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Kedves Olvasó!

Az	Évkönyv	egyik	szerkesztője	ismét	arra	kért,	hogy	írjam	meg,	milyennek	láttam	ezt	a	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	 legörömtelibb,	 a	 leginspirálóbb,	 	 a	 legváratlanabb,	
a	 legsikeresebb,	a	 legmeghökkentőbb,	a	 legfájóbb,	a	 legreménytelibb,	a	 legfájóbb,		a	 leginkább	vágyott,	a	
legnagyobb	csalódást	okozó.	Hát	íme:

Nagyon örültem annak,	hogy	diák,	tanár,	szülő	egyaránt	igényelte	a	közösségi	programok	újbóli	megjelenését	
gimnáziumunkban.	Mint	tudjuk,	ilyen	rendezvényekre	a	pandémia	alatt	nem	nyílt	lehetőség.	A	közös	programok	
iránti	 vágy	 azt	 jelentette	 számomra,	 hogy	 él	 még	 a	 közösséghez	 tartozás	 igénye	 mindannyiunkban.	 Ilyen	
programok	voltak	az	osztálykirándulások,	a	szeptemberi	mecseki	túra,	illetve	minden	olyan,	ami	megmozgatott	
minket,	és	közös	élményekkel	gazdagított	bennünket.

A	 leginspirálóbb	 esemény	 az	 volt	 számomra,	 hogy	 az	 őszi	 mecseki	 túrán	 az	 általam	 főzött	 babgulyás	
mindkét	 üstből	 (110	 l)	 pillanatok	 alatt	 elfogyott,	 még	 csak	 mosogatni	 sem	 kellett	 nagyon	 az	 edényeket.	
Inspiráló	volt,	mert	talán	jól	sikerült.	Ám,	ha	csak	azért	fogyott	el,	mert	túl	keveset	sikerült	főznöm,	akkor	az	
inspiráció	a	nagyobb	mennyiségű	étel	készítésére	vonatkozik.

A	 legváratlanabb	 élményem	 kapcsolódik	 a	 legörömtelibbhez,	 hisz	 ez	 is	 a	 közösséghez	 tartozás	 igényét	
fejezte	ki.	Korábbi	években	kicsit	noszogatni	kellett	a	kollégákat	és	diákokat,	hogy	jöjjenek	el	a	karácsonyi	
hangversenyünkre.	Nos,	idén	ilyenről	szó	sem	volt,	megtelt	a	Pius	templom	e	rendezvényünkön.

Legsikeresebbnek	 talán	 a	 helikoni	 szereplésünket	 tartom.	 Sokáig	 bizonytalan	 volt,	 hogy	 a	 fesztivál	
megrendezik-e	egyáltalán.	Így	aztán	készültek	ugyan	a	szereplők	a	megmérettetésre,	de	nem	tudták	biztosan,	
hogy	mire	számíthatnak.	Sokra	tartom	az	egyes	kategóriákban	elért	sikereket	is	(5	arany,	5	ezüst,	négy	bronz,	
1	különdíj),	de	olyan	még	sosem	volt,	hogy	az	összetett	pontversenyben	5.	helyezést	értünk	volna	el.

Legmeghökkentőbb	 emlékem	 Kempf	 Alex	 nevéhez	 fűződik.	 Ő	 úgy	 gondolta,	 hogy	 a	 matematika	 OKTV-n	
nem	saját	kategóriájában,	hanem	a	legmagasabb	kategóriában	méreti	meg	magát,	mert	számára	az	az	igazi	
verseny,	ő	a	legjobbak	között	akart	bizonyítani.	Szaktanárai	és	én	is	igyekeztem	lebeszélni	erről,	de	ő	nem	
tágított,	és	neki	lett	igaza.	Döntőbe	jutott,	ahol	kiváló	eredményt	ért	el.

Legreménytelibb	 esemény	 számomra	 az,	 amikor	 a	 hosszú	 beiskolázási	 folyamat	 után	 megjelennek	
iskolánkban	a	kezdő	évfolyamok	diákjai.	A	régi	janusosok	még	nem	ismerik	őket,	de	a	beiratkozottak	névsorából	
én	már	tudom,	hogy	kiváló	eredményeket	várhatunk	majd	tőlük.

Az igazgató szemével
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A	 legfájóbb	 talán	 az	 volt	 számomra,	 hogy	 két	 kolléga	 végleg,	 egy	 pedig	 ideiglenesen	 távozott	 idén	 az	
intézményünkből.	Megértem	őket,	mert	ha	nem	érezték	köztünk	jól	magukat,	akkor	menjenek,	de	távozásuk	
ma	is	nagyon	bánt	engem.	Sok	sikert	kívánok	nekik	az	új	iskolájukban!

A	 legnagyobb csalódásom, hogy	 minden	 igyekezetünk	 ellenére	 a	 járványhelyzet	 kedvezőtlen	 alakulása	
miatt	ebben	a	tanévben	sem	rendezhettük	meg	a	szalagavató	bált.	A	szalagtűző	ünnepélyt	és	a	ballagást	
ugyan	megtarthattuk,	de	ez	sem	feledtetheti	az	elmaradt	bál	miatt	érzett	csalódásomat.

Amire leginkább vágyok,	az	az	iskola	felújítása	és	egy	új	tornaterem	kialakítása.	Ezek	elérhető	közelségbe	
kerültek	számunkra	az	előző	tanév	során,	de	félek,	hogy	a	gazdasági	helyzet	nehézségei	miatt	a	megvalósítás	
további	 késedelmet	 fog	 szenvedni.	 Pedig	 megérdemelné	 a	 Janus	 közössége,	 hogy	 eredményeihez	 méltó,	
emberi	körülmények	között	kezdhesse	meg	valamelyik	tanévét	végre.

A	legbüszkébb a	DÖK	teljesítményére	vagyok.	A	nehézségek	ellenére	sok	program	megvalósítása	fűződik	a	
nevükhöz,	és	az	ő	kezdeményezésükre	újul	meg	szeptember	elején	a	diákiroda	is.

          Ritter Attila
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 igazgató

Osztály 12.A 12.B 12.C 12.D

ÉvfolyamOsztályfőnök Valusek Andrea Lehőcz Mária Kádár Edit Szalainé Wéber 
Mária

Osztálylétszám 31 30 31 28

Felvett tanulók 
aránya (%) 96,77% 93,33% 90,32% 96,42% 94,16%

1.	helyen	felvett	
tanuló	(fő) 25 23 20 22

2.	helyen	felvett	
tanuló	(fő) 2 5 4 2

3.	helyen	felvett	
tanuló	(fő) 3 0 2 3

nem	tanul	
tovább	

felsőoktatásban	
(fő)

1 1 3 1

külföldi	
egyetemen	

tanul	tovább	
(fő)

0 1 0 0

Perger Attila tanár úr foglalta össze az iskola tanulmányi eredményeit.

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	
2021/22.	évi	tanévben	ugyan	nem	rendelték	el	a	tantermen	kívüli,	digitális	oktatást,	mégis	számos	kihívás	elé	
néztünk.	Bár	az	iskola	tanulmányi	és	érettségi	eredményei	kis	mértékben	csökkentek	az	előző	tanévhez	képest	
(tudjuk,	hogy	azok	az	online	számonkérés	nehézségei	miatt	némileg	irreálisak	voltak),	de		a	pandémia	előtti	
tanévek	értékeihez	visszatértek,	ami	azt	bizonyítja,	hogy	a	digitális	oktatás	hátrányait	sikerült	ellensúlyozni.

A felsőoktatási felvételi eljárás	 során	 a	 tavalyi	 (2020/21.	 évi	 tanév)	 12.	 évfolyamos	 tanulóink	 
94,16%-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.	
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A	HVG	által	2021	októberében	megjelentetett	100 legjobb gimnázium rangsorában	a	Pécsi	Janus	Pannonius	
Gimnázium az 53. helyet	érte	el.	Baranya	megye	középiskolái	közül	még	egy	gimnáziumnak	sikerült	a	legjobb	
100	 gimnázium	 közé	 kerülnie.	 A	 helyezés	 számításakor	 a	 2020-ban	 érettségizett	 osztályok	 és	 a	 2019.	 évi	
országos	kompetenciamérés	eredményeit	vették	figyelembe.	

Gimnáziumunk	 kiváló	 eredményt	 ért	 el	 az	 országos kompetenciamérésen	 (8.	 és	 10.	 évfolyam).	 Minden	
évfolyamunk	és	képzésünk	eredménye	kiemelkedő.	Tanulóink	tényleges	teljesítménye	lényegesen	jobb,	mint	
ami	a	családi	háttér-indexük	alapján	várható.	

Az	 alábbi	 táblázatok	 a	 2021-ben	 készült	 mérési	 eredményeket	 mutatják	 be	 évfolyamok,	 kompetenciák,	
képzési	 típusok	 szerint,	 valamint	 (országosan)	 a	 szignifikánsan	 jobb	 vagy	 hasonló	 gimnáziumok	 száma	
szerint.	(A	felmérés	eredményeit	2022	júniusában	publikálták.	A	jelenlegi	9.	és	11.	évfolyam	vett	részt	tavaly	
a	mérésen.)

8. évfolyam 
matematika 8. évfolyam szövegértés 10. évfolyam 

matematika
10. évfolyam 
szövegértés

jobb hasonló jobb hasonló jobb hasonló jobb hasonló

12 22 4 46 5 31 0 34

Az	átlageredmények	képzésenként	és	évfolyamonként:

8. évfolyam 
matematika 8. évfolyam szövegértés 10. évfolyam 

matematika
10. évfolyam 
szövegértés

1849 1831 1894 1892

Az idegen nyelvi mérés (8.	évfolyam)	felméréseit	(olvasott	és	hallott	szöveg	értése)	is	megrendezték	2021	
májusában.	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	 2021/2022. évi tanév kiemelt célja	 a	 tanulók	 eredményes	 továbbhaladásának	 biztosítása,	 valamint	 a	
nevelő-oktató	munka	biztonságos	körülményeinek	megteremtése	volt.	

Tartva	a	pandémia	miatt	a	digitális	munkarend	elrendelésének	lehetőségétől,	a	2020-ban	aktivált	Google	
Workspace	(korábbi	nevén	G	Suite	for	Education)	rendszerben	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.).	

A	járványhelyzet	miatt	nem	rendeltünk	el	tanítás	nélküli	munkanapot	vagy	rendkívüli	szünetet.	

Ugyan	a	megbetegedések	száma	időszakosan	(az	első	félévben)	megemelkedett,	azt	az	arányt	egyszer	sem	
érte	el,	hogy	az	Operatív	Törzs	digitális	munkarendet	rendeljen	el.	Az	oltatlan	tanulók	száma	a	7-8.	évfolyamon	
magasabb	 volt	 a	 tanév	 kezdetén	 a	 többi	 osztályhoz	 képest.	 Az	 első	 félév	 végére	 az	 átoltottság	 minden	
osztályban	nőtt,	kb.	80%	feletti	arány	jellemző.	Az	oltatlan	7	.C,	7.	D,	8.	C	és	8.	D	osztályos	tanulók	járványügyi	
megfigyelés	 alá	 kerültek	 az	 első	 félévben	 legalább	 egy	 alkalommal.	 A	 második	 félévben	 az	 elkülönítésre	
néhány	esetben	került	sor,	amely	a	tanulók	kis	számát	érintette	csak.

A	tornateremben	tartott	testnevelésórákon	és	az	öltözőben	kötelező	volt	a	maszk	viselése	március	elejéig,	
így	 elkerülhető	 volt	 az	 oltatlan	 tanulók	 járványügyi	 elkülönítése	 (karantén).	 Az	 énekkar	 és	 a	 tánccsoport	
próbái	során	maszkot	viselt.

A	tanév	során	mindvégig	tapasztaltuk	a	szülők	felelős	hozzáállását,	ugyanis	már	a	fertőzés	gyanúja	esetén	
otthon	tartották	a	diákokat.	Ez	a	mulasztások	összesítésén	is	látszik,	hiszen	emelkedett	az	összes	mulasztás	
száma.

Tanulmányok

A	tanulói	létszám	616	fő	(június	15-i	állapot).	A	tanév	során	nem	volt	jogviszonyát	szüneteltető,	valamint	
egyéni	munkarendben	tanuló	diák.	

A	 tanulmányi	 munka	 értékelésekor	 a	 tanulók	 év	 végi	 jegyeit	 vettük	 figyelembe,	 tehát	 nem	 az	 átlagok	
átlagával	 számoltunk.	 Az	 iskola	 tanulmányi	 átlaga	 a	 2021/22.	 évi	 tanév	 végén	 4,44,	 amely	 0,6	 tizeddel	
növekedett	az	első	félévhez	képest	(4,38),	azonban	az	előző	tanév	év	végi	eredményétől	(4,5)	0,06	századdal	
elmaradt.	 Hasonló	 növekedést	 láthattunk	 korábban	 is	 a	 félévi	 és	 év	 végi	 eredmények	 között,	 illetve	 ha	
a	világjárvány	előtti	tanévek	 iskolai	tanulmányi	átlagait	vesszük	figyelembe	(2017/18	4,38;	2018/19	4,44),	
az	idei	tanév	év	végi	tanulmányi	átlaga	reálisan	illeszkedik	a	pandémia	előtti	tanévek	év	végi	átlagainak	
trendjébe.	Szembetűnő	változás:	a	bukások	magas	száma	(félévkor	19	tantárgyi	bukás),	de	ez	az	év	végére	
4	tantárgyi	bukásra	csökkent.	

