Szabó T. Anna: Zenebona (Steenhuis Raul előadásában)

Polgár Antónia

Rakonczai Viktor – Orbán Tamás: Szürke patás (Bogos Boglárka előadásában)
Márai Sándor: December /részlet/ (Steenhuis Raul előadásában)
Nino Rota: Canto di Gloria (a Leánykar 2018-as felvétele)
Mennyből az angyal (az összkar 2018-as felvétele)
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Virtuális kiállítás

Osztályéneklési – Művészeti Verseny
2021 márciusa

Az éneklés, a zene a résztvevők számára a közös öröm élményét adja, a közösség összetartó erejét növeli.
A digitális munkarend idején különösen fontossá váltak ezek az értékek. Az Osztályéneklési – Művészeti
Versenyre beküldött igényes, zenei-képzőművészeti produkciókat az Albóci Gabriella, Bacskay Beáta, Gergály
Anikó, Hám Bernadett, Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnők alkotta zsűri értékelte. A verseny díjazott alkotásait
és a helyezéseket az iskola honlapján jelentettük meg. A jutalmakat június elején iskolagyűlésen adtuk át.

AZ OSZTÁLYÉNEKLÉSI - MŰVÉSZETI VERSENY EREDMÉNYEI

Janus-nap
Második éve maradt el a Janus-napi   iskolai ünnepély a Barbakán-kertben a karantén miatt. A rendhagyó
ünnepi műsor Janus Pannonius pályaképét, valamint az iskolai megemlékezések fontos állomásait idézte fel.
A műsort Radics Ágnes tanárnő készítette.

7. - 8.évfolyam:

9. évfolyam:

11. évfolyam:

10. évfolyam:

12. évfolyam:

1. helyezett: 8. D
2. helyezett: 7. D
3. helyezett: 8. C
4. helyezett: 7. C

1. helyezett: 9. B
2. helyezett: 9. A
3. helyezett: 9. D

1. helyezett: 11. B
2. helyezett: 11. A
3. helyezett: 11. D
4. helyezett: 11. C

1. helyezett: 10. A
1. helyezett: 10. B
2. helyezett: 10. D
3. helyezett: 10. C

1. helyezett: 12. A
2. helyezett: 12. B
2. helyezett: 12. C
3. helyezett: 12. D

Kreatív megoldásért díj:

https://www.youtube.com/watch?v=enQ3bo17ORI

2021. március 26.

Az eredményhirdetés várva várt perceit itt tekinthetik meg:
http://www.janus-pecs.sulinet.hu/wordpress/?p=6667

Külön elismerések:
Az ötletes alkotásért:
A technikai megoldásért:
Művészeti különdíjak:

A Művészetek napjai minden évben bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a képzőművészetekben
tehetséges diákok számára. A kiállítóteret idén a virtuális tér biztosította. A diákok alkotásaiból rövidfilm
készült. A műveket válogatta: Albóci Gabriella tanárnő.

11. C osztály
11. B osztály
Bogos Boglárka 9. C
Ócsai Dominik és Kovács Anna 10. B
Berecz Péter és Németh Vilmos 11. D
12. A osztály
10. B osztály
12. B osztály

https://www.youtube.com/watch?v=ftrmt_k7W4I

Költészet napja

József Attila: ARS POETICA

KÖLTÉSZET NAPJA
Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

2021.04.11.
Kedves Diákok!
Költészet napja alkalmából egy játékos vers-asztrológiára szeretnénk
meghívni Titeket!

Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.

Az itt található linkek egy-egy hónapot rejtenek magukban! Keresd meg
bátran a születésnapod, kedvenc dátumod, és fedezd fel, melyik vers rejlik
alatta!

Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Január: https://tuerchen.com/46c8205f

Abszolút győztes: 		

10. A osztály

Február: https://tuerchen.com/a2aa68a2

Más költők - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.

Március: https://tuerchen.com/458d26ce

A honlapon válogatást tekinthetnek meg az alkotásokból:
8. D videófilm karanténzenékből
9. B osztályzene
9. C Bogos Boglárka szólóének
10. A film
10. B „Bezártságomra” karanténvers
10. B „Most múlik pontosan” ének
11. B Karanténzene (Kormány Péter, Basa Barna)
12. A Karanténrajzok - film
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Április: https://tuerchen.com/22c96989
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

Május: https://tuerchen.com/8a1dd458
Június: https://tuerchen.com/e668fd13

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!

Július: https://tuerchen.com/77093cf8
Augusztus: https://tuerchen.com/09af128d
Szeptember: https://tuerchen.com/b2d3376e
Október: https://tuerchen.com/a1c5de4a
November: https://tuerchen.com/7d1ae3ea
December: https://tuerchen.com/47ae4f8e
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12.C

Ballagási ünnepély a Barbakán-kertben
2021. június 15.

12.D

A pandémia miatt bevezetett korlátozások fokozatos feloldása valódi ballagási ünnepély szervezését is  
lehetővé tette.
Feldíszített osztálytermek és folyosók fogadták a végzősöket, akik az iskolából a Mária és a Janus Pannonius
utcán vonultak ki a Barbakán-kertbe.
Az ünnepélyen Ritter Attila intézményvezető, illetve a 12. évfolyam nevében Varga Medárd 12. A osztályos
tanuló búcsúzott. Kovács Réka, Minorits Nóra 12. B osztályos  és Schäffer Bálint 12. D osztályos tanuló a 12.
évfolyam nevében átadta a zászlót a 11. évfolyam képviselőinek, Simics Bettina 11. A, Sefcsik Kata 11. C és
Holczer Ákos 11. B osztályos diákoknak.
A Janus-díjjal és az Aranykoszorús jelvénnyel kitüntetett, valamint az oklevéllel jutalmazott tanulók
személyesen vehették át jutalmaikat.
A műsort Andok Zita tanárnő állította össze. Konferált Halmos Adél és Marton Dorina Csenge (10. D).

Zászló átadás

Ballagási menet
12.A

Végzős osztályok

12.B

A műsor szereplői
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Janus Inga Challenge

Alternatív napok

2021. május 20-án tartottuk a Janus Inga Challenge, ingafutó versenyt a tornateremben. A Szűcs Ibolya
tanárnő lelkesítő felhívására megjelent diákok magasra tették a mércét a házi bajnokságon. Gratulálunk a
szép eredményekhez! Jövőre találkozunk!

Az alternatív napok (június 8-10.) kiemelt célja, hogy lehetőség szerint a tanterem falain kívül nyújtsunk
élményközpontú tanulási lehetőséget diákjainknak. Ebben a tanévben arra is törekedtünk, hogy a digitális
munkarend idején elmaradt közösségépítő vagy hagyományőrző programokat megvalósítsuk. A 10. és 11.
évfolyam számára az osztályvizsgák szóbeli része miatt kevesebb program jutott.

Lányok: 		
1. Kerényi Virág (10. A)
2. Szűcs Dominika (10. D)

7. C és 7. D osztályok		
Sportprogramok a Tollaslabdacsarnokban Jeki Andrea és Szűcs Ibolya testnevelők irányításával.

100

Lányok:
1.
2.
3.
4.

Solti Máté (9. B)
Bátai László (11. B)
Pongrácz Áron (9. A)
Barabás Benedek (9. B)
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7. C és 7. D osztályok		

		

A Káptalan utcai pincerendszer bejárása Gábor Olivér régész vezetésével és városismereti séta (Tóth Sarolta                        
tanárnő útvonalának felhasználásával).
Pintér-kert Arborétum látogatása (környezeti nevelés).

10. A és 10. B osztályok
Tisztelt Szülő(k)! c. tantermi színházi előadás az Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet produkciójában.
Egynapos osztálykirándulás / osztályprogram.

10. C és 10. D osztályok
A Csongor és Tünde c. előadás (a Bóbita Bábszínház és az Apolló Kulturális Egyesület koprodukciós előadása).
Múzeumpedagógiai foglalkozás a Középkori egyetemen.
Kárpáti Gábor régész előadása Janus Pannonius sírhelyéről.

11. A és 11. B osztályok
Tisztelt Szülő(k)! c. tantermi színházi előadás az Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet produkciójában.

Megemlékezések
Október 6.
Az aradi vértanúk hősiességére Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnő emlékezett.

Október 23.
Iskolai ünnepély és megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A műsort LőrinczGötzer Zsófia tanárnő és Herner Mihály tanár úr állította össze.

Február 25.
8. C és 8. D osztályok		
Puccini: Gianni Schicchi c. vígopera - online közvetítés az Operaházból. A Lázár Ervin Program (LEP) keretében
valósult meg. Ráhangoló foglalkozást tartott Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.
Sportprogramok a Tollaslabdacsarnokban Jeki Andrea és Szűcs Ibolya testnevelők irányításával.
A Káptalan utcai pincerendszer bejárása Gábor Olivér régész vezetésével és városismereti séta (Tóth Sarolta
tanárnő útvonalának felhasználásával).

9. A, B, C, D

Március 15.
Megemlékezés 1848 március idusára. A műsort összeállította: Valusek Andrea tanárnő.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7B81UewhKM

Április 16.

Egészségnap: „Terülj, terülj, asztalkám!” Fókuszban az egészséges táplálkozás. A foglalkozásokat Fülöp
Dóra, Gergály Anikó, Hegyiné Király Krisztina tanárnők és Kulcsár László tanár úr tartotta. Segítők: Dombi
Anna és Dr. Pálfiné Huszár Nóra tanárnők.
Városismereti séta és az „Ókorba ugró” múzeumpedagógiai foglalkozás a Cella Septichoraban.
Közösségfejlesztő foglalkozás (az iskolai szociális segítő vezetésével).
Egynapos osztálykirándulás

« Alma mater

Lehőcz Róbert tanár úr osztotta meg gondolatait egy rövidfilmben a Kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapján.
https://www.youtube.com/watch?v=DtsG8AZsJQk
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Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól. Dancsó Beáta tanárnő osztotta meg gondolatait.
https://www.youtube.com/watch?v=cBz1oN-cP48

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napján korabeli visszaemlékezések és térképek felhasználásával installáció
készült. A városi ünnepségen a 7. D osztály képviselte iskolánkat.

« Alma mater

‹

47

›

Diákalkotók »

ALMA MATER

Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat újonnan választott elnöksége nevében Molnár Boglárka 11. C osztályos
tanuló mutatja be az új tagokat és jövő évi programjukat.
A következő tanévben a DÖK folytatni szeretné a programok szervezését a gimnázium falain kívül és belül,
hogy az iskolában töltött napokat színesebbé tegye. Például az ősszel megrendezésre kerülő JanusNight-tal
vagy különféle sportbajnokságokkal. Mindezek mellett pedig új ötleteink is vannak, amelyeket reményeink
szerint megvalósíthatunk majd a tanév folyamán.
Az idei tanév végén megrendezett választás eredményeképp új elnök és alelnök áll a DÖK élén, s 4 új taggal
bővült csapatunk.
Így a 2021/2022-es tanév Janus Diákönkormányzata 9 tanulóból fog állni, név szerint a következőkből:
Horváth Zsófi, Murber Nóra és Drávai Szilveszter (11. C)
Fazekas Rebeka, Marton Dorina és Polgár Antónia (11. D)
Bodor Bence (12. B)
A DÖK elnöke: Tóth Gergő (12.C)
A DÖK alelnöke: Molnár Boglárka (11.C)
Szeretnénk megköszönni négy ballagó DÖK-társunk – Steenhuis Raul, Szőke Bálint, Trombitás Kornél és
Varga Medárd – áldozatos és odaadó munkáját!

Utunk a harmadik napon a Lajos-forrás, a
Dömör-kapu és Bükkös-patak érintésével vezetett
Pilisszentlászlóra 13 km megtételével, 300 m
szintkülönbséget leküzdve.
A tábor legnehezebb (290 m szintkülönbség) és
leghosszabb túrája (15 km) a negyedik napunkon
Prédikálószékre vezetett, ahol a kilátóból fantasztikus
látvány tárult elénk. Aztán tovább fokozta az
adrenalinszintet a Vadálló-kövekre vezető kitérő.

Diáktársainknak pedig üzenjük, hogy bármikor forduljanak hozzánk bizalommal!

Erdei Vándortábor a Pilisben
2021. augusztus 4-10.

Iskolánk idén először vett részt az Aktív Magyarország program keretében Erdei Vándortáborban. Az útvonal
kiválasztására kora tavasszal került sor, és a sikeres pályázat után 30 diákkal és 3 kísérővel indult útnak a
csapat. A vándortábor résztvevői a 10. évfolyam diákjai voltak.
Pécsről Szentendréig vonattal utaztunk, hátizsákjainkat a tábor gondnoka a táborhelyre vitte, így rövid
városnézésre is sort keríthettünk, mielőtt nekivágtunk az igazi túrának, mely a Kő-hegy tetejére vezetett egy
6 km hosszú út során. Két éjszakát töltöttünk itt, a Kőhegyi Menedékház mellett felállított katonai sátrakban.
A második nap programját a rossz időjárásra való tekintettel átalakítottuk, délután csak a csapat fele indult
rövid kirándulásra a környéken, amely során eljutottunk a Vasas-szakadékba.
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Az ötödik napon a visegrádi Mogyoróhegyi kempingbe vitték hátizsákjainkat, mi pedig a Spartacus-ösvényen
át indulunk túránkra Pilisszentlászlóról. A Bertényi Miklós Füvészkert meglátogatását követően a visegrádi
Salamon-torony mellett vezetett a túra egyik legmeredekebb szakasza a hegytetőn lévő kempingbe. A napi
útvonalhossz 13 km volt. (Szintemelkedés/ lejtés: 225m/335m-) Sokunknak még ez sem volt elég, mert a
naplementét megnézni felmásztunk a sípályán a közeli Nagy Villám-hegy tetejére. Megérte a látványért!
A hatodik napon a Fellegvár megtekintése következett, majd a visegrádi Duna-parton időztünk. Ekkor már a
tábor utolsó estéjén tartottunk, tábortüzet raktunk, szalonnasütés és pillecukorszendvics-készítés következett,
aztán pedig rövid táncbemutató és tánctanulás a 10. A jóvoltából.

Hazafelé komppal keltünk át Visegrádról Nagymarosra, majd vonattal Budapestre, onnan pedig Pécsre
utaztunk. A Nyugati és a Keleti Pályaudvar közötti szakaszon mindenki vállalta az utolsó kihívást, gyalog
tettük meg a távot hátizsákjainkkal.
Néhány vízhólyag okozta fájdalmától eltekintve baj nélkül jártuk végig a közel 80km-es távot, mely minden
résztvevő számára életre szóló élmény marad. Élveztük, hogy egy egész héten át nem az otthoni körülmények
között teltek napjaink, hanem az erdők mélyén remek társaság, jó levegő és gyönyörű táj vett körül minket. A
végén mindenki örült persze annak is, hogy nem a katonai tábor összecsukható és olykor nem is kényelmes
ágyain tölti majd a nyár utolsó napjait.
Reméljük, hogy utánunk még sok januszos csoport megy túrázni! Ez egy igazi csapatépítő program,
kirándulásokkal és gyönyörű tájakkal!
A csoportot Molnár Eszter tanárnő, Herner Mihály és Csóka Balázs tanár urak kísérték.
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Végzősök

12.A

Dr. Pálfiné Huszár Nóra

Valusek Andrea

osztályfőnök-helyettes

osztályfőnök
„Kizökkent az idő; - oh kárhozat!”
(Shakespeare)
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Balogh Lilla

Balogh Réka

Endrődi Norbert

„Always, always, always
believe in yourself, because
if you don’t, then who will,
sweetie?”  
(Marilyn
Monroe)

„I don’t know if we each
have a destiny, or if we’re
all just floatin’ around
accidental-like on
a breeze, but I, I
think maybe it’s
both.”
(Forrest Gump)

„Anything I do, I’m doing it for
a reason.” (Dababy)

Bányai Lili

Benedek Anna

Guth Boglárka

Gyenis Dorka

„You know you love me…
XOXO, Gossip Girl”

„Azonnal visszatérünk a
normális állapotokhoz,
mihelyst bizonyosak leszünk
abban, hogy mi is a
normális.”
(Douglas Adams)

„Célba ér a végén, aki küzd és
tűr.” (Mulan)

„A lelkesedés diktálja az
iramot, de a kitartás éri el a
célt.” (Dan Millman)

Berner Enikő Anna

Bischoff Dóra

Gyöngyösi Dalma

Kollár Dorka

„Jó, hogy vége van ennek az
évnek,  És más jön ezután.”  
(Kispál és a Borz)

„Yesterday is history,
tomorrow is a mystery, and
today is a gift…
that’s why they
call it present.”
(Kung Fu Panda)

„Jó az, ha mindent ahogy van, Úgy
el tudsz fogadni! A baj mindig múló
állapot. Nem kell folyton keresni!
Ha fejjel vagy a homokban, Nem
látszik, hogy milyen szép ez a nap,

„Az életben csak az a
kiszámítható, hogy teljesen
kiszámíthatatlan.” (L’ecsó)

Csurgó Ferenc

Dékány Anina

László Barnabás

Nagy Lóránt

„For those who make the
rules there are no rules”
(Peaky Blinders)

„A vidám elme jó orvosságul
szolgál; a szomorú lélek pedig
megszáraztja a csontokat.”
(Példabeszédek 17:22)

„A múltad csak a fejedben
van, a jövőd viszont a
kezedben.”

„The less you care, the
happier you will be.”
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Hogy milyen kék az ég.”

(Kowalsky
meg a Vega)
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Nahayeva Karina

Pfeiffer Sára

Szabó Levente

Szőke Bálint

„Hard work is the real key to
success.” (John Carmack)

„You’ll know at the finish line”
(Joe De Sena)

„Tenni valamit, bármit, azt nehéz.
Sokkal könnyebb hibáztatni a
szülőket, a kormányt, a tanárt, a
pénztelenséget, a környezetet. De
ha még sikerül is bűnbaknak
kikiáltani valakit, attól a
problémák nem fognak
megoldódni.”
(Vezet a ritmus)

„Was all this legal? Absolutely
not.” (Jordan Belfort)

Pocsai Botond

Rudolf Adél Franciska

Takács Dávid Balambér

Takács Kamilla

„Down to earth, but still
above you.” (Kanye West)

„Welcome to the real world.
It sucks. You’re gonna love it.”  
(Monica Geller)

„My parents are my backbone.
Still are. They’re the only
group that will support you
if you score zero or
you score 40.”  (Kobe
Bryant)

Sásdi Boglárka

Schmidt Dóra Ágnes

Takács Martin

Varga Medárd

„Sose add föl, mindig tarts ki!
Sose nézz le, mindig csak egy
célod legyen, előre, tudod,
az élet ilyen
egyszerű.”
(Halott Pénz)

„Akkor is mosolyog a bohóc,
ha összedől a cirkusz.”

„Be a mystery and create
history” (Ekansh Gautam)

„Ha az ember a maximumot
tűzi ki maga elé célként, az még
természetesen nem jelenti azt,
hogy biztosan el is fogja
érni, de nagyon kicsi az
esély kihozni valakiből a
potenciális maximumot,
ha kevesebbel is beéri.”
(Polgár Judit)

Szabó Barnabás

Solti Kata
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12.B

Lehőcz Mária

Lehőcz Róbert

osztályfőnök

osztályfőnök-helyettes

„Tiszteld tévedéseidet, szenvedéseidet és
káprázataidat - a nagy végső szőtteshez szükség
van rájuk!” (Murakami)
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Andrásy Juvenál

Aszmann Tamás

Gold Dominik Ferenc

Gurdic Idriz

Hegedűs János

Illés Balázs

„Weak people revenge. Strong
people forgive. Intelligent
people ignore.”  (Albert
Einstein)

Bagarus Bence

Bánki Boldizsár

„Sub pondere crescit palma. Teher alatt nő a pálma.”

« Alma mater

„Egyszer talán majd úgyis
vége lesz”  (Reményik Sándor)

Debreczeny Lilla

Fürtös Márton Péter

Jauck Viktória

„Amit már eltáncoltál, azt
senki se veheti el tőled.”
(Gabriel García Márquez)

„Fent vagyok mindig
valamiért, /Lehúzom magam
valakiért, / Van aki érti, van
aki nem, /Látszólag kedvem
ebben lelem.”
(Kapitány Máté )

„Sometimes you just have to
dance it out.”
(Grey’s Anatomy)

Gácsi Zalán

Gerlecz Tamás

Korb András Péter

„Sokat kell tanulnia az
embernek ahhoz, hogy
megtudja, milyen keveset
tud.”  (Széchenyi István)

„You will never find time for
anything. If you want time
you must make it.” (Charles
Buxton)

„I don’t always have time to
study, but when I do I still
don’t. Hazamehetek?”

‹

60

›

Diákalkotók »

« Alma mater

Kis-Bogdán Kolos

Kovács Réka

‹

61

›

Diákalkotók »

ALMA MATER

Kresz Ádám

Marján Bálint

Rumszauer Levente

Simon Péter

Sulyok Levente

Szabó Bence Bálint

„If you’re disciplined and
privilege the future over the
present, you can change the
structure of reality in your
favour.”  (Jordan B. Peterson)

„Yesterday is history,
tomorrow is a mystery, but
today is a gift. That is why it
is called the present.” (Master
Oogway)

Rab Máté

Szabó Máté

Vecsernyés Csenge

„If music is a disease, I
promise I’m infected.” (NF)

„A bajnok az, aki feláll akkor
is, amikor képtelen rá.”
(Jack Dempsey)

„I’m too lazy to be fake, being real
takes no effort.”

„Who needs a game face
when you have this face?”  
(Lucifer)

Minorics Nóra Dalma

Nyaka Bence

„Az a nagy kérdés, hogyan
váljunk a világ részévé anélkül,
hogy feladnánk önmagunkat.”
(Jang Erche Namu)

Pagáts Gábor

« Alma mater

Rendes Botond

Rudnay Roland

„Kofola potum est maxime
delectamentum in mundo.”

„Ha valamit tényleg el akarsz
érni, az csak rajtad múlik.
Kezeld magas prioritással,
vagy vedd le a listáról!”
(Tina Seelig)”
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12.C

Kádár Edit

Valusek Andrea

osztályfőnök

osztályfőnök-helyettes

„Naponta megújuló boldogság, hogy valaki beszél hozzám
a könyv lapjairól, és ezt az élményt megismételhetem,
sőt ez az élmény a korom és életkörülményeim
változásával mindig más és mást közöl.” (Szabó Magda)
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Bolla Myrtill Fanni

Borbély András

Gyöngyi Benedek

„Ígérd meg, hogy mindig
emlékezni fogsz: bátrabb
vagy, mint hiszed, erősebb,
mint sejted, és
okosabb, mint
véled”
(Micimackó)

„Trust me, in this day and age, it’s
sicker not having panic attacks.
Since when did pretending
everything’s okay
suddenly become
the almighty norm?”
(Darlene Alderson)

A gének és a környezet szoros
versenytársai egymásnak.
Mondhatnánk, hogy arra
sodródunk, amerre
a génjeink terelnek
bennünket, de ez nem
jelenti azt, hogy előre
meg van írva, hogy ilyen
vagy olyan ember lesz
belőlünk. (Lawrence Wright)

Csernyánszky Dzsenifer

Dorn Anna

Hölbling Botond

Kerényi Dalma

„Nem hiszek a csodákban.
Számítok rájuk.” (Yogi Bhajan)

„Nem akarok semmit, csak
jöttem, hogy idegesítselek”
(Trombitás Hanna)

„Csak két iparág dolgozói
nevezik „felhasználóknak”
az ügyfeleket: az illegális
drogárusok és a
szoftverfejlesztők.”
(Edward Tufte)

“Minden jó, ha a vége jó.”
(magyar közmondás)

Faludi Laura

Fazekas Bálint

Kolep Péter

Kovács Sophie

Everyone you meet is fighting
a battle you know nothing
about. Be kind. Always.

„Na jó, megyek agresszívan
mosogatni, mert ezt a
stresszt valahogy le kell
vezetni.”
(Dorn Anna)

,,Aki éjjel nagy úr a gáton,
az másnap ne legyen szar a
lapáton!” (édesanyám)

Fodor Evelin Mercédesz

Gálfi Linda

Kozma Kata

Krabóth Levente Gergő

„Ne marche pas devant moi, je
ne te suivrai peut-être pas. Ne
marche pas derrière moi, je ne te
guiderai peut-être pas.
Marche à côté de moi
et sois simplement
mon amie.”
(Albert Camus)

„Amúgy az orvosaid diplomás
szülők, nem?” (Fazekas Bálint)

„I failed in some subjects in
exam, but my friend passed
in all. Now he is an engineer
in Microsoft and I
am the owner of
Microsoft”
(Bill Gates)

„Ne mondjad, mutasd!”
(Krabóth Levente)
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„Mondottam ember: küzdj és
bízva bízzál!”
(Madách Imre:
Az ember
tragédiája)
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Leitol Lili

Pap Luca Ivett

Tóth Lili

Trombitás Hanna Lívia

“Gach uair a dhúnann mé
mo shúile, Ní raibh le feiceáil
agam ach dorchadas, Ach go
mall chonaic mé
an solas
Agus dhúisigh mé
i mo bhrionglóidí.”
(Saját)

„The best thing to do is
always to follow your
greatest desire.”
(Lucifer Morningstar)

“Az itt töltött időt
megkoronázta az utolsó év!”
(Kerényi Dalma)

„Amúgy mikor kapok pénzt?
Egy barátomnak
kérdezem....”
(Vecsei Dóra)

Pongrácz Dávid

Rádóczy Zénó

Trombitás Karolina Sarolta

Várvölgyi Dorka

„Tekints vissza a múltba a
jelent ismerve, és láthatod a
jövőt.” (Pongrácz Dávid)

“And then one day you find
ten years have got behind
you. No one told you when to
run. You missed the
starting gun.”
(Pink Floyd)

„Jó dolog ez a matek, mert
az ember úgy magára talál.”
(Lányi Vera)

„Sírni csak a győztesnek
szabad.” (Székely Éva)

Steenhuis Raul

Szabó Réka Rebeka

Vecsei Dóra

Vendler Dávid

A jobbik fele megvolt,
És most jön majd ám a
neheze. A seggem napba
tartom, És azt
mondom, he he he,
Azt mondom he he
he, Hehehe hehehe...
(Kispál és a Borz)

„Úgy kell élni, hogy míg
a világban forgolódunk,
ne súroljuk le
más emberről a
bőrt”
(Szabó Magda)

„Ah nem értem magam,
olyan érthető és érthetetlen
vagyok, hogy az
érthetőtlen”
(Gálfi Linda)

„Mögfogadtam és
möghatároztam, hogy én
ezután jó gyerök löszök... de
az a baj, hogy
azóta mindég a
lázamat akarják
mögmérni.”
(Móra Ferenc)

Szenner Zsanett

Szívós Márton

Wetzl Eliza

„Not everyone deserves to
know the real you. Let them
criticize who they think you
are.”
(unknown)

„It is often easier to ask for
forgiveness than to ask for
permission.”
(Grace Hopper)

„Az élet szép és bármit is
juttat neked a sors, ne felejts
el élni! Élni az egyik legritkább
dolog a világon,
mert az emberek
többsége csak
létezik.”
(Marcus Aurelius)
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12.D

Szalainé Wéber Mária

Szlovák-Baris Katinka

osztályfőnök

osztályfőnök-helyettes

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Bali Benjamin

Csóka Anna

Hideg Kata

„My favourite drink is the next
one.”

„I’m not great at the advice...
Can I interest you in a
sarcastic comment?”
(Friends)

„A tűz is pusztít, de hamuból
sokszor szebb virágok
keletkeznek, mint
amilyenek előtte
voltak, ha hagyjuk
őket kibomlani.”
(Az oroszlánkirály)

Csuka Csenge

Dévai Gitta

Kisgadó Bence

Koltai Zsófia

„They don’t know that we
know that they know we
know.” (Friends)

„Commit to the Lord
whatever you do, and your
plans will succeed”
(Proverbs
16:3)

„When all else fails, you
always have delusion.” (Conan
O’Brien)

,,Énszerintem az élet elég
tűrhető.” (Janikovszky Éva)

Duli Bálint

Finta Fruzsina

Lukács Szonja

Mayer Emese

„Even though you’re growing
up, you should never stop
having fun.” (Nina Dobrev)

„You could rattle the stars.
You could do anything, if only
you dared.” (Sarah J. Maas)

,,Nekünk nem elég a kékség,
nekünk az egész ég kell.”
(Goethe)

„Az akaraton áll vagy bukik
minden.” (Fredrik Backman)

Grassy Péter

Győri-Nagy Bence

Nagy Adrián

Németh Ádám

„The only thing standing
between you and your goal
is the bullshit story you keep
telling yourself as to
why you can’t
achieve it.”
(Jordan Belfort)

„Successful people are 100%
convinced that they are masters
of their own destiny , they’re
not creatures of circumstance,
they create circumstance, if the
circumstances
around them suck
they change them.”
(Jordan Belfort)

„Sometimes pain is for the
greater good.” (Veronica Roth)

„Live a life you will
remember.” (Avicii)
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„Az idő, amit a rózsádra
vesztegettél, az teszi olyan
fontossá a rózsádat.” (Antoine
de Saint-Exupéry)
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Oláh Kata Veronika

Panka Lilla

Szita Gergely

„In the long reeds of difficulty
and pain, that’s where you
find the treasure.” (The
Crown)

„You only live once, but if you
do it right, once is enough”
(Mae West)

„Nobody exists on purpose.
Nobody belongs anywhere.
Everybody’s gonna die.
Come watch
TV.”
(Rick and
Morty)

Perl András Máté

Pusztai Patrik

Wéber János Theodor

„Nyomják meg a piros
gombot, és nyugodjanak
békében.  -Várj!  -Miért?”

„Cool, cool, cool, cool, no
doubt, no doubt, no doubt.”
(Brooklyn Nine Nine)

„I speak for all mediocrities
in the world. I am their
champion. I am their patron’s
saint.” (Amadeus)

Schäffer Bálint

Soós Balázs

„We can let the bad things
that happened to us define
who we are. Or we can define
who we are.”
(The 100)

„Everyone’s a whore, Grace.
We just sell different parts of
ourselves.”
(Peaky Blinders)

Soós Márton

Szabó Tamás

Dankung

„Today is victory over yourself
of yesterday; tomorrow is
your victory over lesser men.”
(Musashi)
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Trombitás Kornél
„It doesn’t matter if you win
by an inch or a mile. Winning’s
winning.”
(Dominic
Toretto)

Zsók René Kevin
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Így írunk mi…
Szépirodalom

tölthetem, aki itt ragadt a határlezárások miatt. Megszoktam, hogy naponta legfeljebb egy órára hagyom
el a lakást, amikor kiviszem megsétáltatni  Zorát. Megszoktam, hogy több házimunkát végzek. Megszoktam,
hogy annak ellenére, hogy be vagyok zárva, nem érzem magamat bezárva. Megszoktam az elszigetelődést.
Ez benne a legijesztőbb. Hogy megszoktam. Mi lesz, ha mindennek vége? Amikor újból ki kell menni, és élni
tovább az életet. Úgy teszünk majd, mintha ez az egész meg sem történt volna?
Később újra visszajött néha a bezártságérzés, de nemsokkal utána mindig elmúlt. Ahogy újra elkezdtek
kinyitni az üzletek és kezdett föléledni a város, úgy lettem én is egyre kiegyensúlyozottabb. Újra tudtam
találkozni a barátaimmal, akiket idáig csak videochaten keresztül láttam. Az ő jelenlétük nagyon megnyugtató,
azt hiszem, az ő hiányuk okozta a legnagyobb nehézséget, amivel meg kellett birkózni. Így június közepére –
bár a járványügyi helyzet még mindig valamelyest fennáll – végre újra beállt az életben egyensúly.