IL
YE

N 
VO

LT
 2

02
1/

22
. É

VI
 T

AN
ÉV

Alma	mater	»Alma	mater	» «	Ilyen	volt	a	2021/22.	évi	tanév«	Ilyen	volt	a	2021/22.	évi	tanév 1312



Tantárgyi átlagok

Magatartás 4,78 Biológia- egészségtan / 
Biológia 4,05

Szorgalom 4,47 Földrajz 4,42

Irodalom 4,3 Ének-zene 4,69

Magyar nyelv 4,24 Vizuális kultúra 4,62

Angol nyelv 1 4,71 Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 4,6

Német nyelv 1 4,37 Művészetek 4,79

Angol nyelv 2 4,66 Technika és tervezés 4,95

Német nyelv 2 4,27 Informatika/Digitális 
kultúra 4,9

Francia nyelv 2 4,5 Életvitel és gyakorlat 4,9

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek / Történelem

4,21 Etika (11. évf.) 4,95

Matematika 4,1 Etika/Hit- és erkölcstan 
(7-8. évf.) 5,0

Fizika 4,2 Testnevelés és sport / 
Testnevelés 4,99

Kémia 3,79 Tanulmányi átlag 4,44

A	három	legmagasabb	osztályátlagot	a	7.	C,	11.	D	és	12.	C	érte	el.	A	7.	C	osztály		kimagaslóan	kezdte	meg	
középiskolai	tanulmányait.	A	12.	C	évről	évre	erősödő	eredményei	a	dobogóra	emelték	az	osztályt.	A	11.	C	és	
11.	D	osztályok	az	elmúlt	öt	tanévben	a	legmagasabb	tanulmányi	eredményeket	elérő	osztályok	között	voltak.	
Mindkét	7.	és	8.	évfolyamos	osztály	és	két	végzős	osztály	az	iskolai	átlag	felett	teljesített.	A	többi	osztály	
eredménye	szoros	rendben	követi	egymást,	minimális	különbségek	vannak.	A	félévhez	képest	változást	mutat,	
hogy	a	végzős	osztályok	tanulmányi	eredményei	az	 iskolai	átlag	felett	helyezkednek	el.	A	 legalacsonyabb	
osztályátlag	4,24.	A	10.	D	osztály	az	előző	tanévek	év	végi	eredményéhez	képest	0,2	-	0,3	tizeddel	teljesített	
gyengébben.	 Az	 előző	 tanévben	 a	 digitális	 munkarendben	 eltöltött	 időszakot	 követően	 kihívást	 jelent	 az	
osztály	számára	a	jelenléti	oktatásban	támasztott	követelmények	teljesítése.	Az	egyes	osztályok	tanulmányi	
eredményeit	az	alábbi	grafikon	tartalmazza.

OSZTÁLYÁTLAG (ISKOLAI ÁTLAG: 4.44)

Félévkor	48	tanuló,	a	tanév	végén	75	tanuló	kitűnő bizonyítványt	kapott.	119	tanuló jeles	értesítőt	vihetett	
haza.	További	124	tanuló	egyéni	tanulmányi	eredménye	4,5-4,74	közötti.	A	tanulók	51%-ának	egyéni	tanulmányi	
eredménye	 4,5	 vagy	 4,5	 feletti.	 Egy	 tanuló	 egyéni	 tanulmányi	 eredménye	 3,0	 alatt	 van.	 A	 lemorzsolódás	
veszélyének	kitett	tanuló	nem	volt.	

KITŰNŐ TANULÓK (75 FŐ)

970 db tantárgyi dicséret (9.	D	osztályban	80	db,	10.	B	osztályban	74	db,	8.	C	osztályban	67	db)	született.	12	
tanuló	9	vagy	10	tantárgyi	dicséretben	részesült.	

TANTÁRGYI DÍCSÉRETEK (970 DB)

Bukás:	1	fő	történelem,	1	fő	kémia,	2	fő	matematika	tantárgyakból	kapott	elégtelen	osztályzatot.	

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

Nem	változott	szignifikánsan	az	iskolai	tanulmányi	eredmény	az	előző	tanév	év	végéhez	képest.
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MAGATARTÁS (4.78)

SZORGALOM (4.47)

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	nyelvvizsgarendszerek	által.	Annál	is	inkább,	mert	közép-	és	felsőfokú	nyelvvizsgáért	többletpontra	
jogosultak	a	felsőoktatási	felvételi	eljárásban.	(Ha	ugyanabból	a	nyelvből	több	nyelvvizsgája	van	egy	tanulónak,	
a	magasabb	szintű	nyelvvizsgát	vettük	figyelembe.)

Különös bánásmódot igénylő	tanulók:	5	fő	SNI	tanuló	integrált	nevelésben	részesül	(osztályban).	Három	
tanulót	heti	egy	alkalommal	utazó	gyógypedagógus	segít	a	tanulásban.	A	szakértői	vélemény	alapján	egy	
tantárgy	teljes,	vagy	egy	értékelési	szempont	értékelése	alól	kaptak	felmentést.	6	fő	BTMN	tanuló	(tanulási	
nehézséggel	küzdenek)	számítógéphasználatra	vagy	számonkéréseknél	többletidőre	jogosult.	

 ANGOL NÉMET FRANCIA HORVÁT PORTUGÁL

 B2 C1 B2 C1 B2 C1 B2 C1 B2

9.A 8

9.B 1

9.C 2

9.D 2 1 1

10.A 5 1

10.B 3

10.C 4 1 3

10.D 4 1

Nyelvvizsga
2021/22. TANÉV (9-10. ÉVFOLYAM)

Nyelvvizsga
2021/22. TANÉV (11-12. ÉVFOLYAM)

 ANGOL NÉMET FRANCIA HORVÁT PORTUGÁL

 B2 C1 B2 C1 B2 C1 B2 C1 B2

11.A 3 7

11.B 2 10 1

11.C 6 3 2 1

11.D 8 6 4 1

12.A 7 13 8 3 2

12.B 12 10 7 1

12.C 3 10 6 1

12.D 10 11 10 1

Az érettségi vizsga
 

A	 2021/22.	 évi	 tanév	 őszi	 érettségi	 vizsgaidőszakában	 a	 végzős	 tanulók	 nagy	 számban	 jelentkeztek	
előrehozott	érettségi	vizsgára	egy-egy	tárgyból.	Tanulóink	kimagasló	eredményt	értek	el.	

A	tavaszi	érettségi	vizsgaidőszakban	115	tanuló	tett	rendes	érettségi	vizsgát.	Két	év	kihagyás	után	ismét	
voltak	szóbeli	vizsgák.

Az	emelt	szintű	vizsgajelentkezések	száma	a	rendes	érettségi	vizsgára	jelentkező	tanulók	esetében	170	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.	

Az érettségi vizsga

Osztály Átlag Kitűnő Jeles

12. A 4,58 9 2

12. B 4,52 6 7

12. C 4,7 10 6

12. D 4,5 4 8

Összesen 4,58 29 23

A	 négy	 végzős	 osztály	 alapján	 az	 intézmény	 érettségi	 átlaga	 4,58.	 A	 115	 vizsgázó	 közül	 29	 vehetett	 át	
kitűnő,	23	jeles	bizonyítványt.	A	részletes	eredményeket	a	statisztikai	táblázat	tartalmazza.	(Következő oldal)
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5 4 3 2 1 ÁTLAG %-OS ÁTLAG TELJES ÁTLAG

Magyar nyelv és irodalom
Közép 13 14 1 4.43 73.82

4.45
Emelt 1 5 82.00

Matematika
Közép 16 9 3 4.46 76.75

4.48
Emelt 1 5.00 76.00

Történelem
Közép 14 8 3 4.44 74.40

4.52
Emelt 4 5.00 75.75

Angol nyelv
Közép 14 1 4.93 91.87

4.97
Emelt 15 5.00 85.67

Német nyelv
Közép 4 5.00 86.50

5.00
Emelt 7 5.00 75.86

Francia nyelv
Közép

82.00
Emelt 2 5 82.00

Biológia
Közép

4.00
Emelt 3 2 1 4.00 55.50

Kémia
Közép

4.40
Emelt 3 1 1 4.40 56.80

Fizika
Közép 2 4.00 50.00

4.00
Emelt

Informatika
Közép

4.00
Emelt 1 4.00 56.00

Földrajz
Közép 2 3 2 4.00 66.86

4.36
Emelt 4 5.00 73.24

Emberismeret és etika
Közép 3 5.00 92.67

5.00
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 5 1 4.83 90.33

4.83
Emelt

12. A osztály

5 4 3 2 1 ÁTLAG %-OS ÁTLAG TELJES ÁTLAG

Magyar nyelv és irodalom
Közép 11 16 3 4.23 68.87

4.23
Emelt

Matematika
Közép 9 3 2 4.50 78.57

4.77
Emelt 17 5.00 86.12

Történelem
Közép 8 16 5 2 3.97 67.42

3.97
Emelt

Angol nyelv
Közép 25 5.00 91.68

4.87
Emelt 5 1 4.33 78.17

Német nyelv
Közép 4 1 4.80 82.20

4.83
Emelt 1 5 84.00

Informatika
Közép 3 5.00 84.00

4.53
Emelt 11 2 2 1 4.44 73.63

Kémia
Közép 1 5.00 88.00

5.00
Emelt

Fizika
Közép 8 5.00 89.13

5.00
Emelt 1 5 96.00

Földrajz
Közép

5.00
Emelt 2 5.00 86.00

Testnevelés
Közép 1 5.00 84.00

5.00
Emelt

Ének-zene
Közép 1 5.00 92.00

5.00
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 2 1 4.67 74.00

4.67
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 5 1 4.83 90.33

4.83
Emelt

12. B osztály
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5 4 3 2 1 ÁTLAG %-OS ÁTLAG TELJES ÁTLAG

Magyar nyelv és irodalom
Közép 14 7 2 0 0 4.52 76.52

4.58
Emelt 3 0 0 0 0 5.00 85.33

Matematika
Közép 12 7 1 4.55 81.00

4.54
Emelt 4 1 1 4.50 69.17

Történelem
Közép 16 6 2 4.58 79.04

4.62
Emelt 2 5.00 61.50

Angol nyelv
Közép 12 5.00 93.92

5.00
Emelt 11 5 83.45

Német nyelv
Közép 2 1 4.67 81.33

4.67
Emelt 2 1 4.67 77.67

Biológia
Közép

5.00
Emelt 6 5 77.00

Kémia
Közép

4.50
Emelt 3 1 4.50 70.25

Fizika
Közép

5.00
Emelt 1 5 92.00

Informatika
Közép 5 2 4.71 87.57

4.75
Emelt 1 5.00 98.00

Földrajz
Közép

5.00
Emelt 1 5.00 71.00

Emberismeret és etika
Közép 9 2 4.82 86.91

4.82
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 2 1 4.67 74.00

4.67
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 5 1 4.83 90.33

4.83
Emelt

12. C osztály

5 4 3 2 1 ÁTLAG %-OS ÁTLAG TELJES ÁTLAG

Magyar nyelv és irodalom
Közép 11 11 5 1 4.14 72.18

4.17
Emelt 1 5 76.00

Matematika
Közép 14 9 4.61 82.78

4.69
Emelt 6 5.00 77.33

Történelem
Közép 4 15 5 3.96 66.71

4.10
Emelt 4 1 4.80 67.80

Angol nyelv
Közép 10 3 4.77 88.15

4.86
Emelt 14 1 4.93 85.00

Német nyelv
Közép 2 5.00 90.00

5.00
Emelt 3 5.00 80.00

Biológia
Közép 1 5.00 80.00

5.00
Emelt 3 5.00 77.66

Kémia
Közép

4.33
Emelt 2 1 4.33 69.33

Fizika
Közép 2 4.00 77.00

4.00
Emelt 1 1 4.00 52.50

Földrajz
Közép 5 2 4.71 81.86

4.78
Emelt 2 5.00 66.50

Informatika
Közép 2 2 4.50 81.75

4.50
Emelt 1 1 4.50 70.00

Ének-zene
Közép 1 5.00 92.00

5.00
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 2 1 4.67 74.00

4.67
Emelt

Emberismeret és etika
Közép 5 1 4.83 90.33

4.83
Emelt

12. D osztály
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Az iskolai nevelési program

Az iskolai nevelési program célkitűzéseit, a tanórai, a tanórán kívüli és a nyári programok megvalósítását 
Szlovák Szabolcs tanár úr összegezte, amelyet a részletes Eseménynaptár követ. 

A	2021/202.	évi	tanév	munkatervében	a	kiemelt	célok	és	feladatok	között	szerepelt	„Az	iskolai	közösség	és	az	
osztályközösségek	erősítése”.	Ennek	oka	az	elmúlt	1,5	év	online	oktatására	vezethető	vissza.	Az	iskolavezetés	
a	 pandémia	 ideje	 alatt	 is	 folyamatosan	 figyelemmel	 kísérte	 az	 iskolai	 élet	 alakulását,	 érzékelte	 a	 diákság	
egymás	közötti	szociális	kapcsolatának	alakulását.	

Az	iskolavezetés	a		tanév	nevelési	stratégiáját	a	következők		alapján	tervezte	meg:
1. A	tavalyi	év	végi	konferenciák	észrevételei,	az	osztályfőnökök	által	megfogalmazott	kérések,	a	következő	

tanévre	vonatkozó	tervek.
2. A	tavaly	tavasszal	újonnan	megalakult	Diákönkormányzat	tervei,	elképzelései.
3. A	szülők	visszajelzései,	véleménye	az	online	időszak	programjaival	kapcsolatban.
4. Az	iskolavezetés	tervei	és	elképzelései	a	nevelő	munka	erősítésére,	a	diákélet	támogatására.

A megvalósítás területei
1. 2021	nyarán	a	Pilist	és	a	Visegrádi-hegységet	30	diák	3	tanár	kíséretében	járhatta	be	egy	vándortábor	

keretében.	Idén	nyáron	pedig	a	Bakonyt	bejáró	vándortábor	megvalósítására	kerül	sor,	hasonló	létszámban.	
Egyik	kiemelt	cél	továbbra	is	a	tanulók	közötti	szociális	kapcsolatok	erősítése	lesz.	

2. 2021	szeptemberében	az	iskolavezetés	támogatásával	és	egyetértésével	19	osztály	vett	részt	tanulmányi	
kiránduláson	 1-3	 nap	 közötti	 időtartamban.	 A	 fő	 nevelési	 cél	 itt	 is	 a	 közösségépítés,	 az	 osztályközösség	
erősítése	 volt.	 A	 félévi	 konferencián	 az	 osztályfőnökök	 megerősítették	 e	 programok	 közösségre	 gyakorolt	
jótékony	hatását.	A	II.	félévben	is	támogattuk	az	osztályfőnököket	az	ilyenfajta	tevékenységek	szervezésében,	
több	osztály	is	részt	vett	országon	belüli	kiránduláson.	

3.	A	DÖK	új	elnöksége	nagy	elszántsággal,	sok	elképzeléssel	tervezte	és	 indította	a	tanévet.	Felmérte	a	
diákok	igényeit,	munkájukat	az	elnökségen	belül	szétosztották,	szorosan	együttműködtek	az	iskolavezetéssel	
és	 a	 patronáló	 tanárokkal.	 Több	 nagy	 rendezvény	 megvalósításában	 vállaltak	 meghatározó	 szerepet,	 mint	
például	a	Szecskaavató	és	a	Janus	Night.	Saját	kezdeményezésük	volt		az	iskolába	járó	diákok	és	tanárok	
névnapi	köszöntése.	Különböző	sportprogramokat	szerveztek,	röplabda-	és	focibajnokságot	rendeztek.	