Balogh Réka: Karanténnapló
2020. márc. 16. (hétfő)
Ma nem voltam suliban. Senki se volt. Pedig kellett volna. Az egész hetekkel ezelőtt kezdődött. A kialakult
járvány gyökerestül felforgatta az emberek életét, beleértve az enyémet is. Az igazat megvallva kicsit félek.
Nemcsak attól, hogyan fogok így rendesen haladni a tanulással, és felkészülni a töri és matek osztályvizsgára,
mert valljuk be, ha nincs dolgozat, nincs motivációm se. Inkább az aggaszt, hogy a szociális élet gyakorlatilag
nullára csökkent. Ma van az egyik legjobb barátnőm szülinapja, és nem tudom személyesen felköszönteni, és
odaadni az ajándékomat, de gondolom, kettőnk közül most ő van a kellemetlenebb helyzetben.
2020. márc. 17. (kedd)
Ma voltam gyógytornán, úgyhogy kicsit megtudhattam mi folyik a belvárosban. A buszon odafele csak
idősek voltak rajtam kívül, pont a leginkább veszélyeztetettek. A posták és a gyógyszertárak előtt hosszú
kígyózó sorok állnak. Fiatalokat nem igazán lehet látni az utcákon, inkább csak felnőtteket és időseket, de
közülük is keveset. Elég ijesztő benyomást nyújtott a látvány. Pécs élettelen lett.
2020. márc. 21. (szombat)
Eltelt az első digitális tanítási hét. Nem mintha olyan sokat tanultunk volna, tegnap is pl.: csak egy órám
volt. Hirtelen rengeteg szabadidőm lett, amit megpróbálok minél hasznosabban eltölteni. Sokkal aktívabban
telnek így a napjaim. Csak a barátaimat sajnálom, hogy nem találkozhatok velük. Olyan rossz, egyre inkább
azt érzem, hogy be vagyok zárva. Nem mehetek busszal sehova, főleg nem a városba. Remélem, ez nem fog
sokáig tartani, és hamarosan minden újra a régi lesz.
2020. márc. 27. (péntek)
Ma van 2 hete, hogy utoljára láttam az osztálytársaimat. Nagyon hiányoznak. Hogy fogok én kibírni így
bezárva több hónapot? Letöröltem a közösségi oldalakat a telefonomról, a messengert kivéve. Most, hogy
hirtelen rám szakadt ez a rengeteg idő, betegesen sokat töltöttem el gyökerebbnél gyökerebb mémek
nézegetésével, és nagyon jó érzés, hogy megtettem, így nem megy pocsékba a napjaimból több óra. Végül
is eldöntöttem, hogy megpróbálom ezt a nehéz időszakot inkább az irodalommal átvészelni, az határozottan
hasznosabb. Sokat fogok írni, és még többet fogok olvasni, hátha segít majd.
2020. ápr. 1. (szerda)
Mondjuk, egy óra múlva már másodika lesz. A karantén harmadik hetének a felénél járunk, és nem egészen az
történik, amire számítottam. Megszoktam ezt az állapotot. Megszoktam, hogy majdnem minden nap kilenckor
kelek hat helyett. Megszoktam, hogy kevesebbet tudok beszélni a barátaimmal, és hogy egyáltalán nem
találkozok velük. Megszoktam, hogy több szabadidőm van. Megszoktam, hogy az egész napot a nővéremmel
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Baróti Adél: Angyal és festő
2020. augusztus 14-15-én rendezték meg a 3. Budapesti Írótanyát. Erre a programra és a részvételi  
lehetőségre Valusek Andrea tanárnő hívta fel a figyelmemet. A szervezők többek között Vida Kamilla és Csete
Soma voltak, iskolánk volt diákjai, a „Vége” alapító szerkesztői. A bejutáshoz pályázni kellett. A tábor során
a pályaművekkel foglalkoztunk, valamint előadások és beszélgetések során betekinthettünk a mai magyar
irodalmi életbe és a könyvkiadás menetébe.
Én az alábbi pályaművel jelentkeztem. Kritikát is kaptam érte…
Van nekem egy kedves, idős öreganyám. Máskülönben nem írnék róla, de mégis így hozta a helyzet. Most,
a karantén alatt is ugyanaz a bottal, remegve járó, terméketlen tevékenységeiben keringő öreganyám volt,
mint eddig. Azzal a hatalmas különbséggel, hogy mivel vele is egy háztartásban élek, a vesztegzár alatt
össze voltunk zárva. Ennek voltak árnyoldalai, de mégis nagyanyám kacsalevesénél nincsen jobb dolog a
világon. Az egyik ilyen kacsaleves után - talán a régi ízek kavarták fel az emlékeimet - arra tereltem a szót,
hogy öreganyám igazán mesélhetne megint azokból a régi-régi történeteiből, amelyekkel engem olyan
sokat szórakoztatott gyerekkoromban. Hogy elüssük az időt. Először azt mondta, találjam fel magam valami
értelmesebbel. Aztán, hogy ehhez én már idős vagyok, és nem is emlékszik, miket talált ki hirtelen, amikor
nem találta a mesekönyvet.
Dehogynem emlékszik! - győzködtem. Az angyal és a festő történetét akartam meghallgatni. Kicsiként
sosem értettem meg a végét. Mindig mást akartam volna, mert nem értettem, miért úgy kell történnie. Talán
most megértem, gondoltam.
Végül többnapos unszolás után, amikor egyik este nem fáradt úgy ki a kerti gazolásban, leültünk a
konyhában, s a botját maga elé téve, remegő ajakkal belekezdett a mesébe. Régiesen beszélt, néha megállt,
néhol rosszul mondta, elakadt, és gondolkodott, ha elfelejtette, mit akart. Nem szóltam, féltem, elvenném
mesélő kedvét. A történet valahogy így szólt:
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Egyszer volt, hol nem volt, Firenzében volt egyszer egy leány. Árva leány volt, nincs mit rajta szépíteni, nem
tudták se hazáját, se szüleit, se rokonját. Az erdőben, a patak partján találták meg a mezőkön dolgozó parasztok,
amikor a vízhez vitték állataikat megitatni. De mindnek otthon sok porontya volt, hazavinni magukhoz nem
akarták a csecsemőt. Így hát az egyik tehetősebb, de nem túlontúl gazdag, különcféle nemesember, kinek
csak egy szem beteges fia volt, magához fogadta a leányt, s a fia mellett sajátjaként nevelte. A fiúcska egy
évvel, ha idősebb volt a leánynál, Frederico volt a neve, a lányt pedig Meredithnek keresztelték.
    Így élt a két gyermek, karöltve jártak erdőt, mezőt, sokáig egy szobában aludtak a fehérre meszelt polgári
házban, s a többi gyermekkel játszadoztak naphosszat.
Meredithből a környék legszebb leánykája lett. Okos volt, halk szavú, mindenik városlakóval kedves, s oly
segítőkész, erkölcsös is volt, hogy azt feltételezték, apácának illene leginkább. De az öregúr s házanépe túl
sok örömet lelt a gyermekben, hogysem apácának küldte volna. Vallásos leányka volt, minden éjjel hallották,
ahogy szobájában imádkozik családjáért, térden állva gyertyalángnál köszönetet mond az Istennek érettük
(néhanapján Fredericot kiemelte, ha amaz megfogta kis kezét, s úgy sétált végig vele a főutcán, kedves
mosollyal gyermekarcán). Misére aligha vitték el, merthogy a kisleány gyengécske lábai nem bírták el a hosszú
gyalogutat le a templomig, a város főterére, s minduntalan összeesett a járás közben. De ahogy imádkozott
angyali gyermekhangján, választékos, finom beszéddel, senki nem tudott haragudni, amiért rendes misére
nem járt. Úgy tartották, az angyalarcú kisleány szájából szebb volt az áldás, szebb volt az ima, szentebbül
hangozott az „ámen”, mint a papoktól.
Fredericot nem szerették, nem pátyolgatták úgy, mint mostohatestvérét, de ezt ő sosem vélte kárának.
Egyéves koráig sok fránya vész kerülgette, félő volt, hogy a gyermekkort sem éri meg. Apjok sokat szidta,
mert aggódott a bolondos fiúcskáért. Fredericot nem érdekelte a hétköznapok parasztjainak élete. De sem
a gazdasághoz, sem a kereskedelemhez nem fűlött a foga. Pedig milyen éles esze volt! De csak azt tanulta,
ami érdekelte. Apjok pedig félt, nehogy tudása kárba vésszen. A festészet, a rajzok érdekelték a szellemét, s
már egész kiskorától kezdve ahol járt-kélt, vitte kis rajztábláját, a szénceruzát, vagy ami éppen a keze ügyébe
akadt, s egész ügyesen rajzolgatott. Édesapja nem tudott ellene tenni, s a halk szavú, kedves Meredith,
összefont kezekkel, lágy hangon kérlelte a kedves jó apát, hogy taníttassa Fredericot. A szív, mely nem is volt
soha kőből, elolvadt a kedves kérésektől, pedig Meredith, a maga gyermeki módján alig fogá fel eme apró
tetteit. ,,Teszem, ami helyes” - gondolta magában a kisleány, ez volt mottója, s szíve mindig biztosan vezeté
őt.
Ha édesapjok Fredericot mégis leszidta, mert hát ez megesik, meg is esett volt, a két ifjú nekivágott az
erdőknek, mezőknek, s kibeszélték fiatal lelkük fájdalmát. A patak (mely fönn eredt a hegyekben, s végül az
Arnóba torkollott) erdős partjáról lábukat lógatva beszélgettek. Az árnyak és a fény színjátéka, a fák közötti
szellő suttogása, a leány édes, békés hangja Fredericot sokszor rajzolásra ösztönözte. Lerajzolta Meredithet,
hosszú, sötét fürtjeivel, ahogy fehér arcát, a meleg barna szempárt, tiszta bőrét egészséges fénnyel áldja a
nap, ahogy ül a parton, világoskék ruhájában, mit maga varrt. Mindég ő varrta ruháit, ékszert, cifra füzéreket
nem hordott, fölöslegesnek tartotta, s az is lett volna néki. A lenge anyag titkolta, bősége rejtette alakját.
Frederico nem szívlelte ezeket a ruhákat, azt mondotta, nehéz lerajzolni. Így akár azt is mondhatta volna,
hogy nehezére esik a patakon játszó fényt és a halk csobogás hangját szénceruzával lerajzolnia! Az anyagot
könnyen rajzolta. De nem anyagot akart volna rajzolni, ami kacagó titkolódzással fedi a testet. Hanem a kis
testet akarta volna lerajzolni, egyre inkább az érdekelte, ahogy a gyermekkorból kilábalni kezdtek. Meredith
persze tudta, hogy ifjú társa mit érez iránta. Ő minduntalan, makacs tudatlansággal, de megtartotta szűzies
tisztaságát, s annál nagyobb fegyelemmel őrizte gyermeki érinthetetlenségét. Frederico, mivel mellette nőtt
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fel, elfogadta a leány természetét. Mert olyan kárpótlást kapott ezért, olyan dicséretet, jutalmat a kitartásért,
amit akkoriban fel sem fogott fiatal eszével, melyet a leány nyitott meg a gondolatok szabad áramának.
Meredith mosolya érlelte be a búzát, az ő hangja hozta el a tavaszi langyos szelet minden évben, s ha tincsébe
belekapott a fülledt, nyári szél, Firenze felvirágozott. De nem csak ezt tette a gyermekarcú, érinthetetlen leány,
kinek minden új nap első sugara szebbé és szebbé tette vonásait, érlelte egyszerű gondolkodását, ahogy
nőtt. Hosszú, erdei sétáikon, mikor a patakparton ballagtak, s a leány mezítláb ugrált a nagy, laposra csiszolt
köveken, előszeretettel mesélt Fredericonak istenről, szeretetről, vallásról. Sokat mesélt, sokat gondolkozott.
Mégis Frederico akkoriban semmire nem jutott véle, csak csendben hallgatott, ifjú szelleme magába szívta
a leány tudását. Meredith szerint az emberiség - mert nagy szavakat használt, amelyek olyan könnyedén,
olyan súlytalanul, jelentéktelenül kicsinek hallatszottak magabiztos, mégis csöndes, nyugodt hangján - az
emberiség nem változik, s mindég minden korban a maga módján jó és rossz. A korhoz alkalmazkodik, s nem
fordítva. S mostan változik a világuk, az ember az új korban ismét máshogy fog alkalmazkodni.
- De az Isten mindég velük van, igazgatja lépéseiket - tette hozzá, ahányszor úgy érezte, bizonytalanságba
taszította társát. Mert a leány bizonyos volt dolgában, mindég bizonyos volt ezen általánosításaiban.
- Oly biztos ez, mint hogy az égen csillagok vannak a fejed fölött - mondta mosolyogva, ha Frederico
kérdezte.
- De nappal nem valának fönn a csillagok - ellenkezett az ifjú, miközben a patak mellett az ösvényt rótták.
Onnan a fáktól aligha láttak fel az égre, a lombok és a hegyoldal emelkedője eltakarta a patak eredetét.
- Hogyne lennének, kedves. Hogyisne lennének? Csak nappal nem látod őket. Kételkedj bátran. Ebből tudom,
hogy ember vagy - mosolygott Meredith.
Így teltek az évek. Fiatal értelmükben fel-felcsillant az emberi szellem iránti rajongás, Fredericoban inkább.
Meredith helyeselte a szellem nagyságának csodálatát, viszont felsőbbséges, mégis ártalmatlan, gyermeki
kacajjal válaszolt, ha az ifjú túlkapott volna az ember dicséretében.
-Tudd, hol van az Isten. Feletted. Légy alázatos, s akkor emel magához - mondta kedvesen.
- Kérlek, higgy! De ne abban, hogy az emberiség emberi lesz, hogy felnő a maga emberségességéhez. Ez
merő ábránd, a tökéletesség csupán odafönn van, az Úristennél, aki megállítja a pillanatot, hogy a tökéletes
tökéletes maradjon örökkön. De higgy benne, hogy az emberség itten, ezen a földön is emberséges. Bármi
történjék, te higgy. Jót tesz a művészetnek - mondotta egyszer a leány, s kecses lábfejét lógatván a patak
hideg vizébe játékosan megkeverte a habokat. A nyári meleget elviselte, de sokkal, sokkal jobban bírta a telet,
annak hidegét. Frederico ezt azzal magyarázta magában, hogy a leány melegszívű, s azért e viselkedés.
- Miért ne hinnék? Hisz előttem ül a bizonyosság a földi tökéletességre - válaszolt az ifjú. A leány szerényen
mosolygott, világos, barna szeméből egy múló pillanatra fénysugarat irányítva a fiúra.
- Vigyázz. Annak az élete múló pillanat. Épp csak megjelenik, hogy megmutassa magát, s addig tart, mint
egy pille szárnycsapása - komolyodott el Meredith.
Itt a nagyanyó elhalkult. Nem mondta tovább, csak mereven ült a sámlin. Keze meg-megremegett, ahogy
gondolatban tovább szőtte a régi történet fonalát. Aztán szedelőzködni kezdett.
- Vége.
- Nincs vége.
- Innentől nem szép, neked azzal nem kell törődnöd.
- De így nem lehet vége - erősködtem. Nagyanyám kénytelen kelletlen visszaült, én vele szemben a hokedliről
hallgattam tovább.
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A leány még csak tizenötödik életévébe lépett, az ifjú a tizenhatot is betöltötte, amikor sötét fellegek
gyülekeztek Firenze felett. A fekete halál tört be a városkapun, s napról napra, éjről éjre kíméletlenül szedte
áldozatait. Nem figyelmeztetett, s aki egyik nap beteg lett, másod-harmadnapra rendszerint megholt.   A
fekete fekélyekkel borított tetemek ellepték az utcákat, éjjelente halálhörgéstől, jajveszékeléstől volt hangos
a város. A gennyes fekélyek, eldeformálódott testek, nyögdécselő félhalottak látványától az egészséges
embereket minduntalan borzalmas rémálmok gyötörték. Akik megkapták e végzetes fertőzést, azokról
rendszerint mindenki megfeledkezett. Családjaik elmenekültek, vagy máshol kapták el a fertelmes kórt. A
magukra maradt szerencsétlenek kínjukban ruháikat tépve az utcán halálért könyörögtek, s az egészségesek
lábaiba kapaszkodva rimánkodtak. A város szélén éjjelente nagy tüzek égtek, ahonnan emberi hús szaga
terjengett. Így köszöntötték a tavaszt, s így a nyarat.
A fiatalok bezárkóztak az egész ház népével együtt. Meredith hosszú imádságait hallgatták, ez volt egyetlen
felüdülésük, a leány tiszta hangja érettük néhol megtört a bűnbánat súlya alatt, ahogy gyertyalángnál, kezit
görcsösen összekulcsolva hangosan mondotta el az imákat. Fejből költötte, s ennél megindítóbbat el nem
lehetett képzelni. Gyolcsruhát hordott a leány, még kevesebbet evett, ivott, s mindent megtett, hogy a ház
népének segítsen. De azt soha nem vallotta, hogy  Isten vezeklésül küldte volna a ragályt. Nem is tudta, mitől
ez a csapás, vagy ha sejtette is az okát, hát magyarázni nem tudta volna, bármilyen szép imákat is mondott.
Frederico arca megkeményedett, beesett, vonásai férfiasabbak lettek, orra hegyesebb, álla élesebb. Apjok
megöregedett, egyre kevésbé bírt ellenállni a kórnak, s az élelmük is fogytán volt. Apjok a nyár beköszöntével
elkapta a bajt, alig maradt ép bőrfelület a testén, s mindenütt fekete, gennyedző fekélyek borították. A
madárcsőrű pestisdoktorok nem merték, s nem is bírták gyógyítani az összes szenvedőt. Meredith gondozta
az öreget, gyógyfüvekkel, fűszerekkel illatozó szobájában. Éjjelente hangosan imádkozott, hogy a ház népe
ne a lázban szenvedő apó nyögéseit hallja. Meredith egyenes háttal járt-kelt, s figyelmét nem kötötte le
mindig a betegség. Mégis, valahol, valahol a szemében a szín megfakult, vesztett az életért rajongó örömibül.
Máshol járt, mintha elméjével felhők feletti fénnyel megáldott tájakat látna. Másban nem változott, de e
ködös szempár Fredericot a kétségbeesés mélyére taszította. Az ifjú keveset volt otthon, erdőket, mezőket
járt, gyógyfüveket szedegetett, de ha lehetett, künn aludt, messze a várostól, a szabad ég alatt, s magában
imádkozott a csillagokhoz. Szerette a kék eget s a csillagokat. A kékség, az ég érinthetetlen kékje nem volt
más, mint a leány. Ezért szerette úgy a kéket a festményeiben, s ezt a színt keverte a legtöbbet.
Egy nyári, fülledt délután visszaérkezett a városba. Mit sem törődött az utcán szenvedőkkel. Édesapjának
hozta a gyógyfüveket, amit a leány rendelt. Késett, napokat késett, s inkább az erdőt járta, minthogy
szembesüljön a fekete végzettel. Édesapjok a székében ült, fekélyekkel teli bőre nem változott. Élt még,
mellkasa fájdalmas meg-megemelése volt földi létének egyetlen bizonyossága. Az ifjú Meredithet kereste, de
nem jött válasz. Befordult a leány szobájába, ahol a gyertyafényes imák elhangzani szoktak mindég oly nagy
tisztességgel az ágy végéből. De a leány most nem ottan térdepelt. Egy szürke gyolcslepelben feküdt, nagy,
bőrszín duzzanatokkal egész testén. Más nem volt már a házban, az a pár szolgáló s cselédlány elmenekült,
hogy vidéken talán átvészelhesse a ragályt.
Frederico kiejtette kezéből a gyógyfüveket, s a leány mellé rogyott az ágyra. Átölelte, könnyek között
csókolta meg forró bőrét. A leány motyogott valamit, azt mondta, menjen innen, mielőtt ő is elkapja a kórt.
Az ifjú nem tágított, a leány mellé feküdt, s görcsösen átölelte a vékonyka testet. Majd el is engedte, nem
akarva fájdalmat okozni néki. Immáron óvatosan ölelte magához, s a leány szenvedve hozzábújt mellkasához.

« Diákalkotók

‹

82

›

Versenyeredmények »

- Testemet főzik, éget a bőröm. Felforrok a láztól, vígy el a patakhoz - mondotta az erőtlen akarat. Az ifjú
óvatosan felvette a becses leányt önmagával küszködve. Most, hogy talán utolsó útjára viszi a patakhoz,
gyűlölte is magát, amiért csak e percben jöve reá, mennyire értékes néki e leány.
Csak reménykedni mert - de ezt nagyon erősen megtette -, hogy felépül, hisz mindig olyan erős volt.  Az
előtérben a leány megcsókolta apjok fejét, majd Frederico a karjaiban tartva a gyengeséget, kilépett a szülői
házból. Az utcát nehéz sóhajok húzták a mélybe, halálhörgés zúgott a napsugarak tüzében, a haldoklók és
tetemek bűzös, rothadó szagát perzselte a hőség.
- Vigyél engemet a patakhoz, föl az erdő hűsébe - ismételte Meredith lágy hangon. Forró bőrét égették
fekélyei, s a mirigyek, mintha bőre alatt nagy gyémántkövek lennének, pirulva feszítették szét a testét. Az ifjú  
a Halállal küzdve vitte a leányt, reszkető, gyors léptekkel föl a dombok mögött, majdan le a völgybe, az erdő
sűrűjébe. A patak mellett gyermekeik fertelmes tetemei felett síró anyák görnyedeztek a lombok árnyékában.
Őket sem tudta eltaszítni a kór szeretett sarjaiktól.
Frederico feljebb vitte a kecses testet, amely némán tűrte fájdalmait. Nem szólt, nem nyöszörgött, s e
csendes beletörődésével nem lehetett ellenkezni. Az erdő lágy szellője, az árnyak kedves játéka, a patak
ismerős csobogása nyugalomra intette az ifjú szívét, mely eddig oly keservesen dobogott e sors ellen az
angyali kedvesért.
- Vedd le ruhámat, s tégy a patakba, melynek vize a hegy magosságából ered, s oly hideg, mint a szentséges
éjszaka felettünk, azokon a szép nyári éjjeleken, fiatalságban, egészségben - szólt Meredith. Pedig fiatal volt
még, milyen fiatal! Frederico így tett, szót fogadott szép szerelmének, kit soha eddig nem érintett, meg se
merte néki mondani szerelmét, de mindig jól sejtette, hogy a lány tudja azt.
Levette róla a szürke, poros leplet, kibontotta makulátlan, szép alakját, kiengedte hosszú, sötét haját.
Magához ölelte utolszor, s vele a patak halk habjaiba feküdt. A habok lágyan simogatták őket, enyhítették a
leány szenvedését. Fejét az ifjú vállán pihentette, amaz féltő kezekkel óvta a gyönyörű teremtést. A göndör
haj, amivel játszott a nyári szellő, most a patak kék, tiszta vizébe ért némán. Az arca nem nevetett többé,
csupán meleg szuszogása jelezte egykori titkos párjának, hogy még vele van. A nagy fekélyek, bőr alatti fájó,
ékes csillámkövek leapadtak, lassan eltünedeztek. A szűznek fehér testét simogatta a víz, karcsú lábait ölelte
körbe, derekát simogatta, s a lány lassan elengedte az ifjút. Pedig az csak most ölelné, fogná magához egész
életén át, és védelmezné az ő szépséges, tiszta angyalát. Hozzá sem nyúlna, nem érintené, csak véle legyen,
mert így is, ebben az utolsó, a búcsú fájdalmától terhes órában is boldog volt a lánnyal. Magához ölelte, a
szűz ekképpen felelt néki:
- Kedvesem, minket el nem választ a halál. Csak eztán leszünk mi együtt. Nem engedsz engemet, ez helyes.
De mennem kell, a te világodban nékem csepp időm adatik, mint egy pille szárnycsapása, mégis együtt
leszünk örökkön - mondta békésen. Hangját elnyelte a patakvíz csobogása. Teste lassan szertefoszlott, egy
lett a vízzel, s ama víz, mely addig kéken csillogott, gyémántszínű lett, s úgy fénylett, hogy az ifjú alig tudta
rajta tartani tekintetét. Ez a fény gyorsan úszni kezdett, a kék víznél tisztábban, gyorsabban, fölfelé, föl a
hegyhez, majd eltűnt a fák között. Egy pillanatra, az ifjú nem is látta, de feje fölött az égen felcsillant az egyik
csillag.
Az ifjú pedig a patakból fölkelve a szürke gyolcsot magára terítette, s gyászában elbujdokolt az erdő csendes
sűrűjében. Elkapta a pestist, sokáig feküdt egy nagy tölgynek tövében, három nap és három éjjelen keresztül
mozdulni sem bírt. A szürke lepelbe takarózva szenvedett, éjjelente könnyeit hullatta szép szerelméért, s
imádkozott, hogy az Isten végre őt is fölemelje, s ahogy a leány mondá, örökkön együtt legyenek eztán. De
harmadnapra felgyógyult.
Hazaért szerencsésen, s élve találta a kedves öreget a szülői házban.
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Új gyermekei születtek a gyászoló asszonyoknak. Aki ezután a patakba merítkezett, mind felgyógyult.
Lassacskán a vész fekete fellege eltűnt Firenze egéről.
Frederico festőművész lett, nagy mestereknél fejezte be tanulmányait. Távoli utakat tett, sok helyütt
csodájára jártak festményeinek. Tehetsége hol  magasba emelte, hol szenvedésbe taszította őt. Ez volt sorsa,
egyszer fönn az Isten magasságában, máskor lenn, hol az ördög kerülte meg, de ő rá soha nem hallgatott. Ez
útjai adtak képeinek lelket, e változó sorsa adott nekik életet. Társai egy hibáját rótták föl néki örökké: csak
egy bizonyos angyalt tudott festeni, s ha angyal volt a képein, hát mindég ugyanaz az angyal szerepelt. Nem
volt ez sem oly nagy baj, hisz ez az angyalarcú leány, a sötét, göndör hajával, a kék lepelben fehér, ártatlan
testével, csillogó szárnyaival minden kép legfőbb, rejtett szentsége, örök éltetője, szerelmes társa lett.
Azzal nagyanyám elhallgatott. Nehézkesen fölkelt, s gondolatai megint a ház körüli tevékenységeken
forogtak. Ott gubbasztottam a sámlin, s néztem, ahogy vizet melegít a mosogatáshoz.
- Hagyd mama, majd megcsinálom.
- Két tányérral ne fáradj.
- Te ne fáradj.
- Megértetted?
- A végét? Talán.
- Talán. No szép, hát ezér’ mesélek örökké? Talán-talán - ismételgette, ahogy a vizeslábost a gázra emelte,
s az nehéz vashangú csattanással érkezett a tűzhelyre. - Ti kamaszok, meg a talánjaitok. Inkább jer’ ide,
mosogassál.

Fel hát az útra társaim siessünk

ifjúnak janusz add meg hogy felhagyjon a kétség.
flangál majd idegen folyosón sűrűre szorongott
emlékekkel. záródó kétméteres ajtó
résén át még engedd őt pillantani egyszer
értékekre melyek nem veszhetnek soha könnyen.
majd még hogy vágyódom e végetlen nap után - szól
felvértezve levert csendben míg kong a csapástól
minden. próbál majd címet kitalálni a múltnak
és ugyanúgy a jövő kocsiján fürkészni a jelzést.
janusz! fordítsd búcsúzó orcáid utószor
ambivalens túlgondolt ifjú gondok után mert
lába szilaj mégis retteg megtenni a vágyott
lépést. roskadozó dúnántúl mandulafáját
pattogtasd hát újra ki míg gyönyörűre virágoz.

Tanulmányok

Molnár Boglárka:
Kettőnké

Csóka Anna: Női szerepek régen és most

Neked

Gondolatok, melyek arcomra
könnycseppeket öntenek;
melyek valamit bennem
végleg darabokra törnek.
A síri csendben csak mi ketten:
sírásra késztetnek.
Kettőnk harca ez,
nincs, ki segítsen.
S már az elején eldőlt,
veszítettem.

A nők helyzete sokat változott az elmúlt évezredek során. Az, hogy ma egy nő Németország legfontosabb
politikai vezetője vagy az Egyesült Államok alelnöke lehet, hosszú folyamat eredménye, de remélhetőleg e
folyamatonak  még közel sem a vége.
Az ókortól az ipari forradalomig a nőket nem kezelték önálló személyekként, csak valakinek a lányaként,
feleségeként. A középkorban a  jobbágyoknál, parasztoknál az egész család, a férj, a feleség és a gyerekek is a
dolgoztak a földeken. De jómódúbb rétegekben sem volt jellemző, hogy a nők önálló jövedelemmel rendelkeztek
volna. A nők tehát a férfiaktól függtek pénzügyileg és jogilag is. Nagyjából két szerepet tölthettek be: vagy az
„otthon tündéreként” feleségek voltak, vagy  ún. rossz nők, prostituáltak lettek.
A 18. század végétől az   ipari forradalom idején sokan munkába álltak, részben a megnövekedett
munkalehetőségek miatt, részben pedig azért, mert egy keresetből már nem tudott megélni a legtöbb
munkáscsalád. Ebben az időben terjedt el a női- és gyerekmunka, a nők, gyerekek a férfiakénál kevesebb
fizetésért dolgoztak, de itt már függetlenebbé tudtak válni.

Befejezetlen mondatok,
tintacseppek az asztalon.
S én mégis azt várom,
elküldetlen levelemre válaszod
mikor kapom.
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A következő nagy változást az első világháború hozta. Sok férfit besoroztak katonának, így a családok
elestek bevételi forrásuktól, helyettük a nőknek kellett munkába állni.   A gyári munkások közül sokakat
elvittek a frontra, de szükség volt a termelés folytatására, így sok gyárban nők kezdtek el dolgozni. Ez a
nők függetlenedése szempontjából nagyon jelentős lépés volt. A fizikai munka mellett a nők számára is
elérhetőbbé vált a magasabb fokú oktatás, és így az ipar és a mezőgazdaság mellett a szolgáltatásban
is nőtt a szerepük. Dolgoztak tanítóként, ápolóként, postáskisasszonyként, és már tudományos pályán is
elhelyezkedtek, igaz, ez nem volt jellemző. A XX. század első évtizedeitől kutatott például Marie Curie fizikus
és kémikus is, aki a sok nehézség ellenére is világhírű, kétszeres Nobel-díjas tudóssá vált.

Ugyanakkor kevesebb szó esett például Sanna Marin finn miniszterelnökről.
Ő fiatal édesanya, és a világ egyik legfiatalabb kormányfője. Marin azonos
nemű szülők gyermeke, pékségben is dolgozott, az első a családjából, aki
diplomát szerzett, mégpedig közigazgatás-tudományból. Korábban már
volt a tamperei városi tanács tagja, majd elnöke is. 2015-ben parlamenti
képviselővé választották, 2019 júniusától decemberig közlekedésügyi
miniszterként dolgozott. 2019 decembere óta miniszterelnök.
2020 októberében azonban egy olyan botrány alakult ki körülötte, ami
iskolapéldája a szexizmusnak és a kettős mércének. Az történt ugyanis,
hogy egy újság címlapján blézert viselt, amely alatt nem volt blúz. A kép
nem mutatott semmi illetlennek tekinthetőt, és mégis, hatalmas negatív
kommentáradatot váltott ki. Érdekes  kettős mérce, hogy az orosz elnököt,
Vlagyimir Putyint - aki rendszeresen pózol félmeztelenül, s ezek a képek meg
is jelennek a helyi és néha a világsajtóban is -  nem elmarasztalják ilyenkor,
hanem  férfiasságáért dicsérik.

Annak ellenére, hogy a nők függetlenebbé válhattak, tanulhattak és munkát vállalhattak, továbbra sem
számítottak teljes jogú állampolgároknak, mert nem volt szavazati joguk. A női választójogért folytatott harc
a 19. század közepén erősödött fel Nagy-Britanniában és az USA-ban.
Ezt a küzdelmet szüfrazsett-mozgalomnak is nevezik a francia suffrage
(választójog) szóból eredően. A mozgalmat egyre többen támogatták, de csak
nagyon lassan sikerült megküzdeni a hagyományos szemléletmóddal. Néhány
felvilágosult államban már az első világháború előtt megkapták a nők a
választójogot,  a világon legelőször Új-Zélandon 1893-ban. Az első európai ország
amelyik követte az új-zélandi példát - Finnország volt, itt 1906 óta szavazhatnak
a nők, az utolsó  Svájc 1971-ben. Legutolsóként  2011-ben Szaúd-Arábiában kaptak
választójogot a nők.
Azért fontos, hogy a nőknek is legyen szavazati joguk, mert ők teszik ki a
népesség felét. Emiatt nem lenne sem elfogadható, sem igazságos, sem logikus,
ha ők egyáltalán ne nyilváníthassák ki az akaratukat a választásokon.

-

A legutóbbi itthoni népszámlálás adatai szerint a magyar társadalom 52,5%-a nő. Ehhez képest a 2018ban megválasztott parlamenti képviselőknek csupán 12,5%-a
nő. A női képviselők aránya országonként eltérő. A Skandináv
országokban és Nyugat-Európában 40% körüli, KeletEurópában és Az Egyesült Államokban viszont közelebb van a
20%-hoz. A nők politikai alulreprezentáltsága azért probléma,
mert így az elsősorban őket érintő kérdésekben, mint az
abortusz vagy az egyenlő bérezés, a parlamenti többség
miatt még mindig a férfiak döntenek. Napjaink példája
Lengyelország, ahol úgy megszigorították a művi abortuszt,
hogy az még akkor sem lehetséges, ha a magzatról kiderül, hogy életét veszélyeztető, gyógyíthatatlan
betegségben szenved. Ehelyett a lengyel kormány azt javasolja, hogy az életképtelen magzatokat megszülni
kénytelen nők számára sírószobákat hozzanak létre.

Az elmúlt hetekben  Biden elnök beiktatásával az Egyesült Államokban sok
előremutató változás történt a női egyenjogúság vonatkozásában, többek
között esküt tett az ország valaha volt első női alelnöke, Kamala Harris.
Hosszú éveken keresztül dolgozott szenátorként és más köztisztviselői
pozíciókban, így kellően tapasztaltnak látszik a munkára.

És végül szót ejtenék Alexandria Ocasio-Cortez-ről. Ő a legfiatalabb női politikus, akit valaha megválasztottak
az amerikai Kongresszusba. Támogatja többek között a klímaváltozás elleni küzdelmet, a mindenkire kiterjedő
egészségügyi ellátást is. Évekig pincérnőként dolgozott, és így tudja, hogy milyen nehézségekkel küzdenek
az átlagos munkáscsaládok a saját körzetében. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kisebbségek érdekeit is
képviselje. Ő is a Kongresszus épületében tartózkodott, amikor január 6-án Trump hívei megrohamozták a
törvényhozás épületét, amiről később a közösségi médiában mesélt. Azért is példakép lehet, mert az általa
képviselt értékek mellett kiáll magáért és másokért is.
Napjainkban tehát már nem csak szavazóként, de akár országok vezetőiként is láthatjuk a nőket, de még
így is nagyon alulreprezentáltak a politikában. Az pedig, hogy egyes férfi politikusok megalázóan beszélnek
női kollégáikkal, és büntetlenül teszik ezt akár a parlament ülése alatt is, nem elfogadható. A nőket nem
lehet eltántorítani az egyenjogúságért való küzdelemtől, és továbbra is dolgozni fognak az őket megválasztó
emberekért, és azért, amit helyesnek és fontosnak tartanak.

Azonban vannak olyan országok is, ahol a politikusnők sikeresen leküzdötték az akadályokat, és vezető
pozícióba kerültek, és amellett, hogy kiválóan vezetik az országot, remek példaképként is szolgálnak a
következő generációknak.
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Dávid Zsófia:
Nők az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kapcsán mindannyiunknak Petőfi Sándor, Jókai Mór vagy
éppen Vasvári Pál jut először eszébe. Tény, hogy ebben az időszakban ők kitüntetett szerepet játszottak,
azonban nem szabad elfeledkeznünk a mögöttük álló, mellettük végsőkig kitartó nőkről sem. A nőknek a
forradalom idején a háttérszerep jutott, zászlókat varrtak, ápolták a sebesülteket. Voltak olyanok is azonban,
akik férfiruhába beöltözve kimerészkedtek a csatamezőre, és férjeik, apáik, testvéreik mellett harcoltak,
feláldozva akár az életüket is a hazáért. A következőkben néhány olyan asszonyt mutatok be, akik férfiakat
megszégyenítő bátorsággal küzdöttek a forradalom és szabadságharc idején és az azt követő időszakban.
Kossuth Zsuzsa
Kossuth Lajos testvéreként már a forradalom előtti időkben sem volt egyszerű dolga. Segített bátyjának
a Törvényhatósági Tudósítások szerkesztésében. A szabadságharc alatt ápolónőként dolgozott, 1849.
április 16-án bátyja kinevezte az „összes tábori kórházak főápolónőjévé”. 72
tábori kórházat állított fel az ország több pontján, megszervezte a hadiápolást,
valamint felszólította a magyar nőket, hogy önkéntesként vállaljanak részt a
betegápolásban. Miután Meszlényi Rudolf – három gyermekének apja, hű társa
– meghalt, még inkább fűtötte a vágy, hogy segítsen a betegeken. A megtorlás
éveiben sem élhetett nyugodt, békés életet. A Makk-féle szervezkedéskor őt is
elfogták, egy szál hálóingben börtönbe zárták a húgával, Lujzával együtt, majd
1852-ben kitoloncolták őket. Brüsszelben telepedtek le, ahol Zsuzsa kitanulta a
csipkeverést. Belgiumból az Egyesült Államokba költözött húgához, s a kitanult
mesterségből próbálta fenntartani a családját. Börtönévei alatt sokat betegeskedett, szervezete legyengült,
így végül 1854-ben, mindössze 37 évesen turberkulózisban vesztette életét.
Teleki Blanka
Teleki Blanka 1806-ban Erdélyben született Teleki Imre és Brunszvik Karolina lányaként, Brunszvik Teréz
a nagynénje volt. Fiatalkorában festészetet, szobrászatot tanult. 1846-ban
megnyitotta Pesten az első leánynevelő intézetet, ahol többek között Vasvári Pál és
Leőwey Klára is tanított. Március 15-én maga szavalta el tanítványainak a Nemzeti
dalt, Klára pedig sokszor kivitte a lányokat a Nemzeti Múzeum kertjében tartott
népgyűlésekre. 1848 végén be kellett zárnia az intézetet, majd kolléganőjével együtt
menekülnie kellett. 1851-ben forradalmárok rejtegetéséért elfogták, és 10 évnyi
várfogságra ítélték, melynek egy részét Kufsteinben töltötte. Itt a grófnő teljesen
legyengült, ami köszönhető volt annak, hogy a cellájában sokszor a 10oC-ot sem
érte el a hőmérséklet. 1857-ben általános amnesztiával szabadult, Magyarországra
azonban már nem tért vissza. Ausztriában, később Franciaországban élt a húgánál. 1862-ben érte a halál
Párizsban. Utolsó szavaiból egyetlen szót értettek csupán: Magyarország.
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Kossuthné Meszlényi Teréz
1809-ben született Győrben, katolikus nemesi családban. Kossuth Lajossal 1837-ben kezdett elmélyülni a
kapcsolata, mikoris a férfit a Törvényszéki Tudósítások miatt elfogták. Teréz többször
is meglátogatta későbbi sógornőjével, Zsuzsával Kossuthot, majd a férfi szabadulása
után el is jegyezték egymást. Házasságuk feltűnést keltett, ugyanis Teréz nem tartozott
a legszebb nők közé, valamint a vegyes házasság (Kossuth protestáns, Teréz katolikus
volt) katolikus áldás nélkül jött létre. Az ifjú párnak 3 gyermeke született: Ferenc, Vilma,
Lajos. Kossuth – a híresztelésekkel ellentétben – élvezte, szerette a családi életet. A
forradalom után az Oszmán Birodalomba menekült, ahová neje férfi- öltözetben követte
őt, hátrahagyva gyermekeiket, akik 1850-ben csatlakoztak hozzájuk. Felesége nélkül
Kossuth rendetlen életet élt, ám mikor felesége megérkezett, rendet tett az emigráltak között. Törökországból
Nagy-Britanniába, majd Olaszországba költöztek, Torinoban telepedtek le. Itt halt meg Teréz rákban 1865-ben.
Férje ezek után haláláig gyászolta szeretett feleségét.
Mária főhadnagy – Lebstück Mária
1830-ban született Zágrábban, iskoláit Bécsben végezte nagybátyja támogatásával. Amikor kitört a bécsi
forradalom, Károly néven, férfiruhában jelentkezett a légióba. A harcokban számtalan tapasztalatot és
sebesülést szerzett. A forradalom leverése után Magyarországra utazott, és csatlakozott
a magyar honvédséghez. Nem sejtette senki, hogy Lebstück Károly valójában nő. A
kápolnai csatában súlyos sérülést szerzett, azonban bátorságáért hadnaggyá léptették
elő. Vagy ekkor, vagy valamivel később fedezték fel, hogy valójában nő, a döbbenetet nem
lehetett szavakba önteni. Voltak, akik kémnek gondolták, ezért halálbüntetést javasoltak,
ám Kossuth szabadon engedte, s főhadnaggyá léptették elő. A szabadságharc alatt
részt vett a Buda visszafoglalásáért vívott ostromban, ahol beleszeretett kollégájába,
Jónák József tüzérőrnagyba. Jónák eleinte nem értette, miért közeledik felé a tiszttársa,
ám amint tisztázódott Mária kiléte, hamar összeházasodtak. A világosi fegyverletétel után az aradi börtönbe
kerültek, ahol férje meghalt, ő pedig életet adott gyermekének. Fél év után elengedték, visszatért Zágrábba.
Később fiához költözött Újpestre, ahol 1892-ben halt meg. Lebstück Máriát Jókai Mór Pesti Hírlapban közölt
hosszú cikke, valamint Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettje tette híressé.

A fent említett nők sorsát a forradalom és szabadságharc átírta, nem élhettek békés, nyugodt életet.
Kétségkívül többet beszélünk az 1848-49-es események kapcsán a férfiakról, ám a fentiek bizonyítják, hogy
ebben az időszakban a nőkről sem beszélhetünk csak úgy, mint passzív szereplőkről.

Források:
https://mult-kor.hu/20110314_noi_sorsok_184849ben
https://wmn.hu/kult/50426-nem-csak-apoltak-es-varrogattak--izgalmas-noi-sorsok-az-1848-asforradalombol
https://honvedelem.hu/hatter/multidezo/tiz-kevesbe-kozismert-tortenet-az-1848-49-es-szabadsagharcbol.
html
https://index.hu/kultur/2019/03/17/nok_akiknek_az_1848-as_forradalom_felforgatta_az_eletet/
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Marton Dorina: Hogyan éltük meg a vírushelyzetet?
Úgy gondoltam, érdemes beszélni arról, hogy a tavaszi tanév során a koronavírus miatt egyik napról a
másikra bevezetett digitális oktatás és a kijárási korlátozás hogyan hatott a janusosok mindennapjaira.
Az alábbi írásban a két hete különböző platformokon (Facebook és Messenger) közétett és terjesztett
kérdőív eredményeit szeretném szemléltetni. 26 diák válaszait elemeztem, fiú-lány arányt tekintve a kitöltők
54%-a fiú, míg 46%-a lány volt. Kissé meglepődve konstatáltam, hogy a kitöltő fiúk átlagéletkora 13,78, míg
a lányoké jóval magasabb, 15,25, ezt összevetve a teljes átlag 14,52 év. Érdeklődve olvastam az általatok írt
sorokat, illetve elemeztem a diagramokat, hiszen érkeztek számomra kissé váratlan válaszok is.
Most pedig lássuk az eredményt!

A következő kérdésre szinte egybehangzó válaszokat kaptam. Az iskola diákjainak majdnem 70%-a jobban
kedveli a normál munkarendet, 11,5% számára pedig mindegy, hogy épp milyen munkarendben kell elvégeznie
feladatait

Első kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyire tartottátok érdekesnek az új helyzetet. A válaszok a
következőképp alakultak

Az indoklások nagy része ismételten kitért arra, hogy mennyire demotiváló, nyomasztó és képtelen volt
a helyzet, amibe kényszerültünk, ennek tudták be sokan a szituáció lesújtó hangulatát, illetve azt is, hogy
kevésbé voltak produktívak, ahogy ezt a következő ábra is szemlélteti:

Indoklásképpen sokan hivatkoztak arra, hogy ki kellett lépniük a komfortzónájukból, szokatlan volt számukra
a helyzet, hiszen sosem tapasztalt még ilyet egyikünk sem. A problémát többen abban látták, hogy nem volt
elég motiváció, hiányoztak az osztálytársak, a mindennapos találkozások, és a lehetőség arra, hogy egymást
ösztönözzétek.
A második állítás elég megosztó eredményeket hozott. Egyeseknek nagyon nehéz volt felhagyni vibráló
életstílusukkal, míg másoknak ez egyáltalán nem okozott problémát. Bátorkodom kijelenti, hogy a diagram
magába foglalja az iskola extro-, illetve introvertált diákjainak arányát is.
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A hatékonyságot mutató diagram szemrevételezése után nem lepődtem meg azon, hogy a válaszadók több
mint 42%-a kevesebb időt töltött iskolai feladataival, mint máskor.
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A kissé száraz, talán túlságosan „statisztika-szagú” feltevések és kérdések után igyekeztem kedveltebb
témákat is érinteni, mint például, ki mivel töltötte a digitális oktatás következtében felszabadult idejét. Talán
nem meglepő, hogy legtöbben  sorozatokat, filmeket néztek, illetve olvastak. Sokan leltek új hobbira is.

A legkedveltebb sorozatok, könyvek között az alábbiak szerepeltek:
„The Crown, Money Heist, Marvel’s Runaways, Cloak and Dagger...
Breaking Bad, Naruto, Naruto Shippuden, Seven Deadly Sins, Better Call Saul, Stranger Things…”
„Leginkább fanfictionokat, de kiolvastam a Legyek Urát, illetve még pár krimit és sci-fit. Sorozatokból sokszor
végignéztem a Mandalorian-t, és próbáltam minél több angol (nekem 2. Idegen nyelvű) filmet megnézni.”
„Mars mentőexpedíció, Supernatural, Good Omens…”
„Könyvek közül leginkább a krimi műfajából válogattam, mondjuk Robin Cook vagy Leslie Lawrence könyveket
olvastam, de ezen kívül más könyveket is beszereztem. Sorozatok közül pedig a 13 okom volt-ot, a Trónok
harcát, és egy csomó  animét néztem.”
„Az egész Star Wars sorozatot megnéztem újra, emellett a mátrix-trilógiát, a John Wick-trilógiát, és The
Manadalorian sorozatot is.”
„Geek Girl könyvsorozatot olvastam el a kötelezőkkel együtt. Sorozatból a Szellemekkel suttogót, a Tanárt,
az Apatigrist és a Született feleségeket néztem.”

Legtöbben úgy érzékelték, hogy eleinte ugyanúgy beszélgettetek mindenkivel az ismeretségi körükből, mint
a járványhelyzet előtt, majd ahogy teltek a napok, hetek, egyre kevesebbet kommunikáltatokk. Az átlagos
20-35  ismerős redukálódott alig 10 főre. Mi történhetett?
Azzal, hogy otthon kellett maradni, elvágtuk magunkat azoktól a mindennapos, néha vicces, néha szomorú,
ám mindenképpen történésnek nevezhető szituációktól, amikről beszélgetünk. Nem volt kedves néni a buszon,
aki elmesélje az élettörténetét, síró kisgyermek a játékbolt előtt, akit szomorúan nézünk, visszagondolva,
hogy valaha mi is ilyenek voltunk. Nem volt aranyos kiskutya a parkban, aki a gazdáját húzza maga után…
Nem történt semmi, amiről csak egyszerűen beszélgethettünk volna minden nagyobb filozofálás nélkül.
Az utolsó kérdés egyben kérés is volt. Arra vártam javaslatokat, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a
digitális oktatást, ha ismét át kell állnunk online tanításra.
„A Google Classroom egy hihetetlenül jó program, és a discordos szervert is megtarthatnánk. Valahogyan
azt kellene megoldani, hogy a diákok, amikor kapnak egy kérdőív-szerű dolgozatot, akkor ne lehessen olyat
csinálni, hogy valaki egy újonnan készített e-maillel bejelentkezik, végignyomkodja  random a válaszokat, így
megkapja a helyes megoldásokat, és az igazi e-mailjével pedig a helyes megoldásokat pötyögi be. Talán csak
az osztály janusos e-mailcímének kellene hozzáférést adni? Nem tudom, de ez mindenképpen problémás.”
„1. Használjunk Discordot Google Meet helyett, ha nincs szükség videós tanításra. Sokkal stabilabb, nem
dob ki folyamatosan gyengébb gépeken/internetkapcsolaton. 2. Ne használjuk a Facebook-ot hivatalos
kommunikációra. Az e-mailt többen olvassák és minden szülőnek is van e-mail címe.
„Kevesebb házi.”

„Suits”

„Az online órák mindenképpen videósak legyenek, ne halasszák el őket, és ha lehetséges, csatolt fájlt is
küldjenek az anyagról.”

„Modern család”
„Rácz-Stefán Tibor: Mikrofonpróba; Kapcsolatpróba”
„Percy Jackson és az Olimposzika sorozat, Olimposz Hősei sorozat”
„Könyvek: A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója, A kőszívű ember fiai, Filmek/Sorozatok: Lucifer,
Mandalorian, egyéb random filmek.”

„Úgy gondolom, a tananyagot lehetne lassabban leadni, de ezt nem ilyen egyszerű megoldani.
Én csak abban reménykedem, hogy nem lesz, mert a körülményeknek köszönhetően (nem feltétlenül
technikai), nem tud olyan hatékony lenni az online oktatás, mint ahogy mi azt szeretnénk.”
„Több online óra.”
„Kicsivel kevesebb feladandó.”
„Több discordos óra.”
„Azt, hogy minél többen barátkozzanak meg a Discorddal és hasonló programokkal.”
„Nekem teljesen megfelelt a tavalyi rendszer, csak a nyelvórákon hiányoltam a kommunikációt.”

Utolsó előtti kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyiben változtak meg a kapcsolataitok a barátokkal,
ismerősökkel.
(diagramm a tőloldalon)
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Összességében kijelenthetjük, hogy az akadályok ellenére tűrhetően működött az online oktatás, s a
megszerzett tapasztalatok jól jönnek, ha esetleg újra sor kerülne rá.
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Ajánló
Balogh Réka: Harper Lee - Ne bántsátok a feketerigót!
Te képes lennél bántani egy ártatlant? Megkeserítenél egy életet annak tudatában, hogy az a személy soha
semmi rosszat nem követett el ellened? Képes lennél eltaposni egy bogarat? Lelőnél egy feketerigót?
1935-ben Alabama államban egy testvérpár személyesen tapasztalhatta meg milyen az, amikor ezekre
a kérdésekre különböző válaszokat kapnak. „A bátyám, Jem, nem sokkal a tizenharmadik születésnapja
előtt csúnyán eltörte a könyökét […]” – meséli Fürkész a regény elején. „Miután jó néhány év eltelt ahhoz,
hogy kellő távlatból tekinthessünk vissza a gyerekkorunkra, néha elbeszélgettünk egymással a balesethez
vezető eseményekről. Én kitartottam amellett, hogy az Ewell család kezdte az egészet, a nálam négy évvel
idősebb Jem azonban azt állította, hogy jóval korábban kezdődtek a dolgok, még azon a nyáron, amikor Dill
először látogatott el hozzánk, és elültette a fejünkben az ötletet, hogy megpróbáljuk előcsalni Boo Radley-t
a házukból.” A Finch testvérek közel 3 év lefolyása alatt sok veszélyes és izgalmas kalandot éltek át, és
minden esemény ahhoz a bizonyos hosszú, halloweeni éjszakához vezetett. Atticus, Fürkész és Jem édesapja
pedig mindeközben egy színes bőrű férfit véd a bíróságon. Ez az ügy a gyerekek életére is kihat, és próbára
teszi őket emberileg, s így saját magukkal is meg kell küzdeniük, nem csak a külvilág előítéletességével és
kegyetlenségével. A gyerekek sokkal több mindent értenek és észrevesznek, mint gondolnánk, így történhetett,
hogy a regény végére Fürkész fejében is minden kirakós a helyére kerül.
A Ne bántsátok a feketerigót! című regény Harper Lee (1926-2016) első kiadott műve, mely rögtön hatalmas
sikert aratott, és  bestseller lett. A könyv története számos önéletrajzi elemet tartalmaz. A főszereplő, Fürkész
Leehez hasonlóan egy fiús lány, apja pedig egy kisvárosi ügyvéd Alabamában. Fürkész barátját, Dillt a szerző
Truman Capote-ról (az Álom luxuskivitelben és a Hidegvérrel című regények írójáról) mintázta. A regény egy
évvel a kiadása után, 1961-ben Pulitzer-díjat kapott.
A könyvből 1962-ben sikeres, több Oscar-díjat
nyert film készült. Lee elismerően nyilatkozott az
adaptációról, a Fürkész apját, Atticust játszó Gregory
Pecknek pedig közeli barátja lett.
A Ne bántsátok a feketerigót! olvasása közben végig
érezhető a nyomott, feszült légkör, mely három éven
keresztül jelen van, majd egy éjszaka alatt elillan.
A regény központi témája, az előítéletesség és az
ítélkezés még ma is aktuális, gyakran találkozhatunk
vele a mindennapjainkban. Ez a történet tökéletes
bemutatása az ember sokszínűségének.
A felkavaró regény folytatásának  kézirata 55 év után került elő. A Menj, állíts őrt! című műben Jem és
Fürkész már felnőttként tekintenek vissza az eseményekre, és szövik tovább a történetet.                                                              
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Balogh Réka: Kisasszonyok (2019)
A Kisasszonyok című film Louisa May Alcott (1832-1888) azonos című
regényén alapul, kiegészítve a könyv Jó feleségek című folytatásával. A film
két idősíkot jelenít meg, a jelent és a múltat. Az utóbbi a Kisasszonyok, az
előbbi pedig a Jó feleségek című regény eseményeit mutatja be.
Louisa May Alcott 35 éves volt, amikor kiadója megkérte, hogy írjon egy
könyvet lányok számára, így született meg a Kisasszonyok. A könyv alapjául
saját gyerekkori élményei szolgáltak, így annak olvasása által bepillantást
nyerhetünk abba, hogyan is élt az Alcott család, milyen elvek és gondolatok
vezérelték életüket, és mitől voltak  olyan különleges egyéniségek,  ő, és
három testvére. Csakúgy, mint Jo March, Alcott maga is egy igazi fiús vadóc
volt. „Egy fiú se lehetett a barátom, amíg le nem győztem őt valamilyen
versenyben.” „Olyan lányokkal nem barátkoztam, akik nem tudtak fára
mászni vagy átugrani a kerítésen.” – írta Louisa saját magáról.
A történet a March családról szól; míg az édesapa az amerikai polgárháborúban (1861-1865) harcol, addig
felesége, Marmee, és lányai: Meg, Josephine (Jo), Amy és Beth otthon vannak, és próbálják biztosítani a
megélhetésüket. Ebben segítségükre van a szomszédban lakó Laurence család, az idősebb Mr Laurence és
unokája, Theodore (Laurie, vagy ahogy Jo hívja: Teddy). A négy lány négy különböző művészeti ág szerelmese:
Jo ír, Meg színészkedik, Amy fest, Beth pedig zenél. Megpróbálják felülírni a kor elvárásai által számukra
előírt sorsot - miszerint nem lehetnek a világban független, önálló, sikeres nők - több-kevesebb sikerrel.
Mindeközben szembe kell nézniük mint család, az élet adta nehézségekkel: betegséggel, szegénységgel és a
rideg valósággal, hogy a lehetőségeik korlátozottak. S ilyen problémák közepette, a szívüket is követniük kell
a lányoknak, hogy ne veszítsék el önmagukat és a méltóságukat.
A főszerepben Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern és Timothée Chalamet. Rendező
Greta Gerwig, műfaja romantikus filmdráma. A filmet 3 díjra is jelölték (BAFTA, Golden Globe és Oscar) összesen
13 kategóriában, ebből kettőt nyert meg: egy BAFTA-t és egy Oscart, mindkettőt a legjobb jelmezért.
A nők és férfiak közötti egyenjogúság megteremtése hosszú folyamat, amely évszázadokkal ezelőtt
elkezdődött, és a mai napig tart. E filmet azoknak ajánlom, akik részesei szeretnének lenni ennek a küzdelemnek,
és magukénak érzik ezt a problémát.
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. Végül egy egyetemi tanárnak, Horváth Árpádnak adta a kezét, aki barátként támogatta őt, és nagyra
becsülte gondolkodását, egészen addig, míg feleségének nem hívhatta.
A naplóból kiderül, hogy házasságuk kezdetekor a férfi Júlia tudtára adta, hogy innentől csak a felesége, aki
köteles a férjének teljes mértékben alávetnie magát. Emellett kigúnyolta őt nézeteiért és gondolkodásáért.

Baróti Adél: Szendrey Júlia naplója

„Ki sohasem akart bennem mást tekinteni, mint durva érzékeinek alárendelt vak eszközt” - írta keserűen.
Júliának méhrákja volt, s orvosai tanácsa ellenére vállalta két második gyermekét. Férje egyáltalán nem
törődött felesége fájdalmával, és csak vágyainak kielégítésére szolgáló tárgyat látott benne. Horváth Árpádnak
volt egy gyűjteménye, amelyben „illetlen” képek sorozata volt nőkről, s arra kényszerítette feleségét, hogy
azokat együtt nézegessék. Júlia nem tudta kivel megosztani szenvedéseit, gondolatait, nem tudott kihez
fordulni, egyedül naplójának írta le fájdalmát, De kitartott férje mellett, egyetlen okból, a gyermekei miatt.

„Naponként árvább”  Szendrey Júlia naplója
Szendrey Júlia sajnos kevéssé ismert történelmi és irodalmi
személyiség. Az emberek tudatában csak úgy él, mint Petőfi hitvese.
Igazi nagy romantikus szerelem volt az övék. A nagykárolyi
megyebálon ismerkedtek meg, Júlia édesapja, Szendrey Ignác
ellenezte a házasságot, és sokáig haragudott lányára, amiért egy
költőhöz ment feleségül.

Szendrey Júlia
Három rózsabimbó
Három rózsabimbó az én boldogságom,
Három rózsabimbó életem, világom!
El van osztva köztük három felé lelkem,
És mégis mindegyik birja azt egészen.

Boldogságuk csak rövid ideig tartott. Petőfi halála után 1850-ben
még a gyászév letelte előtt Júlia újra megházasodott („Ha eldobod
egykor az özvegyi fátyolt” Petőfi Sándor: Szeptember végén),
emiatt már a korabeli közvélemény is megbélyegezte őt, a költő
elárulásaként tekintettek tettére.
Júliának az 2015-ben az EditioPrinceps által kiadott naplójából
kiderül, milyennek is gondolta ő saját magát. A cím – Naponként árvább - utal Júlia egyre fokozódó magányára
és életének  kilátástalanságára. A naplóban vágyait, érzéseit írja le, emellett egy kevésbé emlegetett témát
is érint: a nők helyzetét a 19. század második felében. „Szegény nők ti, oly boldogtalanok, oly gyávák! kik
ellenállás nélkül nyújtjátok kezeteket, lábatokat a vasbilincsek elé, miknek terhe alatt aztán nyögtök, míg csak
minden önérzet, minden öntudat ki nem veszett belőletek.”
Júlia nem olyan feleség volt, akinek ne lettek volna saját gondolatai, vágyai, és egyedül csak a férje kedvét
kereste volna. Talán egy nő sem ilyen. Júlia maga is foglalkozott költészettel, műveltségét emellett mutatja
nyelvtudása és gondolatainak összetettsége.
Sokszor küzdöttek lelkében a racionális érdekek az igazi vágyaival. Gondolkodására a francia feminista
írónő, Amadine-Aurore Lucile Dupin volt nagy hatással, aki George Sand álnéven írt. Előfordult, hogy Júlia saját
írásait is György néven írta alá, de megesett, hogy férfiruhát húzott és szivarozott, akárcsak George Sand.
Júliát irodalmárként a kortársak (jeles írók és költők, például Arany János) nem becsülték sokra, durva
kritikával illették, hozzátéve: ő csak egy nő.
Petőfi halála után elfordultak tőle addigi barátai és támogatói. A korban viszont társadalmilag
elfogadhatatlan, és anyagilag megvalósíthatatlan volt, hogy egy fiatal özvegy egyedül éljen. (Főleg, hogy
Júliának gondoskodnia kellett fiáról, Petőfi Zoltánról.) Nem lett volna szabad elítélni őt, mivel nem volt más
választása, csak az, hogy hozzámenjen valakihez.
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Nem tudom kivülök terem-e több virág,
Mit látni öröm, illetni boldogság?
Szemem nem is keres, nem is látna meg mást:
Hisz bennök találtam feledést, kárpótlást!
Szivemből fakadtak, szivem a gyökerök:
Együtt hervadnék el, együtt halnék velők:
Hadd boruljak rájok, — merengjek el rajtok,
S eltelve örömmel, hadd beszéljek rólok :
Először is te rólad
Szerelmem virága,
Kihalt boldogságom
Egyetlen zöld ága.
Az eltépett múltnak
Élő bizonysága,
A lehullott csillag
Fennmaradt sugára! —
Még csak alig feslik
A pirosló kehely,
És illatja már is
Törzsét árulja el;
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Büszkén emeli föl
Magasra kis fejét,
Amidőn kiejti
Ragyogó, szép nevét.

Dorn Anna:
J. K Rowling- Az Ickabog

A napnak sugári
Nem vakítják szemét,
Midőn a magasba
Küldi tekintetét.

Érzed-e mint áll meg
Egyszerre verése,
Ha arczod találja
Szellő lebbenése ?

Leroskadt, letiport
Lelkem ő rá hajlik,
Ha a vihar benne
Tűrhetlenül zajlik.

És mégis ki hinné,
E gyenge kis testben
Mily óriás lakik
Szivben, szeretetben!

Ártatlan kebelén
Kipihenem magam . . .
Jer ide, jer ide,
Legnagyobbik fiam.

Eltörpül mellette
Minden más szerelem,
E parányi szivben
Annyi az érzelem !

Hátha még ölelve
A nyakamba borul,
A nagy boldogságtól
Szivem is elszorul . . .

Csak alig mer ajkam
Csókot lehelni rád,
Alig mer illetni,
Te kis fehér virág! —

Szeress, szeress engem,
Második gyermekem,
Imádott kis fiam,
Felüdülő lelkem!

Ne félj, szivem, ne félj,
Légy már egyszer nyugodt,
A sors olajággal
Küldé e galambot.

Sokszor, ha elnézem,
Milyen gyönge, halvány,
Azt hiszem, nem élő:
Csak ábrándkép talán.

Ide, ide vele,
Parányi fiammal,
Evvel a harmadik
Kis rózsabimbóval!

Repülj az ölembe,
Szállj le kebelemre,
Ártatlan galambkám
Simulj a szivemre! . . .

Fehér rózsabimbóm,
Borulj a szivemre,
Hadd dobogjon áldást
Szőke kis fejedre!

Bimbónak is piczi,
Csak egy rózsalevél,
És birása mégis
Hét országgal felér!

Béke és nyugalom
Tölti el lelkemet,
Semmi ami fájhat,
Nem talál ott helyet.

Hallod-e mit beszél?
Érzed-e mint szeret?
Kincsének, gyöngyének
Mint nevez tégedet?

Sugárzó kétszeme
Úgy ragyog rám éppen,
Hogy azt kell gondolnom,
Két nap süt az égen.

S örömim közepett
Ily szókra fakadok:
Minden anya közt én
Legboldogabb vagyok!

Az Ickabog J.K. Rowling első gyerekkönyve a Harry Potter-sorozat
megjelenése óta, melyet a karantén ideje alatt tett közzé, hogy
ösztönözze az otthon ragadt gyermekeket a szöveg illusztrálására.
Hazánkban szintén indult rajzpályázat, így a novemberben
megjelent magyar kiadást is 34 gyönyörű gyerekrajz díszíti. A
kiadást az Animus Kiadónak, a magyar fordítást pedig Tóth Tamás
Boldizsárnak köszönhetjük, akinek a neve már ismerős lehet az
olvasóknak, hiszen ő fordította az összes Harry Potter- könyvet
is, így már nagy tapasztalata van Rowling beszélő neveinek
fordításában
.
Senkit ne tévesszen meg a látszat, nem szokványos meséről
van itt szó. A történet szerint Duskáldia egy jómódú ország, lakói
boldogan élnek, sosem kellett szűkölködniük. Az északon élő félelmetes szörnyeteg, az Ickabog létezése és
pusztítása is csak legenda, amivel a rossz gyerekeket riogatják, egészen addig, amíg Frédi király el nem indul
Ickabog-vadászatra. A bonyodalom itt kezdődik, ugyanis a király egyik bárója, Lebrencs véletlenül lelövi a
főstrázsamestert a vadászaton. Az esetet egyedül Swindler báró látja, aki felfedezi ebben a lehetőséget a
hatalom megszerzésére. Swindler elhiteti a királlyal (és az egész néppel), hogy az Ickabog felelős a halálesetért,
így mielőbbi intézkedéseket kell hozni védelmi célból. A király annyira retteg, hogy gyakorlatilag Swindler
átveszi az irányítást az ország felett. A népnek Ickabog-adót kell fizetnie, hogy fenntarthassák a hadsereget
északon, az arany azonban valójában a báró vidéki birtokára vándorol. Csak a hozzá hűségeseket hagyja
magas beosztásban, így folyamatos rettegésben tudja tartani az embereket, miközben ő maga békésen
éldegél a palotában felhalmozott vagyonából.
A mesén túl a könyv bemutatja, mi mindenre jó egy közellenségnek kikiáltott alak egy korrupt politikus
számára. Amíg az állampolgárok a „veszélyhelyzettel” vannak elfoglalva, ezek a vezetők egyre több pénzt
tudnak ellopni, mit sem törődve az ország jólétével. A demokrácia fokozatosan semmisül meg, a rendszer
közelít a totális diktatúrához.
A hamis ellenségképképzésre már számos esetet láttunk a történelem során is, példának okáért az
antiszemitizmust a náci Németországban, ami hatmillió zsidó elpusztításához vezetett. A „kéznél lévő idegen”
tökéletesen megfelel bűnbaknak, minden hibáért őt lehet okolni, így el lehet hárítani a felelősséget, és
eljátszani a megmentő hős szerepét.
Sajnos azonban úgy látszik, nem sikerült tanulnunk a történelemből, képesek vagyunk újból és újból beleesni
ugyanabba a hibába, ezért nagyon fontos a téma feldolgozása. Érdemes lenne például elgondolkozni, hogy a
migránsok, Soros, vagy a „hanyatló Nyugat” valójában mekkora „veszéllyel” is fenyeget minket…
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A mű kegyetlen pontossággal számol be a történtekről: „A gárdisták szeme elkerekedett, és felnyögtek
a döbbenettől, Balinláb viszont egyetlen hangot se hallatott. Csak térdre rogyott, aztán holtan terült el a
padlón. Swindler végigjáratta tekintetét az Ickabog-hitre térített katonákon. Tetszett neki a félelem, amit
az arcokon látott. A hatalom édes ízét érezte tőle a szájában”. Az ilyen és hasonló megrázó jelenetek miatt
a könyvet csak nagyobb/érettebb gyerekeknek ajánlják, de annál inkább élvezhető az idősebb korosztályok
számára.
A mese tekinthető példázatnak egy megfélemlítésre alapuló diktatúra működéséről: „Egyik-másik
tanácsosnak az is megfordult a fejében, panaszt tesz a királynál. Végül aztán mégse csináltak semmit, azon
egyszerű oknál fogva, hogy féltek”. Látszik, mekkora a felelőssége egy átlagembernek is, hiszen a diktatúra
társasjáték, kellenek a behódoló emberek és azok is, akik közömbösek maradnak, és semmit nem tesznek
ellene. Zsarnok sem létezik áldozat nélkül, az elnyomó rendszerhez mind a kettőre szükség van.
Az Ickabog természetesen - mese lévén - boldog befejezést kap, leleplezik a zsarnokot, és az ország újjáéled
immár egy jobb rendszerben. Fontos üzenete a befejezésnek, hogy a kegyetlenség kegyetlenséget szül, pont
ezért kell mindenkihez jószándékkal közelednünk.
Mindenkinek csak ajánlani tudom a könyvet, olvastatja magát, tökéletes karantén-olvasmánynak való. Ha
hagyod, magával ragad, és azon kapod magad, hogy az éjszaka közepén bámulod a plafonon a kis repedéseket,
miközben az élet értelmén gondolkozol.

A válasz bizonyára senki előtt nem titok, aki kicsit is jártas a streaming szolgáltatások kínálatában.
Egyáltalán,  van olyan, aki az elmúlt pár hónapban nem látta a Netflix zseniális minisorozatát, A vezércselt
(The Queen’s Gambit)? Ha te köztük vagy, sürgősen keress egy szabad estét, és pótold a hiányosságot! Ha
este 8-kor bekapcsolod A vezércselt, hajnali háromra már végzel is, az alvás ilyenkor várhat… A te érdekedben
igyekszem kerülni a spoilereket.
Sokan hitték, hogy a sorozat igaz történetet mutat be. Ez valójában nincs így, a Netflix Walter Tevis 1983-as,
azonos című regényét dolgozta fel. Ennek ellenére érthető, ha valaki első gondolata az volt, hogy A vezércsel
alapjául Polgár Judit magyar sakkmester élettörténete is szolgálhatna.
A hasonlóság tagadhatatlan: egy fiatal lány a férfiak által dominált sportágban (bizony, a sakk nemzetközi
olimpiai sportág!) váratlanul világhírűvé válik. Persze Polgár Judit és a sorozat főszereplője, az évekig
árvaházban nevelkedő Beth Harmon egészen eltérő személyes háttérrel rendelkezik, a sakk világában
betöltött szerepüket tekintve azonban tagadhatatlan a párhuzam.
Kevésbé ismert érdekesség, hogy az eredeti regény íróját valószínűleg egy orosz sakkozó, Vera Menchik
inspirálhatta. Érdemes róla olvasgatni az interneten, most azonban maradjunk a cikk témájánál, mindenki
kedvenc minisorozatánál, és próbáljuk meg felsorakoztatni annak értékeit!
A vezércsel egy fejlődéstörténet?
Igen. A sorozatot végigkíséri Beth Harmon karakterfejlődése. Láthatjuk egy,
a saját múltjával küzdő és a világban helyét kereső fiatal mélypontjait és
felemelkedését egyaránt. Beth már a történet elején is remekül boldogul
egyedül szinte bármilyen szituációban, ám mások társaságában kevésbé érzi
jól magát. Később megtanulhatja, milyen fontosak a barátok, társak, vagy
akár egy mostohaanya. Ha már a kapcsolatoknál tartunk

Varga Medárd: A vezércsel

Fontos szerepet játszik A vezércselben a pszichológia?
Természetesen! Nem pusztán Beth kapcsolati hálóját értem ez alatt, más témákat is érint a sorozat.
A vezércsel szól arról, hogyan befolyásolja jellemünket egy gyerekkori trauma, hogyan dolgozzuk fel egy
számunkra fontos ember elvesztését, hogyan maradhat fontos egy-egy kapcsolat akár évek távlatában is,
milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek a tudatmódosító szereknek, vagy pótolhatja-e egy ismeretlen nő a
vér szerinti anyánkat. Emellett sakkot is látunk, méghozzá sokat. A dráma tehát jelentőségteljes és magával
ragadó, de

avagy Tényleg jó sorozat, vagy csak egy jól eladott csel?

Egyszer volt, hol nem volt, még a szocializmus éveiben volt egyszer három testvér:
Zsuzsa, Zsófia és Judit. A budapesti lányok apjuk, Polgár László pedagógiai kísérletének
eredményeként tizenéves korukra sakkmesterekké váltak. Közülük a legismertebb
talán Judit, az ő nevével laikusok is gyakran találkozhattak, hiszen őt a sakktörténelem
legjobb női sakkozójaként tartják számon. Az 1976-os születésű Judit már 1988-ban
ifjúsági bajnok volt a fiúk között, sakkpályafutása pedig évekig csak felfelé ívelt, hogy
aztán most, 2021-ben reneszánszát élje.