4.	A	pandémia	miatt	háttérbe	szorult	programok	közé	sorolhatjuk	a	színházi	nevelést.	A	tanév	során	Radics	
Ágnes	 mesterpedagógus	 szervezte	 a	 színházi	 programok	 elosztását.	 A	 diákság	 részt	 vehetett	 –	 ősszel	 és	
tavasszal	–	a	LEP	program	keretein	belül	meghirdetett	előadásokon,	a	Janus	Alapítványon	keresztül	támogatott	
Pécsi	Nemzeti	Színház	több	előadásán,	az	Escargo	Hajója	Színházi	Nevelési	Szövetkezet	tantermi	előadásain	
vagy	az	iskola	falain	belül	megszervezett	rendhagyó	irodalmi	órákon.	Színesítette	még	a	színházi	nevelést	
a	 Tandem	 Színház	 tantermi	 előadása,	 valamint	 Frank	 Ildikó	 német	 nyelvű	 felolvasószínháza.	 Az	 előadások	
után	a	látott	színdarab	feldolgozása	segítette	a	színdarabok	megértését,	a	témához	kötődő	érzékenyítést. 

 Ezt	a	területet	egészítette	ki	az	Apolló	Mozi	által	meghirdetett	moziműsor	ajánlója,	melyből	néhány	osztály	
kedvezményes	áron	mozifilmet	nézhetett.	A	gyerekek	számára	a	„Csapda	a	neten”	c.	film	megtekintése	az	
internethasználat	 veszélyeire	 hívta	 fel	 a	 figyelmet.	 Az	 előadás	 után	 Herczog	 Tímea	 iskolai	 szociális	 segítő	
érzékenyítő	foglalkozáson	tárgyalta	meg	a	filmet	az	érintett	osztályokkal.

A	 Lázár	 Ervin	 Program	 keretében	 meg	 kell	 még	 említeni,	 hogy	 a	 tavasz	 folyamán	 több	 osztály	 volt	
múzeumlátogatáson.	Áprilisban	fakultatív	programként	a	végzős	osztályok	a	Terror	Házát	vagy	a	Holokauszt	
Emlékközpontot	látogatták	meg.

5. Új	programok	megvalósulása.	Az	elmúlt	két	évben	a	járványügyi	intézkedési	terv	miatt	a	szülőkkel	való	
személyes	kapcsolattartásra	csak	korlátozott	formában	kerülhetett	sor.	A	szülői	értekezletek,	a	fogadóórák	
online	 módon	 szerveződtek,	 a	 Szülők-nevelők	 bálját	 már	 második	 éve	 nem	 tudjuk	 megrendezni.	 Ennek	
a	 helyzetnek	 a	 javítását	 szolgálta	 az	 I.	 Janus	 gyalogtúra	 program,	 ahol	 a	 szülők,	 a	 diákok	 és	 a	 tanárok	
személyes	találkozása	jöhetett	 létre.	A	Mecseken	egy	15	km	hosszú	gyalogtúra,	közel	200	fő	részvételével	
valósult	 meg	 október	 közepén,	 melyet	 egy	 közös	 ebéddel	 zártunk	 a	 Mandulásban.	 A	 túra	 jól	 szolgálta	 az	
összekovácsolódást,	a	résztvevők	nagy	száma	pedig	az	együttlét	iránti	igényt	igazolta.	

6. Hagyományos	iskolai	programok	keretein	belül	a	„Csapatépítő	tréning”	a	bejövő	új	osztályaink	diákjait	
segítette	az	egymással	való	megismerkedésben.	

A	„Szecskaavató”	megszervezésében	és	lebonyolításában	a	DÖK	elnöksége	meghatározó	szerepet	játszott.	
Az	avatás	után	játékos	sportvetélkedőt	szervezett,	majd	zárásként	kb.	70-80	fő	részvételével		fergeteges,	jó	
hangulatú	discóval	zárta	a	programot.	

A	 „Zene	 világnapját”,	 október	 1-én	 Kotáncziné	 Vajda	 Ildikó	 tanárnő	 szervezte	 meg,	 minden	 szünetben	
emlékeztetve	a	diákságot	a	zene	jelentőségére.	

Novemberben	rendeztük	meg	a	hagyományos	„Janus	Night”	elnevezésű	programot.	A	rendezvényen	több	
mint	240	diák	vett	részt,	ami	az	iskola	történetében	egyedülálló.	A	szervezésben	kiemelkedő	szerepet	vállalt	
a	DÖK,	de	emellett	több	szülő	is	tartott	tudományos	előadást	és	interaktív	foglalkozást.	Sajnos	a	pandémia	
ismét	közbeszólt,	mivel	a	program	része	szokott	lenni	az	éjszakai	benti	alvás	is,	de	ezt	most	az	iskolavezetés	
nem	 látta	 kivitelezhetőnek.	 Összességében	 látványos,	 a	 tudomány	 több	 területét	 bemutató	 programokon	
vettek	részt	a	diákok,	akik	28	előadó	színvonalas	és	érdekes	előadásait	hallgathattak	meg.		Szalagavató	bált	
nem	tartottunk,	de	a	szalagtűző	rendezvényt	a	tervezett	 időpontban,	a	 járványügyi	előírások	betartásával	
sikerült	megszervezni	és	zökkenőmentesen	lebonyolítani.	

A	 tradicionális	 „Karácsonyi	 hangverseny”	 az	 ünnepváró	 programunk.	 Iskolánk	 diákjai	 és	 tanárai	 zenés	 és	
prózai	műfajokban	szerepeltek	a	Jézus	Szíve	templomban,	nagy	sikert	aratva	a	közel	300	fős	közönség	előtt.	
Ezek	a	programok	minden	esetben	az	iskola	szereplőinek	kohézióját	erősítették	a	félév	során.

Sajnos	a	januárra	tervezett	hagyományos	sítábort	és	az	április	hónapra	tervezett	Szülők-nevelők	bálját	a	
járványügyi	intézkedések		miatt	le	kellett	mondani.

Márciusban	 a	 Művészetek	 hete	 c.	 programunkat	 bonyolítottuk	 le	 Albóci	 Gabriella	 és	 Kotáncziné	 Vajda	
Ildikó	 tanárnők	 közreműködésével.	 A	 rendezvény	 a	 Képzőművészeti	 kiállítás	 megnyitójával	 indult,	 itt	 a	
rajzban	legtehetségesebb	tanulók	grafikáit,	rajzait,	festményeit	 láthatta	az	érdeklődő	közönség.	A	hetet	a	
Bemutatkozunk	c.	gálaműsor	zárta,	amelyen	azok	a	tehetséges	diákok	vettek	részt,	akik	a	későbbiekben	a	
Helikoni	Ünnepségek	országos	bemutatóján	szerepeltek.	

Ebben	a	hónapban	a	magyar	munkaközösség	szervezésében	a	diákköltők,	diákírók	bemutatkozására	is	sor	
került.
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7.	Az	osztályfőnöki	órák	támogatása.	Néhány	osztályfőnök	problémaként	vetette	fel,	hogy	az	előző	tanévben	
osztályában	a	tanulók	nem	tartották	be	az	internethasználat	etikai	szabályait.	Első	körben	az	osztályfőnököket	
kérte	 az	 iskolavezetés,	 hogy	 beszéljenek	 az	 osztályfőnöki	 órákon	 az	 etikus	 internethasználat	 szabályairól.	
Másodsorban	 kérte	 minden	 szaktanártól,	 hogy	 a	 szaktárgyi	 óráján	 ő	 is	 	 tegye	 ezt	 meg.	 Az	 iskolavezetés	
bevont	 belső	 és	 külső	 körben	 felkért	 szakembereket	 is.	 Az	 iskola	 nevelési	 munkáját	 segítő	 Herczog	 Tímea	
iskolai	szociális	segítőként	ment	be	osztályfőnöki	órákra,	míg	a	Baranya	Megyei	Rendőrfőkapitányságot	az	
iskolavezetés	kereste	meg,	hogy	megfelelő	szakembert	adjon	a	téma	feldolgozásához,	kezeléséhez.	Továbbá	
az	 iskolavezetés	 az	 őszi	 szülői	 értekezleten	 kérte	 az	 osztályfőnököket,	 hogy	 tájékoztassák	 a	 szülőket	 a	
felmerült	problémákról,	azok	lehetséges	következményeiről,	 illetve	kérjék	a	szülői	kontrollt	 is.	Ezen	kívül	az	
iskola	a	drogprevenció	témakörében	kért	még	előadót	a	rendőrségtől.	

A	pályaorientációt	segítő	foglalkozások	is	két	szálon	futottak	a	munkaterv	cél-	és	feladat-	rendszerében.	
Egyrészt	belső	körben	az	iskolavezetés	az	érettségi	jelentkezéssel,	valamint	a	felvételivel	kapcsolatban	tartott	
tájékoztatókat	 az	 érintett	 évfolyamok	 diákjainak	 és	 szüleinek.	 Másrészt	 a	 „Továbbtanulási	 börze”	 program	
adott	lehetőséget	a	11.	és	12.	évfolyamos	diákok	számára	tartott	online	tájékoztatókon,	ahol	a	volt	öregdiákok	
mondták	el	a	legfontosabb	tudnivalókat	a	saját	egyetemükkel	kapcsolatban.	Ezen	rendezvényen	180	tanuló	
vett	részt.	

Az	EDUCATIO	Kiállítás	rendszeres	résztvevői	vagyunk	évek	óta.	Leginkább	a	10.	évfolyam	számára	ajánljuk,	
sajnos	az	idei	évben	a	csoportos	felutazást	nem	tudtuk	megvalósítani	a	járványgörbe	emelkedése	miatt,	de	
egyéni	részvételre	lehetőséget	adtunk.	

Új partnerünk	 lett	 a	 Matthias	 Corvinus	 Collegium.	 Tavaly	 tavasszal	 keresett	 meg	 minket	 a	 dél-dunántúli	
régió	koordinátora,	hogy	ismertesse	az	iskola	diákjai	számára	a	középiskolai	programot.	Jelenleg	14-15	tanuló	
rendszeres	résztvevője	a	szervezett	programnak..

8.	 A	 nevelési	 tervhez	 tartozik	 Herczog	 Tímea	 szociális	 területen	 nyújtott	 segítsége.	 Az	 év	 során	 külön	
időpontban	egyeztetett	egyéni	vagy	csoportos	foglalkozásokat	tartott	azon	diákok	számára,	akik	erre	igényt	
tartottak,	 vagy	 rászorultak	 a	 segítségre.	 A	 foglalkozások	 a	 következő	 témákat	 érintették:	 szorongás,	 a	
stresszkezelés	nehézségei,	önbizalomhiány,	a	tanulók	beilleszkedésének	nehézségei,		tanulási	technikák.	

Összegezve:	 a	 munkatervben	 a	 nevelési	 feladatok	 tervezett	 tevékenységeit	 áttekintve	 	 a	 programok	
sikeresen	 megvalósultak,	 jól	 szolgálták	 a	 diákélet	 élénkítését,	 erősítették	 az	 osztályközösségeket.	 Örülünk	
annak,	hogy	a	régi	rendezvényeink	mellett	hagyományteremtő	új	programokat	is	sikerült	megvalósítani	az	
iskolának,	ami	tovább	erősíti	az	iskola	közösségét.	

Alma	mater	»«	Ilyen	volt	a	2021/22.	évi	tanév 25
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Az eseménynaptár szerint

AUGUSZTUS

25. Nevelőtestületi	értekezlet

26. Javító-	és	osztályozó	vizsgák

31. Közösségépítő	foglalkozásokat	tartottunk	a	7.	C,	7.	D,	9.	A	és	9.	B	osztályok	számára.

SZEPTEMBER

1.	

Tanévnyitó	ünnepély

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

2.	 Tűz-	és	balesetvédelmi	oktatás

14. Nevelőtestületi	értekezlet

21. Szülői	értekezlet	valamennyi	osztály	számára.	A	Szülői	Munkaközösség	értekezlete.

24. Szecskaavató

25. Négyosztályos	(beiskolázási)	nyílt	nap	

27. Színházi	nevelés:	a	Jónás könyve	c.	előadás	a	12.	CD	osztályok	számára	(tantermi színház)

   7.C

   9.A

   7.D

   9.B

   Pillanatképek a szecskaavatóról
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OKTÓBER

1. A	Zene	világnapján	diákjaink	koncerteket	adtak	a	folyosókon,	a	nagyszünetben	közösen	énekeltünk	
az	udvaron.

2. Hatosztályos	(beiskolázási)	nyílt	nap.

4. Francia	nyelvi	mérés	a	9.	évfolyamon	(kompetenciamérés	az	Oktatási	Hivatal	felkérésére).

5. A	Tanítónő	c.	előadást	tekintették	meg	az	érdeklődő	diákok	és	tanárok	a	Pécsi	Nemzeti	Színházban.

6.

Az	 aradi	 vértanúkra	 Herner	 Mihály	 tanár	 úr	 emlékezett	 a	 hangoson	 keresztül.	 A	 bejáratnál	
installációt	készítettek	a	diákok.	

Írásbeli	próbanyelvvizsga	angol	nyelvből.

Az	iskolai	népdaléneklési	versenyen	bemutatkoztak	tehetséges	diákjaink.

8.

Vida	 Kamilla,	 iskolánk	 egykori	 tanulója	 mutatta	 be	 a	 Konstruktív	 bizalmatlansági	 indítvány	 c.	
verseskötetét.	Kamillával	Radics	Ágnes	tanárnő	beszélgetett. 

Hatosztályos	előkészítők	kezdete	az	általános	iskolai	diákok	számára	matematikából	és	magyar	
nyelvből.	Iskolánk	pedagógusai	heti	rendszerességgel	jelenléti	és	online	foglalkozásokat	tartottak	
az	általános	iskolai	tanulóknak.

11. Írásbeli	próbanyelvvizsga	német	nyelvből.

13. Drogprevenciós	foglalkozás	a	Pécsi	Rendőrkapitányságon	a	10.	A	és	a	11.	B	osztályok	számára.

14. Drogprevenciós	foglalkozás	a	Pécsi	Rendőrkapitányságon	a	7.	C	és	a	8.	C	osztályok	számára.

15.

Drogprevenciós	foglalkozás	a	Pécsi	Rendőrkapitányságon	a	9.	C	és	a	11.	A	osztályok	számára.

A	9.	A	osztály	megtekintette	az	internetes	zaklatásról	szóló	Csapda	a	neten	c.	filmet	az	Apolló	
Moziban.

16.
I.	Janus	Gyalogtúra.	Útvonal:	Tettye	–	Dömörkapu	–	Kisrét	–	Misina	–	Mandulás	(ebéd)–	Mecsek	
kapu	-	Pálosok	–	Tettye.

https://januspecs.hu/2021/10/21/i-janus-gyalogtura-2021/ 

18.