Mennyire hiteles sportfilm A vezércsel?
Nagyon, és teszi ezt úgy, hogy egy pillanatra sem válik unalmassá a sakkfigurák bámulása, még akkor

Mégis minek köszönhető, hogy Polgár Judit nevét 2020 végén újra emlegették,
emlegetik az itthoni és külföldi médiában is? Miért lett halála után majdnem négy
évtizeddel minden eddiginél ismertebb Walter Tevis író neve? Minek köszönhetik a játékboltok, hogy a
sakkészletek eladása 2020 novemberétől meredeken ívelt felfelé, és miért akar hirtelen minden fiatal
sakkozni tanulni? Miért csak most tudtam meg, mi is az a szicíliai védelem, és miért nem lepődik meg ma
senki, ha Polgár Judit és az Anya Taylor-Joy nevű fiatal színésznő videobeszélgetése vezető hírré vállik?
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sem, ha a néző egyáltalán nem is ért a sakkhoz. Ezek a jelenetek izgalmasak, feszültek, szórakoztatóak.
Internetes források szerint ráadásul minden lejátszott meccs teljesen hiteles (a Youtube-on megtekinthetők
videók, melyekben újra lejátsszák ezeket a jeleneteket), illetve a sorozaton dolgozó sakkmesterek még arra is
figyelmet fordítottak, hogy az egyes karakterek hogyan érnek hozzá a sakkfigurákhoz. Koreografálták tehát
a játszmákat, hogy a sakkban amatőr színészek is profi sakkjátékosnak tűnjenek. Mi ez, ha nem részletekbe
menő hitelesség? ki. A ’60-as évek társadalmi viszonyait is láthatjuk, és sok mindent elárul a sorozat a nőkről
és a róluk szóló előítéletekről.
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Mit árul el A vezércsel a nőkről és a róluk szóló előítéletekről?
Érezhetően a sorozat egyik leghangsúlyosabb része ez. A film elején is többször visszaköszön ez a motívum,
hiszen a szereplők meglepetését nem Beth kora vagy tehetsége, hanem a neme váltja ki. Mit keres egy nő a
sakkbajnokságon, amikor a sakk köztudottan férfiaknak való játék?
Számomra nagy jópontja a sorozatnak, hogy egészen pozitívan áll a kérdéshez. Beth nem szenved, amiért
nő, a játékban nem származik semmilyen hátránya a neme miatt. A női egyenjogúságot A vezércsel sok mai
filmmel és szériával ellentétben nem erőltetetten, a néző „arcába tolva” hangsúlyozza. Annyit látunk, hogy
egy nőnek ugyanúgy van esélye érvényesülni a sakkban, mint bármely férfinak, és ezt tovább gondolva
érthető, hogy ez az üzenet az élet más területein is ugyanígy érvényes.
Lehet, mások nem értenének egyet velem, de a sorozatban ez a finoman adagolt, pozitív üzenet sokkal
többet elárult erről a problémáról, mintha A vezércsel teljes cselekményét látványosan e kérdés köré építették
volna.
Beth Harmon és Polgár Judit a női nem csendes hősei. Mindketten tehetségükkel és bátorságukkal
bizonyítják az esetleges előítéletek helytelenségét. Nem csoda hát, hogy Beth karaktere egyfajta példaképként
szolgálhat a sorozat nézőinek – és nem kizárólag a nőknek…
Hogy illik Anya Taylor-Joy –hoz a főszerep?
Sokan méltatták már a fiatal színésznőt, így erre nem szeretnék sok szót vesztegetni. A vezércsel egyik
legfőbb szenzációja maga a főhős, Anyára pedig szinte rászabták a szerepet.
Jó sorozat tehát A vezércsel?
Az egyik legjobb, amit mostanában láttam. Rövid, feszes, frappáns sztorival és üzenettel, kiváló karakterekkel
és színészi játékkal. Már csak rövidsége miatt is érdemes tenni vele egy próbát. Eddig nem találkoztam olyan
emberrel, aki egyértelműen negatívan szólt volna a sorozatról. Minden bizonnyal Polgár Juditnak is tetszett.

Kitekintés
Csóka Anna:
A nők helyzete néhány külföldi országban napjainkban
Külföldi diákokkal beszélgettem arról, hogy milyennek látják a nők helyzetét a saját országukban. Ezekkel a
barátaimmal online ismerkedtem meg. Mivel a beszélgetéseink során sok érdekes különbséget és hasonlóságot
figyeltem meg, úgy gondoltam, hogy érdekes lenne ezeket meg is beszélni. Emiatt idén kéthetente szervezek
“nemzetközi beszélgetést”, ahol minden alkalommal egy adott témát vitatunk meg, hasonlítunk össze. Ezek
közül volt egyé a feminizmus. Gabrielével, Lilyvel és Giannal beszélgettünk a feminizmusról és szexizmusról.
Tugba és Shahzaib írásban szólt hozzá a témához. Gabriele egy 17 éves diáklány Litvániából, Lily szintén 17
éves,  Hongkongból származik. Lily egy ausztrál egyetem előkészítő évét végzi még online, Hongkongból, de
nagyon reméli, hogy legkésőbb a jövő tanévtől már Ausztráliában tanulhat. Gian egy 19 éves fiú Brazíliából,
akinek ez a tanév éppen gap year. Ez azt jelenti, hogy a gimnázium elvégzése után nem ment egyetemre,
helyette “kiveszi” ezt a tanévet, és mással tölti az idejét. Tugba egy 17 éves török lány, aki idén végzős
gimnazista. Shahzaib pedig 18 éves fiú Pakisztánból, aki most az iskola elvégzése után már dolgozik.
A személyes tapasztalataiktól kezdve, az országuk emlékezetes nőalakjain át napjaink politikai és társadalmi
helyzetéig több témát is érintettünk.
Elöljáróban fontos tisztázzunk két, a beszélgetés során többször előkerülő fogalmat. A feminizmus politikai
eszme, amely a nők egyenjogúságát vallja, illetve ennek megvalósítását tűzte ki célul. A szexizmus pedig
olyan előítélet, diszkrimináció, amely az emberek (férfi vagy női) nemén vagy nemi szerepén alapul.
Az első kérdés arra vonatkozott, hogy tapasztaltak-e szexizmust saját környezetükben, és ha igen, milyen
formában.

Aki még nem látta, annak tetszeni fog A vezércsel?
Nem tudom. Nézzétek meg, és válaszoljátok meg a kérdést magatok!

Gabriele az iskolában a tanárok részéről kapott ilyen megjegyzéseket, és a családjában is előfordult már
édesapja részéről. Azt is elmesélte, hogy Litvániában a mérnökként dolgozó nőket gyakran lenézik, mert a
mérnökséget „férfi szakmának” tartják.
Lily csak lányok számára fenntartott iskolába jár, ezért neki nincsenek ezzel kapcsolatban iskolai
tapasztalatai, de elmondta, hogy a nőket Hongkongban általában nagyon megbecsülik, és sok a női orvos,
mérnök, vezérigazgató.
Shahzaib azt írta, hogy a szexizmus sajnos jellemző probléma Pakisztánban, főleg vidéken, ahol az emberek
kevésbé iskolázottak.
A török helyzet is inkább ehhez hasonlít. Isztambulban 2019-ben készítettek egy emlékhelyet 440 pár női
cipővel, emléket állítva a 2018-ban Törökországban megölt 440 nőnek. Sokakat közülük közeli családtagjuk vagy
élettársuk gyilkolt meg. Itt sajnos mindennapos a nők elleni erőszak, és az esetek nagyon nagy százalékában
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az erőszaktevőt nem büntetik meg. Az országban sok különböző probléma van egyszerre jelen, ezért a
média nem képes minden egyes esetre figyelmet fordítani, de a megölt nők esete sajnos nagyon gyakori
szalagcím. Tugba hangsúlyozta, „az erőszak nem szeretet”, a családtagjaik által bántalmazott nők helyzetére
utalva.
Az iskolával kapcsolatban arról is beszéltünk, hogy a választható tantárgyaknál milyen a csoportokban
a nemek megoszlása. Gian informatika csoportjában csak a tanulók 1/4-e volt lány. Gabriele iskolájában is
hasonló tendencia figyelhető meg, mint nálunk az A és B osztályokban. Az utolsó két évben választható
tantárgyak közül a lányok jellemzően az idegen nyelveket, a fiúk pedig inkább a természettudományokat
választják. Ezután inkább kevesebb, mint több sikerrel próbáltuk megfejteni, hogy mégis miért a fiúk által
domináltak a természettudományok. Elsősorban arra gondoltunk, hogy gyerekként ezt a sztereotípiát láttuk,
és tudat alatt ebbe a társadalmi rendbe kezdtünk beilleszkedni. Persze nem vagyunk kutatók ezen a területen,
így nem tudtuk megfejteni az okokat, viszont mindenképpen érdekes, hogy mi alapján alakulhat ki, hogy kiket
melyik tantárgy érdekel.
Hamar az országok politikai helyzetére terelődött a szó. Litvániának 10 éven keresztül egy nő volt az elnöke,
nevezetesen Dalia Grybauskaitė. Hongkong főminisztere 2017 óta szintén egy nő.  Brazíliának is volt női elnöke
2011-16 között, Pakisztán volt az első muszlim ország, ahol nő lett a miniszterelnök, és Törökországban is
töltötte már be nő ezt a pozíciót. (Magyarországon eddig még erre nem hogy nem került sor, sőt valóban
esélyes női jelölt sem indult még a választásokon.)  Jelenleg viszont a parlamenti képviselőknek csupán 1/5-e
nő. Abban mind egyetértettünk, hogy egy női politikai vezető fontos példa a jelenlegi és következő generációk
számára.
A családban betöltött szerepről is beszéltünk.
Gabriele azt mondta, hogy Litvániában az a jellemző, hogy a nőkre nyomást helyez a társadalom és a
családjuk, hogy minél előbb és több gyereket szüljenek, de ő személy szerint mindenképpen a karrierjét akarja
előtérbe helyezni.
Lily úgy látja, hogy Hongkongban egyre több nő választja a karriert a gyermekvállalás helyett. Gian szerint
Brazíliában nem a gyermekvállalási kedv növelése az elsődleges kérdés, mivel az országban a túlnépesedés
jellemző. Itt a nőktől inkább a családot összetartó szerepet várják. Lily arról is beszélt, hogy Hongkongban a
kínai hagyományok miatt sokan még mindig előnyben részesítik a fiúkat. Vannak, akik elvárják, hogy a nők fiút
szüljenek, és egyenesen hibáztatják, ha lányt hoznak  világra. Emellett a cégek vezetését a szülők jellemzően
a fiú- gyerekeikre hagyományozzák.
Shahzaib szerint vidéken a lányokat nagyon korán házasságba kényszerítik, és így nincs sok beleszólásuk a
saját életük alakulásába. Ezzel együtt úgy látja, hogy ahogy egyre többen kapnak megfelelő oktatást, egyre
többen elismerik, hogy a nőknek vannak jogaik. Azt írta, hogy a felsőbb osztály tagjaként sok családot lát, ahol
engedik a lányokat szabadon pályát választani, de sok helyen még nem ez a helyzet.

Gabriele egyértelműen és gondolkodás nélkül igennel válaszolt. Ő egy „Women Talk” című online előadáson
ismerkedett meg a feminizmussal, és az internetről gyűjtötte és gyűjti az információit a nők helyzetéről és a
feminizmusról.
Gian nem tekinti magát ilyen egyértelműen feministának. Elmondása alapján azon dolgozik, hogy megértse
a különböző hátrányosan megkülönböztetett csoportok (LMBTQ, szinesbőrűek, nők) helyzetét. Mivel neki nincs
személyes tapasztalata, ezért mások történeteit hallgatja figyelmesen, és keresi a lehetséges megoldásokat
és a saját álláspontját az egész helyzetben.
Lily sem tekinti magát feministának. Azt mondta, hogy nem érzi úgy, hogy lányként bármivel kevesebb
lehetőséget kapna, de tiszteletben tartja mások döntését. Tudja, hogy néhány országban a nők nagyon
alacsony státuszúak. Emiatt úgy gondolja, hogy ott igenis meg kell küzdeniük a nőknek a jogaikért.
Shahzaib feministának vallja magát. (Ő tehát egy élő példa, hogy fiúk és férfiak is lehetnek feministák.)
Úgy érzi, hogy mindig is elkötelezett támogatója volt a nők jogainak. Direkt kutatott és információt gyűjtött
a témáról.
Tugba is feministaként tekint magára. Nála sem volt csak egy áttörést hozó esemény, hanem felnőve egyre
inkább azt tapasztalta, hogy a korábban említett erőszak miatt veszélyben érezték  magukat a szülei. De ő
nem akar veszélyben lenni, hanem a nők egyenlőségét és biztonságát akarja elérni.
Szó esett kiemelkedő történelmi nőalakokról is, akik inspiráló példaképek számukra.  
Gabriele Emilija Pliaterytė-t emelte ki. Ő egy lengyel-litván nemesasszony és forradalmár volt, aki, miután
a nagyhatalmak háromszor is felosztották a Lengyel-Litván Unió területét, az 1830–1831. évi novemberi
felkelésében harcolt az Orosz Birodalom ellen. A litván Jeanne d’Arc-ként is emlegetik.
Lily Wu Zetian-t emelte ki. Ő az egyetlen női uralkodó Kína történetében, a 7. században élt.  A korszakban
jellemző volt, hogy az uralkodóknak több feleséget is birtak. Az uralkodónő így azt mondta: „A korábbi
uralkodóknak sok felesége volt, akkor nekem miért ne lehetne egynél több férjem?”
Tugba rengeteg kiemelkedő nőt említett Törökország történetéből. Az egyikük Sabiha Gökçen, a világ
első női vadászpilótája. Sabiha azt mondta, hogy Mustafa Kemal Atatürknél szeretett volna tanulni, miután
fiatalon elveszítette családját. Ezt meghallva Musztafa Kemal Atatürk örökbe fogadta Sabihát, és lehetővé
tette számára, hogy különböző iskolákban tanuljon. Sabiha Gökçen „arany betűkkel írta be a nevét a török
történelembe.”
Érdekes volt meghallgatni, hogy milyen a nők helyzete más országokban. De sajnálatos, hogy a 21. században
ezek a problémák még nagyon is valósak, nem csak letűnt korok történetei.

Törökországban inkább az jellemző, hogy a nők dolgoznak, nem pedig a korai házasság és gyermekvállalás.
Arra a kérdésre, hogy feministának tartják-e magukat, változatos válaszokat kaptam.
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Interjú Tóth Krisztinával

Amikor az Ikerkönyveket szerkesztettük, igyekeztünk figyelembe venni az életkori érésben megfigyelhető
különbségeket. Az olvasáskutatási eredmények azt mutatják, hogy ebben az életkorban komoly különbség
van abban, mely hívószavakra, témákra reagál kíváncsian, nyitottan egy-egy tanuló. Nekünk fontos volt, hogy
olyan olvasmányokat kínáljunk, amelyekben egymástól eltérő, érvényes szerep- és viselkedésminták jelennek
meg. Emellett olyan művekből igyekeztünk ízelítőt kínálni, amelyek olvasása az adott életkorban örömöt okoz,
és megízlelteti a tanulókkal az olvasás semmihez sem fogható szenvedélyét.

Nagy büszkeséggel mutatjuk be nőnapi számunk
nagyinterjúját Tóth Krisztinával. Az írónő
egyebek mellett az elbeszéléseiben megjelenő
női sorsokról mesél, nemi szerepekről és az
irodalomórák fontosságáról ezen szerepek
megismerésében, meghatározásában.

Azt, hogy az ember bármikor átléphet egy
irodalmi műbe, és hipp-hopp ott terem, ahol
ő akarja. A csodát szerettük volna
megmutatni, mert az olvasás csoda. Ha
megfelelő korban megfelelő műveket
kínálunk, nagyobb az esély ennek a
csodának a megtapasztalására.

Kit tart elődjének a női írók terén? Miben kellett
újat alkotnia, és miben tudott támaszkodni az
irodalomtörténetre?
Amikor valaki színre lép az irodalomban, nem a semmiből jön. Gyerekkorunktól hallgatunk, olvasunk meséket,
verseket, kívülről fújjuk az anyanyelvünk népdalait. Mindez ott lüktet, dolgozik bennünk. A hagyomány táplál,
a bennünk élő szerzők hangja lesz az irodalmi anyanyelvünk. Ezen az irodalmi anyanyelven szólalunk meg,
ebből kiindulva próbálja minden szerző kialakítani a saját, egyéni hangját. Rám annak idején, amikor olvasóvá
váltam, erősen hatott Nemes Nagy Ágnes. Az egyetemen belőle írtam a szakdolgozatomat is. De szerettem
Székely Magda és Gergely Ágnes költészetét, valamint Sylvia Plath verseit.
Régebben kiadott egy irodalmi ikerkönyvek néven megjelent tankönyvsorozatot, amely külön fiúknak és
külön lányoknak ajánl műveket. Ehhez a témához rögtön hozzá is tudjuk rendelni az elmúlt egy-két hét
közéleti vitáját, melyben olyan klasszikusokról esett szó, amelyek rossz példát mutatnak a fiataloknak a
nemi szerepekről. Összefoglalná az ikerkönyvek köteteknek a célját? Véleménye szerint miben befolyásolják
az irodalomórák a nemi szerepekről való elképzelésüket a gyerekeknek/kamaszoknak?
Gyerekkorban és kiskamasz korban az ember még nem reflektáltan olvas, hanem igyekszik azonosulni
valamelyik szereplővel.

A lányoknak a kötelező iskolai
olvasmányok nem igazán
kínálnak követhető
szerepmintákat. Soha nem ők a
hősök, ha felbukkannak, akkor
jobbára csak segítő vagy
akadályozó szerepük van.
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Nem hiszem, hogy egy férfi vagy női író ne volna képes ellenkező nemű karaktert ábrázolni, vagy hogy az
ábrázolásnak korlátai volnának. Az irodalom szerintem androgün dolog. Bárkit tudok ábrázolni, ha íróként
mozgósítani tudom az emberi tapasztalataimat. Teljesen mindegy szerintem ilyen szempontból az író neme. Az
írói munka éppen attól olyan gyönyörű és bonyolult, hogy bárki lehetek. Képessé kell válnom a legkülönfélébb
karakterek ábrázolására, ehhez pedig azonosulnom kell velük. A lelkükkel, a testi tapasztalataikkal, az egész
lényükkel. Ez technikai kérdés, ismétlem, vagyis írói feladat.
Adhat esetleg kis betekintést, min dolgozik most?
Bálnadal címmel összeállítottam egy új verseskötetet. Könyvhétre jelenik meg.
Közben egy regényen is dolgozom, de annak befejezéséhez még időre lesz szükségem.
Ez itt minek a helye? (Vonalkód – 2006)
Kamaszoknak tökéletes ez a szöveg. Én, mint érettségiző, mint hamarosan 18 éves is épp a gyerekkor
összegzésében vagyok. Melyek lennének ugyanezek a pillanatok egy fiú gyerekkorában?

Ritka az autonóm, önálló döntéseket hozó női figura, aki alakítja a saját sorsát és formálja a közösség útját,
szemléletét. Emlékszem, mekkora hatással volt rám Szophoklész Antigoné című drámája elsős gimnazista
koromban. Egészen megrázott. Mélyen azonosultam Antigonéval. (Jobb lett volna talán Iszménével
azonosulni. Na jó, csak vicceltem.) A kötelező olvasmányokat szinte soha, vagy csak nagyon ritkán tárgyalják
a pedagógusok a szerepminták szempontjából. Pedig szerintem fontos volna tisztázni, hogy az idők és a nemi
szerepek is változnak. Érdemes erről beszélgetni, megvizsgálni a különbségeket. Az átöröklődő elvárásokat, a
hiányérzeteket, a nyomasztó mintákat.

« Diákalkotók

Kiindulva Grecsó Krisztián Verájából (de akár gondolhatunk Weöres Sándor Pszichéjére, Esterházy mindenkit
megtévesztő Tizenkét hattyúk című kötetére), mi az, amit egy férfi író mégsem tud elérni egy (Grecsó
esetében kislány) női alak jellemzésénél?

Versenyeredmények »

Az első szerelem. Az első megrendítő film, olvasmányélmény, festmény, zenemű. Az, ami kifordít bennünket
magunkból és felráz. Az első önálló lépés, amikor a fiatal felnőtt megalkot valamit, önállóan létrehoz bármit,
ami az eddigi tudásának összegzése. Az első nagy kudarc. A szégyen pillanatai: azok a képek, mondatok,
amelyekbe még öreg korunkban is bele fogunk pirulni. A személyiség sokat profitál abból, ha ezekkel is
szembe tudunk nézni. És nagyon fontosnak tartom az első árulást is. Bizony. Testi hegekről írok, de a lélek
hegeiről beszélek, persze.
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Ez milyen mozi? (Pillanatragasztó – 2015)
Alig jelenik meg a novellában bármi ‚emberi’; ez nehezen fogyaszthatóvá teszi a szöveget, nyomasztó témák
ezek. ‚Kettős tragédiát’ látunk, azaz két szemszögből mutatja be az élethelyzet. Milyen reakciót tervez ezzel
kiváltani lányokban és milyet fiúkban? A férj miként éli ezt meg, miért így?
Ez az összes szereplő közös, mély tragédiája. A társadalomé is, amelyben élnek. A férjé, a gyerekeké, is.
Az anya figurájára fókuszálunk, de igazából mindenki áldozat. Még maga az agresszor is, aki iszonyú bűnt
követ el. Nem a felelősségét akarom csökkenteni, csak megmutatni, hogy az a szörnyeteg, akivé végül válik,
az ott lakozik az összes őt körülvevő emberben is. Hozzáteszem azt is, a novellában felvillanő rendező és a
plasztikai sebész szintén nem irigylésre méltó figurák. Asszisztálnak a romboláshoz. Szerintem ez a szöveg
erős társadalomkritika is. Beteg az a fogyasztói társadalom, amely beteg igényeket gerjeszt és megbetegíti
az azokat, akik magukévá teszik ezeket az igényeket, ahogyan azokat is sorra, akik kiszolgálják ezeket. Én ezt
a történetet valójában nem is tárgyalnám középiskolás diákokkal, mert szükséges a feldolgozáshoz bizonyos
élettapasztalat, és támpontok kellenek a szöveg befogadásához. Látnunk kell, milyen esendőek ezek a figurák,
mennyire nem belülről vezéreltek, mennyire követnek vakon külső mintákat. Komoly etikai kérdéseket vet fel
a helyzetekre adott reakciójuk…

Apanyelv-anyanyelv. A novellában máshogy, majdnem szimbolikusan jelennek meg ezek a nyelvek, mint
általános jellemzése az apának és anyának. Van-e valóban két nyelv? Valóban visszavezethető-e minden
mondatunk erre a leosztásra?
Az Anyanyelv és Apanyelv című szövegben az autoriter tekintélyről szerettem volna beszélni. Azt
a kettősséget jelenítettem meg a nyelv hasításával, hogy egyfelől öröklött mintázatokat követünk a
viselkedésünkkel, másfelől szüntelenül igyekszünk önálló, gondolkodó lényként szólni és cselekedni, kicselezve
a kódolt viselkedési mintákat. Ez roppant nehéz, főleg akkor, ha erős a közegellenállás és sokkal elfogadottabb
viselkedésnek számít, ha csak követjük a hozott mintákat.

Végső soron egyikük
sem szabad ember.
Mindig ide lyukadunk ki valahogy, látja?Idén a középszintű kortárs tétele a janus-os érettségizőknek a
Párducpompa című novelláskötet. Mi a forrása a borítónak? Van-e jelentése, mint a Pixelének, ha igen, mi?
A borítón látható képet a kiadó választotta. Én csak annyit kértem, válasszanak valami olyasmit, ami
reménytelenül csúnya, de szomorú törekvés van benne arra, hogy szép legyen. Sok ilyen tárgy, épület
vesz körbe bennünket Magyarországon. A Párducpompa a provinciális igyekezet jelképe, kisvárosi, kopottas
igyekezet, a sóvárgás, a vágy arra, hogy másnak látszódjunk, mint amilyenek valójában vagyunk. A szegénység
kiszolgáltatottságának kétségbeesett leplezése, rongyos gőg. A feliratot, hogy Párducpompa, egy falon
találtam Budapesten, innen jött a kötet címe.

A novellái végletesen sűrítettek. Milyen technikával lehet kiválasztani ezeket a fontos mozzanatait az
életnek, amelyek bemutatása elegendő egy átfogó történethez?
Az írói munkát kicsit a fotózáshoz hasonlítanám. Olyan részleteket igyekszem rögzíteni, olyan történeteket,
amelyek talán többet mondanak maguknál. Mesélnek valamit a szereplők sorsáról, a hátterükről, végső soron
a korról is, amelyben élünk. Általában nem próbálom a teljes történetet elmesélni, hanem megmutatni azt a
pillanatot, ahol egy sors félrecsúszik, ahol külső szemlélő számára is világossá, áthatóvá válik a krízis, vagy
éppen megmutatkozik az emberi jóság.

A kötet bemutatja egyenként a sötét indulatokat bennünk. Lehet-e tenni ezek ellen? Ezek a történetek
segíthetnek-e ebben?

Mert fontos ez is. Hogy bármilyen
nehéz elhinni, mindenkiben ott van
valami töredéke a jónak, és a szöveg a
lelkének ehhez a részéhez beszél.

Nézze, én egészen idáig azt hittem, hogy segíthetnek. Hogy az ember, legyen bármilyen elesett és
kiszolgáltatott is, legyen bármilyen elkeseredett és dühös a sorsa miatt, mégsem manipulálható teljesen.
Hogy még a végletekig elcsigázott lélek mélyén is ott az isteni parancs, a tudás jóról és rosszról. Ez tart vissza
bennünket az elaljasulástól. Ez a méltóság. Most, ebben a pillanatban már nem vagyok ebben teljesen biztos,
és ez olyasfajta tudás, amelynek megszerzésére, mondjuk így, nem álltam készen. Íróilag természetesen
tapasztalat ez is, és arra ösztönöz, hogy ismét átgondoljam, amit a belső szabadságról gondolok.
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Steenhuis Raul: Szabad egyetem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Magyarország két színészképzőjének egyike. Az egyetem
hirhedt, egyedi felvételi rendszerének három rostáján átlagban a jelentkezők egyharmincada jut át. A
szerencsés kiválasztottakat aztán egyetemi éveik alatt bevezetik a színészmesterség rejtelmeibe, a magyar
színházi világba, és diplomájukkal egyenes utat kapnak az ország nagy kőszínházaiba. Százötven éve indítanak
az egyetemen osztályokat a színházi szakma nagyjai; rendezők, fiatal és tapasztaltabb színészek tanítottak
meg generációkat a színház folyton változó fogalmára.

Székely Gábor (majd 50 éve tanár), Zsámbéki Gábor (a Katona József Színház alapítója), Ascher Tamás (az
egyetem korábbi rektora), és lemondott a hatalmát immár teljesen elvesztett szenátus. Tüntetések sorozata
vette kezdetét; a történtek kiváltotta felháborodás szemmel láthatóan nem maradt az egyetem polgárainak
sorai közt, sőt a színházi világ közösségét is túllépte. A reménytelennek látszó eseménysor szeptember
1-én éjfélkor vett fordulatot, amikor az aznapi tüntetés részeként a diákok visszaszámolva búcsúztatták el a
korábbi rendszert. Másnap reggel az ország online sajtója tele volt az egyetem kapujának képeivel, amelyet
piros-fehér kordonszalaggal zártak el a külvilágtól. Az egyetem diákjai élőblokádot alkottak a bejárat előtt
azzal a szándékkal, hogy nem engedik be az új rendszer vezetőit munkahelyükre.

Mégis mi történt?
Egy tavasszal született törvény az államtól áthelyezte az egyetemet alapítványi tulajdonba.
Ez annyit tesz, hogy papíron már nem az állam kezében van az egyetem vagyona és legfőbb döntési
jogosítványai, hanem létrehoztak erre a célra egy alapítványt és egy mellérendelt kuratóriumot.
Oké, de mi ezzel a gond?
Az elmúlt években több egyetemmel tette ugyanezt az állam, s azok csendesen beletörődtek a változásba.
Az SZFE esetében a diákok, tanárok és a szakma felháborodása akkor kezdődött, mikor a folyamatot
megmagyarázatlan sürgősséggel kezdték végrehajtani az egyetemmel való egyeztetés nélkül.
A törvény elfogadása után a kormány úgy nevezte ki a kuratórium tagjait, hogy az SZFE véleményét nem
kérték ki; nem jelölhettek tagokat, nem szólhattak bele a választásba. A kuratórium élére Vidnyánszky Attilát
helyezték.
Ki az a Vidnyánszky?
Vidnyánszky Attila az ország egyik ismert, tehetséges színházi rendezője, amit díjai tanúsítanak. Ennek
ellenére   rendkívül megosztó személyiség. 10 évvel ezelőtt nevezték ki a Kaposvári Egyetem (az ország
másik színeszképzője) művészeti karának élére, ahol oktatókat bocsátott el, és a képzési struktúra 180
fokos fordulatot vett. Itt nem állt meg, valóságos tisztséghalmozó lett: ő a Nemzeti Színház és a Magyar
Teátrumi Társaság igazgatója. Tisztségeiben hozott döntéseit ideológiai alapokra helyezi. Vidnyánszky egy
nemzeti-keresztény szellemiségű alkotó, aki ezt nyíltan hirdeti; szinte mindenhol díszmagyarban jelenik meg,
és az általa vezetett Nemzetiben is erőteljesen keresi a lehetőségeket, hogy a magyar nemzeti jelleget
hangsúlyozza. Vidnyánszky nyilatkozataiban kifejtette, hogy ő az SZFE-t úgy látja, mint egy „végtelenül zárt
rendszert”, amelyet lehetetlen új irányokba elvinni, mégis szinte teljesen meghatározza a magyar színház
jövőjét. Kifejezetten sokszor hangoztatja, hogy balliberális ideológiai oktatás folyt mindeddig az egyetemen,
amelyen ő változtatni kíván. Minderről úgy nyilatkozik, hogy ő személy szerint soha nem tanított az egyetemen,
csupán vendégelőadóként jelent meg.
Hol fajultak el a dolgok?
A diákok szerint azzal, hogy az alapítvány kuratóriuma dönt majd - nem pedig az egyetem szenátusa,
korábbi vezetése - minden fontos kérdésben (például az egyetem költségvetése, melyik tanárok
indítanak osztályt), súlyosan sérült az SZFE autonómiája, az az autonómia, mely már a középkor óta az
egyetemet egyetemmé teszi. Tiltakozásként, olyan legendás tanárok hagyták el az egyetemet, mint
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És azóta telnek így a napok. Valóságos patthelyzet alakult ki; a diákok elkezdték a tanévet, egy általuk
‚tanköztársaság’-nak nevezett rendszerben, melyben oktatók nélkül, közös munkával gyarapítják tudásukat.
A kuratórium háttérből képtelen valódi munkát végezni, a korábbi tanároknak lejárt a felmondási idejük,
a kormány pedig kihátrált a kialakult helyzetből. Mindenki egymásra mutogat, a kuratórium nem ül le
érdemben tárgyalni a diákokkal, ők pedig csakis a minisztériummal hajlandóak egyeztetni. Egymást követik a
provokatív kötekedések, az új vezetés nemrég elzárta a benn ragadt diákok elől a tantermeket, lekapcsolta az
internetüket, a diákság pedig látványosan elállta az újonnan kinevezett kancellár (igen, valóban egy harmadik
típusú vezetőről van szó) útját az épület bejáratánál, valamint az alkotmánybírósághoz fordult.
Mit tanulhatunk ebből az egészből?
A modellváltás során történt események ismerősnek látszanak mindazok szemében, akik megfigyelték az
elmúlt 10 év politikai és közéleti történéseit. Felismerhetőek a módszerek: a kormány kiszemel egy intézményt,
kijelöl vezetőnek hozzá közel álló személyeket, akik teljesen felborítják a korábbi állapotokat, majd szóban
kijelenti, hogy távol tartja magát a kialakult konfliktustól, valójában mégis ráteszi a kezét egy korábban
politikától független szervezetre. Mindeközben ideológiát emleget, és törvényekre hivatkozik, holott valójában
maga játssza ki azokat. Természetesen elengedhetetlen, hogy valóban lehessen vitatkozni az SZFE eddigi
működésével kapcsolatban. Lehessen vitatkozni értékeinek sokszínűségével és zártságával kapcsolatban. De
ez nem lehetséges érdemi párbeszéd nélkül, márpedig az elmúlt 10 év közéleti kérdéseit a ‚mi-ők’ mentalitás
és a párbeszéd teljes hiánya jellemzi.
Összegzésként hadd meséljem el a saját érintettségemet az eseményekkel kapcsolatban.
Több éve készülök a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész osztályába felvételizni. Nehéz
megfogalmazni, hogy mit éreztem korábban az egyetemmel kapcsolatban. Amikor Pesten jártam, legtöbbször
elmentem megnézni egy előadást az Ódry Színpadra, az intézet előadótermébe. Már a Vas utcában hatalmas
élet fogadott, díszletdarabok a bejárat előtt, jelmezes (vagy nem jelmezes, de különleges külsejű) diákok
dohányoznak csoportokban, a büfében alkotók és tervezők hajnalig tartó, heves megbeszéléseibe fülelhettem
bele. Ezt a hangulatot törték meg az egyetemi autonómia semmibevételével. Újra csak a szeptember 6-ai
élőláncos tüntetésen érezhettem ezt a hangulatot, bár erősen keserű utóízzel. A demonstráción, ahol
több ezer ember egymás kezét megfogva láncot alkotott az egyetem és a parlament között, meglátszott,
hogy a felháborodás nagyobb annál, hogy csupán a szakmán vagy az ország diákságán belül maradjon.
Olyan összetartozásnak lehettem a része, amivel az egyetem megmutatta nekem, hogy bárkit bevesznek
a párbeszédükbe, kinyitották zárt rendszerük. Félelemmel várom, hova fajul el a jelenlegi helyzet, amely
közvetlenül fogja megváltoztatni a jövőmet.
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OKTV
a szerenádokat, a zöldnapot… szóval mindent, ami kicsit megkönnyítette volna a búcsút a gyerekkortól, 12
év iskolai emlékeitől és persze a Janustól. Irdatlan mennyiségű zenét kellett hallgatnom, hogy túltegyem
magam ezeken a keresztbe tett akadályokon.

Interjú OKTV-helyezettjeinkkel

Hogy éltétek meg ezt a bizonytalanságot az érettségi előtt?

Iskolánk tanulói minden évben szépen szerepelnek az OKTV-n. A járvány miatt sajnos idén sem rendezték meg
a verseny döntőit, így a második forduló eredményei alapján hirdették ki a végső sorrendet. A 12. évfolyamról
Fodor Evelin (francia nyelv, 12. hely), Trombitás Karolina (kémia 21. hely, matematika 39. hely), Schäffer Bálint
(fizika 19. hely, matematika 20. hely), Kis-Bogdán Kolos (fizika, 27. hely) és Steenhuis Raul (dráma, 6. hely)
jutottak volna döntőbe. A versenyről, kedvenc elfoglaltságukról, az érettségi körül forgó bizonytalanságról és
a Janusban töltött emlékeikről kérdeztem őket.

Az idei évet szinte végig online oktatásban töltöttük. Hogy viseltétek ezt az időszakot?
Mennyiben befolyásolta ez az érettségire való készülést?
Evelin: Ez az időszak mindannyiunknak nagyon nehéz volt. Egy idő után szerintem mindenkinek elkezdtek
hiányozni azok a dolgok is, amik anno élőben idegesítőnek tűntek az iskolában. A felkészülést illetően személy
szerint én inkább egy csináljuk, lássuk, érezzük típusú tanuló vagyok, tehát a monoton napok a gép előtt, csak
hallgatni a tanárok hangját - a körülmények nem voltak igazán kedvezőnek mondhatók.. Ehhez képest viszont
érzéseim szerint mindent megtettem, és szerintem nem is sikerültek olyan rosszul a vizsgák.
Karolina: Nem viseltem rosszul az elmúlt tanévet, bár jobban elfáradtam, mint más években. A testvéreim
nélkül biztos nagyon unalmas lett volna ez az időszak, velük elviselhetőbb volt. Számomra nem nehezítette
meg a digitális oktatás az érettségire való felkészülést, ugyanúgy tudtam tanulni, mint jelenléti oktatásban.
Bálint: Így utolsó évben mindenképpen jó lett volna többet találkozni az osztálytársaimmal, meg úgy
egyébként emberekkel. Az elején úgy gondoltam, hogy ez nekem nem lesz kihívás, voltak előnyei is az
itthonlétnek, viszont tavaszra én is nagyon kikészültem lelkileg. A járvány nagyban befolyásolta az érettségit
is, elég csak annyit említenem, hogy nem tartanak szóbeliket, aminek én személy szerint örülök, de hátrányai
is voltak a helyzetnek. Bár úgy érzem, hogy az érettségiket a legjobb tudásom szerint sikerült megírnom,
mostanra teljesen érdektelenné váltam mindenféle verseny és hasonló dolog iránt, akaratomon kívül,
egyszerűen sokkal nehezebb odafigyelni bármire is.
Kolos: Nekem még mindig elég furcsa volt így online tanulni, de most már talán jobban hozzászoktam ehhez
a fajta oktatáshoz.  Nekem leginkább a személyes kapcsolatok hiányoztak. Egész nap itt ültem a gép előtt,
és csak a monitort bámultam, szinte senkivel nem tudtam személyesen találkozni.Az érettségire készülés
nekem egészen jól ment. Először kicsit féltem, hogy milyen lesz így online felkészülni egy ekkora vizsgára, de
szerencsére minden jól sikerült.
Raul: Végzősként elég hamar rá kellett jönnöm, hogy sokkal inkább magamra vagyok utalva a felkészülésben,
és hirtelen nem is volt olyan éteri ilyen sok szabadidővel rendelkezni. Még a legnagyobb ellenségemnek
sem kívánnám, hogy a végzős évét otthon töltse. Demoralizálóan hatott a tanulásomra, hogy látnom
kellett meghiúsulni a szalagavatót (a mostani 11-esek számítsanak a jelenlétemre a báljukon), a ballagást,
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Evelin: Szerintem nagyon stresszes volt mindig csak várni, mi lesz a következő változtatás, és nem tudni,
hogy az éppen valami jó vagy rossz lesz-e. Visszamehetünk-e még, vagy nem, lesz-e szóbeli, vagy nem, most
akkor miből is kell készülni, és hasonló kérdések kavarogtak a fejemben minden nap. Talán a legrosszabb az
volt, hogy a tanárokhoz, akiktől megszoktuk, hogy mindenre tudják a választ, sem tudtunk nagyon fordulni,
mert nekik is ismeretlen volt ez a helyzet.
Karolina: Nem éreztem bizonytalanságot az érettségi előtt, mert nem terveztem annyira előre, a jelen
pillanatra koncentráltam.
Bálint: Az írásbeli részre amúgy sem terveztem sokat készülni, és a szóbeli anyagokat is végignéztük szinte
minden tantárgyból, szóval nem volt olyan vészes. De örülök, hogy úgy döntöttek, eltörlik a szóbelit, senkinek
sem hiányzott a tanulás még június közepéig, jó ilyen hamar végezni.
Kolos: Jónak semmiképpen sem nevezném. Talán a legrosszabb az volt, hogy a vizsgák előtt egy kicsivel
tudtuk meg, hogy nem lesz szóbeli. Ennek én mondjuk örültem, mert nem a szóbeli az erősségem.
Raul: Abban a félig szerencsés, félig pedig sokkal aggasztóbb helyzetben vagyok, hogy nem a hagyományos
felvételi rendszerben jelentkezem egyetemre, így nekem az érettségi másfajta kihívást jelentett. Az érettségi
szó azt feltételezi, hogy június közepétől érettnek kéne tartanom magam, ez a gondolat elég nagy csapásként
ért, de nagyon hamar inkább a lehetőségek végtelenségét láttam benne (ami érzem, később ugyanakkora
bizonytalanság lesz, mint amekkora áldás most). Érdekes érzés volt látni összegezve mindazt, amit ez a 6 év
tanított nekem; összerakni a ‘nagy képet’, évezredeket összefoglalni egy Horatius-Berzsenyi-Babits kapcsolat
meghatározásával.

Gratulálok az OKTV-n elért eredményetekhez. Milyen típusú feladatokon kellett átküzdeni
magatok?
Evelin: Köszönöm szépen! Én franciából jelentkeztem OKTV-re. Az első és második fordulóban is van
nyelvi teszt és szövegalkotás. A második forduló kibővül egy olvasás- és egy hallásértés résszel, illetve egy
szóbeli feladattal, ami a készülés során nagy kedvencem lett, mert a lényege, hogy egy teljesen random
szituációt kapva tudj reagálni a feladatra. Nem tudom, van-e, aki próbált már 50 éves hölgyként artistának
vagy pollenallergiával virágboltosnak jelentkezni, de megsúgom, nem egyszerű. A harmadik forduló pedig két
szóbeli részből állt volna, de ezt sajnos törölték, pedig nagyon vártam.
Karolina: Érdekes matek/fizika/kémia feladatokat kell megoldani, anélkül, hogy elszámolnánk őket.
Bálint: Köszönöm a gartulációt :) A fizika és a matek hasonló az első két fordulóban, 3-5 nehéz feladatot
adnak, 5 óra a megoldási idő. A döntő fordulókat idén sem rendezték meg, amiért kifejezetten mérges vagyok
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az OKTV-bizottságára, az összes többi versenyt megrendezik, és pont azt nem, amelyik a „legfontosabb”
verseny a középiskolában. Szóval eltelt úgy 2 év, hogy nem volt meg a lehetőségem a fizika mérési fordulóra,
és pont akkor nem rendezték meg a matematika döntőt, amikor csúcsformában voltam.
Kolos: Én is köszönöm! A fizika OKTV első és második fordulójában csak feladatok vannak, a döntő pedig egy
mérési feladatból áll. A végeredmény a második forduló és a mérés eredményéből jön ki.
Raul: Köszönöm. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a dráma OKTV egy játékos, kreatív irodalom OKTV.
Persze van egy olvasmánylista alapművekből és egy elméleti tudáskövetelmény, ami elkerülhetetlen egy
jelentkezőnek, de kreatív látásmód és alkotóképesség nélkül nem oldható meg a feladatsor. Mindig keresem
a lehetőségeket, hogy valamit alkothassak; szeretem, amikor adnak egy konkrét feladatot, korlátokat, aminek
meg kell felelnem. Ez nagyobb kihívást jelent számomra, mint csak a saját fejem után menni, mentek félre
így bőven projektjeim.

Milyen pályamunkával jelentkeztél?
Raul: Az idei feladatban a dédunokám egy napját kellett elképzelnem. Egy orwelli disztópiát írtam, melyben
a dédunokám a művészet és a kultúra eltűnését mesélte el egy jelenetben. Nehéz volt elkerülni benne a mai
‘kultúrharc’ eseményeire tett áthallásokat.

A többiek miért éppen abból tantárgyból jelentkeztek az OKTV-re?
Evelin: A francia hetedik óta kedvenc tantárgyam, és szerencsére szuper tanárokat kaptam. Hetedikben
Szikszay tanárnővel kezdtünk, aki nagyon jól lefektette az alapokat, majd Papp Katinka tanárnő vett át
minket, aki mindenféle érdekességgel és rengeteg saját tapasztalattal, történettel segített a francia nyelv
megszeretésében és tanulásában. Valamint magához a nyelvhez egy személyes szál is fűz. 2001-ben, egy
évvel a születésem előtt jelent meg a híres francia Rómeó és Júlia musical, „Roméo et Juliette, de la haine à
l’amour” címmel Gérard Presgurvic rendezésében. Anyukámnak nagyon megtetszett, megvette és kiskoromban
rengetegszer megnéztük. Valószínűleg innen indult a kapcsolatom a francia nyelvvel.
Karolina: Matekból azért jelentkeztem, mert régóta veszek részt versenyeken, és a tavalyi elmaradt döntő
után nagyon vártam az ideit. Ezen kívül a fizikát és a kémiát is nagyon szeretem, és jó kihívásnak tűnt. Nagyon
pihentető az a nyugalom, ami a versenyeken 5 órán keresztül körülvesz, és már csak ezért is megéri.
Bálint: Matekból általános iskola óta járok versenyekre, mindig is érdekeltek a matematikai gondolkodás
rejtelmei. Amióta a Janusba járok, inkább a fizikát mondanám a fő területemnek, az azelőtti matektanárom
tanított meg a fizika alapjaira, és 7.-ben nagyon szerettem volna azzal foglalkozni, azóta pedig ez így rajtam
ragadt. Emellé tökéletesen társult a matek, mint support tárgy, amit nem szeretek kevésbé, bizonyos
versenyek még jobban is mennek abból, például a fizika OKTV sosem volt a kedvencem, és nem is lesz,
ugyanakkor a matek idén nagyon tetszett.
Kolos: Fizikán kívül még matematikából is indultam OKTV-n, de ott nem kerültem döntőbe. Azért ezekből a
tantárgyakból indultam, mert ezek érdekelnek a legjobban.

Milyen továbbtanulási terveitek vannak?
Evelin: Szeretném folytatni a franciával kapcsolatos tanulmányaimat, így   a Szegedi Tudományegyetem
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Bölcsészettudományi Karára francia szakra jelentkeztem. Régóta álmom, hogy fordító és tolmács legyek,
valamint az, hogy kint éljek Franciaországban vagy valamelyik frankofón országban.
Karolina: Budapesti egyetemről szeretnék a természettudományok közül választani, de még bizonytalan
vagyok.
Bálint: Nagyon érdekel a modern fizika sok területe, sokkal jobban, mint a klasszikus fizika (klasszikus
mechanika, hőtan, elektromosságtan), szóval kutató fizikus szeretnék lenni, egyetemre pedig a BME fizikus
szakát jelöltem meg első helyen.
Kolos: Mindenképpen fizikával vagy informatikával szeretnék foglalkozni. Most első helyen van a BME
mérnökinformatikus szak, második a villamosmérnöki szak szintén a BME-n.
Raul: A Színház- és Filmművészeti Egyetem három szakára jelentkeztem, prózai színésznek, színházrendezőnek
valamint filmrendezőnek. Eddig mindhárom szak második fordulójába bejutottam, izgatottan várom a
másodrostás eredményeim. A végső álom persze a színészet lenne.

Kik és hogyan támogatnak benneteket?
Evelin: Elsősorban a családomat mondanám. A szüleim és a testvéreim is rendkívül sokat segítenek. Minden
verseny és megmérettetés során velem izgulnak, örülnek és panaszkodnak, ha kell. A barátaim is mindig
szurkolnak, és meghallgatják a nyelvvel vagy az adott versennyel kapcsolatos panaszaimat, még akkor is,
ha azt se tudják, miről beszélek. Mindig számíthatok Papp Katinka tanárnőre is, aki a  felkészülés során és a
mindennapokban is rengeteget segít.
Karolina: Sokat köszönhetek a tanáraimnak, mert nagyban hozzájárultak a versenyre való felkészüléshez is.
Emellett persze a szüleim is segítenek és támogatnak, ahogy tudnak.
Bálint: Fizika- és matematikatanáraim, Lehőcz Mária és Lányi Vera tanárnők, rájuk mindig számíthattam
bármilyen kérdésem volt bármelyik tantárggyal kapcsolatban. Ők tanórán kívül is nagyon  sokat foglalkoztak
tehetséggondozással, nekik köszönhetem tudásom legnagyobb részét. A modern fizika iránti érdeklődésemet
Simon Péter tanár úrnak köszönhetem, aki lehetővé tette, hogy járjak a szakkörére a Leőwey gimnáziumba. A
legnagyobb támogatást viszont a szüleimtől kaptam, nincs eredmény  jó családi háttér nélkül. Régebben, amíg
tudtak, segítettek versenyekre készülésben, és  ha bármilyen egyéb segítség kellett, tőlük azt is megkaptam.
Ilyenek, mint fuvarozás versenyekre, akár az ország másik csücskébe, vagy az összes verseny időpontjainak
számon tartása, mindennemű segítséget megkaptam tőlük az évek során.
Kolos: Talán legtöbbet a tanáraimnak köszönhetek. Fizikából Lehőcz tanárnő szakkörei sokat segítettek a
felkészülésben. Emellett még barátaim és a szüleim is  támogattak.
Raul: Még hetedikben, Huszár tanárnő színjátszócsoportjában döntöttem el, hogy ezen a pályán akarok
kiteljesedni, a Tanárnő azóta rengeteget segített a színházelméleti tanulmányaimban. Kádár tanárnő hihetetlen
türelemmel, idővel-energiával-szeretettel-odaadással foglalkozott velem; már négy éve rendszeresen ülünk le
darabokat elemezni, szakirodalmakat feldolgozni, drámatörténetet tanulni. Szabó Márk színjátszótanárommal
készülök fel a színészfelvételimre, Márknak minden egyes versről, minden monológ minden soráról eszébe jut
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az érzelmi spektrum egy nagyon is behatárolható pontja, színessé teszi a legszürkébb Bánk-filozofálásokat,
fel nem fedezett tehetség veszett el a kertvárosi panelok között (ezúton is ajánlom mindenkinek a suli
színjátszó csoportját).

Mi érdekel még benneteket, mit csináltok szabadidőtökben?

jobb dolgom nem volt, ezért jelentkeztem. A hosszú (22 oldalas) pályamunka megírása során sokat tanultam
fizikából is, angolból is (szinte az összes információt angolul szereztem), és ami a legfontosabb, tapasztalatot
szereztem az egyetemi dolgok menetéről, hogyan kell ilyeneket írni, mire kell odafigyelni, stb.
Kolos: Programozásban elkezdtem kicsit komolyabban foglalkozni a webfejlesztéssel.

Evelin: Nagyon szeretek olvasni, és sorozatot, animéket nézni, valamint az itthonlét alatt rákaptam
a megoldatlan bűnügyekről szóló dokumentumfilmekre, videókra. Az iskolában tagja voltam az Anatoli
Táncegyüttesnek, ahol nagyon megszerettem a magyar, a görög, a macedón néptánc világát, nagyon rossz
volt, hogy az online oktatás miatt nem volt lehetőségünk találkozni. Szívesen eljárok futni, és szeretek a
barátaimmal túrázni.
Karolina: Szeretek sportolni, de az elmúlt néhány hónapban kevés időm jutott rá. Szoktam festeni és
zongorázni, amikor suli után elfáradok. És néhány ruhát is varrtam magamnak.
Bálint: Most, hogy itthon voltam több mint fél évig, semmi különöset nem csináltam. Nyilván játszok sokat
online, nagyrészt barátokkal, ha már ez a szinte egyetlen módja a kommunikálásnak. Játszok továbbá egy
nagyon jó kártyajátékkal offline, sajnos idén még nem igazán volt lehetőség összeülni, de már nagyon várom,
hogy újra lehessen partikat szervezni. Annak örülök, hogy sikerült újra rávennem magamat az olvasásra
valamikor télen, minden nap egy kis olvasás ténylegesen segít, jó időtöltés. Ezen kívül belefogtam a
sorozatnézésbe, ami segít is, meg nem is, jó elütni az időt érdekes történetekkel (The 100, csak ajánlani
tudom), viszont nem éppen egészséges mindennek a tetejébe lelkileg megterhelő sorozatokat nézni.
Kolos: Szeretek túrázni. Most így érettségi után szerencsére nagyon sok a szabadidőm, és sokkal több
lehetőség van elmenni túrázni a barátaimmal, ami nagyon jó érzés a sok bezártság után. Ezen kívül még
szoktam programozni és mindenféle elektronikai dologgal foglalkozni.
Raul: Éppen most készülök az ütőhangszeres alapvizsgámra. Azt veszem észre, hogy mindenemmel a pesti
költözésemre és „új életemre” készülök, lekerekítettem minden eddigi projektem, hobbim és foglalkozásom.
Remélem azért egyetemen visszamehetek talán vízilabdázni és a friss alapvizsgámmal alapíthatok valami
kedvemre való muzsikát játszó formációt.

Kipróbáltatok új dolgokat az elmúlt 6 hónap alatt?
Evelin: Gondolom, most kéne a világmegváltó dolgokat sorolnom, vagy valami nagyon menőt és trendit
mondanom, például, hogy itthon megtanultam karatézni, vagy az erkélyünkből bio- paradicso- farmot
csináltam. Ehhez képest a listám elég szerény. Voltak próbálkozásaim a sütéssel, főzéssel. Csináltam szülinapi
tortát, és sütöttem sütiket. Elkezdtem francia sorozatokat nézni, ezek közül a kedvencem címe „H”, egy
humoros kórházi sorozat. Belemélyedtem a megoldatlan ügyek és a paranormális jelenségek világába is.

Raul: Megtanultam gátlások nélkül főzni, leveseket szeretek a leginkább csinálni.

Hogyan látjátok önmagatokat most a 4, illetve 6 évvel ezelőtti énetekhez képest?
Evelin: Szerintem kijelenthetem, hogy ég és föld a különbség. Akkoriban, vidéki iskolából jőve, nem ismertem
senkit, félénk és elég bizonytalan voltam. Az osztály színes egyéniségei, a janusos tanárok mind nagy
szerepet játszottak az évek során bekövetkezett változásban. Mostanra elmondhatom, hogy Pécs és a Janus
is megedzett, és már sokkal magabiztosabban és határozottabban fogom itt hagyni a sulit.
Karolina: Sokat változtam azóta. A Janusban eltöltött 6 évem nem csak tanulmányi szempontból fejlesztett,
hanem új élményekkel és tapasztalatokkal is gazdagodtam, amiktől felnőttem.
Bálint: Egyértelműen nagyon sokat változtam, sokkal nagyobb a tudásom, és sokkal érettebb vagyok. A
dolgok, amelyek régen rémisztőnek hatottak volna, bármilyen értelemben, már nem különösebben zavarnak,
és sok fontos dolgot tanultam az évek alatt az élet minden területén. De hát az ember mindig fejlődik az idő
előrehaladtával.
Kolos: Szerintem sokat változtam. Sokkal jobban be tudtam illeszkedni ebbe az osztályba, mert több
osztálytársammal is van közös érdeklődési körünk.
Raul: Felmérhetetlen, milyen változások történnek a tini években, úgyhogy a szokásoson kívül inkább azt
említem meg, mit adott még ráadásként az iskola. A Janus tág kapcsolatrendszert adott, amit rengetegszer
elő tudtam venni a hat év alatt, és remélem hasznosítani tudom majd a későbbiekben is. Olyan közösséget
nyújtott, amire az első években alapozni tudtam, amit a későbbiekben pedig a Diákönkormányzaton keresztül
formálni is tudtam. Türelemre tanított, az érettségit megelőző riogatások pedig (egy enyhe kávéfüggőség
mellett) kitartartásra ösztönöztek.

Annak idején miért a Janus mellett döntöttetek?
Evelin: A bátyám is janusista volt, jó tapasztalatai voltak, szerette a sulit. Így, hogy hatosztályosba jöttem,
1 évet közösen tudtunk itt tölteni, volt kihez fordulnom a kérdéseimmel.
Karolina: Nem is emlékszem, hogy én döntöttem volna így, de nagyon örülök, hogy így alakult.

Karolina: Nem igazán, a tavaly tavaszi karantén erre több lehetőséget adott.
Bálint: A sorozatozás egy viszonylag új dolog nekem, ezelőtt nem volt olyan, hogy tényleg minden este
leülök és nézek valamit több óráig, de ennek nagyon örülök, mert szerintem sokat változtam én is, több vagyok
a sorozatok által. Amit kiemelnék, az az OTDK, úgy gondolom, hogy ezt teljesen a karantén tette lehetővé
számomra. Az OTDK egyetemi verseny, és idén meghirdették középiskolások számára is, nekem pedig semmi
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Bálint: A szüleim is ide jártak, erős középiskolának számít, és indult emelt matek csoport, szóval tökéletes
választás volt nekem.
Kolos: Sok ismerősöm mondta, hogy jó iskola, és ez a versenyeredményeken is nagyon jól látszott. Emellett
még jártam felvételi előkészítőre is a Janusba, amit  Lehőcz tanárnő tartott, és az is nagyon tetszett.
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Dráma OKTV 2021 – Steenhuis Raul pályamunkája
Raul: Kényes kérdés ez egy évkönyvbe, szerencse, hogy mindjárt megszűnik a jogviszonyom. Csak viccelek.
A tesómon tapasztalhattam, hogy milyen jó hely a Janus. Amellett persze, hogy szívesen jártam volna
vele két évet ugyanarra a helyre, vonzott, hogy a város egyik legjobb iskolájába járjak, hogy a keszekusza
művészlelkemet valami kicsit regulázza és húzza előre. Ez utólag kifejezetten jó döntés volt.

Mire fogsz a legszívesebben visszaemlékezni az itt eltöltött évekből?
Evelin: Az évek során biztos mindenkinek voltak olyan pillanatai, amikor azt mondta: „Ez is rossz, az is rossz,
semmi jó emlékem nem lesz, örülni fogok, ha elmegyek!” Most itt a végén mégis ezer kicsi és nagy dolog jut
eszembe, ami beleivódott a mindennapjainkba, és tudom, hogy szívesen fogok visszaemlékezni rá. Ilyenek
voltak a heringpartik a szünetben, a röpizések tesin, a földrajzdolgozatok, amikor az Igazgató úr azt mondja:
„Mindenki álljon meg a folyosón!”, látni, ahogy forog az egységvektor, a táncpróbák és utazások, a francia
cserediákprogram élményei és még folytathatnám. Nincs egy dolog sem, amire azt mondanám, hogy a „leg”,
inkább egy mozaiknak látom.
Karolina: Sok minden történt, amire szívesen emlékszem vissza. Nagyon élveztem Lányi tanárnő matekóráit,
a fizika és kémia fakultációkat, mert Lehőcz tanárnővel és Csóka tanár úrral az érettségire való felkészülés
is jó élmény. Olyan embereket ismertem meg, akik jó irányba változtattak, és nagy hatással voltak rám.
Remélem, sokukkal tartani fogom a kapcsolatot, és nem csak jó emlékek maradnak.
Bálint: Biztos, hogy nem az online oktatásra. Nem oldották meg rosszul idén ezt a Janusban, de akkor is, ha
valamit, akkor azt megtanította, hogy a jelenléti oktatás jobb, akármilyen rossznak néz ki, amikor csak az van.
A régi matekórák kifejezetten szórakoztatóak voltak, azokra mindenképpen szívesen emlékszem majd vissza.
Kolos: Talán az osztályközösségre. Szerintem nagyon jó osztályunk volt, és ez nagy részben Lehőcz
tanárnőnek köszönhető. Minden osztálykirándulás jó hangulatban telt, és jó lesz rá visszaemlékezni.
Megemlíteném a 3D szakkört is, amit Dlusztus tanár úrral és Rendes Botonddal csinálunk. Amikor kilencedikes
voltam, nem is gondoltam, hogy lesz egy teljesen új szakkör itt az iskolában, amit nagyrészt én teremtek meg.
Elképesztő élmény volt átélni, ahogy egy délutáni kétfős beszélgetésből egy új szakkör lett, saját teremmel,
számítógépekkel és 3D nyomtatókkal.
Raul: Radics tanárnő magyar faktjainak kávézó-hangulatára, melynek kereteiben tudtam igazán
kibontakoztatni a kreatív gondolkodásomat. A DÖK-ös karrieremre, ahol (jóisten tudja miért) a Janus Night
szervezését jobban élveztem, mint részt venni rajta. Bécsi osztálykirándulás, suliújság-szerkesztés, káoszhangulat dolgozat előtt (persze ezt csak akkor élveztem, amikor én normálisan készültem). Igazából, minden
klisét elkerülve természetesen, szívesen fogok visszaemlékezni az átlagnapokra is, a szorongósokra is.
Hiányozni fog, hogy minden reggel be tudjak sétálni egy helyre, ahol tudom, hogy számítanak rám, ahol van
egy biztos közeg, ami befogad.
Köszönöm szépen a beszélgetést! További sok sikert kívánok!
Dávid Zsófia 10. A
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Dédunokám egy napja (szövegkönyv)
Egy pinceszerű, kis, zárt szobában vagyunk. A háttérben lévő fal tele van ragasztva plakátokkal. Félhomály,
a falak sötétek. A főszereplőn fekete kezeslábas van, haja jólfésült. Közel hozzá egy tükör áll elfordítva, egy
ajtóra irányítva. Túl közel áll a kamerához, csak a fél arca látszik, ahogy éppen kapcsolja be a videót.
Csá, Papa! (nevetve, cinikusan) Akarom mondani: (a karjára csap) Szabadság és béke a Földön és túl,
Dédpapa elvtárs! Atlasz vagyok, a dédunokád. Ne lepődj meg! Mindent megmagyarázok… (visszaindul a
kamerához, hogy leállítsa) Nem lesz jó… (Megáll, meggondolja magát.) (bizonytalanul) Amióta itt élünk a
Reziben, mindent túlizgulok, és elkezdtem hadarni. Anyu azt mondja, ezért sem lehet belőlem színi művész.
(ráeszmélve, hadarva) A Rezi: a Rezervátum. Most van lehetőségem küldeni egy üzenetet, vissza az időben.
(félénken) Gondoltam, üzenek neked: azt hallottam, te is színi művész akartál lenni… vagyis lettél.
(felébredve, kapkodva) Összekapartam néhány lényeges dolgot, mi történt, mióta már nem vagy.

A háttérben hologramként egy vetítő a szereplő gondolatait, tudását vetíti a falra.
Például meglepődnél, ha hallanád, hogy halálod után három évvel egy makedón matematikus kiszámolta,
mi a művészet. (elszomorodva) Azóta lebontották az összes színházat és múzeumot. A feldarabolt
olajfestményekből üzemanyagot csináltak, a hollandok pedig gátakat építettek a deszkákból. Sosem láttam
még színpadot. (szünet) Legalábbis a történelemnek ezt a változatát tanítják mostanában. Néhány évvel
ezelőttig minden évben új történelemkönyveket nyomtattak. Akit éppen megválasztottak a Kormányba, az
döntötte el, hogy valami megtörtént vagy sem. Semmiben nem lehetünk már biztosak.
(szünet) Van hologramom anyuról, nézd.

Meggyullad egy reflektor, egy fiatal lány látszik.
Felismered? Ja… elvileg meg kell magyaráznom ezt is... (az iratai között kezd kutakodni) Anyu egy ‘Permanent
ember’; a fiatalkori testében fogja leélni az életét. (kamerába néz) Tudom, hogyan nézhetsz most, de itt ez a
megszokott... egy rossz döntést hozott lánykorában. (szünet) 46 éves.

A lány mosolyog, integet. A lámpa lekapcsolódik.
Sok megtért ‘Permanent’ él itt a Rezervátumban. Tizenegy éve jöttünk ide. Kisgyerek voltam még, nem sok
mindenre emlékszem a külvilágból. Anyu mindig úgy meséli el, hogy „Szívem, odakinn mindenki egyszer csak
megőrült, köztük én is. Ők olyan dolgokat csinálnak a testükkel, ami nem természetes, és mi szerencsések
vagyunk, hogy már nem élünk köztük!” (izgatottan) A nagyvilágban mindenki olyan testet választ magának,
amilyet csak szeretne, és addig él, ameddig csak akar. Ők, ha megunják az életet, csak lefekszenek és
meghalnak! A halál nekik lényegében csak… (keresi a megfelelő szót) csak egy hosszú álom. Bár ők azt
sem tudják, milyen álmodni; gyógyszereket szednek, amitől nincs szükségük alvásra. (újra izgatottan) Az
emberek itt a Rezervátumban azt mondják, hogy mi máshogy akarunk élni; úgy, mint régen ti. A Kormány
ezért alakította ki a Rezit; azoknak, akik úgy gondolkodnak, mint mi. Anyu egyből idehozott minket.
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Kopogás hallatszik az ajtón. A főszereplő elhallgat. Beleborzong, ahogy a hangot hallja.
Elvileg nem is beszélhetnék neked… (szünet) így ómagyarul; már csak az ‘Általánosnyelv’ az elfogadott az
egész világon.

Én egyiküknek sem fogok hinni, Papa. Nem akarom, hogy besoroljanak valahová. Nem akarom, hogy muszáj
legyen valahová tartoznom, hogy ez legyek vagy az, fekete vagy fehér. Nem akarom, hogy megmondják, hogy
mit mondjak. Nem akarom, hogy lehetetlenné tegyék, hogy megtegyem, amit lehetetlennek hisznek.
(mosolyogva) Én csupán alkotni vágyom.

Csuklyás emberek rohannak be és kapják fel a főszereplőt.
Elkezdi levetni a fekete ruháját, alatta színes ing, póló és mindenféle kacat kiegészítőnek, vadra, kócosra
borzolja a haját.
(undorodva) De ők odakinn azt sem beszélik, ők ’Csatornáznak’, szavak nélkül kommunikálnak. Csak odaállnak
egymás elé, hosszan nézik egymást, és néha hirtelen elnevetik magukat, aztán abbahagyják és továbbállnak.

Ezt el kellett mondanom neked, Papa! El kellett mondanom!
(kiáltva) Hatással leszek az emberekre, Papa! Bekerülök a kánonba!

Az egyik csuklyás kezében tart egy bársonyfüggöny-szerű plédet, amivel letakarja a kamerát.

Újabb kopogás, most már folyamatosan és erőteljesebben.
És most már idebenn is változnak az idők. Nemrég őrök jelentek meg, feszültek lettek az emberek, szürkébb
a hangulat. Az emberek félnek és fáradtak, senki sem küzd már. Mindenki hallgat, de engem senki sem hallgat
meg. Titokban kellett megtartanunk a szülinapomat; értelmetlennek és károsnak tartják, nem beszélve a
karácsonyról. Annyi mindent kell eltitkolnunk. A mai napig nem értem, hogy anya mit csinál, amikor letérdel
esténként. Sokszor próbálta már elmagyarázni, de még nem egészen értem.

https://drive.google.com/file/d/1RwzySDjBMsGG9N0d-HLN1b0At14J9E2Y/view
Jelige: tejkifli

Dráma OKTV 2021

Megint kopogás.
Elvileg nem is beszélhetnék neked ezekről; színház meg múltbeli értékek. Folyamatosan megfigyelnek, mert
be van tiltva minden, ami a Kormány szerint nem viszi előre az emberiséget. (elérzékenyülve) Pedig én csak
beszélgetni szeretnék veled… hogy igaz-e, hogy színi művész voltál. (szünet, mintha választ várna) Még anya
sem akar hallani semmiféle színházról. (sértődötten) A tipikus duma; „legyél reális”, „hogy kerül így majd
kenyér az asztalra”, „nem voltál soha színházban”. (grimaszol) „Nem is létezik már színház.” Már meg se
hallgat. (komolyan) De én érzem, hogy valami ki akar belőlem törni.

Kiáltások kívülről, dörömbölések az ajtón. A főszereplőnek meg kell emelnie a hangját. Elindul a háttérbe,
és színes lámpákat kapcsol be, egy írásvetítőre helyezett átlátszó láda színes víz vetül a falakra. A terem
színekbe borul.
Az emberek itt, a Reziben változtatni akartak a kinti világon. Azaz, inkább megállítani a változásokat. Először
magától jött ide mindenki, aztán a Kormány már elkezdett kitelepíteni ide embereket. Azt mondták sokan
közülünk, hogy félretettek minket, hogy ’szegregáltak az értelmesektől’, hogy csak eltávolítottak minket
politikai okokból, közveszélyesnek neveztek minket, és eltussolták, hogy egyáltalán létezünk. Mások meg azt
mondják, hogy igazából jobb nekünk, hogy itt élünk.
De senki nem foglalkozik azzal, ami igazán fontos. Például, hogy mihez kezdenek, ha egyszer kivitázták
magukat; hogy mi marad ebből a világból, ha végeztek, hogy mi marad belőlük; hogy kik leszünk nyelv,
művészet és álmok nélkül. Senki nem foglalkozik azzal, hogy én mennyire vágyom színházba menni.