Az	érettségi	vizsga	őszi	vizsgaidőszakának	kezdete.	Az	írásbeli	vizsgák	október	18	-	26.	között	
zajlottak.	 A	 HVG	 által	 megjelentetett	 100 legjobb gimnázium	 rangsorában	 a	 Pécsi	 Janus	
Pannonius Gimnázium az 53. helyet	 érte	 el.	 A	 helyezés	 számításakor	 a	 2019.	 évi	 országos	
kompetenciamérés	és	a	2020.	évi	rendes	érettségi	vizsgák	eredményeit	vették	figyelembe.

19. A	11.	D	osztály	megtekintette	az	internetes	zaklatásról	szóló	Csapda	a	neten	c.	filmet	az	Apolló	
Moziban.	

20. A	janusista	diákok	absztrakt	formákat	ábrázoló	alkotásaiból	készült	installáció	díszítette	az	I.	
emeleti	folyosót.

   Zene Világnapja

Radics Ágnes  és Vida Kamilla

    I. Janus Gyalogtúra

     Installáció

   Aradi vértanúk napja
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OKTÓBER

21.
Drogprevenciós	 foglalkozás	 a	 Pécsi	 Rendőrkapitányságon	 a	 12.	 C	 osztály	 számára.	 A	 9.	 A	
osztály	angolosai	saját	készítésű	sütiket	kínáltak	angolórán,	Halloween	jelmezbe	öltöztek,	és	
dekorációt	készítettek.

22.
Iskolai	 ünnepély	 és	 megemlékezés	 az	 1956.	 évi	 forradalom	 és	 szabadságharc	 hőseire.	 A	
műsort	Lehőcz	Róbert	tanár	úr	állította	össze.	A	11	–	12.	évfolyam	diákjainak	egy	csoportja	a	
PTE	KTK	által	szervezett	Pénzügyi	Tudatosság	Napon	vett	részt.

Őszi	szünet	október	25	-	29.	között

    Halloween a Janusban

    Márton-nap (Martinstag)

NOVEMBER

1. Munkaszüneti	nap.

2.

A	8.	C,	D	osztályok	megtekintették	az	internetes	zaklatásról	szóló	Csapda	a	neten	c.	filmet	az	Apolló	
Moziban.	

Fogadóóra	a	7-12.	évfolyamok	számára.

3.

Drogprevenciós	foglalkozás	a	Pécsi	Rendőrkapitányságon	a	8.	D	és	a	12.	B	osztályok	számára.

Fejér	Lipót	Matematikaverseny	(megyei	forduló).	

Megyei	matematikaverseny	(6.	és	8.	évfolyamos	általános	iskolai	tanulóknak)

A	Terror	c.	előadást	tekintette	meg	10.	D	osztály	a	Pécsi	Nemzeti	Színházban.

4.

A	középiskolai	hangversenybérlet	előadása	a	Kodály	Központban.	Műsor:	Vivát	Bacchus	-	Trubadúr	
show.	A	7.	C	és	7.	D	osztályok	vettek	részt	az	előadáson.

 Megyei	angol	és	német	nyelvi	verseny	(8.	évfolyamos	általános	iskolai	tanulóknak).

A	Terror	c.	előadást	tekintette	meg	10.	D	osztály	a	Pécsi	Nemzeti	Színházban.

5.
Drogprevenciós	foglalkozás	a	Pécsi	Rendőrkapitányságon	a	10.	C	és	a	11.	D	osztályok	számára.

A	7.	CD	osztályok	megtekintették	az	internetes	zaklatásról	szóló	Csapda	a	neten	c.	filmet	az	Apolló	
Moziban.

8.

Az	érettségi	dolgozatok	megtekintése.

A	 11.	 A	 osztály	 megtekintette	 az	 internetes	 zaklatásról	 szóló	 Csapda	 a	 neten	 c.	 filmet	 az	 Apolló	
Moziban.

9. Drogprevenciós	foglalkozás	a	Pécsi	Rendőrkapitányságon	a	9.	B	osztály	számára.

11.
Márton-nap	 (Martinstag)	 a	 Janusban.	 A	 7.	 és	 8.	 évfolyamok	 németesei	 Márton-napi	 dekorációt	
készítettek,	 megismerték	 Szent	 Márton	 történetét,	 majd	 a	 hagyományhoz	 híven	 zsíros	 kenyeret	
ettek	hagymával,	miközben	dalokat	hallgattak.

(Folytatás	a	következő	oldalon)
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NOVEMBER

11.

„Pilinszky	és	én”	zenés-irodalmi	előadás	a	Petőfi	Irodalmi	Ügynökség	támogatásával	a	11.	évfolyam	
számára.

https://januspecs.hu/2021/11/15/pilinszky-es-en-c-zenes-irodalmi-eloadas-a-janusban/

12.

Továbbtanulási	Börze	–	a	pályaválasztást	segítő	rendezvényen	a	jelenleg	felsőoktatásban	tanuló	
janusista	öregdiákjaink	mutatták	be	képzésüket.

A	Budapesti	Műszaki	Egyetem	Villamosmérnöki	és	Informatikai	Karának	„Nyitott	laborok	délutánján”	
jártak	a	műszaki	pálya	iránt	érdeklődő	9.	évfolyamos	diákok.

https://januspecs.hu/2021/12/01/a-budapesti-muszaki-egyetemen-jartunk/

17.
Fermentálás	-	Dr.	Ghislaine	Mayer	(a	Manhattan	College	oktatója,	Fulbright	vendégprofesszor)	angol	
nyelvű	előadása	a	11.	évfolyam	számára.	A	program	az	American	Corner	Pécs	együttműködésével	
valósult	meg.

18.

Bronx	 -	 Dr.	 Ghislaine	 Mayer	 (a	 Manhattan	 College	 oktatója,	 Fulbright	 vendégprofesszor)	 angol	
nyelvű	előadása	a	11.	évfolyam	számára.	A	program	az	American	Corner	Pécs	együttműködésével	
valósult	meg.

https://januspecs.hu/2021/11/18/dr-ghislaine-mayer-eloadasa/

19.

Janus	 Night	 –	 A	 tudományos	 és	 ismeretterjesztő	 előadásokon,	 interaktív	 foglalkozásokon	 és	 a	
Diákönkormányzat	programjain	vehettek	részt	az	érdeklődő	diákok.	

https://januspecs.hu/2021/11/26/janus-night-beszamolo/

21. Narrativárium	–	színházi	nevelési	program.

22.
A	megyei	versenyek	(angol	és	német	nyelvek,	matematika)	eredményhirdetése.	

https://januspecs.hu/2021/11/22/megyei-versenyek-eredmenyhirdetese-2021-2022/

23.
A	Fejér	Lipót	Matematikaverseny	eredményhirdetése.

https://januspecs.hu/2021/12/03/fejer-lipot-matematikaverseny-eredmenyhirdetes-2021/

23-26.
Középszintű	 szóbeli	 érettségi	 vizsgák	 az	 előrehozott	 érettségi	 vizsgára	 jelentkezett	 tanulók	
számára.

25.
A	 12.	 D	 osztály	 megtekintette	 a	 Málenkij	 robot	 c.	 kiállítást	 a	 Vasváry-házban	 (Janus	 Pannonius	
Múzeum	Történeti	Osztályának	programja).

26.
A	11.	C	osztály	megtekintette	az	 internetes	zaklatásról	szóló	Csapda	a	neten	c.	 filmet	az	Apolló	
Moziban.	

29. Hatosztályos	online	felvételi	tájékoztató

„Pilinszky és én” zenés-irodalmi előadás

    Látogatás a BME-n

    Dr. Mayer előadása

    Janus Night    A SZTE TTIK kutatóiskolája
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DECEMBER

 

A	 Rotary	 Club	 Pécs	 az	 Advent	 időszakában	 minden	 nap	 megjutalmaz	 egy	 pécsi	 középiskolai	
diákot.	Halmos	Adél	11.	D	osztályos	tanuló	részesült	jutalomban	az	országos	drámaversenyen	és	
diákszínjátszóként	elért	eredményeiért,	valamint	publicisztikai	tevékenységéért.

https://www.youtube.com/
watch?v=vEl360aScUg&list=PLlsR50DcWFnNqC4eKYvakqkaBB3TTYjyG&index=4

3. A	Janusban	járt	a	Mikulás.	(Gűth	István	laboráns	élő	zenével	fogadta	a	gimnáziumba	érkezőket,	a	
Diákönkormányzat	szaloncukorral	kedveskedett	társaiknak	és	az	iskola	dolgozóinak.)

4.
Szalagtűző	ünnepély.	A	szalagavató	bál	a	járványhelyzet	miatt	elmaradt.

https://januspecs.hu/2021/12/13/szalagtuzo-unnepely-2021/

6. Felvételi	tájékoztató	a	hatosztályos	gimnáziumi	képzésről.

7. Témanap	az	Európai	Unióról.

8. A	10.	B	osztály	látogatása	a	Bűvösvölgy	Médiaértés-oktató	Központban	(Budapest).

11. Tanítás	nélküli	munkanap	(pályaorientációs	nap).

16.

Karácsonyi	hangverseny	a	Pius-templomban.

https://januspecs.hu/2021/12/13/meghivo-a-karacsonyi-hangversenyre/

https://januspecs.hu/2022/01/07/karacsonyi-hangverseny-2/

17. A	magyar	nyelv	és	irodalom	próbaérettségi	vizsga.

21. Tanítás	nélküli	munkanap.

Téli	szünet	december	22	-	január	2.	Az	első	tanítási	nap:	január	3.

Témanap az Európai Unióról Karácsonyi hangverseny

A Janusban járt a Mikulás Szalagtűző ünnepély - 12. A 

Szalagtűző ünnepély - 12. C 
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JANUÁR

7. A	 Recirquel:	 Kristály	 c.	 mozgásszínházi	 előadás	 előadáson	 vettek	 részt	 a	 8.	 évfolyam	 tanulói	
Budapesten	a	Lázár	Ervin	Program	keretében.

11. Online	igazgatói	tájékoztató	a	felsőoktatási	felvételi	eljárásról	(12.	évfolyam	számára)

17. Online	tájékoztató	a	hat	évfolyamos	képzésről.

21. Az	I.	félév	utolsó	tanítási	napja,	osztályozó	konferenciák.

22. Központi	írásbeli	felvételi	vizsga	(általános	iskolásoknak).

24. A	II.	félév	első	tanítási	napja,	osztályozó	konferenciák.

25. Tájékoztatás	az	előrehozott	érettségi	vizsgáról	a	11.	évfolyam	számára.

28. A meggyőzés művészete c.	workshoppal	járt	nálunk	Katy	Warner	Fulbright	–	vendégprofesszor	az	
American	Corner	Pécs	programjának	keretében.

29.

A	félévi	értesítők	kiosztása.

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

Katy Warner

FEBRUÁR

1. Nevelőtestületi	értekezlet

4. Színházi	nevelés:	a	Tandem	Színház	A	leprikónok	átka	c.	előadását	tekintette	meg	a	8.	évfolyam	a	
Díszteremben	(tantermi	színház).

7. A	Szülői	Választmány	értekezlete.

8. Szülői	értekezlet	(7	-	12.	évfolyam)

10.

Színházi	nevelés:	a	Tandem	Színház	A	leprikónok	átka	c.	előadását	tekintette	meg	a	7.	évfolyam	a	
Díszteremben	(tantermi	színház).	

Spotlight on U.S. Culture and Diplomacy	 c.	 előadás.	 Az	 amerikai	 kulturális	 attasé,	 Shawn	 Kobb	
előadása	a	11.	évfolyam	angolosainak.	Az	American	Corner	Pécs	együttműködésével	valósult	meg	
a	program.

https://januspecs.hu/2022/02/14/spotlight-on-u-s-culture-and-diplomacy/

14.

A	9.	A	osztály	angolosainak	látogatása	az	American	Corner	Pécsnél.	

https://januspecs.hu/2022/02/14/vendegsegben-az-american-corner-pecs-nel/

Online	tájékoztató	a	hat	évfolyamos	képzésről.

15. Az	érettségi	és	felsőoktatási	felvételi	jelentkezés	határideje.

21.

A	 komolyzenei	 válogatón	 zsűri	 választotta	 ki	 a	 Helikoni	 Ünnepségeken	 az	 iskolát	 képviselő	
előadásokat.	 A	 Négy	 Megye	 –	 Fejér	 Lipót	 Matematikaverseny	 eredményhirdetése	 az	 iskola	
honlapján.

https://januspecs.hu/2022/02/21/negy-megye-fejer-lipot-matematikaverseny-
eredmenyhirdetese/

23. A	NAV	tájékoztató	előadása	a	diákmunkáról	a	10.	A	osztály	számára.

Tantermi színházi előadás (Tandem Színház, A leprikónok átka)
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MÁRCIUS

2. 28	pedagógus	polgári	engedetlenségi	akcióban	vett	részt	10:35	után.

3. Táncórák	c.	előadás	a	Pécsi	Harmadik	Színházban	(bérletes	előadás)

4. Múzeumpedagógiai	 foglalkozás	 a	 7.	 D	 osztály	 számára	 a	 Csontváry	 Múzeumban	 a	 Lázár	 Ervin	
Program	támogatásával.

7. Tájékoztató	a	fakultációkról	a	10.	évfolyam	tanulói	és	szüleik	számára	(online	rendezvény).

8. Francia	próbanyelvvizsga.

9.

Egészségnap	 (tudományos-ismeretterjesztő	 előadások,	 interaktív	 foglalkozások,	
sportprogramok	és	véradás)	

https://januspecs.hu/2022/03/11/egeszsegnap-2022/

Osztályénkelési	verseny	(évfolyamonként	osztályok	közötti	vetélkedő)	

https://januspecs.hu/2022/03/11/osztalyeneklesi-verseny/

11.

Iskolai	 ünnepély	 és	 megemlékezés	 1848	 március	 idusára.	 A	 műsort	 összeállította:	 Dancsó	 Beáta	
tanárnő.	

Múzeumpedagógiai	foglalkozás	a	11.	C	osztály	számára	a	Csontváry	Múzeumban.

A	NAV	tájékoztató	előadása	a	diákmunkáról	a	10.	D	osztály	számára.

18.

A	NAV	tájékoztató	előadása	a	diákmunkáról	a	11.	A	osztály	számára.	

A	középiskolai	hangversenybérlet	előadása	a	Kodály	Központban.

(9.A,	B	osztályok	részvételével).	Pedagógussztrájk	22	pedagógus	részvételével.

21-26.

Művészetek	napjai	

Kiállítás	 nyílt	 diákjaink	 képzőművészeti	 alkotásaiból.	 A	 diákok	 alkotásait	 válogatta:	 Albóci	
Gabriella	tanárnő.		

Diákírók,	diákköltők	bemutatkozása.	

https://januspecs.hu/2022/03/22/muveszetek-napjai/	

 (Folytatás	a	következő	oldalon)

Egészségnap

Osztályénekelési verseny

Képzőművészeti kiállítás

Egészségnap
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MÁRCIUS

25.

A	matematika	próbaérettségi	vizsga	a	12.	évfolyam	számára.	

Bemutatkozunk	 iskolai	 gálaműsor	 –	 a	 Helikoni	 Ünnepségeken	 részt	 vevő	 előadások	
bemutatkozása.	

https://januspecs.hu/2022/03/30/bemutatkozunk-2022-marcius-25/	

26. Janus-nap:	iskolai	ünnepély	a	Barbakán-kertben.	Az	ünnepi	műsor	Janus	Pannonius	testi,	lelki	
gyötrelmeit	idézte	fel.	A	műsort	Valusek	Andrea	tanárnő	készítette.	

28.
A	9.	évfolyam	tanulói	számára	biztosított	notebook	és	tartozékainak	átadása.	RRF-1.2.1-2021-
2021-00001	 azonosító	 számú	 „Digitális	 oktatáshoz	 való	 egyenlő	 hozzáférés	 feltételeinek	
biztosítása	a	tanulók	és	a	pedagógusok	számára”	című	projekt.

29.
Fogadóóra	a	7	–	12.	évfolyamok	számára.	

Német	nyelvű	mozi:	Into the Beat - Dein Herz tanzt (Uránia	Mozi)

31.

A	12.	A	osztály	látogatása	a	Terror	Házában	Budapesten.		

Frank	Ildikó	német	nyelvű	felolvasószínháza.	Az	előadás	címe:	Hazám,	Baranya.	

https://januspecs.hu/2022/04/01/frank-ildiko-nemet-nyelvu-felolvasoszinhaza-a-janusban/	

Bemutatkozunk 

Janus-nap

Frank Ildikó

ÁPRILIS

1. A	12.	C	osztály	látogatása	a	Terror	Házában	Budapesten.	

4. A	középiskolai	hangversenybérlet	előadása	a	Kodály	Központban.	(8.CD	osztályok	részvételével).

11.
A	Magyar	Költészet	Napján	a	közös	versmondást	Andok	Zita	tanárnő	vezette,	Sonzogniné	Papp	
Katinka	tanárnő	különleges	versfüzért	készített.	Varga	Vencel	slammer	a	DÖK	meghívására	tartott	
rendhagyó	irodalomórákat.	

11-12.
A	német	nyelvi	csoportokban	interaktív	foglalkozásokkal	várták	a	húsvéti	ünnepet.	

Osztályozó	vizsga	az	előrehozott	érettségi	vizsgára	jelentkezett	tanulók	számára.	

(Folytatás	a	következő	oldalon)

Magyar Költészet Napja

Húsvéti témanap a németórákon 
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ÁPRILIS

12.

Megemlékezés	 a	 holokauszt	 magyarországi	 áldozatairól.	 Lőrincz-Götzer	 Zsófia	 tanárnő	 osztotta	
meg	gondolatait.		

Kovács	Smit	Edit	magyartanár	(Újvidék)	rendhagyó	irodalomórát	tartott	a	9.	A	és	11.	D	osztályoknak.	
(A	Magyarság	Háza	szervezésében,	a	Határtalanul!	pályázat	részeként.)	

https://januspecs.hu/2022/04/12/rendhagyo-irodalomora-3/	

Rendhagyó	irodalomóra	Erdős	Virág	költővel	a	12.	évfolyam	részvételével.	

https://januspecs.hu/2022/04/13/iro-olvaso-talalkozo-erdos-viraggal/	

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

13. Tanítás	nélküli	munkanap.

14–19. Tavaszi	szünet.

21–23.

Helikoni	Ünnepségek	Keszthelyen.	76	tanuló	12	kategóriában	képviselte	iskolánkat.	Az	összesítésben	
az	5.	helyezést	értek	el.	

https://januspecs.hu/2022/04/26/helikoni-unnepsegek-2022/	

21. Tájékoztató	az	érettségi	vizsgáról	a	12.	évfolyam	számára.

22. Osztályozó	konferencia	a	12.	évfolyam	osztályainak.

25-
26. Országos	kompetenciamérés	a	10.	évfolyam	számára	(digitális	mérés).

26. Nevelőtestületi	értekezlet.

28. Zöld	nap

29. Ballagási	 ünnepély	 a	 Barbakán-kertben.	 A	 Janus-díjjal	 és	 az	 Aranykoszorús	 jelvénnyel	
kitüntetett	tanulók,	valamint	az	oklevéllel	jutalmazott	diákok	átvették	kitüntetéseiket.	

Erdős Virág Kovács Smit Edit 

Helikoni Ünnepségek

Ballagás
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MÁJUS

2–20. Írásbeli	érettségi	vizsgák.	

2. Kövek	c.	színházi	előadás	a	7.	C	és	7.	D	osztályok	számára	a	Lázár	Ervin	Program	jóvoltából	(helyszín:	
ANK	Színházterem).

4.
Történelem	osztályvizsga	a	9.	C	és	9.	D	osztályok	számára.	

Országos	kompetenciamérés	(szövegértés,	matematika)	a	8.	évfolyam	számára.	(digitális	mérés)

12. Országos	kompetenciamérés	(természettudomány,	idegen	nyelv)	a	8.	évfolyam	számára.	(digitális	
mérés)	

16–20. Első	idegen	nyelv	osztályvizsga	a	10.	évfolyam	számára	(írásbeli)

23. Magyar	nyelv	osztályvizsga	a	8.	évfolyam	számára.

25, Informatika	osztályvizsga	a	10.	B	számára.

26. Matematika	osztályvizsga	a	11.	A	és	11.	B	osztályok	számára.

27.
Matematika	osztályvizsga	a	10.	C	és	10.	D	osztályok	számára.		

Informatika	osztályvizsga	a	10.	B	számára.

30. A	kijavított	közép-	és	emelt	szintű	érettségi	dolgozatok	megtekintése.	

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

JÚNIUS

A	 Janus	 Diákönkormányzat	 elnökségének	 tisztújító	 választását	 június	 elején	 tartották.	 A	 DÖK	 új	
elnöke	Molnár	Boglárka	11.	C	osztályos	tanuló.

1-9. Emelt	szintű	szóbeli	vizsgák

3.

A	 Nemzeti	 Összetartozás	 Napja.	 Megemlékezés	 a	 trianoni	 békediktátum	 aláírására.	 A	 Zsolnay	
Negyedben	tartott	városi	megemlékezésen	a	9.	C	osztály	képviselte	iskolánkat.	

 

Vezetői	tanfelügyelet.

7-9. Szóbeli	osztályvizsgák	első	idegen	nyelvből	a	10.	évfolyam	számára,	valamint	történelemből	a	11.	
évfolyam	számára.

7-9. Alternatív	napok	a	7	–	11.	évfolyamok	számára.

10. Osztályozó	konferenciák	a	7	-	11.	évfolyamok	számára

13. A	Baranya	Megyei	Kormányhivatal	vizsgabizottságának	működése

14.
Tanévzáró	ünnepély.	

https://januspecs.hu/2022/06/21/tanevzaro-unnepely-2022-06-14/ 

15-17. A	12.	C	és	a	12.	D	vizsgabizottságának	működése.	

20-
22. A	12.	A	és	a	12.	B	vizsgabizottságának	működése.	

23. Beiratkozás	a	2022/23.	évi	tanévben	kezdő	7.	C,	7.	D,	9.	A	és	9.	B	osztályok	tanulói	számára.	

24. Tanévzáró	nevelőtestületi	értekezlet.

JÚLIUS

6	–	12.
Erdei	Vándortábor	a	Bakonyban.	

https://januspecs.hu/2022/07/19/erdei-vandortabor-a-bakonyban/	

AUGUSZTUS

12	-	21. Az	Anatolí	Táncegyüttes	tánctábora.	

29. Javítóvizsgák.

Tanévzáró ünnepély

Erdei Vándortábor
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Szecskaavató
Szecskaavató két szecska, azóta teljes jogú janusista szemével

A	 Janusban	 szeptember	 24-én	 volt	 a	 szecskaavató	 ünnepség.	 	 A	 szecska	 szó	 nem	 csak	 a	 gimnázium	
elsőéves	tanulóját	jelenti,	hanem	apróra	metélt	szalmát,	takarmányt	is.	A	szónak	szláv,	illetve	latin	eredetű:	
szecs=vagdal	(szláv),	sec=vág	(latin).	Remélhetőleg	nem	vágnak	minket	miszlikbe	–	gondoltam	az	iskola	felé	
közeledve.

Éppen	az utolsó	pillanatban	érkeztem	vissza	a	suliba,	ahol	
már	nagy	élet	zajlott.	Óriási	hangzavarban,	nagy	nevetések	
közepette	 vizslatták	 egymást	 a	 különösnél	 különösebb	
jelmezbe	öltözött	osztálytársaim.	Volt	fiú,	aki	lánynak,	volt	
lány,	aki	fiúnak	öltözött.

Felülreprezentáltak	 voltak	 napjaink	 menő	 énekesei,	 de	
akadtak	hagyományosabb	figurák	is.	Más	osztályok	hupikék	
törpikéknek	 ,	 illetve	 szalmakalapos	 turistáknak	 tűntek.	 Az	
osztálytermünkben	 már	 a	 falhoz	 voltak	 tolva	 a	 padok,	 a	
székek	 pedig	 	 körben	 helyezkedtek	 el,	 ezekre	 ültünk	 le,	 a	
szecskáztató	osztály	és	mi.

Feladatok kis csoportokban

Miután	 mindenki	 megérkezett,	 és	 a	 jelmezeket	 is	
megszemlélhettük,	 (egy	 két	 ember	 kifejezetten	 komolyan	
vette	 a	 szecskáztatók	 kívánságait,	 láthattunk	 például	
egy	 műszempillás	 Ariana	 Grandé-t,	 vagy	 kifestett	 arcú,	
feltupírozott	 hajú	 planktont...),	 a	 szecskáztatók	 négy	 fős	
csoportokba	 osztottak	 minket.	 Ezután	 mindenkinek	 be	
kellett	 mutatkozni	 a	 11.-eseknek,	 pár	 vicces	 mondattal	 és	
bókkal	lehetett	igazán	felhívni	magunkra	a	figyelmet.	Csak	a	
bemutatkozás	után	kezdődtek	a	feladatok.	

A	csapatom	első	feladata	az	volt,	hogy	egy	kis	darab	újságpapíron	kellett	táncolnia,	miközben	szólt	a	zene.	
Mindig	kiesett	valaki,	s	ahogy	egyre	kevesebben	lettünk,	csökkent	a	papírméret	is.	Végül	a	legtovább	újságon	
maradó	diák	lett	a	győztes,	aki	maximum	pontot	kapott.	

A	 következő	 feladat	 szerintem	 az	 egyik	 legviccesebbek	 közé	 tartozott:	 kismotoroznunk	 kellett	 egy	 előre	
kijelölt,	kanyargós	pályán	 a	 suliudvaron.	 	 A	 nyerési	esélyt	nagyban	befolyásolta	az	 is,	 hogy	melyik	 motort	
választottuk,	mivel	volt	olyan,	melyet	nagyon	egyszerűen	lehetett	hajtani,	de	akadt	köztük	olyan	is,	amivel	
alig	lehetett	teljesíteni	a	feladatot.		Mindenesetre	szerintem	jól	kitalálták	a	szecskáztatók	:)

Rendezvények, programok
A	harmadik	feladat	a	répaadogatás	volt,	egy	répát	helyeztek	az	első	

ember	térde	közé,	amelyet	(ugyanezzel	a	tartással,	a	kezek	segítsége	
nélkül)	tovább	kellett	adni	a	következő	embernek.	Így	kellett	három	kört	
végigcsinálni,	szerencsére	mi	sikeresek	voltunk.	A	történet	végéhez	az	
is	hozzátartozik,	hogy	az	egyik	osztálytársam	a	feladat	végén	hirtelen	
felindulásból	 úgy	 döntött,	 megeszi	 a	 koszos,	 mosatlan	 répát.	 Nem	
tudtuk	lebeszélni,	de	úgy	tűnt,	igazán	jól	szórakozott	ezen,	és	még	a	
répa	is	ízlett	neki	:)

A	 negyedik	 feladatunk	 során	 vizet	 kellett	 a	 szánkban	 tartani,	
miközben	 vicceket	 meséltek	 nekünk.	 Nem	 volt	 olyan	 nehéz	 kibírni,	
mert	a	nagy	hangzavarban	(	a	teremben	ahol	voltunk,	más	feladatok	
is	zajlottak)	nem	nagyon	hallottunk	sokat,	és	amit	hallottunk	is,	azon	
sem	tudtunk	nevetni...	Egyébként	az	elgondolás	szerintem	jó	volt!	

Az	utolsó	feladatunk,	egy	igen	mulatságos	dolog	volt,	verset	kellett	írnunk	úgy,	hogy	minden	sor	rímeljen,	
és	öt	megadott	szó	(a	küklopsztól	elkezdve	a	paralízisig	minden	volt)	szerepeljen	a	műben.	Tíz	percünk	volt	a	
versírásra,	ami	éppen	elég	egy	tökéletesen	értelmetlen,	de	annál	inkább	viccesebb	mű	létrehozására.

Nagyon jól szórakoztunk mi is, és szerintem a szecskáztatók is! 
Köszönjük szépen a jól kitalált, poénos feladatokat.

,,A várva várt pillanat”:  az avatás

Miután	eleget	tettünk	a	szecskáztatók	kívánságainak,	és	elvégeztük	a	csoportos	feladatokat,	kezdődhetett	
a	 nap	 legfontosabb	 eseménye:	 az	 avatás.	 A	 négy	 bejövő	 osztály	 tagjai	 felálltak	 az	 iskola	 udvarának	 apró	
focipályájára,	minden	társaság	egy	sorba.	Ezután	elismételtünk	egy	poénos,	ugyanakkor	mégis	komolynak	
ható	 avatóbeszédet,	 minden	 egyes	 mondatot	 szó	 szerint.	 Nagyon	 élveztük!	 (:	 Miután	 megígértük,	 hogy	
a	 végzősöket	 mindig	 előre	 engedjük	 a	 büfénél,	 és	 elmondtuk,	 hogy	 minden	 WC	 -használat	 után	 csak	 két	
papírtörlőt	használunk,	továbbá	megesküdtünk	arra	is,	hogy	hűek	leszünk	az	iskolához,	amíg	a	halál,	vagy	az	
érettségi	el	nem	választ,	feltűzték	ránk	a		kitűzőket,	amit	mindenki	a	saját	szecskáztatójától	kapott	meg.	Ettől	
a	perctől	fogva	igazi	januszistákká	váltunk.		Mindenki	örömmel	vette	tudomásul	ezt	a	hihetetlen,	ám	felemelő	
tényt.	(:	

Sorversenyek, kvízjáték

A	feladatok	után	az	udvaron	gyűltünk	össze,	és	az	előbbiekben	legeredményesebb	lány	és	fiú	megkapta	a	
szecskakirálynő,	illetve	szecskakirály	címet.	Ők	elkezdtek	táncolni	egy	tizenegyedikes	fiúval	és	lánnyal,	viszont	
utána	többen	is	kedvet	kaptak	a	tánchoz,	így	egyre	zsúfoltabb	lett	a	,,táncparkett”.	