Egy diavetítő fényén át árnybábok vetülnek a falra. A tükrön keresztül egy alak sziluettje táncol az ajtóban.
Az egész terem mozog, fényes és színes.
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Jelenetem koncepciója több oldalról is megfordítja az előírt feladatot; a dédunokám üzen nekem, a
dédapjának a jövőből a múltba. A néző elvárásaival ellentétben a történet azonban nem a jövő vívmányait, a
tudomány térhódítását, az emberiség csúcshoz közeledtét énekli meg, hanem a múlttal való szembenézést.
A jelenet tehát nem azt a kérdést teszi fel, hogy hol leszünk a jövőben, hanem azt, hogy mit mentünk át a
jelenből. Azokkal az értékekkel találkozunk, amelyeket egy rezervátumban képesek voltak megőrizni, és látjuk
azokat a sebeket, amelyeket mégis ejtett rajtuk a jövőbeli, deformált világ.
A cselekmény kibontakozása a főszereplő világának bemutatásából áll. Egy kamasszal ismerkedünk meg,
aki egy rezervátumban él édesanyjával, ahol a világban uralkodó embertelen fejlődés ellenzői találhattak
menedéket. Lelkesedik a színházért, emiatt is kereste fel dédapját, aki gyakorolta a színészmesterséget.
A történet a biztonságiak (nevezzük biztonságiaknak) kopogásával és betörési kísérleteivel éri el a tetőpontot.
Itt kezd a főszereplő az ínséges helyzetről mesélni; kibontakozási lehetőségei, a kultúra és művészet, sőt az
emberségesség hiányáról. A központi szereplő mégis szinte boldogan hagyja elvonszolni magát. A célja csak
az volt, hogy beszéljen a művészi ambícióiról, és valaki végre ’meghallgassa’. Bármilyen romantikus tévhittel
szemben csupán ilyen formában volt képes felvenni a küzdelmet a kultúráért. Így lesz tragikomikus vége a
bemutatott élethelyzetnek.
A felnőttségem hajnalán egyre több időt töltök emlékezéssel, a kiskorom felelevenítésével, eddigi
tapasztalataim összegzésével; szeretnék rátalálni a ‘nagy tanulságra’, hogy mit viszek magammal ezekből az
évekből, mivel láthatok neki az utazásom hosszabb részének. A saját karriervágyaimat tükrözi a jelenet; az
általam is hallott visszajelzéseket, az emberek cinizmusát, ha meghallják a ‘színész’ szót. Ebből a napjaimat
uraló élményből építettem fel a jelenetem elemeit, ahogy a korlátozott lehetőségek sötétségéből teremtem
meg magam számára a sokszínű szabadságot.
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Jelenetem a kultúra pótolhatatlanságát hirdeti, és elítéli a művészet feleslegességét valló felfogást. Egy
végletekig polarizált világot mutat be, társadalmunk mai szétválasztottságának disztopikus jövőképét, ahol
mindkét fél a maga javára írja át a történelem eseményeit, és amiben a főszereplő a ‘mi-ők’ beszédstílust
kényszerül használni. A fiú nem a rendszerrel megy szembe, nem csatlakozik oldalakhoz, csakis a szívébe
zárt művészetért veszi fel a reménytelen harcot (ezzel erőteljesen utalva napjaink eseményeire). Látjuk,
ahogy kirobbannak belőle a hosszú évek alatt titokban felgyülemlett érzések és gondolatok, ahogy
életre kel az elnyomott képzelete és a hagyományok, amelyek a jelenet másik központi motívumához, az
őseihez és dédapjához kötik. A kultúra utolsó mártírjaként hurcolják el, aki utolsóként hirdette a művészet
felsőbbrendűségét politika és hatalom fölött, aki az elvonszolása után is megőrizte azt fény és színek
formájában.
A jelenet látványvilága a sötétből világosba változáson alapszik. A főszereplő az egyenruháját a saját stílusú
(és feltehetően -készítésű) öltözetére váltja, a pinceszerű helyiség a félhomályból mégis utoljára kivilágosodik,
színek borítják el, és különböző pontjain, mintha életre kelne, mozogni kezd. A hologramokat vetítve vagy
reflektorfénnyel jelenítem meg, a hirdetésekkel teleragasztott fal a disztópia eleme. Az üzenetrögzítőt
(ironikusan) bársonyfüggönnyel takarják le, amely az elnyomás, elhallgattatás motívumának jelzéseként és
dramaturgiai eszközként a jelenetet szimbolikus lezárására szolgál.
A négy év alatt, amikor is drámaversenyen vettem részt, mindig a gyakorlati feladatot választottam. Az
eddigi munkáimban kísérleteztem, színházi nyelveket próbáltam ki, adaptált és saját szöveggel dolgoztam.
Úgy érzem, a negyedik évre sikerült egy összegző művet létrehoznom: eszközöket találtam a saját stílusom
megjelenítésére, a mondanivalóm kifejezésére.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Versenyeredmények
A 2020/21. évi tanév versenyeredményeinek hosszú sorát az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV) helyezései kezdik, amelyeket a tanulmányi, művészeti és sportversenyek eredményei követnek
tantárgyak szerint rendezve. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a versenyek egy részének
a döntői elmaradtak (az addig elért eredmények alapján hirdettek helyezéseket). Egyes esetekben az előző
tanévben megkezdett versenyek döntőit ebben a tanévben rendezték meg. (A verseny megnevezésekor
jelöltük a vonatkozó tanévet.)

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)
Tantárgy

Biológia II. kategória

Név

Osztály

Helyezés

Felkészítő tanár

Benedek Anna

12. A

2. fordulóba jutott

Kulcsár László

Berner Enikő

12. A

2. fordulóba jutott

Kulcsár László

Fazekas Bálint

12. C

2. fordulóba jutott

Kulcsár László

Kollár Dorka

12. A

2. fordulóba jutott

Kulcsár László

Szabó Tamás

12. D

2. fordulóba jutott

Kulcsár László

12. A

2. fordulóba jutott

Kulcsár László

Dráma

Steenhuis Raul

12. C

Francia nyelv I. kategória

Fodor Evelin
Kis-Bogdán Kolos
Schäffer Bálint

12. D

Trombitás Karolina
Sarolta

12.C

2. fordulóba jutott

Lehőcz Mária

Bodor Bence Bálint

11. B

2. fordulóba jutott

Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné

Gácsi Zalán

12. B

2. fordulóba jutott

Lehőcz Mária, Dlusztus Péter

Jauck Viktória

12. B

2. fordulóba jutott

Lehőcz Mária, Dlusztus Péter

Kis-Bogdán Kolos

12. B

2. fordulóba jutott

Lehőcz Mária, Dlusztus Péter

Metzger Ábris András

11. B

2. fordulóba jutott

Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné

Vukovics Eszter

Oláh Gábor

11. B

2. fordulóba jutott

Dombi Anna, Meiszterics Zoltánné

Országos Dráma Tanulmányi Verseny

Rendes Botond

12. B

2. fordulóba jutott

Lehőcz Mária, Dlusztus Péter

Schäffer Bálint

12. D

20.

Lehőcz Mária

Trombitás Karolina
Sarolta

12. C

39.

Lányi Veronika, Bartal Zsolt

Kémia

Trombitás Karolina
Sarolta

12. C

21.

Dr. Csóka Balázs

Történelem

Gácsi Zalán

12. B

Fizika I. kategória

Matematika II. kategória
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Dr. Pálfiné Huszár Nóra,
Kádár Edit

12. C

12.

Sonzogniné Papp Katinka

12. B

27.

Lehőcz Mária

19.

Lehőcz Mária
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Helyezés
Városi

Arany János Irodalmi Verseny
Mehring Fruzsina
10. C
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Soltanács csapat:
Fertály Dávid,
9. B
Hercegovac Selma,
Illés Ágnes, Solti Máté
Jó lesz a tavalyi
csapat: Uszkay Balázs,
9. C
Blankó Tamás, Török
Ákos, Péntek Virág
Másik csapat: Kovács
Barbara, Niklai Virág,
10. A
Gibizer Kata, Martin
Dorka
Keszkösze csapat:
Polgár Petra, Szieberth
10. D
Gréta, Szűcs Dominika
Diána, Gyulai Lara
Réka
Gerenda csapat:
Fejes Adrián, Kovács
7. C
Hanna, Pápai Barabás,
Reichardt-Vinczen
Laura
Jukascipőjűek csapat:
Kiss Petra, Bolla
7. D
Tímea, Mucsi Zsófia,
Csongrádi Donát
Az öreghalak csapat:
Bartalovics Maja, Käsz
7. D
András, Fenyősi Adél,
Máthé Ferenc
Ralma csapat: Paizs
Kamilla, Németh
8. D
Marcell, Hárságyi
Tamara, Marton Petra
Dr. Almák csapat:
Aladics Péter, Csoma
8. D
Martin, Csalódi Zsófia,
Káplár Kinga
Hádész bajnokai
csapat: Szeremley
8. D
Réka, Bodor Péter,
Dénes Krisztina,
Harmat Zóra
Tavalyi csapat: Balla
Sebestyén, Karácsony
8. C
Máté, Bedő Domonkos,
Fitus-Barics Dániel
Széchenyi István Egyetem ÁJK
Batthyány Lajos Szakkollégium
esszéíró pályázata

Varga Medárd

6.

döntőbe/
fordulóba
jutott

Megyei

Területi

10. D

Polgár Antónia

10. D

Szieberth Gréta

10. D
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ezüst diploma

Kádár Edit

6.

Dr. Almásiné
Balatinácz Éva

7.

Andok Zita

3.

Radics Ágnes

11.

Gilincsek Tímea

1.

Dr. Almásiné
Balatinácz Éva

2.

Gilincsek Tímea

3.

Gilincsek Tímea

1.

Dr. Almásiné
Balatinácz Éva, Radics
Ágnes

2.

Dr. Almásiné
Balatinácz Éva

3.

Dr. Almásiné
Balatinácz Éva, Radics
Ágnes

4.

Radics Ágnes

11. D

Halmos Adél

Regionális

2.
oszágos
döntőbe
jutott
oszágos
döntőbe
jutott
oszágos
döntőbe
jutott
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MATEMATIKA
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fordulóba
jutott

MATEMATIKA

Helyezés
Városi

Megyei

Területi

Regionális

Országos

Felkészítő tanár

Kenguru Országos Matematika
Verseny 2019/2020
Schäffer Bálint

12. D

7.

Lányi Veronika

Trombitás Karolina
Sarolta

12. C

15.

Lányi Veronika

Slézia Dávid

10. B

11.

Holczer Ákos

11. B

7.

Szarka Regő

8. C

13.

Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó
Meiszterics Zoltánné, Dombi
Anna
Dlusztus Péter

Arany Dániel Matematika Verseny
2019/2020
Kempf Alex

11. B

3. díj

Slézia Dávid

10. B

15.

Kalmár László Matematika
Verseny 2019/2020
Maczonkai Nóra
8. D
Pál János
8. C
Szarka Regő
8. C
Schäffer  Donát
9. C
Blankó Tamás
9. D
Uszkay Balázs
9. D

1.
2.
2.
2.
5.
6.

Dombi Anna, Meiszterics
Zoltánné
Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó

Dlusztus Péter
Dlusztus Péter
Dlusztus Péter
Lányi Veronika
Lányi Veronika
Lányi Veronika

Arany Dániel Matematika Verseny
Kezdő I. kategória
9. évf.
Kezdő II. kategória
9. évf.
Haladó I. kategória
10. évf.
Haladó II. kategória
10. évf.
Schäffer Donát - II.
9. C
kategória
Kresz Tamás - II.
9. C
kategória
Papp Miklós II.
9. C
kategória
Kalmár László Matematika
Verseny

2 fő
18 fő
3 fő
11 fő
döntőbe
jutott
döntőbe
jutott
döntőbe
jutott

Lányi Veronika
Lányi Veronika
Lányi Veronika

2.

Lányi Veronika

7.

Lányi Veronika

9.

Lehőcz Mária, Meiszterics
Zoltánné

7.

Misnics Ildikó

Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó

5.

6.

Dombi Anna, Meiszterics
Zoltánné

4.

Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária

5.

Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária

Dlusztus Péter

1.

Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária

8. C
8. C
8. D
8. C

6.
4.

Dlusztus Péter
Hegyiné Király Krisztina
Dlusztus Péter
Dlusztus Péter

Varga Tamás Megyei
Matematikaverseny
8. évfolyam

Dlusztus Péter, Hegyiné
Király Krisztina
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döntőbe
jutott
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Lehőcz Mária, Dlusztus
Péter

Arató Attila

7. C

‹

24.

Lehőcz Mária, Dlusztus
Péter

Pápai Barabás
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Felkészítő tanár

2.fordulóba
jutott

Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária
Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária

Iskolák közötti versenyében a gimnázium a 2.

Országos

7. C

2.

1.

Területi Regionális

Pápai Barabás

7. C

27.
12.

Megyei

Bolyai Matematika
Csapatversenyverseny
Kardos Lilla
Máthé Ferenc
7. D
Póla Áron
Mucsi Zsófia
Maczonkai Nóra
Jauck Péter
8. D
Pál János
Szarka Regő
Csóka Péter
Schäffer Donát
9. C
Papp Miklós
Kresz Tamás
Uszkay Balázs
Bognár Ákos
9. D
Török Ákos
Blankó Tamás
Jankó Richard
Hercegovac Selma
9. B
Illés Ágnes
Solti Máté
Böhm Hanna
10. D
Filótás Tamás
10. D
Drávai Szilveszter
10. C
Koczkás Árpád
10. D
Györei Zsombor
Lágy Kornél
10. B
Pongrácz Karolina
Slézia Dávid
Holczer Ákos
Kempf Alex
11. B
Metzger Ábris
Takács Tamás
Kovács Réka
Gácsi Zalán
12. B
Kresz Ádám
Rendes Botond
Minorics Nóra
Jauck Viktória
12. B
Kis Bogdán Kolos
Szabó Bence
Bátaszéki Matematikaverseny

Kovács Hanna

Csapatversenyben:                                
Kovács Hanna, Ormai
Samu, Pápai Barabás
Éri Balázs
Kürtösi Péter
Arató Attila
Pál János
Csapatversenyben:                            
Pál János, Arató
Attila, Kürtösi Péter

Helyezés
Városi

Varga Tamás Megyei
Matematikaverseny
7. Évfolyam
7. C

1.

Lehőcz Mária, Dlusztus
Péter

Pál János

8. C

1.

Dlusztus Péter

Németh Marcell

8. D

2.

Dlusztus Péter

Arató Attila

8. D

3.

Dlusztus Péter

Maczonkai Nóra

8. D

4.

Dlusztus Péter

Ormai Samu
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MATEMATIKA

Helyezés
Városi

Megyei

Területi Regionális

MATEGYE Megyei
Matematikaverseny
8. évfolyam
Arató Attila
8. D
Maczonkai Nóra
8. D
Németh Marcell
8. D
Négy Megye - Fejér Lipót
Matematikaverseny
Schäffer Bálint
12. D
Trombitás Karolina
12. C
Sarolta
Zrínyi Ilona
Matematikaverseny		

Országos

Felkészítő tanár

Dlusztus Péter
Dlusztus Péter
Dlusztus Péter

2.

Lányi Veronika

3.

Lányi Veronika

döntőbe/
fordulóba
jutott

MATEMATIKA
Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny
8. osztály
Kürtösi Péter
Pál János
Szarka Regő
Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny
9. osztály
Fertály Dávid
Papp Miklós
Schäffer Donát
Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny
10. osztály
Böhm Hanna

10. D

Dlusztus Péter
Lányi Veronika
Lányi Veronika

1.

Misnics Ildikó
Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó
Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó

1.

Dombi Anna, Meiszterics
Zoltánné
Dombi Anna, Meiszterics
Zoltánné
Dombi Anna, Meiszterics
Zoltánné

2.

Lehőcz Mária                                
Dlusztus Péter
Böhmné Nagy Hajnalka

8. C

4.

Dlusztus Péter

Kürtösi Péter

8. C

5.

Hegyiné Király Krisztina

Kovács Anna

10. B

Németh Marcell

8. D

6.

Dlusztus Péter

Slézia Dávid

10. B

Varga András

8. C

8.

Dlusztus Péter

Kisgadó Tamás

8. C

10.

Böhmné Nagy Hajnalka

Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny
11. osztály

Schäffer Donát

9. C

2.

Lányi Veronika

Papp Miklós

9. C

7.

Lányi Veronika

Fertály Dávid

9. B

8.

Dlusztus Péter

1.

Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó

10. D

3.

Misnics Ildikó

Kovács Anna

10. B

5.

Meiszterics Zoltánné,
Misnics Ildikó

Drávai Szilveszter

10. C

7.

Misnics Ildikó

Koczkás Árpád

10. D

8.

Misnics Ildikó

Kempf Alex

11. B

1.

Metzger Ábris

11. B

2.

Holczer Ákos

11. B

5.

Takács Tamás

11. B

6.

Németh Barnabás

11. B

7.

Süle Zoltán

11. B

8.

Müller Péter

11. B

9.

Kovács Réka

12. B

3.

Gácsi Zalán

12. B

5.

Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné,
Dombi Anna
Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária
Dlusztus Péter, Lehőcz
Mária

Szabó Levente

12. A

7.

Böhmné Nagy Hajnalka

« Versenyeredmények

döntőbe
jutott
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Felkészítő tanár

2.

Pál János

Böhm Hanna

Országos

9. B
9. C
9. C

Dlusztus Péter

10. B

Területi Regionális

Hegyiné Király Krisztina
Dlusztus Péter
Dlusztus Péter

3.

Slézia Dávid

Megyei

1.

8. C

döntőbe
jutott

Városi

8. C
8. C
8. C

Szarka Regő

döntőbe
jutott

Helyezés

Holczer Ákos

11. B

Kempf Alex

11. B

Metzger Ábris

11. B

Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny
12. osztály
Gácsi Zalán
12. B
Kovács Réka
12. B
Szabó Levente
12. A

« Versenyeredmények

‹

131

›

Elismerések »

VERSENYEREDMÉNYEK

döntőbe/
fordulóba
jutott

TÖRTÉNELEM

Helyezés
Városi

Megyei

Területi Regionális

Bonus Intra
Történelemverseny
Várvölgyi Dorka
12. C
Országos Középiskolai
Problémamegoldó Verseny
Rádóczy Zénó
Várvölgyi Dorka
12. C
Pográcz Dávid

Országos

4.

1.

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

Valusek Andrea

Valusek Andrea

1.
2.
13.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Herner Mihály
Herner Mihály
Perger Attila
Perger Attila
Herner Mihály
Perger Attila
Herner Mihály
Valusek Andrea
Perger Attila
Perger Attila

10. C

6.

Herner Mihály

9. A
9. B
10. A

10.
20.
13.

Lőrincz-Götzer Zsófia
Herner Mihály
Perger Attila

döntőbe/
fordulóba
jutott

ANGOL

Helyezés
Megyei

Területi Regionális

Országos

Felkészítő tanár

Löwenzahn német verseny

Savaria Történelemverseny
Haris Márk
Dukics Levente
Kovács Tímea
Dávid Zsófia
Kardos Gergő
Buzás Dominik
Drávai Szilveszter
Györei Zsombor
Halmosi Péter
Eremuszi Bence
László Gyula Országos
Történelemverseny
Kardos Gergő
Kosáry Domokos
Történelemverseny
Szanyi Miklós
Dukics Levente
Kovács Tímea

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

NÉMET

Felkészítő tanár

Helyezés
Városi

Megyei

Területi Regionális

Országos

Felkészítő tanár

Kisgadó Tamás
Wolf Tamás
Dávid Zsófia

8. C
10. A
10. A

5.
13.
25.

Pfeiffer Enikő
Kádár Edit
Kádár Edit

3.

Pfeiffer Enikő

2.

Mohari Mónika

„Sprichst du Deutsch?”
Csille Kinga
11. A
ECL Országos Nyelvi Verseny
német nyelv „középfokú
nyelvvizsgával még nem
rendelkező” kategória (B2)
Szanyi Miklós
9. A
TIT Jurányi Lajos Egyesülete
által szervezett 7. Országos
Német Nyelvhasználati
Verseny
Bogos Boglárka
9. C
Hallo Österreich! - német nyelvi
csapatverseny
Fejes Adrián
7. C
Horváth Dávid
7. C
Ember Olivér
7. D
Ritzl András Pál
7. D

1.

9.

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

FRANCIA

Helyezés
Megyei

Területi Regionális

Országos Francia Nyelvi
Tanulmányi Verseny (5-10.
évfolyam)		
Mehring Fruzsina
10. C

Országos

8.

Vörösné Keller Henrietta

Felkészítő tanár

Andok Zita

On-Lion angol nyelvi verseny
Sárdy Lilian
8. D
Tajti Balázs
7. D
Pápai Barabás
7. C
ECL Országos Nyelvi Verseny
- angol nyelv „középfokú
nyelvvizsgával még nem
rendelkező” kategória (B2)
Závodi Eszter
9. D
ECL Országos Nyelvi Verseny
- angol nyelv „középfokú
nyelvvizsgával már
rendelkező” kategória (C1)
Rendes Blanka
9. B
Kovács Tímea
10. A
Helmrich András
10. A

1.
17.
53.

Scherdán Zsuzsanna
Hám Bernadett
Hám Bernadett

8.

Molnár Eszter

2.
4.
9.

Molnár Eszter
Molnár Eszter
Molnár Eszter

Angol OÁTV
Tajti Balázs
Pápai Barabás

7. D

2. fordulóba
jutott

Hám Bernadett

7. C

2. fordulóba
jutott

Hám Bernadett

Országos Angol Nyelvi Verseny
(Barcs)
Rendes Blanka
9. B
Uszkay Balázs
9. C
Gibizer Kata
10. A

« Versenyeredmények
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Molnár Eszter
Molnár Eszter
Molnár Eszter
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döntőbe/
fordulóba
jutott

FIZIKA

Helyezés
Városi

Megyei

Területi Regionális

Energetikai Tanulmányi
Verseny 2020/2021
Bodor Bence
11. B
a csapat a
regionális
Németh Barnabás
11. B
fordulóba
Takács Tamás
11. B
jutott
Szilárd Leó Atomfizikai
Verseny 2019/2020
Schäffer Bálint
11. D
Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Középiskolás
Fizika Tagozat
Schäffer Bálint
12. D
Szilárd Leó Atomfizikai
Verseny
Trombitás Karolina
12. C
Sarolta
Schäffer Bálint
12. D
Teller Ede Vetélkedő
2020/2021
Kürtösi Péter

Felkészítő tanár

Dombi Anna

8.  C

« Versenyeredmények
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4.

Lehőcz Mária

arany minősítés

Lehőcz Mária

10.

Lehőcz Mária

15.

Lehőcz Mária

ezüst kategória                     
6.

Dombi Anna

Elismerések »

VERSENYEREDMÉNYEK

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

FIZIKA
Öveges József Fizikaverseny
2020/2021		
Arató Attila
8. D
Bodor Péter
8. D
Balla Sebestyén
8. C
Kürtösi Péter
8. C
40. Mikola Sándor
Fizikaverseny 9. osztály
2020/2021
Schäffer Donát
9. C
Csóka Péter
9. C

Területi Regionális

Országos

3.
4.
10.
12.

Lehőcz Mária
Lehőcz Mária
Dombi Anna
Dombi Anna

1.
13.
Helyezés
Megyei

Hevesy György Kémiaverseny
2019-2020
Arató Attila Gergő
7. D
Kürtösi Péter
7. C
Schäffer Donát
8. C
Uszkay Balázs
8. D
Csóka Péter
8. C
Curie Kémia Emlékverseny
2019/2020
Arató Attila Gergő
7. D
Kürtösi Péter
7. C
Németh Marcell
7. D
Szlovák-Baris Botond
7. D
Kovacsik András
9. D
Koczkás Árpád
9. D

Területi Regionális

Országos

21.
6.
19.
6.
9.

1.
2.
3.
8.
6.
7.

Varga András

9. B

10.

Metzger Ábris

10. B

4.

Dorn Anna

11. C

10.

8.
10.

14.

Lányi Vera, Juhász László
Lányi Vera, Juhász László

Felkészítő tanár

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Misnics Ildikó
Hegyiné Király Krisztina

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina

21.

Helyezés
Megyei

Területi Regionális

Irinyi János Kémiaverseny
2019/2020
Machlik Borbála
9. C
Kovacsik András
9. D
Kockás Árpád
9. D
Metzger Ábris
10. B

Schäffer Donát
Csóka Péter
Uszkay Balázs
Simon Boglárka
Krebsz Kitti
Machlik Borbála
Kovacsik András
Koczkás Árpád
Képiró Zsolt
Pongrácz Karolina
Varga András

Országos

21.
32.
4.
27.

9. C
9. C
9. D
9. C
9. A
10. C
10. D
10. D
10. B
10. B
10. B

Felkészítő tanár

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina

Mucsi Zsófia
Pápai Barabás
Kardos Lilla
Kis Bence Gyula
Arató Attila Gergő
Maczonkai Nóra
Németh Marcell
Kürtösi Péter
Bodor Péter
Balla Sebestyén

döntőbe
jutott

7. C

1.

Hegyiné Király Krisztina

Mucsi Zsófia
Arató Attila Gergő
Kürtösi Péter
Machlik Borbála
Kovacsik András

7. D
8. D
8. C
10. C
10. D

2.

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina

8.

Koczkás Árpád

10. D

10.

Hegyiné Király Krisztina

Képiró Árpád Zsolt
Varga András

10. B
10. B

15.
24.

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina

Leitol Lili

11-12.

6.

Dr. Csóka Balázs

Metzger Ábris

11-12.

7.

Dr. Csóka Balázs

12.
4.
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2.
3.
4.
6.
8.

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Dr. Csóka Balázs
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina

1.
3.
4.
4.
1.
2.
4.
5.
6.
9.

Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina
Hegyiné Király Krisztina

5.
9.
10.
9.

7. D
7. C
7. D
7. C
8. D
8. D
8. D
8. C
8. D
8. C

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

FÖLDRAJZ

Pápai Barabás

10.
18.

Hevesy György Kémiaverseny

Dr. Csóka Balázs, Hegyiné
Király Krisztina
Dr. Csóka Balázs

Curie Kémia Emlékverseny

« Versenyeredmények

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

KÉMIA

Felkészítő tanár

Irinyi János Kémiaverseny

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

KÉMIA

Helyezés
Megyei

Helyezés
Megyei

Területi Regionális

Lóczy Lajos Földrajz-Földtan
Verseny 2019/2020
Dávid Zsófia
10. A
Teleki Pál Kárpát-medencei
Földrajz-Földtan Verseny
2019/2020
Machlik Míra
8. C
Teleki Pál Kárpát-medencei
Földrajz-Földtan Verseny
Szlovák-Baris Botond

8. D

Országos

Felkészítő tanár

12.

Szlovák Szabolcs

21.

Szlovák-Baris Katinka

4.

Szlovák-Baris Katinka,
Lehőcz Róbert

Földgömb Nemzetközi
Földrajzverseny
Kovács Réka

12. B

Pongrácz Dávid

12. C

döntőbe
jutott
döntőbe
jutott

Szlovák Szabolcs
Szlovák Szabolcs

Lóczy Lajos Földrajz-Földtan
Verseny
Drávai Szilveszter
10. C

« Versenyeredmények
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BIOLÓGIA

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

Helyezés
Megyei

Fodor József Országos Biológia
Verseny			
Jakab Zétény
9. B
Varga Veronika
9. B
Képiró Árpád
10. B
Birghoffer Máté
10. B
Eilingsfeld Zsófia
10. D
Fazekas Rebeka
10. D
Nagy Eszter
11. D
Kísérletes Tudományok Európai
Diákolimpiája (EOES) biológia
válogató
Molnár Boglárka
10. C
Machlik Borbála
10. C
Borza Csenge
10. C
Birghoffer Máté
10. C
Eilingsfeld Zsófia
10. D
Szieberth Gréta
10. D
Kovács Benedek
10. D

TERMÉSZETTUDOMÁNY

Területi Regionális

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

Területi Regionális

8.

Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs

Országos

4.

döntőbe/
fordulóba
Városi
jutott

‹

5.

Szlovák-Baris Katinka,
Szépné Polgár Nóra,
Dombi Anna, Hegyiné
Király Krisztina

Területi Regionális
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Herner Mihály, Dr. Csóka
Balázs, Hegyiné Király
Krisztina, Szépné Polgár
Nóra

2.

Herner Mihály, Dr. Csóka
Balázs, Hegyiné Király
Krisztina, Szépné Polgár
Nóra

Helyezés
Megyei

Felkészítő tanár

Lehőcz Róbert, Dr. Csóka
Balázs, Hegyiné Király
Krisztina, Szépné Polgár
Nóra

7.

Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi
Verseny 2019/2020		
Schäffer Bálint
12. D
Duli Bálint
12. D
Borbély András
12. C
Nemes Tihamér Országos
Informatikai Tanulmányi
Verseny 2020/2021
Krajczár Dávid
9. B

« Versenyeredmények

Fülöp Dóra
Fülöp Dóra
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs
Dr. Csóka Balázs

Helyezés
Megyei

Felkészítő tanár

9.
13.
52.
46.
8.
93.
46.

9.
29.
31.
21.
16.
33.

Bolyai Természettudományi
csapatverseny 2020/2021
Pápai Barabás
7. C
Kis Bence Gyula
7. C
Baksics Dániel
7. C
Horváth Dávid
7. C
Dömös Hédi
7. D
Kardos Lilla
7. D
Mucsi Zsófia
7. D
Ritzl András Pál
7. D
Balla Sebestyén
8. C
Kürtösi Péter
8. C
Pál János
8. C
Karácsony Máté
8. C
Réger Csongor
7. C
Ary Ádám
7. C
Popovics Milán
7. C
Fejes Adrián Róbert
7. C

INFORMATIKA

Országos

Országos

döntőbe/
fordulóba
jutott

TESTNEVELÉS

Helyezés
Városi

Megyei

Területi Regionális

Országos Középtávú Váltó
Bajnokság - tájékozódási futás
N18 kat.
Werner Boróka
11. C
Várvölgyi Dorka
12. C
35. Budapesti Wizzair
Félmaraton - N16 kat. - egyéni
Várvölgyi Dorka
12. C
Országos Pontgyűjtő
Csapatbajnokság tájékozódási futás - N18 kat.
Werner Boróka
11. C
Várvölgyi Dorka
12. C
Országos Mezei Futó Bajnokság
- csapat - junior
Várvölgyi Dorka
12. C
„Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége (FODISZ) által
meghirdetett LÉLEKMOZGATÓ
ESSZÉPÁLYÁZAT”
Kovács Janka
9. C
Vukovics Eszter
11. D

ÉNEK ZENE ÉS TÁNC

Országos

Felkészítő tanár

3.

1.

2.

1.

1.
Különdíj

döntőbe/
fordulóba
jutott

Helyezés
Városi

Megyei

Területi Regionális

„Gemenc Hangja” könnyűzenei
énekverseny 2019/2020
Bogos Boglárka
9. C
Népek Tánca - Népek zenéje
2019/2020
Anatolí Táncegyüttes
Regionális Musical
Énekverseny

Országos

Felkészítő tanár

arany minősítés

arany minősítés

Bogos Boglárka

9. C

Dénes Krisztina

8. D

Dékány Anina

12. A

arany
minősítés
arany
minősítés
ezüst
minősítés

Polgár Antónia

10. D

ezüst
minősítés

Sandó Eszter

Kotáncziné Vajda Ildikó

Felkészítő tanár

1.
1.
36.

Sandó Eszter
Sandó Eszter
Sandó Eszter

54.

Ódor Péter

Elismerések »
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ELISMERÉSEK

Janus-díjas és Aranykoszorús diákok

Steenhuis Raul 12. C osztályos tanuló - dráma tantárgyból elért kimagasló
eredményeiért, az iskola kulturális és közösségi életében végzett színvonalas
munkájáért, példamutató magatartásáért részesül Janus-díjban.

Gimnáziumunk hagyománya, hogy a ballagási ünnepélyen jutalmazzuk a kiváló
tanulmányi és sporteredményeket elért, valamint kiemelkedő művészeti
és közösségi tevékenységet végzett 12. évfolyamos tanulókat a Janusdíj, az Aranykoszorús jelvény, valamint könyvek, illetve elismerő oklevelek
átadásával.

A 2020/2021.
részesültek:

évi

tanévben

Trombitás Karolina 12. C osztályos tanuló - hat éven át tartó kitűnő
tanulmányi eredménye, a matematika- és kémiaversenyeken elért
kimagasló eredményei, az osztályközösségért végzett munkája,
példamutató magatartása és szorgalma miatt jogosult a díjra.

Janus-díjban

Benedek Anna 12. A osztályos tanuló -  négy éven át tartó kitűnő tanulmányi
munkájáért, az irodalom és német nyelvi versenyeken elért kimagasló
eredményeiért, énekkari tevékenységéért, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért részesül a díjban.

Varga Medárd 12. A osztályos tanuló - négy éven át tartó kitűnő
tanulmányi munkáját, magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért
kiemelkedő versenyeredményeit, az iskolában végzett kimagasló kulturális
tevékenységét, példamutató magatartását és szorgalmát ismerjük el a díjjal.

Schäffer Bálint 12. D osztályos tanulót a matematika-, fizika- és
informatikaversenyeken elért kimagasló eredményeiért, hat éven át tartó
kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért részesítjük Janus-díjban.

Szita Gergely 12. D osztályos tanuló - a matematika- és
földrajzversenyeken, valamint a tollaslabda sportágban elért kimagasló
eredményeiért, hat éven át tartó kitűnő tanulmányi munkájáért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért kapja meg a Janus-díjat.

Kis-Bogdán Kolos 12. B osztályos tanuló - az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyben elért díjaiért, a fizika-és matematikaversenyeken
elért kimagasló eredményeiért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért
részesül Janus-díjban

A Díjazott tanulók
Barbakán-kertben.

a

ballagási

ünnepélyen

vették

át

a

Janus-díjat

a

Kovács Réka 12. B osztályos tanuló -   négy éven át tartó kitűnő
tanulmányi munkájáért,   valamint a földrajz- és matematikaversenyeken
elért
kimagasló
eredményeiért,
osztályközösségi
munkájáért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért jogosult a Janus-díjra.

Rendes Botond 12. B osztályos tanuló - négy éven át tartó kitűnő tanulmányi
munkáját, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyben
elért díjait, a matematikaversenyeken elért kimagasló eredményeit, példamutató
magatartását, szorgalmát ismerjük el Janus-díjjal.
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Aranykoszorús Janus-jelvény kitüntetésben részesült
A 12. A osztályból
Balogh Réka és Rudolf Adél - mindketten négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkájukkal,
példamutató magatartásukkal és szorgalmukkal érdemelték ki az elismerést.

A 12. B osztályból
Debreczeny Lilla négy éven át tartó kitűnő tanulmányi munkájáért, a matematikaversenyeken elért
eredményeiért, művészeti tevékenységéért, a sport terén végzett munkájáért, példamutató magatartásáért,
szorgalmáért érdemel Aranykoszorús-jelvényt.

Kovács Réka

Kis-Bogdán Kolos

Gácsi Zalánt kiemelkedő tanulmányi munkájáért, a matematika- és történelemversenyeken elért
eredményeiért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért részesítjük elismerésben.
Jauck Viktória kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért és a matematikaversenyeken elért
eredményeiért kapja meg a jelvényt.
Minorics Nórát négy éven át tartó kitűnő tanulmányi munkájáért, a matematikaversenyeken elért
eredményeiért, közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért díjazzuk.
Sulyok Levente kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért jogosult
a díjra.
Steenhuis Raul
A díjat Pusztai Tünde, Raul édesanyja vette át

Rendes Botond

Szabó Bence Bálint kiemelkedő tanulmányi munkájával, a fizika- és matematikaversenyeken elért
eredményeivel, példamutató magatartásával, szorgalmával érdemelte ki a jelvényt.