Miután	 már	 minden	 osztály	 megérkezett	 az	 udvarra,	 kezdetét	 vette	 az	 osztályok	 közötti	 sorverseny.	 A	
feladatokhoz	 nem	 volt	 szükséges	 az	 egész	 osztály,	 hanem	 minden	 feladathoz	 elmondták,	 hogy	 hány	 főt	
igényel,	így	mindig	ki	kellett	választani	pár	embert.	Sokan	nagyon	beleélték	magukat	a	játékba,	és	hangosan	
buzdították	az	éppen	versenyző	osztálytársaikat.	A	sorverseny	feladatai		kreatívak	voltak.	Az	egyik	feladatban	
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pingpong	 labdát	kellett	a	pályán	végigfújni,	de	volt	olyan	 is,	hogy	a	hátán	kellett	vinni	a	versenyzőnek	az	
osztálytársát	a	pálya	végéig,	ott	cseréltek,	és	visszafelé	ő	volt	az	utas.	A	sorverseny	után	a	négy	új	osztály	
négy	kört	alkotott	a	sportpályán,	és	minden	osztályból	elhívtak	egy-egy	embert,	akinek	akkor	még	nem	tudtuk,	
hogy	mi	lesz	a	feladata.	Megfogtuk	egymás	kezét,	és	megkértek	bennünket	arra,	hogy	gabalyodjunk	össze,	
amennyire	csak	tudunk.	Ezek	után	előjött	minden	osztályból	az	az	ember,	aki	a	játék	elején	elment,	és	most	
az	a	feladat	szakadt	a	nyakába,	hogy	kibogozza	az	osztályt,	anélkül,	hogy	bárki	elengedné	az	eredeti	körben	
mellette	álló	kezét.	Szerencsére	a	mi	osztályunknak	hamar	sikerült	megoldani	a	feladatot,	és	nemsokára	már	
újra	egy	körben	álltunk.	

	A	sorverseny	után	következett	az	osztályok	közötti	kvízjáték.	A	7.	C,	7.	D,	9.		A	és	9.	B	osztályok	a	sportpálya	
négy	sarkában	ültek	 le	kört	alkotva.	Először	kaptunk	egy	tollat	és	egy	papírt,	 rajta	kérdésekkel,	amiket	az	
osztály	 közösen	 megbeszélt,	 és	 ráírta	 a	 válaszokat.	 A	 kérdések	 az	 iskolánkról	 szóltak.	 Utána	 négy	 kártyát	
kaptunk,	minden	kártya	különböző	színű	volt,	és	mindegyiken	más-más	betű	szerepelt	(A,B,C,D).	Kérdéseket	
olvastak	 fel	 nekünk	 négy	 válaszlehetőséggel,	 és	 mi	 az	 osztályon	 belül	 egymás	 szavába	 vágva	 érveltünk	 a	
szerintünk	helyes	válasz	mellett.		Miután	közös	nevezőre	jutottunk	(ez	nem	volt	mindig	könnyű),	egy	ember	
feltartotta	 az	 osztály	 által	 helyesnek	 vélt	 válaszhoz	 tartozó	 betűkártyát.	 Ezek	 a	 kérdések	 is	 a	 Janus-szal	
voltak	kapcsolatosak.	Az	egyik	kérdés	az	volt,	hogy	mikor	kezdte	tanulmányait	Dibusz	Dénes	az	iskolában,	a	
választ	maga	a	magyar	válogatott	kapus	adta	meg	hangüzenetben.

A diákok kedvence: A diszkó
A feladatok, az avatás és a sorversenyek után kezdődhetett a nap fénypontja, a Diszkó! 

A	program	fél	hétkor	kezdődött,	nyolcig	vagy	fél	tízig	lehetett	maradni,	de	közben	sajnos	nem	lehetett	kimenni.	
A	helyszín	a	díszterem	volt,	mind	a	három	termet	egybenyitották,	így	jó	nagy	hely	maradt	a	táncolásra.	Az	
osztályom	nagy	része	maradt	a	programon,	kíváncsian	vártuk,	mi	sül	ki	ebből.	Az	első	tíz-húsz	percben	mindenki	
inaktívan	üldögélt,	telefonozott,	vagy	beszélgetett,	hogy	,,na,	mi	lesz	már,	nem	kezdődik”?	Szerencsére,	amint	
lekapcsolták	a	villanyt,	és	felhangosították	a	zenét,	pár	bevállalós	tizenegyedikes	után	nagyrészt	mindenki	
elkezdett	táncolni.	A	diákok	köröket,	párokat	alkottak,	így	senki	sem	maradt	egyedül.	Ismert,	menő	zenéket	
játszottak	 le,	és	ahogy	mindenki	egyre	 jobban	belelendült	a	bulizásba,	és	egyre	hangosabban	énekeltünk,	
valamint	ugráltunk	a	teremben	(ami	eredetileg	tilos	volt,	ez	épület	kora	és	állapota	miatt),	annál	inkább	jól	
éreztük	magunkat.	Egyszer	csak	a	DJ	bekiabálta,	hogy	just	dance	következik,	amit	mindenki	hangosan	ordítva,	
nagy	ovációval	fogadott.	Beálltunk	egymás	mellé,	és	énekelve	utánoztuk	a	kivetítőn	táncoló	embereket.	Talán	
ez	volt	az	est	legjobb	része,	ahogy	mindenki	egyszerre	mozdulva	táncolt,	és	a	jobbnál	jobb	zenéket	üvöltve	
élveztük	a	partyt.		

Köszönet a DÖK-nek ezért a hatalmas buliért, amit a nap végén szerveztek, 
szerintem mindenkinek nagyon tetszett! (: 

A	programok	összességében	jól	szervezettek	voltak,	a	különböző	események	között	nem	voltak	üresjáratok,	
minden	perc	kitöltöttek	valamilyen	játékkal,	a	diszkó	is	nagy	sikert	aratott.	Úgy	gondolom,	hogy	a	szecskáztatóról	
a	legtöbb	volt	szecska	kellemes	emlékekkel	tért	haza	azon	a	szeptemberi	estén.

                                                                                                

Ember Lola, Fekete Fanni, 9. A

Szecskaeskü

Én, (mindenki a saját nevét mondja) esküszöm, hogy második otthonomhoz, 
 a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumhoz és szecskáztatóimhoz hű leszek.

Reggelente sosem kések, de ha kések is, mindig jókedvű leszek. 

Janus térdét pedig az aktuális járványügyi szabályok szerint kézzel  
vagy csak képzeletben megsimogatom.

Az iskolai értékeit óvom, nem szemetelek, és nem rongálok. 

Tanáraimmal tisztelettudóan, diáktársaimmal emberségesen viselkedek. 

Természetes szükségleteim elvégzése után kezet mosok, 
és maximum 2 kéztörlőt használok.

A büfében nem tolakodok, a végzősöket előre engedem a sorban,  
majd Judit néninek Szép napot kívánok. 

A folyosón a KRESZ szabályai szerint a jobb oldalon, türelmesen közlekedek.

Fogadom továbbá, hogy iskolámhoz hű leszek betegségben, egészségben, 
karanténban, jóban, rosszban, míg az érettségi vagy a halál el nem választ. 

Janus engem úgy segéljen!
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Újoncszemle kicsit másképp

Az elmúlt hetekben „első benyomásokat” gyűjtöttek tanáraink bejövő társainktól,  a 7. C, 
7. D, 9. A és 9. B osztály tanulóitól. Leveleikben megfogalmazták, mik a szimpatikus, illetve 
a kevésbé szimpatikus dolgok, tárgyak és tényezők iskolánkban, illetve min változtatnának, 
továbbá hogyan élték meg az első heteket iskolánk falai közt. Következzen most ezekből egy 
zanzásított összeállítás!

Kezdjük a pozitív dolgokkal. Amit szinte mindenkinél olvashattam, az az, hogy milyen jó az 
új osztályközösség, és milyen hamar új barátokra leltek újonctársaink. Ennek szívből örülök, 
és kívánom, hogy rengeteg életre szóló barátságot kössetek mind az évfolyamotokon, mind 
azon kívül. Ezen kívül sokan említették a tanárok jószívűségét és hozzáértését, hogy mennyire 
élvezhetőek és érdekesek az órák. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a diákok eredményei és 
általános „boldogsága”. Igen, ezt is mind a kicsik írták: „…sosem értettem még meg ilyen gyorsan 
a matekot.” és „nagyon élvezem a földrajzórákat”, vagy „a tanárok nagyon energikusak, tudják, 
mit csinálnak”. 

Sokan kiemelték a büfét, hogy mennyi mindenhez és relatív olcsón lehet hozzájutni, mi szem-
szájnak ingere. Biztosan Judit néni is meggyőzött titeket, hiszen rengetegszer olvashattam 
ehhez hasonló sorokat: „Judit néni a legcukibb teremtés az egész iskolában.” Hadd áruljak el 
egy titkot: az egekbe magasztalt rántotthúsos szendvicset nem véletlen hívtuk régen janusos 
bigmeknek (szabadalom miatt még így is írtuk). 

Voltak megosztó dolgok is, mint például a tesiórák kérdése. Rengetegen örülnek a külsős 
plusz tesinek, a tollasnak és az úszásnak, ugyanakkor majdnem ugyanekkora arányban vannak 
azok, akik ennek nem látják értelmét. Ennek ellenére szinte kivétel nélkül említette mindenki a 
tesiterem méretét, ami sajnos egy igazi ez van eset. Mindannyian nagyobb tesitermet szeretnénk, 
és külön bejáratú öltözőket, de ez az épület struktúrája miatt ez szinte megoldhatatlan, vagy 
ha meg is oldható, a végén egy sok nullás számlára számíthatnánk. A külsős tesik azért vannak, 
hogy ne legyünk mindig a pici terem rabjai, és hogy változatosságot csempésszenek az iskola 
sportéletébe. Ezen felül felmerült a csengő problémája is. Egyesek dicsérték, még a döntő 
többség szerint le kellene cserélni a csengő hangját. Erről mindenképpen konzultálunk a DÖK-
kel és az igazgatósággal.

Majdnem minden levélben ott szerepelt a túl korai kezdés, (egyetlen egy olyan került a 
kezembe, ahol valaki pont az ellenkezőjét kérte, kezdjünk még korábban). Erről régebben készült 
az iskolában felmérés is: akkor a tanulók túlnyomó része azt nyilatkozta, hogy jobb az eredeti, 
7.40-es kezdés, hiszen így korábban végzünk, és több szabadidőnk marad délután. 

A zene világnapja

Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét  
A zene világnapjává nyilvánította.

Ebből az alkalomból iskolánk idén is szervezett programokat. Az idei koncepció szerint a 
szünetekben diákok előadásában hallhattunk különböző hangszeres bemutatókat a földszinten, 
a 2. emeleten, valamint a dísztermek előtt. Hallhattunk többek között trombita-, fuvola-, 
klarinét- és zongorajátékot is. A nagyszünetben az udvaron az Illés-együttes ikonikus slágerét, 
az Újra itt van a nagy csapatot, a Mi vagyunk a Grundot, valamint a Ha jó a kedved című dalt 
közösen énekeltük. Meghallgattuk Bogos Boglárka előadásában a Mozart musical Forog a tánc 
című dalát. Délután DJ Zalánovics és DJ Tonka retró és mai slágerekkel dobták fel a hangulatot. 

Temérdek panasz érkezett a folyosók szűkösségére. Nézhetjük ezt máshogy is, a kedves, 
segítőkész - melyet olyan sokat emlegettek az irományokban - közösség létszáma 600 főre rúg, 
így nem a folyosók szűkek, csak mi vagyunk nagyon sokan. A tömegjelenetek  oka a vándorlás, 
melyet sokan említettek negatívumként. A vándorlás a változatos létszámú és felbontású 
csoportok és osztályok miatt van, hogy mindannyiunknak legyen legalább egy biosza a 
biológiateremben, és hogy amíg a nagylétszámú osztály csoportos órákra más termekbe 
vándorol, addig termüket átvehessék a kisebb létszámú osztályok egy közös történelem vagy 
fizika erejéig. Hogy kiscsoportokban gyorsabban és könnyebben sajátítjuk el a nyelveket, ilyen 
árat kell fizetnünk.

Érdekes kérések is voltak, melyekre sosem gondoltam volna, de párat biztosan meghányunk-
vetünk a DÖK-kel, hiszen a viccesen irreális ötletek mellett akadtak igenis hasznos és 
megvalósíthatók is. Ilyen például: egy óra az udvarra, vagy több pingpongütő és labda. A 
végére pedig a legviccesebb és legaranyosabb ötletek: párnázzuk ki az összes széket, és ássunk 
csalagutat a fő- és trösztépület között, hogy ne kelljen kimennünk az udvarra az átkeléshez. 

Szeretném megköszönni a kicsiknek, hogy írásaikkal hozzájárultak ezen cikk létrejöttéhez, és 
jó tanácsaikkal fejlesztik, színesítik és építik iskolánkat és annak közösségét. 

Marton Dorina, 11. D 
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,,Kicsit izgultam az előadások miatt, de nagyon jól éreztem magam. Különösen 
jó érzés volt a folyosókon végigsétálva az élő zenét hallgatni, ez olyasvalami, ami 
nekem már nagyon hiányzott az utóbbi, „lezárásos” időszakban. Számomra sokkal 
emlékezetesebb volt az idei zenei világnap, mint a tavalyi, vagy az az előtti, és 
nem feltétlenül azért, mert lehetőséget kaptam, hogy fellépjek. Idén tényleg úgy 
éreztem, hogy mindenki részese az eseménynek, főleg a már korábban említett 
emeletkoncerteknek köszönhetően. Sokan lehetőséget kaptunk a fellépésre, de 
azoknak is nagy élmény lehetett, akik megálltak és hallgatták az előadást, vagy 
siettek, és csak áthaladóban bár, de hallották a folyosókon szóló zenét. Remélem, 
hogy ezentúl ez egy bevett szokás lesz az iskolában, és minden évben legalább 
egyszer lesz erre lehetőség.”

A nap folyamán azonban nemcsak a hangszeres zenék számítottak újdonságnak, ugyanis idén, 
aki beöltözött kedvenc énekesének, előadójának, ének tantárgyból egy ötössel gazdagodott. 
Így nem csoda, hogy iskolánk egy napra a legnevesebb előadók gyűjtőhelye lett. A szervezésért, 
és a beöltözés ötletéért nagy köszönettel tartozunk Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnőnek és a 
DÖK-nek. Remélem, az idei programokkal hagyományt teremtünk, és az elkövetkező években is 
szólhat majd élőzene az iskolában.

Dávid Zsófia, 11. A

A program elérhetősége: https://januspecs.hu/2021/10/11/a-zene-vilagnapja-2021/

Ócsai Dominikot - aki zongorajátékkal, valamint a nagyszünetben gitárral kísérte az éneket - 
megkérdeztem a nap folyamán szerzett élményeiről, tapasztalatairól: 

Időpont Földszint 2. emelet Dt. előtér (zongora)

07.25 – 07.40
1. óra előtt

Szanyi Miklós (10.A) és
Jankó Richárd (10.B)

trombita
– Bodor Péter (9.D)

trombita

08.25 – 08.35
1. óra után

Märcz Réka és  
Ujvári Karolina  

(9.C) duó
Demeter Enikő  
(12.A) klarinét

Batiz Lilla (8.C) hegedű
Borza Panna (8.C) oboa
Reichardt-Vinczen Laura 

(8.C) fuvola

Balaskó Panna (9.C)
Kisgadó Tamás (9.C)

09.20- 09.30
2. óra után

Barkóczy Zsombor  
(10.C) klarinét

Horváth Eszter és Pap 
Bálint (7.CD) fuvoladuó

Mihalovics Lili  
(7.C) hegedű 

Fetter Dénes (9.B) fuvola
Ócsai Dominik (11.B)

10.15 – 10.35
3. óra után

KÖZÖS ÉNEKLÉS AZ UDVARON
 Szóló: Bogos Boglárka

11.20 – 11.30
4. óra utánd DJ ZALÁNOVICS AZ UDVARON

12.15 – 12.25
5. óra után

 Popovics Milán  
(8.C) tamburica

Jakab Zétény  
(10.B) harmonika

Murber Nóra (11.C) és
Polgár Antónia (Tonka) 

(11.D) ének+gitár

 Papp Anna (7.D)
Balatoni Anna (7.D)
Mencigár Gábor és 

Schmal Dániel (10.D) 
duó

13.10 – 13.15
6. óra után DJ TONKA A HANGOSON (iskolarádió)

14.00 – 14.05 
7. óra után DJ TONKA A HANGOSON (iskolarádió)
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I. Janus Gyalogtúra

2021. október 16-án	rendeztük	meg	az	I.	Janus	Gyalogtúrát,	melyen	szülők,	diákok,	családtagok	
és	tanárok	vettek	részt.	A	közel	200	fős	csapat	ideális	időjárási	körülmények	között	barangolhatott	
a	 Mecsek	 kisebb-nagyobb	 emelkedőin	 és	 lankáin.	 A	 „csapat”	 8.30-kor	 találkozott	 a	 Tettyei	
romoknál	és	a	Dömör-kapu,	Kisrét,	Misina-tető,	Kis-Tubesen	keresztül	érte	el	a	Mandulást.	 Itt	
az	 iskola	 tanárai	 által	 két	 50	 literes	 bográcsban	 készített,	 jó	 ízű	 babgulyással	 csillapíthatta	
mindenki	az	éhségét.	Innen	a	Mecsek-kapu	és	a	Pálosok	útvonalon	át	érkeztünk	vissza	a	Tettyei	
romokhoz,	a	tervezett	13.30-as		időpontra.

A	túra	nagyon	jó	hangulatban	telt,	kicsiknek	és	nagyoknak	is	sikerült	egymáshoz	közel	kerülni.	
A	legfiatalabb	túrázó	4	éves	volt.	Bízunk	benne,	hogy	a	következő	ősszel	hasonló	hangulatban	
és	 létszámban	 meg	 tudjuk	 szervezni	 a	 II.	 Janus	 Gyalogtúrát,	 mellyel	 tovább	 erősíthetjük	 az	
iskola	közösségét.
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Vendégünk volt 
Vida Kamilla

Október 8-án iskolánk volt diákja, Vida Kamilla első 
verseskötete, a Konstruktív bizalmatlansági indítvány 

bemutatásának alkalmából érkezett hozzánk. 
Kamillával Radics Ágnes tanárnő beszélgetett.

Mettől meddig keletkeztek azok a versek, amelyek ebben a 
kötetben helyet kaptak? Mióta dolgoztál ezeken?

A	legöregebb	vers	ebben	a	kötetben	a	Tiszta	című	szöveg,	amit	
2013-ban	 írtam,	 és	 2014-ben	 jelent	 meg.	 Gyakorlatilag	 7	 év	
verstermése	 van	 ebben	 a	 kötetben,	 ami	 abból	 a	 szempontból	
érdekes,	hogy	én	a	gimnázium	első	 időszakában	sokkal	 inkább	
novellákat,	 prózai	 szövegeket,	 meséket	 írtam.	 Akkor	 azt	
gondoltam	 magamról,	 hogy	 nem	 fogok	 soha	 verseket	 írni.	 Egy	
véletlen	 folytán	 azonban	 megszületett	 ez	 a	 vers.	 Utaztam,	 és	
olyan	asszociatív	szóképek	jutottak	eszembe	egy	témáról,	hogy	
úgy	éreztem,	ezek	versben	tudnak	működni.	Megírtam,	ez	az	első	
vers,	amit	valaha	megírtam.	Ezután	elindult	egy	lavina	úgymond,	
és	az	a	logika	-	ahogyan	a	szövegalkotásban	máshogy	működnek	
a	versek,	mint	ahogyan	máshogy	működnek	a	prózaírás	közben	
-	 elkezdett	 intenzívebben	 működni,	 és	 utána	 jó	 ideig	 nem	 is	
tértem	vissza	a	prózához,	hanem	nagyon	sok	verset	írtam.

A mottókkal kapcsolatban mondanál valamit? Hogy következnek 
ezek egymásból?

,,Régebben más volt, a 90-es években mindenki 
táncolt, és micsoda tánc volt.” Majka

,,Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden 
rendben lesz.” Gyurcsány Ferenc

,,Uram, valahogy már késő!” Esterházy Péter

A	 mottók	 szoros	 összefüggésben	 vannak	 a	 kötet	 felépítésével,	
szerkezetével.	 Az	 egy	 bevett	 szokás,	 hogy	 az	 első	 köteteket	
a	 szerzők	 egy	 felnövés-,	 fejlődéskötetként	 írják	 meg.	 Én	
annyiban	 próbáltam	 ezen	 csavarni,	 hogy	 nem	 egy	 klasszikus	
felnövéstörténetet	akartam	írni	(nem	is	teljesen	kronologikusak	
a	 versek),	 hanem	 azt	 próbáltam	 megragadni,	 hogyan	 változik	
meg	 az	 ember	 közösségekhez	 való	 viszonya.	 Milyen	 hatások	
azok,	amikor	az	ember	úgy	érzi,	hogy	szociálisabb,	a	közösségben	
találja	meg	az	erőt,	és	mikor	van	az,	hogy	szívesebben	bezárkózik.	
Ennek	 a	 változásait,	 feszültségeit,	 okait	 kerestem	 ezekben	

A	második	a	Május	35-e	Rákospalotán.	Ez	egy	összejátszása	
két	 irodalmi	 műnek.	 A	 Május	 35	 egy	 Erich	 Kästner	 regény,	
a	 Május	 23.	 Rákospalotán	 pedig	 egy	 Babits	 Mihály-vers.	
A	 második	 versciklus	 arra	 próbált	 fókuszálni,	 hogy	 az	
irodalmi	 intézményrendszer,	 amibe	 Budapestre	 belépve	
belekerültem,	 az	 a	 szakma,	 amiben	 jelen	 voltam,	 az	 milyen	
ellentmondásokkal,	 problémákkal	 küzd,	 és	 az,	 hogy	 én	 egy	
művészeti	 szakmának	 a	 része	 lettem,	 annak	 az	 anomáliáit	
hogy	 dolgozom	 fel.	 Ezek	 sokszor	 önmagukra,	 az	 irodalomra	
és	az	irodalom	intézményrendszerére	feltett	kérdések:	vajon	
van-e	 helyem	 ebben	 a	 közösségben	 vagy	 nincs;	 akarom-e,	
hogy	 helyem	 legyen;	 és	 ehhez	 milyen	 kompromisszumokat	
kell	meghozni.

A	 Lehman	 Brothers	 egy	 amerikai	 bank	 volt.	 A	 2008-as	
gazdasági	 világválság	 azzal	 kezdődött,	 hogy	 becsődölt	 a	
Lehman	 Brothers.	 Ez	 azért	 fontos	 számomra,	 mert	 2008-
ban	voltam	11	éves,	és	a	gazdasági	világválságnak	erőteljes	
hatásai	voltak	Magyarországra	és	a	családomra	is.	Ennek	a	
banknak	 a	 nevét	 ragadtam	 ki	 cégérnek,	 de	 tulajdonképpen	
ez	 a	 ciklus	 már	 jóval	 direktebben	 foglalkozik	 azzal,	 hogy	 az	
aktualitás,	a	politika	(nemcsak	a	napi	bulvár	szintjén,	hanem	
nagyobb	 összefüggésekben)	 miket	 okoz,	 hogyan	 aktivizálja	
vagy	passziválja	az	embert.

Így épülnek	 egymásba	 ezek	 a	 ciklusok,	 persze	 vannak	
belső	 összefüggések.	 Az,	 hogy	 valaki	 nő,	 adott	 esetben	
politikai	 kérdés,	 és	 az,	 hogy	 hogy	 működik	 egy	 szakma	
intézményrendszere	az	is	lehet	politikai	kérdés.	          
(versek a ciklusokhoz: Férfi még; Gép pihen; Pointers sisters)

A versek egy részéből kiderül, hogy a te felnövéstörténetedben 
megjelenik a család, az olvasmányélményeid, a bólyi 
közösség, a gyülekezet, az egyházi közösség szerepe is. Te 
hogy gondolkodsz a magad alanyi, közéleti költészetéről?

Azt	 gondolom,	 hogy	 az	 irodalmi	 közegen	 belül	 nagyon	
sok	 az	 olyan	 vita,	 hogy	 van-e	 értelme	 egyáltalán	 közéleti	
vagy	 politikai	 költészetet	 csinálni,	 azért,	 mert	 az	 az	 első	
számú	 gondolatunk	 az	 irodalommal	 kapcsolatban,	 hogy	 az	
örökkévalóságnak	 szól,	 a	 kultúra	 az	 örökkévalóságnak	 szól.	
Ezzel	 szemben	 a	 politika,	 vagy	 beleírni	 egy	 politikus	 nevét	
egy	 szövegbe,	 az	 rosszat	 tesz	 a	 vers	 szavatosságának	 és	
valami	 olyan	 kerül	 bele,	 ami	 ellenáll	 az	 örökkévalóságnak.	
Ezzel	 szemben	 én	 azt	 gondolom,	 hogy	 ez	 tévedés,	 mert	 a	
politika	 és	 a	 társadalmi	 kérdések	 ugyanúgy	 az	 életünk	
részei,	mint	bármi	más,	amiről	írunk.	Tematikusan	számomra	
furcsa	 meghatározni	 tabutémákat	 a	 művészeten	 belül.	

a	 szövegekben,	 illetve,	 hogy	 ennek	 vannak-e	 generációs	
vonatkozásai,	 mivel	 ez	 minden	 generációnál	 más.	 Mások	 a	
kulturális,	a	politikai,	a	személyes	hatások,	amik	befolyásolják	
az	 ember	 közösséghez	 való	 viszonyát.	 Biztos	 voltam	 benne,	
hogy	 olyan	 mottókat	 kell	 választanom,	 amik	 ezeket	 tükrözik.	
Ha	 megnézzük,	 akkor	 Majka,	 Gyurcsány	 Ferenc	 és	 Esterházy	
Péter	 meghatározó	 figurái	 voltak	 annak	 az	 időszaknak,	
amikor	én	felnőttem,	fiatal	voltam.	Ők	olyan	figurák,	akiknek	a	
közösségformáló	ereje,	kulturális	hatása	nagyon	meghatározó	
volt.	 Ezek	 a	 kiragadott	 mondatok	 olyan	 dilemmákat	 vázolnak	
fel,	 amik	 a	 kötetben	 megjelenő,	 számomra	 személyes	 vagy	
politikai	dilemmákba	jól	beilleszthetők.

Ez fiatalkorod ellenére már egy kiégéstörténet?

Azt	 hiszem,	 hogy	 a	 kiégés	 sok	 ok	 miatt	 van,	 például	 amivel	
a	 sajtóban	 lehet	 találkozni,	 mondjuk	 a	 már	 közhely	 szinten	
emlegethető	 klímaszorongással,	 vagy	 a	 mai	 munkaerőpiacra	
belépő	 fiataloknak	 mennyiben	 más	 a	 helyzete,	 mint	 mondjuk	
15	évvel	ezelőtt;	ma	talán	tendenciában	hamarabb	jön	elő,	mint	
évtizedekkel	ezelőtt.	Az	is	egy	fontos	kérdés,	hogy	mit	kezdünk	
azzal	 a	 helyzettel,	 hogy	 érezzük	 a	 kiégést,	 érezzük,	 hogy	 a	
közösségeink	által	nem	kapunk	válaszokat	a	kérdéseinkre,	hogy	
a	 közösségeink	 diszfunkcionálnak.	 Viszont	 mit	 kezdünk	 azzal,	
hogy	 egyedül	 semmire	 nem	 vagyunk	 képesek,	 ami	 bármilyen	
változást	bármilyen	szempontból	eredményezhet.	Azt	remélem,	
hogy	amellett,	hogy	van	egy	kiégés,	a	végső	üzenet	mégsem	ez	
a	versekben,	hanem	az,	hogy	ezen	a	kiégésen	túl	kell	lépni,	és	
újra	kell	gondolni	azt,		hogyan	érdemes	közösségeket	építeni,	
hogyan	érdemes	új	alapokra	helyezni	a	közösségeinket.