A 12. C osztályból
Dorn Anna és Fazekas Bálint mindketten hat éven át elért kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató
magatartásukért és szorgalmukért részesülnek elismerésben.
Fodor Evelint francia nyelvből elért kimagasló versenyeredményeiért, az Anatolí Táncegyüttesben végzett
magas szintű kulturális tevékenységéért jutalmazzuk.
Pongrácz Dávid hat éven át elért kiemelkedő tanulmányi eredményéért, történelem tantárgyból és az
Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen nyújtott kiváló teljesítményéért, példás magatartásáért,
szorgalmáért érdemel elismerést.
Trombitás Hanna hat éven át elért kitűnő tanulmányi eredményét, példás szorgalmát, közösségi és
kulturális munkáját ismerjük el a jelvénnyel.

Schäffer Bálint

Trombitás Karolina

Várvölgyi Dorka hat éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért, a történelemversenyeken elért
eredményeiért, kimagasló énekkari tevékenységéért és kiváló sporteredményeiért jogosult az elismerésre.
Vecsei Dóra hat éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával,
szorgalmával, az iskola kulturális és zenei életében végzett tevékenységével érdemelte ki a jelvényt.

A 12. D osztályból
Duli Bálint   jó tanulmányi munkájáért, az informatika- és matematikaversenyeken elért eredményeiért,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért kap Aranykoszorús jelvényt.
Németh Ádám és Soós Balázs mindketten hat éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájukkal és
példás szorgalmukkal érdemelték ki a jelvényt.
Szita Gergely

« Elismerések

Pusztai Patrik és Szabó Tamás hat éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkáját, példamutató
magatartását és szorgalmát jutalmazzuk.
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Az Aranykoszorús Janus-jelvényt a ballagási ünnepélyen vették át a jutalmazott tanulók.

Kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredményekkel rendelkező, lelkiismeretes kulturális és közösségi
munkát végző tanulóink elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.

A 12. A osztályból
Dékány Anina kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, énekkari és
zenei tevékenységéért részesül jutalomban.
Gyenis Dorka és Takács Kamilla kitűnő tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal és
szorgalmukkal érdemeltek ki oklevelet és könyvjutalmat.

A 12. B osztályból

12 A

Aszmann Tamást kitűnő tanulmányi eredményéért, a fizikaversenyeken való eredményes szerepléseiért,
példamutató magatartásáért és szorgalmáért jutalmazzuk.

12 B

Balogh Réka és Rudolf Adél
(balról jobbra)

Debreczeny Lilla, Gácsi Zalán, Jauck Viktória,
Minorics Nóra, Sulyok Levente, Szabó Bence Bálint
(balról jobbra)

Kresz Ádám jó tanulmányi munkájáért, a Sakk Diákolimpián és a matematikaversenyeken elért kiemelkedő
eredményeiért, helyezéseiért kap jutalmat.
Pagáts Gábor kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért érdemel
elismerést.

A 12. C osztályból
Gálfi Linda kitűnő tanulmányi eredményét és példás szorgalmát ismerjük el a jutalommal.
Wetzl Eliza kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért részesül elismerésben.

Dorn Anna és Fazekas Bálint, Fodor Evelin,
Pongrácz Dávid (balról jobbra)

Trombitás Hanna, Várvölgyi Dorka, Vecsei Dóra
(balról jobbra)

Csuka Csenge kitűnő tanulmányi eredményéért, az osztályközösségért végzett tevékenységéért, példás
magatartásáért és szorgalmáért veheti át az elismerést.

12 D

12 D
Duli Bálint, Németh Ádám, Soós Balázs,
Pusztai Patrik (balról jobbra)

« Elismerések

A 12. D osztályból

12 C

12 C

Pusztai Patrik és Szabó Tamás
(balról jobbra)
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Elismerő oklevéllel jutalmaztuk a ballagó diákok közül a jó tanulmányi és versenyeredményt elérő,
vagy kiemelkedő kulturális tevékenységet és közösségi munkát végző tanulókat. Elismerő oklevélben
részesült:

A 12. A osztályból
Bányai Lili, Göcsei Noémi, Guth Boglárka és Solti Kata jeles tanulmányi eredményükért, példamutató
magatartásukért és szorgalmukért részesülnek oklevélben.
Bischoff Dóra, Sásdi Boglárka és Pfeiffer Sára az iskola kulturális életében végzett zenei tevékenységéért
érdemel oklevelet.

A 12. C osztályból
Borbély András jeles tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, az osztályközösségért végzett munkájáért
érdemel jutalmat.

Berner Enikőt jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, az
osztályközösségért végzett áldozatos munkájáért jutalmazzuk.

Hajnal Péter hat év alatt nyújtott énekkari tevékenységét díjazzuk.
Kerényi Dalma az osztályközösségért végzett munkájával érdemelte ki az oklevelet.

Kollár Dorka jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, képzőművészeti
tevékenységéért érdemel jutalmat.

Leitol Lili jeles tanulmányi eredményéért, az osztályközösségért végzett munkájáért, a hat év alatt nyújtott
énekkari tevékenységéért kap dicsérő oklevelet.

Szőke Bálint sokoldalú, iskolai szintű közösségformáló tevékenységével, a Diákönkormányzatban végzett
munkájával érdemelte ki az oklevelet.

Pap Lucát a hat év alatt nyújtott zenei tevékenységéért jutalmazzuk.

A 12. D osztályból
A 12. B osztályból
Bagarus Bence jeles tanulmányi eredményéért, hiányzásmentes tanévéért, példamutató magatartásáért,
szorgalmáért vehet át oklevelet.

Csóka Anna jeles tanulmányi eredményét, az osztályközösségért végzett munkáját, zenei tevékenységét,
példamutató magatartását és szorgalmát ismerjük el oklevéllel.
Dévai Gitta hat éven át tartó kiemelkedő énekkari és zenei tevékenységét díjazzuk.

Gerlecz Tamást jeles tanulmányi eredményéért, az Anatolí Táncegyüttesben végzett magas szintű kulturális
tevékenységéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért jutalmazzuk.

Finta Fruzsina az Anatolí Táncegyüttesben végzett magas szintű kulturális tevékenységéért érdemel
jutalmat.

Illés Balázs jó tanulmányi eredményéért, az osztályért végzett közösségi munkájáért érdemel oklevelet.

Győri Nagy Bence jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért részesül
elismerésben.

Marján Bálint jeles tanulmányi eredményéért, az osztályért végzett közösségi munkájáért és példamutató
szorgalmáért veheti át az oklevelet.
Rudnay Rolandot az osztályért végzett közösségi munkájáért jutalmazzuk.
Simon Péter az Anatolí Táncegyüttesben végzett magas szintű kulturális tevékenységéért érdemel
oklevelet.
Szabó Máté jó tanulmányi eredményéért, az énekkarban végzett művészeti tevékenységéért,
hiányzásmentes tanévéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért veheti át az oklevelet.
Vecsernyés Csenge jó tanulmányi munkáját, a sportversenyeken elért eredményeit, és az iskolai sportélet
terén végzett munkáját ismerjük el az oklevéllel.
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Koltai Zsófiát jeles tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért, hat éven át tartó énekkari és zenei
tevékenységéért jutalmazzuk.
Panka Lilla hat éven át tartó énekkari tevékenységével és az osztályközösségért végzett munkájával
érdemelte ki az oklevelet.
Wéber János jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és az
osztályközösségért végzett munkájáért veheti át az oklevelet.
Juhász Anettát és Lukács Szonját hat éven át az osztályközösségért végzett munkájukért jutalmazzuk.
Mayer Emese a hiányzásmentes tanévért kap oklevelet.
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Jutalmazások a tanév végén
Június 17-én a tanévzáró ünnepélyen adtuk át kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményért járó
Aranykoszorús és Kiskoszorús Janus-jelvény kitüntetéseket, valamint a kitűnő tanulmányi munkáért járó
oklevelet és könyvjutalmat. A 2020/21. évi tanév jutalmazott tanulói a következők:

Holczer Ákos (11. B)
Kiemelkedő matematika és sporteredményeiért, példamutató magatartásáért.
Metzger Ábris András (11. B)
Kiemelkedő matematika és kémia versenyeredményeiért.

7. D osztály

Kempf Alex (11. B)
Kiemelkedő matematika versenyeredményeiért, szorgalmáért.

Kiskoszorús Janus-jelvény kitüntetésben részesült
8. C osztály

8. D osztály

Balla Sebestyén
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
országos versenyeken elért eredményeiért.

Arató Attila
Két éven át kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
matematika, kémia és fizikaversenyeken elért
kiemelkedő versenyeredményeiért.

Pál János
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
országos versenyeken elért eredményeiért.
Machlik Míra
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
országos versenyeken elért eredményeiért.

7. C
Borza Panna Dorka
Horváth Dávid
Kiss Bence Gyula
Kiss Viktória
Kovács Hanna
Pápai Barabás

Aranykoszorús Janus-jelvény kitüntetésben részesült

Kürtösi Péter
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
országos versenyeken elért eredményeiért.

Oklevélben és könyvjutalomban részesült kitűnő tanulmányi munkájáért, versenyeredményéért,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért:

Bodor Péter András
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
versenyeredményeiért.
Maczonkai Nóra
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért, a reál
tantárgyakból való versenyeredményeiért.
Németh Marcell
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért, a reál
tantárgyakból való versenyeredményeiért.

9. C

10. C

11. C

Bogos Boglárka
Csóka Péter
Paizs Katinka
Simon Boglárka
Spengler Kíra
Tomsics Hanna

Boda Sára
Borza Csenge Fanni
Erős Rebeka Eszter
Machlik Borbála
Molnár Boglárka

Hajnal Benedek
Herger Ádám Tamás
Schweitzer András Attila
Sefcsik Kata
Tóth Gergő

10. D

11. D Balázs Gergely

Böhm Hanna
Eilingsfeld Zsófia
Koczkás Árpád

Kardos Zsófia
Nyulasi Csenge

9. D

Dömösi Hédi
Fenyősi Adél
Kardos Lilla
Mucsi Zsófia
Surinya Ákos

Blankó Tamás
Fekete Boglárka
Juhász Annamária
Szabó Dóra
Závodi Eszter

8. D osztály
Dénes Krisztina
Teplán Korina

10. A

9. A osztály

Dávid Zsófia Julianna
Halmosi Péter
Kertész Míra
Niklai Virág

Jáksó Laura
Krebsz Kitti

10. B

9. B osztály
Illés Ágnes
Jankó Richárd
Rendes Blanka
Verno Massimo

Györei Attila Zsombor
Kálmán Flóra
Képiró Árpád Zsolt
Pongrácz Karolina
Vadász Dominik

11. A
Balla Eszter
Csille Kinga
Simics Bettina

11. B
Bodor Bence Ádám
Dobó Evelin
Kormány Péter
Németh Barnabás
Oláh Gábor
Takács Tamás

Paizs Kamilla
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
kiemelkedő kulturális tevékenységéért, közösségi
munkájáért.
Pozsonyi Vanda
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
kiemelkedő énekkari tevékenységéért.
Szeremlei Réka Panka
Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért,
közösségi munkájáért.
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e-Twinning projekt
A 10. A osztály egyik emelt óraszámú angol nyelvi csoportja e-Twinning projektet készített a spanyolországi
Monóvar (Alicante) városában működő Divina Pastora Iskola diákjaival. A projekt címe: Európa Nap. Május 5-10.
között minden nap rövid videók segítségével ismerkedtünk Spanyolországgal és az Európai Unióval, míg a
spanyol partnereink Magyarországról szerezhettek ismereteket az általunk készített videófilmekből. A közös
munka a spanyol és a magyar diákok személyes hangvételű profiljainak bemutatásával kezdődött.

eTwinning project registration

Öt videót készítettünk a projekt leírása alapján:
-Magyar ételek
-Magyar városok
-Művészek /művészetek
-Sportok / sportolók
-Mit jelent nekünk az Európai Unió és Európa?

This certifies that

ESZTER MOLNAR
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Hungary

joined the project

EUROPE DAY

A projekt zárásaként egy közös (online) órát tartottunk a spanyol és a magyar diákok részvételével játékos
feladatokkal. Egy Kahoot-játékot készítettünk nekik Spanyolországról, ők pedig nekünk Magyarországról.

02.04.2021
Teachers per country involved in the project:

A videók elérhetőségei:

CROATIA (1), ESTONIA (1),
GEORGIA (1), HUNGARY (1),

Janus videók:
1. Ételek: Gibizer Kata, Niklai Virág, Dokic Natalija
  https://youtu.be/aL4n1BIORBo
2. Magyar városok: Bencze Levente, Buzás Dominik
https://youtu.be/ONilhXnh74M
3. Sport: Kerényi Dániel, Halmosi Péter, Helmrich Ádám és Szűcs Márton     https://youtu.be/5ctBiUFD7lA
4. Művészetek: Kovács Tímea, Melitz Rita, Martin Dorka Milla
https://youtu.be/dPTT-1T6UW4
5. Az Európai Unió - közös munka
https://youtu.be/VBiwrKgNYOg

ITALY (1), SERBIA (1),
SPAIN (2)

A spanyol diákok videói:
https://www.youtube.com/watch?v=02Z7pu49MX4
https://www.youtube.com/watch?v=RpYa5LzxBp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SnFMElBv1h8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pzSf-PaEp8A

eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont
National Support Service
Hungary

A spanyol partneriskola honlapja:
http://www.divinapastora.info/web/?jjj=1619508172816
Molnár Eszter
angoltanár
www.etwinning.net
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Lélekmozgató Esszépályázat
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadid?sport
Szövetsége (FODISZ) a parasportok és a parasportolók megünneplésére hívta idén is az ország összes oktatási
intézményét LÉLEKMOZGATÓ programjával.
A Magyar Parasport Napja (február 22.) alkalmából a szervez?k LÉLEKMOZGATÓ ESSZÉPÁLYÁZATOT is kiírtak
középiskolák részére, amelyen iskolánk tanulói kiemelked? eredményt értek el.

I. kategória (9-10. osztályosok)

Kovács Janka:
Egy személyes élményem, történetem egy fogyatékos
diáktársammal, emberrel, parasportolóval kapcsolatban
A pázsit puha öleléséből figyelem, ahogyan az áttetszőn csillogó ruhájú táncosok engedelmesen felfelé
igyekeznek. Szép sorjában egyik a másik után szállingózik a derült égbolt felé, mit a bodrozódó felhőkön
átszökő napsugarak aranyoznak be. A gömbök kész kavalkáddá alakulnak, vígan lejtik körbe egymást, ahogy
a lágy nyári szellő megsürgeti őket. Szépségük széles mosolyt csal az arcomra.
Még megnyújtózóm egyszer a fű cirógatásában, majd felpattanok, hogy érdekesebb elfoglaltság után
nézzek, mivel a frissen felmosott erkély emlékei lassan kezdenek elhalványodni. A tócsái felszáradnak, a
buborékok a terebélyes lombú fáknak koccanva kipukkannak, a nedves, friss levegő újra fullasztóvá válik.
A hat éves énemnek nem voltak túl összetettek a vágyai; mondjuk ha találna... Egy labdát! Ez az! Lehajolok,
hogy felemeljem, azonban a kerítés egyik nagyobb résén keresztül megpillantok egy üldögélő alakot a kertben.
Közelebb lépek, majd egyik szememet lehunyva átlesek a deszkákon. Csak az ölében pihenő kezét látom a
rózsaszín tündérszirmú virágok takarásától.

1. helyezett
a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulója: Kovács Janka (9. C)
Az esszét változtatások nélkül közöljük.

II.kategória (11-12. osztályosok)

- Szia! - szólítom meg félénken ajkaimat a fához tapasztva. A férfi lassan, túl lassan emeli tekintetét a
hang irányába. Nem tűnik meglepettnek, érdeklődőnek meg még kevésbé. - Te itt laksz? - tudakolom a
rokonaink házára árnyékot vető hatalmas épület felé biccentve, azonban csak egy igenlésnek is alig mondható
hümmögéssel válaszol.

Különdíjban részesül:
a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulója: Vukovics Eszter (11. D)
(Esszéjét rövidítve közöljük.)

- Mi csak néhány napja érkeztünk vendégségbe ide, Erdélybe - csevegek tovább figyelmen kívül hagyva a
szinte áramló melankóliáját, mit egy újabb hümmögés követ. Hirtelen sugallatra megragadom a labdát, és
sebes léptekkel megkerülöm vele a kerítést.
- Szeretnél kidobósoz... - Akarom invitálni, azonban az elém táruló látványtól belém fagy a szó, és lecövekelek.
A bácsi leverten, viseltes üveges szemeivel mered maga elé egy tolószékben ülve. Oldalra billentett fejjel
veszem szemügyre. A mozdulattól hullámos tincseim könnyedén meglibbennek, majd visszaereszkednek
csontos vállamra. Tudom, hogy nem illene megbámulnom az idegent, úgyhogy inkább úgy teszek, mintha
semmi különöset nem találnék a helyzetben. - Nincs kedved dobálni? - formálom át kérdésem.
- Nem menne - feleli kurtán. Szemeit lesüti, mintha szégyellené magát.
- De, de - győzködöm hajthatatlanul. - Neked majd csak el kell hajítanod. Így ni! - teszek a karommal egy
hirtelen mozdulatot szemléltetésképpen. - Én meg majd elkapom, és visszahozom neked. - Időt sem hagyva
ellentmondásra nyomtam a kezébe a játékszert. Meg-meg forgatta kezében, majd gyönyörű ívvel pontosan a
kert végében álló gazos vödörbe dobta. Meglepettségem elégedett mosolyt csal a szája sarkába.
Végül annyira belelendültünk a játékba, hogy észre se vettük, hogy elrepült a délután. Mikor édesanyám
vacsorázni hívott, a bácsi nem kérte, hogy látogassam meg újra, azonban másnap azonos időtájt láttam,
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amint újra kiül napozni, és óvatosan át-át les a mi udvarunkra, feltűnésemet várva. És én tudtam, hogy
szeretné, ha mennék, mert így elterelődnek gondolataival, mik bizonyára egy szempillantás alatt felőrölnék.
Már a cipőmet húztam, amikor a szomszéd ház belsejéből kiszűrődő hangok ütötték meg a fülemet.
- Néhány hete engedték ki a kórházból - csípek el egy-két szót egy fáradt hangú nő telefonálásából. - Azóta
ki se akart mozdulni, csak ült és bámult. Nem szólt egy szót sem. A minap is alig tudtam rávenni, hogy szívjon
egy kis friss levegőt. - Kisebb szünet beállta után a nő újra megszólal - Nos, egy bugyuta meggondolatlanság
tehet az egészről. Múlt hónapban a Balatonon nyaraltunk. Lementünk a partra, és a férjem akart ugrani egy
fejest a mólóról. A tó vize azonban túl sekély volt. Beverte a fejét, és eszméletét vesztette. El se tudod képzelni
azt a kétségbeesést, ami eluralkodott rajtunk, eltompítva agyunkat, miközben tudatosult bennünk, hogy nem
bukkant fel a felszínre. Szerencsére az eszeveszettül fötrő kezeink hamar beleakadtak testébe, és időben ki
tudtuk húzni a vízből, ám az ütéstől deréktól lefelé lebénult. Az orvosok szerint soha többé nem fog tudni majd
újra talpra állni. - újabb hallgatás ált be, a fagyos levegőt a madarak csiripelése se tudja felpezsdíteni. - Igen,
sajnos. - folytatja kicsit halkabban, inkább csak magának motyog, mintsem a vonal végén lévőnek - Pedig
kimondottan rajongott a vízilabdáért. Viszont ma valahogy más. Ma már magától akart kimenni... A nő kinéz
az ablakon, leereszti kezében lévő telefonját, és meghatottan figyeli kettősünk szórakozását.
És ezt követően a férfi minden egyes nap ott ült, a rés előtt, a leanderek árnyékában, mitől abban a foltban
a pázsit már egészen kikopásnak, kiszáradásnak indult. És én pedig minden egyes nap meglátogattam. Ő
sosem tett fel kérdéseket, az enyéimre pedig csak tömör és homályos válaszokat adott. Azonban nem is volt
igazán szükségünk szavakra, hiszen mindkettőnk belefeledkezett a játék örömébe.
Hazatérésünket követően nem sokkal értesültünk róla, hogy a férfi egy helybéli mozgáskorlátozottak
közösségéhez csatlakozott, ahol a tagok támogatják egymást, valamint szabadidős sportokat is játszanak
együtt. Ez leírhatatlan boldogsággal töltött el.
A mai napig nem találkoztam még nála erősebb és kitartóbb személlyel, aki az általa átéltek ellenére sem
adta fel. Nem mondott le magáról, és arról, amiért oly keservesen megküzdött. Nem hagyta, hogy a rémisztő
fájdalmai gátként tornyosuljanak fölé elzárva minden egyes cseppnyi reményt tőle, hanem megtalálta így is
kiteljesedésének kulcsát. Megtalálta a boldogságát.

Vukovics Eszter:
Élet négy keréken és alkotás a fogyatékkal élőkkel
Sokfélék vagyunk. Mintha a világ egy hatalmas virágoskert lenne, amely telis-tele van különböző, de annál
szebb virágokkal. Mindegyik másképp gyönyörű.
    Sajnos van, hogy egy genetikai rendellenesség vagy baleset, betegség miatt egyesek nem élhetik az
átlagemberek életét.
Én most a kerekesszékes mozgáskorlátozottakról és más testi fogyatékossággal élőkről szeretnék beszélni,
illetve két személyes élmény erejéig  az értelmileg fogyatékosokról.
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     A kerekesszékben élő mozgáskorlátozottak élete nem egyszerű. Ők bizonyos dolgokra még önállóan
képesek, de vannak olyan feladatok, amihez segítségre van szükségük. Ilyenkor jó, ha a család vagy egy ápoló
tud segíteni. De nagyban megkönnyítené embertársaink életét, ha a középületeknél, bevásárlóközpontoknál,
éttermeknél lenne a mozgáskorlátozottaknak rámpa és illemhelység is. Azaz nem csak a személyes
segítségnyújtás  pótolhatatlan, de az is, hogy a közösségi tereken  ez a fajta „segítségadás”  is meglegyen.
Testi fogyatékossággal élőknek a segítség alapja az elfogadás. Tapasztaltam magam is, hogy a gyerekek
és felnőttek között is vannak, akik gúnyt űznek a betegségből. A fiatalabbak ezt az általános iskolában
érezhetik, ha nem eléggé befogadó a közösség.
Ezek a sérelmek hatalmas lelki sebeket képesek okozni, ebből adódóan óriási jelentősége van annak is, hogy
a betegekre nemcsak fizikalag, de lelkileg is odafigyeljünk. Beszélgessünk velük, támogassuk őket, éreztessük,
hogy szeretve vannak, és fontosak szeretteik számára. Szerencsére egyre több lehetőség  van arra, hogy
társaságba járjanak, hobbit válasszanak, pl.. kerekesszékes táncot, parasportot űzzenek ( asztalitenisz,
atlétika, boccia, csörgőlabda, íjászat, kerekesszékes kosárlabda, tollaslabda, vívás, látássérült labdarúgás,
triatlon, ülőröplabda). Az elfogadást segítik a paraolimpia versenyei is.
Pécsett évtizedes hagyománya van a parasportnak, ebben a városban – mely szülőhelyem – rendeztek
először sérült emberek számára világversenyt. Neves helyi egyesület a PTE PEAC Para Boccia szakosztálya.
A boccia a tudás, a képességek és a stratégia játéka, amely valószínűleg a francia „petanque” játékban
gyökerezik. A játék célja, hogy a színes labdákat (hat piros, hat kék) minél közelebb juttassuk  a céllabdához
(egy  fehér labda). Az egyesület célja, hogy a sport segítségével bebizonyítsák a mozgássérültnek, hogy ők
is képesek ugyanolyan csúcsteljesítményekre, mint ép embertársaik. Emellett önbizalmat, hitet és  családias
környezetet nyújtsanak a mozgáskorlátozott parasportolónak.
     Számomra a fogyatékosság „csupán” egy betegség, de nem megkülönböztető jegy. Segíteni, támogatni
szeretném ezeket az embereket, nem pedig kirekeszteni, ahogy sokan teszik. A parasportolók üzenete
számomra: „Látod, kerekesszékes vagyok, de így is ugyanolyan jól és élménydúsan tudom élni az életem,
ahogy te teszed”. Tisztelem őket amiatt, hogy nekik sokkal nehezebb az életük, s mégis kitartanak.
     Alsós koromban, talán negyedikes lehettem, mikor az osztályfőnököm szervezésében a Pécsi Napközi
Otthon Alapítvány lakóit látogattuk meg, s velük közösen kézműveskedtünk, festettünk, rajzoltunk, kitűzőket
gyártottunk. Miközben dolgoztunk, beszélgettünk is, s nagyon örültem, hogy megismerhettem őket, láthattam,
hogy a képzeletüknek semmi sem szabhat határt. Egyikük, a pécsi „ceruzakoptató” néven ismertté vált Orsós
György autista művész műveiből még kiállítást is rendeztek.
Csaladomban is van fogyatékkal élő mozgáskorlátozott, aki egy otthonban él. Számomra is öröm, hogy
látogatásaimmal, apró ajándékokkal nem csak őt, hanem a többi ott lakót is (akik iránt hozzátartozóik alig
érdeklődnek) fel tudom vidítani.
    Száz szónak is egy a vége, segítsünk a mozgáskorlátozottaknak, értelmi fogyatékkal élőknek elérni a
céljaikat, beilleszkedni, elfogadni magukat! Vigyünk mosolygást, ezzel fényt az életükbe, mert minden virágnak
szüksége van a napfényre.
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„Mondd el a véleményed!”
A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar mellett működő Batthyany Lajos
Szakkollégium által meghirdetett „Mondd el a véleményed!” esszépályázaton Vukovics Eszter 11.D osztályos
tanuló II. helyezést ért el esszépályázatával az Élet az internet nélkül – Lehetséges-e egyáltalán? témakörben.
(Az esszét változtatás nélkül közöljük.)

Vukovics Eszter: Porszemeink beszippantója - a modern
porszívó - az internet
     Huszonegyedikszázadi emberek többségének mára már elképzelhetetlen internet, WIFI nélkül az élet.
Azzal kelünk, azzal fekszünk. Tesszük ezt mindannak ellenére, hogy tudatában vagyunk a negatív hatásoknak,
és annak, hogy ez milyen rossz ráhatással van a valós szociális életünkre. Főleg, ebben a pandémiás helyzetben
kapott nagyon nagy szerepet az internet. Azonban, mint az tudjuk nem mindig volt ez így. Az ősember sem
online rendelt magának egy darab mamut bordarészt ebédnek.  
    A számítógép felfedezése előtt az emberek sokkal társaságibb életet éltek. Ha valaki valakivel beszélgetni
szeretett volna, akkor nemhogy rácsörög, hogy „Szia Gizi! Hogy vagytok?”, s még inkább nem ráír messengeren
egy üzenettel. Nem. Lovaskocsira, vagy más kornak megfelelő közlekedési eszközre ült az illető és személyes
látogatást tett a kívánt személynél. Avagy szerveztek közösségi eseményeket, mint egy bál vagy estély, és
itt beszélgettek egymással az emberek. Az információ csere, úgy gondolom, ekkor volt talán a legszociálisabb,
hiszen személyes találkozások alkalmával tudtak csak az emberek egymásról informálódni. No, meg persze
a levélírás is divat volt, de azt most kicsit félre teszem. Ha belegondolunk, a nagyobb házakban éppen ezért
voltak szalonok, hogy a betérő vendégekkel valahol tudjanak beszélgetni a ház lakói – egy olyan helyen, ahol
a magán- és a társasági szféra találkozhat, azaz nem túl privát, de mégis a családhoz tartozó részben. Sőt,
ha egy rokon nagyon messze lakott a családtól, akkor is útra keltek és megvizitelték. És így a bálok miatt,
a személyes információ cserének köszönhetően alakultak ki ismeretségek, mindenki ismert mindenkit és
tudott mindent mindenkiről. Még ha az információ nem is volt igaz, csupán pletyka. Továbbá a zenét is vagy
ők maguk hívták elő hangszereik segítségével, vagy ugyebár sokára feltalálták a fonográfot, gramofont, és
ezekkel hallgatták az emberek a zenét.
    Mindennek az ellentétje a mai ember. 1992-ben kezdett kialakulni tulajdonképpen a világháló, és onnantól
kezdve egyre több funkcióssá vált számunkra. Eleinte a kapcsolattartást szolgálta, mint az e-mailezést – és
most gondoljunk bele, hogy ma mennyi emailt írunk? Keveset igaz, szinte már csak hivatalos ügyekben,
ha lehetséges, hiszen a kapcsolattartás szerepét immáron a facebook nevű közösségi oldal vette át.   Ha
már egyből a kommunikáció csatorna adta különbségekre tértem, akkor folytatom. Nem csak barátokkal, de
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távolban élő családtaggal is Facebookon beszélgetünk, sőt a mostani szituáció miatt még az is lehet, hogy
alkalomadtán, ha segítségre van szükség a tanuláshoz, akkor - ha az adott tanár rendelkezik fiókkal, és ez
neki sem probléma -, őt is ott keressük fel. Nem akarok a jelenlegi helyzetre fókuszálni, habár lényegében
most az internet lett az egytelen „hely”, ahol beszélgethetünk a másikkal, tarthatjuk egymásban a lelket.
Ezen kívül a közösségi média más oldalai is elég sok időt vesznek el az egyébként értés időnkből.
Persze, nem elítélésként mondom, jómagam is sokat szoktam görgetni a képfolyamot. És van, aki ettől
inspirálódik, tehát nem teljes egészében negatív oldala van az internetnek. Csakhogy ahelyett, hogy a telefont
vagy gépet bambulnák, lehetne hasznosabbat is csinálni, például hamarabb kész lehet a házi feladat vagy
olvashatunk, vagy bármi mást, ami kedvünkre van és van értelme. Ha pedig házi, akkor az is előny, hogy ha
elakadtunk, akkor rengeteg segédanyagot fellelhetünk az internet segítségével, s ráadásul tankönyveket is le
tudunk immáron tölteni. Elektronikus olvasási lehetőség is pozitív oszlopba kerül, ugyanis, ha kevés a hely egy
telipakolt táskába egy vaskosabb könyvnek, akkor ezt okosan ki tudjuk cselezni azzal, hogy telefonra, avagy
táblagépre, esetleg az erre legalkalmasabb e-book olvasóra ráhelyezzük az olvasmányt. Természetesen ez
a szemnek nem annyira tesz jót mintha papír alapú kötet olvasnánk. Viszont, ha egy bizonyos kötelező
olvasmányból kifogyott a könyvtár akkor az erre létrehozott MEK-en megtalálhatjuk és ugyanúgy elolvashatjuk
azt, így az órai egyes is kikerülve. Illetve, továbbra is a közösségi média, az alábbi csatolt képen egy viszonylag
népszerű, sokak által kedvelt, és a valóságot kifigurázó mémet láthatnak:

(Legjobb barátom: A közösségi médián sem tudom megkeresni őt, mert csak a keresztnevét tudom.)

Ennek azért is tulajdonítok most nagy jelentőséget, mert egyfelől valóban milyen vicces belegondolni,
hányan találták meg így online az úgynevezett „kiszemeltjüket” egyetlen információ bírtokában is. Viszont
bennem felmerül a kérdés, hogy „hoppá ez, hogy lehet?”. Úgy lehetséges, hogy manapság már minden fent
van az interneten az emberekről, munka, családi állapot, születési helye, sőt ugye egy rakás fotó is, tehát
nem csoda, ha hipp-hopp egy-két adattal is fel tudunk kutatni valakit. Ez nem csak a Facebookra, Instagramra
vonatkozik, de elég a Googleba beütni a nevet és már arra is kapunk ajánlatokat. Így bárki meg tud minket
találni, ami lehet jó, ugyanakkor lehet rossz is. Internet nem csak a tanulásunkhoz, a társalgáshoz, és más
számunkra remek alkalmazáshoz járul hozzá, de egyben veszélyforrás is lehet, a fent említett ok miatt.
Egy ember, ha sok információt oszt meg magáról, az fent lesz az interneten, a világhálón, és bárki
megtalálhatja. Sőt, ha képek, akkor bizony szokás mondani, hogy csakis olyan képeket osszunk meg az
interneten, amelyek miatt később sem kell esetleg szégyent érezni, ugyanis az internet mindent megőriz, ha
valami felkerül oda, eltűnni biztosan nem fog. Hiába mi eltávolítjuk az oldalunkról, az még attól fent marad a
’hálón’. Ismerkedés is már sokszor egy üzenettel történik, csupán mert az illetőt a képei miatt szimpatikusnak
találjuk. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy máshol már nem is szerzünk barátokat, dehogynem;
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fesztiválokon, magukban az iskolákban, esetleg véletlen történésekkor, pusztán azt próbáltam kiemelni, hogy
már nem az a bizonyos személyes első benyomás, hanem egy feltöltött kép, ami bárkit rejthet, alapján
döntjük el, hogy meg akarjuk ismerni-e ezt az embert vagy sem.  No, de eme hatalmas kitérő után, és kicsit,
hogy ismét valami előnyt említsek, van YouTube-unk. Könnyű a zenét elérni, és az sincs lekorlátozva, hogy
csak pop vagy csak hipp hoppot lehet rajta hallgatni, kedvtől és ízléstől függően akár még Mozart Rondo
Alla Turca (Török induló) című muzsikáját is meghallgathatjuk, pedig az tudjuk, hogy nem mai. Tetejébe egyre
több nem csak a zenei kínálat, de elérhetőek filmek, netán tán sorozatok is a felületen. Azaz, nem kell moziba
menni, otthonról is élvezhetjük a filmet. Újból előhozakodom a mostani helyzettel, hiszen az internetnek
köszönhetően otthonról nem csak filmet, de színházi előadást is végig nézhetünk, akár élőben akár felvételről,
különböző felületeken. Tehát a szórakozás ilyen formájában is igen széles a paletta, az internet jóvoltából.
A szórakozásba nyilván a különböző játékok is beletartoznak, amikkel nem csak tinédzserkorú gyerekek,
hanem sajnos a fiatalabb korosztály is el szokta ütni az időt. Ugyanis, régebben is nagyon sok akár ovis, de
általános iskolás alsós kisgyerek délután házi után nem a szabad levegőt élvezte, hanem egy netes játék
magával ragadó pixeles menetét. A technika fejlődésével, azt veszem észre, hogy ezen korosztály lassan
még okostelefont is kap, avagy épp tablet gépet, amin szórakozhatnak kedvükre. Csak halkan kérdezem
egy elsősnek, akár, minek az okos telefon? Jó magam ötödikben kaptam egy kompakt felnyitós pici fekete
gombos Nokiát, ráadásul nem játék céljából, hanem hogy az egyedüli közlekedés biztonságosan történhessen.
És hozzáteszem imádtam. Levonva a következtetésem, ahelyett, hogy egymással bandáznának a gyerkőcök
inkább a monitort bámulják.
    Ha már játék, akkor szeretnék egy pár mondat erejéig, egy igazán furcsa,
az egész világot bejáró, elgondolkodtató kérdésről beszélni. Bizonyára már
Önök is találkoztak a következő oldalon látható képpel.  Pénzért, egy gyönyörű
helyen kellene élni adott ideig, egyetlen egy feltétellel. Nincs internet. Azaz,
nincs közösségi média (Facebook, Instagram, Snapchat stb.), nincs online
játék, nincs YouTube – vissza CD-khez, kazettákhoz-, nincs korlátlan filmnézési
lehetőség, csak DVD vagy TV.
Elgondolkodtató a kérdés, mert vajon egy mai ember, el tudna-e lenni net
nélkül x ideig? Még ha egy ilyen elkápráztató helyen is kellene tartózkodni.
Nem lenne benne csalás, valahol vagy kiskapu?
Elég lenne a barátokkal esetleg családdal csupán egy vezetékes telefon a kapcsolattartásra? Kibírnánk-e
anélkül, hogy végig görgetnénk órákig hírfolyamokon? S a „külvilágról” is csak esetlegesen rádión vagy sima
„buta” tévén keresztül tájékozódhatunk. Természetesen akarat kérdése is, hogy ha valaki bevállalja ezt akkor
végig csinálja. Lehet az első napokon igazán nehéz lenne, mondhatni elvonási tűneteket produkálnánk,
de három hónap múlva lehet jobban éreznénk magunkat, és mikor „hazatérünk” minden sokkal másabb
lenne. Biztos vagyok benne, hogy sok minden, egy ilyen „táborozás” alkalmával, megváltozhat bennünk,
átértékelhetjük a dolgokat.
     Természetesen elismerésem mindazon tudós vagy nem tudós embernek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az
internet előnyeit élvezhessük, hiszen rengeteg munka volt, és még mindig van benne. Azonban a hátulütőivel
nekünk személyenként kell megküzdenünk, különben sok-sok év múlva nem egymás arcát látnák az emberek,
hanem csak a fejük búbját…
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A “Nyelvtudással a boldogulásért” pályázat
A Pécsi Tudományegyetem partneriskolájaként gimnáziumunk számos angol és német nyelvi csoportja
részt vett az EFOP 3.2.14 “Nyelvtudással a boldogulásért” elnevezésű pályázaton, amelyet az Európai Unió
finanszírozott. Diákjaink nyelvi kompetenciáit az online társalgási klub, a filmklub, az interaktív feladatlapok
és az online nyelvtanfolyam egyaránt fejlesztette. Az alábbiakban néhány résztvevő véleményét közöljük
a programról.
Örömmel értesültem az egyetemi projektről, amely a digitális oktatás alatt is kiválóan alkalmas volt a
nyelvtudás gyarapítására, differenciálásra, gyakorlásra. Az online feladatlapok B1 és B2 szinteken kínáltak
változatos gyakorlási lehetőséget. Olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése és nyelvtani feladatok egyaránt
gazdagították a palettát. Sőt, egy online filmklubba is ellátogathattak az érdeklődők, ahol egy tizenéves
fiatalok kalandjairól szóló érdekes, nagyon mai történetet követhettek nyomon, és ehhez kapcsolódóan
oldhattak meg interaktív feladatokat. Néhány diáknak a kötelező tananyag nem jelentett különösebb kihívást,
ők egyénileg válogathattak a különféle feladattípusok között. Másoknak a jövő évi osztályvizsgára való
felkészülésben nyújtott segítséget. Ismét mások a B2 nyelvvizsgára készülve látogatták az oldalt. A tanulók
visszajelzései alapján mondhatom, hogy remek lehetőség volt, és örülnénk, ha a jövőben lenne alkalmunk
még hasonló projekteken részt venni.
Bacskay Beáta
némettanár

A második félévben lehetőséget kaptunk egy nyelvi programban való részvételre, amelynek során online
feladatokkal és órákkal is fejleszthettük a némettudásunkat. Elsőként megkaptuk a belépési információkat,
amelyekkel a feladatokhoz hozzáférhettünk. Minden feladat érdekes volt, ráadásul a rendszer automatikusan
javította a válaszainkat, így azonnali visszajelzést kaptunk az eredményeinkről. Emellett rendelkezésünkre állt
egy német sorozat is, amelyhez természetesen feladatok kapcsolódtak, így a tanulásba egy kis szórakozást
tudtunk csempészni.Meg kell mondanom, először egy kissé tartottam az óráktól, nem igazán tudtam, mire
számítsak, viszont ennél kellemesebben nem is csalódhattam volna. Vásáros Rebeka, az egyetemista, aki
a foglalkozásokat tartotta, mindig aktuális és érdekfeszítő témákat hozott nekünk, amikről a tanórákon és
a nyelvvizsgára való felkészülés során nem feltétlen esik szó. A kedvenceim az előítéletesség és a kultúra
témakörök voltak. Az egyik legpozitívabb tapasztalatom az, hogy könnyen megtaláltuk egymással a hangot
a csoporton belül és Rebekával is (aki kiváló némettudással rendelkezik), az órák fesztelen légkörben
teltek, jó volt meghallgatni a többiek véleményét úgy, hogy közben engem is meghallgattak. A másik, amit
szerintem érdemes kiemelni, az az, hogy rengeteget beszéltünk, senkit sem szakítottak félbe a mondanivalója
közben. Ezeken kívül az óra elején lévő ráhangolódás-jellegű feladatok voltak a kedvenceim, ami lehetett
asszociáció, kvíz, vagy csak egy szimpla kérdés, amelyre mindenki válaszolt. Nagyon gyorsan eltelt a 60 perc
minden alkalommal, és így teltek el a hetek is. Mire feleszméltem, már el kellett köszönnünk egymástól.
Összességében úgy gondolom, ez a program kiváló lehetőség volt arra, hogy felmérjünk, hol is tartanak a
készségeink németből és arra is, hogy új szemszögből ismerhessük meg a német kultúrát is.
Mehring Fruzsina, 10. C
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Az első alkalommal időt fordítottunk arra, hogy játékos módon megismerjük egymást lelkes csoportvezetőnkkel,
egy végzős angol szakos egyetemistával és az elkövetkezendő hetek témáival. Ezt követően minden órán
más és más témakört dolgoztunk fel, ami nagyban hozzájárult az idegen nyelvi vizsgákra való felkészüléshez.
Az órákon - a vizsgafeladatokra való gyakorlás mellett (vita, önálló témakifejtés, rövid kérdések stb.) improvizációs feladatokat, rejtvényeket is megoldottunk. Az egyéni feladatokat személyre szóló értékelés és
tanácsok követték, amik megerősítették az előrehaladásunkat, önbizalmunkat.  Összességében a találkozók
jó hangulatban, és hasznosan teltek az online szféra maximális kihasználásával.
Kertész Míra, Kovács Barbara, 10. A

Pár hónapja használom a „liveworksheets” nevű platformot, mely egy olyan weboldal, amely lehetőséget
kínál a hagyományos, nyomtatott feladatok digitalizálásra. A felhasználók olyan interaktív feladatokkal tudnak
dolgozni, amelyek azonnal megmutatják a választ, visszajelzést küldenek az elért eredményeikről. A programot
használók nem csak saját leckéiken, de a mások által feltöltötteken is gyakorolhatnak. Az oldal előnye, hogy
egész egyszerűen használható, továbbá rengeteg, különböző nehézségi szintű feladatlap megtalálható rajta.
Főleg a nyelvtanulásra specializálódott, de más tantárgyakkal is foglalkozik. Az kifejezetten tetszik, hogy elég
rugalmas a honlap programja. Ez alatt azt értem, ha például nagybetűvel írok egy kifejezést, vagy teszek
egy szóközt, akkor is felismeri, és elfogadja a válaszom, ez viszonylag kevés alkalmazásnál mondható el.
Nagyon nagy előnye az oldalnak, hogy azonnal láthatom azt, hogyan teljesítettem, kijavíthatom a hibáimat.
Ez jó lehetőség azoknak, akik egy kis plusz kihívásra vágynak, esetleg el szeretnék mélyíteni tudásukat, vagy
csupán gyakorolnának. Összességében jó kis oldal, örülök a lehetőségnek. Mindenkinek ajánlom, tanároknak
és diákoknak egyaránt.
Závodi Eszter, 9. D

Beszámoló az „Őselemek A Modern Korban” c. NTP
pályázat megvalósulásáról
A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium által az „Őselemek a modern korban” címmel 2019-ben benyújtott
NTP-MTTD-19-0087 számú pályázatban 1.470.000 Ft támogatást nyertünk el. A pályázatban tervezett
tevékenységeket 2020. márciusa és novembere között valósítottuk meg.
A pályázatban vállalt feladatunk a természettudományos területen tehetséges 7. és 8. évfolyamos
tanulók 15 fős csoportjának részvételével egy  komplex szemléletű, természettudományos iskolai szakkör és
szaktárbor megszervezése volt. A szakkör keretében a természettudományokat kedvelő diákjaink számára
próbáltunk érdekes feladatokat megfogalmazni a kiválasztott téma keretében. Ez az őselemek köré (tűz-vízföld-levegő) szerveződő feladatokat jelentett, melyet még az „élő” fogalmával is átszőttünk. A projekt céljai
között első helyre került, hogy a természettudományos problémákat minél komplexebb formában mutassuk
be, szakadjunk el a tanórákhoz köthető keretektől és az egyes tantárgyaktól.
A szaktáborra 2020. szeptember 17-19. között került sor Szigligeten és környékén. A kellemes őszi időjárásban
a táborozás során sokféle feladatot oldottak meg a diákok a Kányavári-szigeten, a Szent György-hegyen és
Szigligeten a Várban, de jártunk a tapolcai Tavasbarlangban, éjszakai strandoláson és Keszthelyen a Balatoni
Múzeumban is.
Mindezeket kiegészítve a támogatásból beszereztünk iskolai és tábori keretek között is használható
eszközöket: sugárzásmérőt, tájolókat, pH-mérőt és mikroszkópiás metszetsorozatot. Ezeket a továbbiakban
is felhasználjuk az iskolai oktatásban és a tehetséggondozásban is.
A program megvalósítását támogatta a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
amelyet ezúton is köszönünk!

Néhány további vélemény:

A projekt megvalósításában az alábbi munkatársak vettek részt:
Csóka Balázs, Juhász László, Lehőcz Mária, Szépné Polgár Nóra, Szlovák-Baris Katinka

Számomra azért volt sikeres ez a program, mert …
… pozitív visszajelzést kaptam a nyelvtudásomról.
… többet gyakorolhattam tanítási időn kívül.
… bővíthettem tudásom, és fontos tanácsokat kaptam.

A videó elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=qAgsPtdJZK8

… segített fejleszteni azt, hogy hogyan beszéljek folyékonyabban.
… jobban megtanultam több szempontból is végiggondolni egy állítást.
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A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium nevelőtestülete
a 2020/21. évi tanévben
Név

Szak

Minősítés

Név

Szak

Minősítés

Ritter Attila

intézményvezető matematika, fizika

Mesterpedagógus

Kulcsár László

biológia, földrajz

Mesterpedagógus

Szlovák Szabolcs

intézményvezető-helyettes, földrajz, testnevelés

Mesterpedagógus

Lányi Veronika

matematika, fizika, osztályfőnök (9. C)

Mesterpedagógus

Perger Attila

intézményvezető-helyettes, angol nyelv,
történelem

Pedagógus II.

Lehőcz Mária

matematika, fizika, osztályfőnök (12. B)

Mesterpedagógus

Albóci Gabriella

rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média

Pedagógus II.

Lehőcz Róbert

földrajz, történelem

Pedagógus II.

Lőrincz-Götzer Zsófia

történelem, osztályfőnök (7. D)

Pedagógus I.

Dr. Almásiné Balatinácz Éva

magyar nyelv és irodalom, német nyelv,
osztályfőnök (9. B)

Mesterpedagógus

Meiszterics Zoltánné

matematika, fizika, osztályfőnök (10. B)

Mesterpedagógus

Andok Zita

francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Pedagógus I.

Misnics Ildikó

matematika, kémia, osztályfőnök (9. D)

Pedagógus II.

könyvtáros, magyar nyelv és irodalom, német
nyelv

Mohari Mónika

német nyelv

Pedagógus II.

Bacskay Beáta

Pedagógus II.

Molnár Eszter

angol nyelv, osztályfőnök (10. A)

Pedagógus II.

Böhmné Nagy Hajnalka

matematika

Pedagógus II.

Ódor Péter

informatika

Mesterpedagógus

Dr. Csóka Balázs

biológia, kémia

Pedagógus I.

Dr. Pálfiné Huszár Nóra

angol nyelv

Pedagógus II.

Dancsó Beáta

angol nyelv, történelem, etika, orosz nyelv

Pedagógus II.

Pfeiffer Enikő

német nyelv, osztályfőnök (11. A)

Pedagógus II.

Darázs Ágnes

angol nyelv, osztályfőnök (9. A)

Pedagógus II.

Radics Ágnes

magyar nyelv és irodalom

Pedagógus II.

Dlusztus Péter

matematika, informatika, osztályfőnök (8. D)

Pedagógus II.

Sandó Eszter

informatika, matematika, néptánc

Pedagógus II.

Dombi Anna

matematika, fizika

Mesterpedagógus

Scherdán Zsuzsanna

angol nyelv, osztályfőnök (8. C)

Pedagógus II.

Fülöp Dóra

matematika, biológia

Pedagógus I.

Sonzogniné Papp Katinka

francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Pedagógus I.

Gergály Anikó

könyvtáros, francia nyelv, magyar nyelv és
irodalom

Pedagógus I.

Szabóné Vágó Kinga

angol nyelv, olasz nyelv

Pedagógus I.

Szalainé Wéber Mária

német nyelv, osztályfőnök (12. D)

Pedagógus II.

Gilincsek Tímea

magyar nyelv és irodalom, német nyelv,
osztályfőnök (10. D)

Pedagógus I.

Szépné Polgár Nóra

biológia, fizika

Pedagógus I.

Gyöngy András

fizika (óraadó)

Szlovák-Baris Katinka

angol nyelv, földrajz, osztályfőnök (11. B)

Pedagógus I.

Dr. Gyöngyiné Mester Henriette

informatika, matematika

Pedagógus II.

Szűcs Ibolya

testnevelés

Pedagógus I.

Hám Bernadett

angol nyelv

Pedagógus I.

Dr. Tibainé Tompos Vanda

matematika, fizika

Pedagógus I.

Hegyiné Király Krisztina

kémia, matematika

Pedagógus II.

Tóthné Lang Éva

biológia (óraadó)

Herner Mihály

földrajz, történelem, osztályfőnök (10. C)

Pedagógus II.

Valusek Andrea

magyar nyelv és irodalom, történelem,
osztályfőnök (12. A)

Mesterpedagógus

Jeki Andrea

testnevelés

Pedagógus II.

Varga Csaba

testnevelés

Pedagógus II.

Juhász László

matematika, fizika

Pedagógus II.

Vörösné Keller Henrietta

német nyelv, osztályfőnök (11. D)

Pedagógus II.

Kakas-Kántor Edina

matematika, kémia

Pedagógus I.

Dudley Katalin

társastánc

Kádár Edit

magyar nyelv és irodalom, német nyelv,
osztályfőnök (12. C)

Pedagógus II.

Izsák Kálmán

hitoktató

Kiss Edit

angol nyelv

Pedagógus I.

Paál Erzsébet

hitoktató

Kotáncziné Vajda Ildikó

ének-zene, osztályfőnök (11. C)

Mesterpedagógus
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Osztályok

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók
Ócsainé Meszlényi Réka

iskolatitkár

Martyin Andrea

iskolatitkár

Gönczöl Rita

kincstárnok

Brechlerné Horváth Beáta

gazdasági előadó

Gergely Tibor

oktatástechnikus, rendszergazda

Tarcsai Valentin

rendszergazda

Technikai dolgozók
Gűth István

Molnár Tamás Sándor

Halas Szilvia

Nagy Zoltán

Laky Ottó

Vince Krisztina

Mester János

Pedagógusminősítések a 2020/21. tanévben
A minősítés ideje

Pedagógus

Fokozat

szeptember 22.

Radics Ágnes

Mesterpedagógus

szeptember 24.

Szűcs Ibolya

Pedagógus II.

október 16.

Szlovák-Baris Katinka

Pedagógus II.

február 12.

Dlusztus Péter

Mesterpedagógus

február 16.

Hegyiné Király Krisztina

Mesterpedagógus

február 18.

Dr. Csóka Balázs

február 25.

Dombi Anna

március 9.

Gergály Anikó

Pedagógus II.
Mesterpedagógus (megújító)

Pedagógus II.

Egyetemi hallgatók
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézményeként a tanárszakos egyetemi hallgatók számára biztosítjuk az
egyéves összefüggő tanítási gyakorlat teljesítésének lehetőségét mentortanárok irányításával.

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Böhmné Nagy Hajnalka
Osztályfőnök-helyettes: Herner Mihály
Ary Ádám

Kiss Konrád Legend

Róth Ákos

Baksics Dániel

Kiss Viktória

Sáska Julianna Kinga

Batiz Lilla Tea

Kovács Hanna

Stang Márton Miklós

Borza Panna Dorka

Madarász Panna

Szabó Bence

Czibók Zorka

Maros Angyal

Szeberényi Zsombor

Csapó Dóra

Mészáros Enikő

Telbisz Gergely Palkó

Fejes Adrián Róbert

Ormai Samu

Töreki Anna

Hideg Vivien

Pápai Barabás

Töttő Bálint Máté

Hallgató

Szak

Orbán Bence

matematika-földrajz

Meiszterics Zoltánné, SzlovákBaris Katinka

Horváth Botond

Popovics Milán

Varga Panna Luca

Horváth Dávid

Réger Csongor Barna

Vas Máté

Győri Barnabás

földrajz-történelem

Dombi Anna, Lehőcz Róbert

Kis Bence Gyula

Reichardt-Vinczen Laura

Végh Hanna
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„KELL EGY CSAPAT”

7. D

8. C

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Lőrincz-Götzer Zsófia
Osztályfőnök-helyettes: Szlovák-Baris Katinka

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Scherdán Zsuzsanna

Bartalovics Maja

Kardos Lilla

Pintér Sarolta

Bakonyi Fanni

Hartmann Mariann

Nagy Katalin

Bolla Tímea

Käsz András László

Póla Áron

Balaskó Panna

Hervai Hanna

Pál János

Csatlós Péter

Kasza Zsombor

Reményi Péter

Balla Sebestyén András

Igrinyi Zalán

Pallag Kinga Piros

Csingér Csaba

Kiss Petra

Ritzl András Pál

Bedő Domonkos

Karácsony Máté

Ropoli Liliána

Csongrádi Donát

Máthé Ferenc Péter

Simon Petra

Bogádi Rebeka

Kisgadó Tamás

Stercz Márk József

Dömös Hédi

Mucsi Zsófia

Surinya Ákos

Borbély Eszter

Kürtösi Péter

Szabó Loretta

Ember Olivér

Neuber Dávid Zsolt

Tajti Balázs Attila

Czirják Balázs

Lipcsik Levente

Szarka Regő

Emich András Dusán

Orlovics Olivér

Tarr Júlia Csenge

Éri Balázs

Machlik Míra

Szőke Dorka

Fenyősi Adél

Osztrogonácz Kornél

Tavi Kristóf Tamás

Fitus-Barics Dániel

Märcz Réka

Telbisz Péter

Gyenis Hanna

Pallós Balázs

Tóth Kamilla

Gál Karina Liliána

Millich Marcell

Ujvári Karolina

Harmat Zalán

Perencz Dorián

Tóth Martin

Hajdu-Zelei Hanna

Müller Hanna

Varga András Bálint
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„KELL EGY CSAPAT”

9. A

8. D

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű angol és német nyelvi osztály
Osztályfőnök: Darázs Ágnes
Osztályfőnök-helyettes: Fülöp Dóra

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Dlusztus Péter
Osztályfőnök-helyettes: Radics Ágnes
Aladics Péter Zoltán

Jauck Péter

Schillinger Marcell

Arató Attila Gergő

Káplár Kinga

Siklósi Bálint

Balázs Dóra Bíborka

Keresztes Gergő

Szántó Szabolcs

Bodor Péter András

Maczonkai Nóra Veronika

Szeremlei Réka Panka

Bogyay Kristóf

Marton Petra

Szlovák-Baris Botond

Csalódi Zsófia

Molnár Ákos Tibor

Szücs-Kathreiner Dóra

Csoma Martin Dániel

Németh Marcell

Tamás Bálint

Dénes Krisztina

Paizs Kamilla

Teplán Korina Míra

Gergely-Házi Nimród

Pozsonyi Vanda

Vass Csongor Sándor

Gyenis Máté

Priskin Natasa

Volnhofer Valér Bence

Harmat Zóra

Radics Vivien Laura

Hárságyi Tamara

Sárdy Lilian
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Bencze Anna Darina

Krebsz Kitti

Biró Erik Zoltán

Nagy Nóra Szinonetta

Bódis Lili

Nagy-Bodzsár Ákos

Szekeres-Kovács Zsuzsanna

Erdős Levente Róbert

Pesti Eszter Panna

Szóvári Zsombor

Fürtös Dóra Ágnes

Pongrácz Áron

Tajti Jázmin Tímea

Hollósi Diána

Rab Milán

Tarr Bálint Zénó

Jagicza András

Silovic Viràg Katica

Tóth Máté

Jáksó Laura

Szántó Péter

Török Gábor Máté

Klacsó Luca

Szanyi Miklós

Varga Péter

Knőbl Rebeka

Szécsei Merse Márk

Vörös Zoltán
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9. B

9. C

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű matematika és informatika osztály
Osztályfőnök: Dr. Almásiné Balatinácz Éva

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Lányi Veronika
Osztályfőnök-helyettes: Lőrincz-Götzer Zsófia

Barabás Benedek

Hosszú Virág Zora

Béri Márk

Illés Ágnes

Peho Álmos

Barkóczy Zsombor István

Károly Márk

Bircsák Karina

Jakab Zétény

Pehr Dóra Petra

Barzó Tamás

Kender Bálint László

Paizs Katinka

Demerácz Lili

Jankó Richárd

Rendes Blanka

Beránik Bence

Kis-Bogdán Ágota

Papp Miklós

Dőrfi Eszter

Keitz Máté

Ritz András

Bogos Boglárka

Koller Máté László

Papp Noémi

Dukics Levente

Kozmann Márk

Schubert Bálint

Borbély Máté Gábor

Kovács Janka

Pollák Dániel Gábor

Fertály Dávid

Krajczár Dávid

Solti Máté

Csóka Péter

Kresz Tamás

Ramháb Ádám István

Gáspár Barnabás

Kravják Márton András

Szabó Ákos

Csomay Nóra

Légrádi Dominika

Rankasz Ernő

Haris Márk

Kuhl Balázs

Takács Marcell Barnabás

Doma Panna

Majdik Márk Benjámin

Schäffer Donát

Hercegovac Selma

Lehőcz Judit Rebeka

Takács Szilvia

Fülöp Csenge

Miltényi Anna Katalin

Simon Boglárka Éva

Hoffmann Hanna

Méhes Koppány Márton

Varga Veronika Ilona

Glatz Bianka

Müller Jázmin Beatrix

Spengler Kíra Zoé

Hosszú Luca Brigitta

Pécsi Kíra

Verno Massimo

Imrő Bianka

Nagy Luca

Tomsics Hanna
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„KELL EGY CSAPAT”

9. D

10. A

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Misnics Ildikó
Osztályfőnök-helyettes: Lehőcz Róbert

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű angol és német nyelvi osztály
Osztályfőnök: Molnár Eszter

Blankó Tamás

Lévai Blanka

Schiller Charlotte

Bencze Levente László

Gibizer Kata Anna

Kovács Tímea

Bognár Ákos

Lukács Máté

Schmal Dániel

Boncz Panna

Halmosi Péter

Martin Dorka Milla

Fekete Boglárka Tímea

Maczelka Gréta

Sugár Viola

Buzás Dominik

Hasanic Ármin

Melitz Rita

Garai Nimród

Mencigár Gábor

Szabó Dóra

Czippán Abigél

Helmrich Ádám

Molnár Regina

Gorosics Larion János

Mészáros Marcell

Szalay Márton

Dávid Zsófia Julianna

Kerényi Dániel

Niklai Virág

Horváth Ákos Levente

Molnár Marcell

Tóth Panna Lujza

Dokic Natalija

Kerényi Viola Virág

Raffay Soma

Horváth Zsolt

Novák Márk

Török Ákos

Eremuszi Bence

Kertész Míra

Schlapp Laura Henrietta

Hős Dávid

Pacsai Hanna

Uszkay Balázs

Fathi Omid

Korb Eszter Anna

Szűcs Márton

Juhász Annamária

Pálinkás Lili Luca

Vámosi Liliána

Fehér Luca

Kovács Barbara

Wolf Tamás

Kerényi Nóra

Pap Flóra

Várady Balázs

Koltai Kyra Viktória

Péntek Virág

Závodi Eszter
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„KELL EGY CSAPAT”

10. C

10. B

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Herner Mihály
Osztályfőnök-helyettes: Kádár Edit

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű matematika és informatika osztály
Osztályfőnök: Meiszterics Zoltánné
Osztályfőnök-helyettes: Dr. Gyöngyiné Mester Henriette

Belső Szabolcs

Kardos Gergő

Molnár Tercia Zselyke

Agócs Andor Ferenc

Koós Barnabás

Pongrácz Karolina

Birghoffer Máté

Kempl Emma

Murber Nóra

Berta Daniella

Kovács Anna

Révész Botond

Boda Sára

Kempl Luca

Peho Virág

Bonnyai Tamara

Lágy Kornél

Simon Ádám Imre

Borza Csenge Fanni

Kempl Sára

Réti Melani Natália

Burján Zita

Marton Ferenc József

Slézia Dávid

Drávai Szilveszter

Kovács Adrienn

Soós Berta Emília

Forray Péter

Nemes Richárd

Szabó Zalán Máté

Erős Rebeka Eszter

Kovács Veronika Róza

Szeberényi Fanni

Györei Attila Zsombor

Németh Péter

Szekeres Ádám

Hegedűs Gréta

Kőszegi Gergő Ákos

Székely Dániel

Kálmán Flóra

Nyirati Gergő

Vadász Dominik

Horváth Zsófia

Machlik Borbála

Szira János

Képiró Árpád Zsolt

Ócsai Dominik Attila

Varga András

Jarjabka Johanna

Mátyás Bálint

Szira Márton

Kocsis Mónika Anikó

Orbán Levente László

Vogronics Márton Péter

Juhász Ádám

Mehring Fruzsina

Turi Barnabás

Kónya Kende

Polgár Benjámin

Zádori Iván László

Káplár Marcell

Molnár Boglárka

Várnagy Hanga
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11. A

10. D

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű angol és német nyelvi osztály
Osztályfőnök: Pfeiffer Enikő
Osztályfőnök-helyettes: Andok Zita

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Gilincsek Tímea
Osztályfőnök-helyettes: Albóci Gabriella
Bocz Míra

Kis Benedek
Koczkás Árpád

Polgár Antónia

Kovács Benedek Mátyás

Polgár Petra

Kovacsik András

Pothorszki Daniella Anna

Eilingsfeld Zsófia

Ladnai Loránd

Schmidt Laura

Fazekas Rebeka Alexandra

Lakatos Nóra Fanni

Spándli Dominik

Filótás Tamás

Marton Dorina Csenge

Szabó Kamilla

Fölker Gerda

Molnár Mendi

Szieberth Gréta

Gyulai Lara Réka

Pallag Luca Pálma

Szolga Márton

Gyüre Szabolcs

Papp János

Szücs Dominika Diána

Halmos Adél

Parrag Veronika

Tombory Jázmin

Hoffmann Csenge Alexa

Péter Csongor

Vágner Gábor

Böhm Hanna
Buzási Balázs Benjámin
Csizmadia Máté

« Kell egy csapat

‹

180

›

Auer Zoé Niobé

Gyenis Dániel Attila

Márkus Péter Krisztián

Balla Eszter

Gyimesi Genovéva

Mészáros Fanni

Bartos Kata

Herke Bálint

N. Szabó Dominika

Bátai Zsolt

Imhof Sára Borka

Pickó Vanda

Bayer Kata

Kadlicskó Zalán

Rádler Vanda

Csigeti Nanda

Karlovecz Kamilla

Ritzl Blanka

Csille Kinga

Kereky Éva

Simics Bettina

Demeter Enikő Fanni

Kereky Krisztina

Tolnai Vidos József

Faragó Panna Ilona

Kocsis Blanka

Tóth László Márk

Getlinger Ramóna

Ládonyi Dalma Kinga

Váradi Zsófia
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11. B

11. C

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű matematika és informatika osztály
Osztályfőnök: Szlovák-Baris Katinka
Osztályfőnök-helyettes: Lőrincz-Götzer Zsófia

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Kotáncziné Vajda Ildikó
Osztályfőnök-helyettes: Bacskay Beáta

Basa Barna

Hidegkuti Bence

Bátai László

Holczer Ákos

Bodor Bence Ádám

Horváth Brúnó Bálint

Bohorcz Balázs

Bartók Evelin

Kovács Laura Fanni

Oláh Gábor

Bartók Klaudia

Kővári Tíra

Stefánovits Petra

Kempf Alex

Pálvölgyi Bence

Csányi Eszter

Lakatos Tamás

Szántó Csenge

Dobó Evelin

Kormány Péter

Piller Dániel

Deák Patrik

Miholics Zoltán

Tóth Gergő

Drávecz Boróka Anna

Lévai Levente

Ruppe Dávid

Hajnal Benedek

Pálinkás Petra

Tóth Réka

Gajdácsi Richárd Alex

Mázik Levente

Sári Dávid

Hangay Bálint

Papp Lilien

Ujvári Zsombor

Gulyás Zsombor

Metzger Ábris András

Süle Zalán Attila

Herger Ádám Tamás

Schweitzer András Attila

Vasáros Bence

Gyarmati Anna Lili

Müller Péter

Szalona Zalán

Hermann Ádám

Sefcsik Kata

Vavika Dóra Anna

Haris Barnabás

Nagy-Gál Judit

Takács Tamás

Káplár Botond

Somogyvári Soma

Werner Boróka

Harsányi Nóra

Németh Barnabás

Vincze Péter Tibor
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12. A

11. D

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű angol és német nyelvi osztály
Osztályfőnök: Valusek Andrea
Osztályfőnök-helyettes: Dr. Pálfiné Huszár Nóra

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Vörösné Keller Henrietta
Osztályfőnök-helyettes: Dr. Csóka Balázs
Abrisin Alen

Jeges Péter Dénes

Auth Réka

Kardos Zsófia

Réger Luca

Balázs Gergely

Kosztolányi Nóra

Sasvári Zsombor Zsolt

Baróti Adél Júlia

Máté Jázmin Kitti

Stercz Míra Krisztina

Berecz Péter Dániel

Nagy Eszter

Szabó Márton

Biró Balázs

Németh Vilmos

Szabó Milán

Böndi Dávid

Niedling Zsófia

Szép Hanna

Csikós Hanna

Nyulasi Csenge

Varga Bence

Csongrádi Mátyás

Oszvald Lina

Vida András

Dénes Benjamin

Rankasz Bora Kata

Vukovics Eszter

« Kell egy csapat

‹

184

›

Balogh Lilla

Guth Boglárka

Balogh Réka

Gyenis Dorka

Bányai Lili

Gyöngyösi Dalma

Schmidt Dóra Ágnes

Benedek Anna

Kollár Dorka

Solti Kata

Berner Enikő Anna

László Barnabás Balázs

Szabó Barnabás

Bischoff Dóra

Nagy Lóránt

Szabó Levente

Bogdán Szabina

Nahayeva Karina

Szőke Bálint

Csurgó Ferenc

Pfeiffer Sára

Takács Dávid Balambér

Dékány Anina

Pocsai Botond József

Takács Kamilla

Endrődi Norbert

Rudolf Adél Franciska

Takács Martin András

Göcsei Noémi

Sásdi Boglárka Erzsébet

Varga Medárd
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12. B

12. C

négy évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű matematika és informatika osztály
Osztályfőnök: Lehőcz Mária
Osztályfőnök-helyettes: Lehőcz Róbert

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Kádár Edit
Osztályfőnök-helyettes: Valusek Andrea

Andrásy Juvenál Krisztián

Illés Balázs

Bolla Myrtill Fanni

Kerényi Dalma

Aszmann Tamás

Jauck Viktória

Borbély András

Kolep Péter

Bagarus Bence

Kis-Bogdán Kolos

Csernyánszky Dzsenifer

Kovács Sophie

Szenner Zsanett

Bánki Boldizsár

Korb András Péter

Rendes Botond

Dorn Anna

Kozma Kata

Szívós Márton

Debreczeny Lilla Julianna

Kovács Réka

Rudnay Roland

Faludi Laura

Krabóth Levente Gergő

Tóth Lili

Fürtös Márton Péter

Kresz Ádám

Rumszauer Levente

Fazekas Bálint

Leitol Lili Milena

Trombitás Hanna Lívia

Gácsi Zalán

Marján Bálint István

Simon Péter

Fodor Evelin Mercédesz

Pap Luca Ivett

Trombitás Karolina Sarolta

Gerlecz Tamás

Minorics Nóra Dalma

Sulyok Levente

Gálfi Linda

Pongrácz Dávid

Várvölgyi Dorka

Gold Dominik Ferenc

Nyaka Bence

Szabó Bence Bálint

Gyöngyi Benedek Ferenc

Rádóczy Zénó

Vecsei Dóra

Gurdic Idriz

Pagáts Gábor

Szabó Máté

Hajnal Péter

Steenhuis Raul

Vendler Dávid

Hegedűs János

Rab Máté

Vecsernyés Csenge

Hölbling Botond

Szabó Réka Rebeka

Wetzl Eliza Kata
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„KELL EGY CSAPAT”

12. D

hat évfolyamos gimnáziumi képzés
Osztályfőnök: Szalainé Wéber Mária
Osztályfőnök-helyettes: Szlovák-Baris Katinka
Bali Benjámin

Kisgadó Bence

Csóka Anna

Koltai Zsófia

Csuka Csenge

Lukács Szonja

Dévai Gitta

Mayer Emese

Schäffer Bálint

Duli Bálint Adrián

Nagy Adrián Róbert

Soós Balázs

Finta Fruzsina

Németh Ádám

Soós Márton

Grassy Péter

Oláh Kata Veronika

Szabó Tamás

Győri-Nagy Bence

Panka Lilla

Szita Gergely

Hideg Kata

Perl András Máté

Trombitás Kornél Marcell

Juhász Anetta

Pusztai Patrik

Wéber János Theodor
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