A kötetben van egy programvers, utána következik a három 
ciklus: Eszter hagyatéka; Május 35-e Rákospalotán; Lehman 
Brothers. Ezek mitől ciklusok, mit tudsz róluk elmondani?

Az	Eszter	hagyatéka	az	első	ciklus.	Az	Eszter	hagyatéka	Márai	
Sándor	egyik	regénye.	Tulajdonképpen	egy	olyan	női	elbeszélő	
van,	 akinek	 a	 problémái,	 feltett	 kérdései	 jó	 példája,	 cégére	
lehet	 annak,	 ahogyan	 én	 megpróbáltam	 megközelíteni	 azt,-	
hogyan	hatott	az	én	személyes	gondolati	fejlődésemre,	hogy	
ráeszméltem	 arra,	 hogy	 nőként	 létezni	 a	 társadalomban	 mit	
jelent,	 milyen	 kihívásai	 vannak.	 Ez	 nem	 feltétlenül	 tudatosult	
tizenéves	koromban,	hogy	ez	miért	egy	ilyen	speciális	helyzet.	
Azok	 a	 tapasztalatok,	 hogy	 hogyan	 eszméltem	 rá	 arra	 a	
társadalmi	 pozícióra,	 amit	 a	 nőlét	 jelent,	 ez	 hogyan	 okozott	
változásokat	 abban,	 hogy	 hogyan	 kezdtem	 el	 viszonyulni	
közösségekhez,	magamhoz,	milyen	változások	történtek	az	én	
eszmélésemben.

Azt	 is	 gondolom,	 hogy	 végülis	 művészetet	 csinálni,	 ezzel	
nyilvánosságot	szerezni,	az	valamennyire	jár	egy	társadalmi	
felelősséggel	is.	Ezzel	nem	azt	mondom,	hogy	mindenkinek	
politikai	költészetet	kell	csinálnia,	de	a	költészet,	témájától	
függetlenül	 egy	 közéleti	 tevékenység,	 teljesen	 mindegy,	
mi	 a	 tartalma,	 mert	 a	 nyilvánosságot	 formálja.	 Szerintem	
ezek	a	kérdések	nem	leválaszthatóak,	és	én	nem	feltétlen	
politikai	költészetként	tekintek	erre,	hanem	költészetként,	
ami	jelen	esetben	foglalkozik	társadalmi,	politikai	témákkal	
is.

Mit tudsz mondani a kötet címéről? Miért ez lett a cím?

A	 konstruktív	 bizalmatlansági	 indítvány	 egy	 létező	 jogi	
forma.	 Ha	 a	 miniszterelnökkel	 szemben	 bizalmatlanság	
alakul	 ki,	 akkor	 az	 országgyűlés	 dönthet	 úgy,	 ha	 a	
kétharmad	megszavazza,	hogy	új	miniszterelnököt	választ	
anélkül,	hogy	ki	kellene	 írni	újra	a	választásokat.	Az	előző	
választáson	megszerzett	pártok	ugyanabban	az	arányban	
maradnak	meg,	csak	a	miniszterelnök	személye	megváltozik.	
Azért	 konstruktív,	 mert	 ebben	 az	 indítványban	 meg	 kell	
jelölni,	 hogy	 ki	 lesz	 az,	 akire	 lecserélik	 a	 miniszterelnököt.	
Két	szempontból	volt	számomra	fontos,	hogy	ez	legyen	a	
kötet	címe.	Egyrészt	azért,	mert	ezt	lehet	átvitt	értelemben	
is	 érteni.	 Számomra	 az	 nem	 feltétlen	 egy	 szimpatikus	
művészi	pozíció	vagy	művészi	gesztus,	amikor	az	ember	azt	
gondolja,	hogy	tévedhetetlen,	és	tévedhetetlen	állításokat	
meg	 tud	 fogalmazni	 a	 világról,	 és	 a	 dolgok	 működéséről.	
Úgy	éreztem,	hogy	jó	ez	a	fogalom	arra,	hogy	megfogjam	
azt	a	fajta	dilemmatikus	érzést,	hogy	persze.	vannak	erős	
állítások,	vannak	erős	gondolataink,	de	mindig	tegyük	oda,	
hogy	nem	gondolom	magamat	prófétának,	és	nem	hiszem,	
hogy	jó	az,	ha	valaki	ennek	gondolja	magát.	Másrészt	pedig,	
ebben	 a	 kötetben	 elég	 fontos	 szerepet	 játszik	 az,	 hogy	 a	
politikai	 események	 hogyan	 hatnak	 a	 személyes	 szintre,	
és	 hogyan	 formálja	 az	 ember	 gondolkodását	 a	 politikai	
szint.	 Ez	 azért	 érdekes,	 mert	 annak	 idején	 Gyurcsány	
Ferencet	pont	ezzel	a	jogi	formával	akarták	leváltani,	csak	
lemondott,	 mielőtt	 ez	 jogi	 erőre	 emelkedett	 volna.	 Ez	 a	
kettős	jelentése	van	ennek.	De	van	egy	érdekes	személyes	
része	is.	Molnár	Kristóf,	éveken	keresztül	volt	a	Janus	DÖK-
elnöke,	 évfolyamtársak	 voltunk,	 azóta	 is	 jó	 barátságban	
maradtunk.	Ő	a	jogi	egyetemen	tanult,	most	is	jogi	pályán	
van.	Az	első	szemináriumi	dolgozatát	az	egyetemen	ebből	
a	témából	kellett	írnia,	és	én	akkor	hallottam	először	ezt	a	
szót.	Gyakorlatilag	ő	adta	az	ötletet	ahhoz,	hogy	ez	legyen	
a	könyvnek	a	címe.
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Milyen költői iskoláztatásban részesültél? Kamilla tőlünk az 
ELTE magyar szakára ment tovább, és az alapképzés után 
most a Műegyetem kommunikáció tanszékén tanul. Ezek nem 
direkt módon versifikátori képzések. Honnan kaptál segítséget 
a versíráshoz?

Az	 a	 helyzet,	 hogy	 az	 irodalom,	 az	 írás	 az	 egyetlen	 olyan	
művészeti	ág,	ami	nem	jelenik	meg	sem	a	közoktatásban,	sem	
az	egyetemi	oktatásban,	mint	egy	oly	módon	tanulható	dolog,	
mint	a	zene	és	a	tánc.	Véletlenek	folytán	részesültem	ilyesfajta	
képzésben.	 Úgy	 működik	 az	 irodalmi	 tehetséggondozás,	 hogy	
működnek	 különböző	 szerkesztőségek,	 irodalmi	 szervezetek,	
akik	eseményeket	szerveznek	vagy	pályázatokat	írnak	ki	fiatalok	
számára.	 Ezeken	 a	 helyeken	 lehet	 találkozni	 olyan	 szerzőkkel,	
akik	 adott	 esetben	 felkarolják,	 és	 műhelyezési	 lehetőségre	
hívják	fel	a	fiatalok	figyelmét.	Van	egy	nagymértékű	informalitás	
ebben,	ami	nem	egy	jó	tendencia,	azt	hiszem,	mert	épp	emiatt,	
akihez	mondjuk	kevesebb	információ	ér	el,	annak	nehezebb	dolga	
van	 beintegrálódnia	 ebbe	 a	 közegbe,	 tanulnia,	 és	 a	 szakmát	
elsajátítania.	 Nekem	 ebből	 a	 szempontból	 szerencsém	 volt,	
mert	 gyorsan	 megtaláltam	 ezeket	 a	 műhelyeket.	 Éppen	 ezért,	
ennek	az	intézményrendszernek	a	működésképtelenségére	vagy	
hiányosságaira	reflektálva,	mivel	nekem	ebben	szerencsém	volt,	
én	magam	is	elkezdtem	ilyen	tehetséggondozó	 intézményeket	
létrehozni.	 Voltak	 a	 Janusból	 is	 pár	 éve	 egy	 írótáborban,	 amit	
szervezünk,	 ahova	 eljönnek	 nyaranta	 szerzők,	 akik	 műhelyeket	
tartanak.	Vannak	különböző	programok,	meg	lehet	 ismerni	azt,	
hogy	 melyik	 folyóiratoknál	 érdemes	 elkezdeni	 a	 publikálást.	 Ez	
egy	hiányosság,	hogy	nincs	egy	olyan	állami	intézményrendszer,	
ahova	 bárki	 beléphet.	 Nagyon	 sok	 múlik	 azon	 a	 szociális	
kapcsolatrendszeren,	amit	az	ember	vagy	megszerez,	vagy	nem.	

Néhány konkrétumot mondanál? Hátha van olyan, aki ír, és nem 
tudja, hova tovább. 

Amit	 nagyon	 tudok	 javasolni,	 az	 a	 sárvári	 írópályázat.	 Az	
egy	 háromnapos,	 intenzív,	 szemináriumokkal	 egybekötött	
tábor.	 Vannak	 folyóiratok,	 például	 a	 Hévíz	 folyóirat	 foglalkozik	
tehetséggondozással.	 Van	 a	 Fiatal	 Írók	 Szövetsége,	 ami	
írószervezet,	 érdekképviseleti	 szervezet,	 akik	 amellett,	 hogy	
könyveket	adnak	ki,	programokat	szerveznek,	vannak	dedikáltan	
arra	 programjaik	 tizenéveseknek,	 amelyek	 nemcsak	 táborban,	
hanem	évközben	is	lehetővé	teszik,	hogy	kötetszerzőkkel	együtt	
lehessen	fejleszteni	az	írást.	Ezeket	a	fórumokat	érdemes	keresni	
Facebookon	is,	ha	ilyen	ambícióitok	vannak.

Diákok kérdései
Honnan tudtad, hogy tudsz írni? Próbálgatás alapján, vagy 
jött egy ötlet, ami alapján ez elindult?

Egyfelől	kaptam	pozitív	visszajelzéseket.	Az	jó	volt,	hogy	a	
körülöttem	lévőktől	kaptam	megerősítést.	Másrészt	annak	
van	egy	folw-ja,	amikor	érzed	arról,	amit	csinálsz,	hogy	 jó	
csinálni,	valamilyen	plusz	elköteleződés	van	benned	eziránt.

Mi volt a motivációd? Mi vezetett ahhoz, hogy írj?

Én	 a	 saját	 esetemről	 tudok	 beszélni.	 Én	 egy	 olyan	
családban	nőttem	fel,	ahol	viszonylag	hamar	rászoktattak	
az	 olvasásra,	 és	 hamar	 rászoktam	 én	 magam	 is	 erre.	
Szerettem	magam	verbálisan	kifejezni,	például	naplót	írtam,	
állandóan	szavakkal	foglalkoztam,	gyerekként	is	mindenféle	
dolgot	írtam,	mert	ez	volt	az	az	önkifejezési	kényszer,	ami	
számomra	 közeli	 volt,	 és	 amiben	 kényelmesen	 éreztem	
magam.	 Elkezdődött	 az,	 hogy	 ez	 már	 egy	 hobbivá	 vált,	
ezt	 már	 elkezdtem	 úgy	 csinálni,	 hogy	 magamat	 mértem	
másokhoz.	 Egy	 ponton	 elkezdett	 professzionalizálódni	 a	
dolog.	Ez	azonban	nem	az	egyetlen	érvényes	út,	ez	egyéni	
kérdés.

Az elmúlt hónapokban sok kötetbemutató beszélgetésen 
vettél részt, sokat olvastál fel. Megváltozott-e a viszonyod 
ezekhez a versekhez? Hova tovább?

Nyilvánvalóan	 vannak	 olyan	 hibák,	 amiket	 a	 kritikák	 hatására	
fedeztem	fel,	vagy	rések	a	koncepcióban.	Összességében	nem	
érzem	 azt,	 hogy	 nagyon	 távoli	 lenne	 ez	 a	 szövegegyüttes.	
Azt	 tudom	 én	 is,	 hogy	 az	 nem	 egy	 jó	 út,	 ha	 az	 ember	
belekényelmesedik	 egy	 szöveglogikába,	 amiben	 éveken	
keresztül	 benne	 volt.	 Jelenleg	 kísérletezek	 különböző	
szerepversekkel.	 Van	 egy	 viszonylag	 nagy	 családi	 levelezés	
alapanyaga,	 amin	 dolgozok,	 és	 amiből	 szeretnék	 összerakni	
dolgokat.	 Nem	 érzem	 nyomasztva	 magam,	 de	 inkább	 azt	
mondanám,	most	ez	egy	kísérletezési	időszak	az	életemben.

Ebből a kötetből tudnál-e egy legkedvesebbet választani?

Utópia és uzsonna egy kertben…

Hogyan néz ki nálad a versírás folyamata?

Nem nagyon	értek	egyet	azzal	az	elképzeléssel,	hogy	lenne	
olyasmi,	hogy	ihlet.	Én	nem	írok	úgy,	hogy	akkor	most	úgy	
érzem,	 hogy	 egy	 olyan	 lelkiállapotban	 vagyok.	 Általában	
megteremtem	magamnak	azt	az	időt,	amikor	úgy	döntök,	
hogy	leülök,	és	ezzel	foglalkozom.	Az	szokott	történni,	hogy	
szóképekből	 indulok	 ki,	 vagy	 bizonyos	 ötleteket	 próbálok	
minél	 jobban	 kibontani,	 egyre	 jobban	 széthúzni	 valamit,	
amiből	 lesz	 a	 végén	 egy	 koherens	 szöveg.	 Ha	 az	 ember	
sokat	ír,	akkor	kialakul	egy	olyan	gyakorlat,	amikor	azt	érzi,	
ezt	már	nem	nagyon	tudja	jobbra	csinálni,	a	maga	részéről	
kész	van.	Én	is	azt	érzem,	hogy	sok	olyan	szövegem	van,	ami	
kész	van,	én	nem	tudnám	jobbra	csinálni,	ettől	függetlenül	
nem	 érzem	 jónak,	 nem	 vagyok	 vele	 elégedett.	 Én	 nem	
egyedül	 szoktam	 ezen	 gondolkodni,	 hanem	 hiszek	 abban,	
hogy	 nagyon	 fontosak	 a	 visszajelzések.	 Ezt	 a	 műhelyezés	
dolgot	 nem	 csak	 azoknak	 értettem,	 akik	 most	 lépnek	 be	
az	irodalom	világába,	hanem	nálunk	ez	a	visszajelző	kör	a	
pályatársaimmal	is	működik.	Elolvassuk	egymás	szövegeit,	
amikor	 még	 nem	 jelennek	 meg.	 Ez	 is	 segít	 abban,	 hogy	
egy	 fokkal	 távolabbról	 nézzem	 a	 szövegemet,	 az	 érzelmi	
viszonytól	 eltekintve,	 hogy	 ezt	 én	 írtam,	 abban	 segít	 az,	
hogy	vannak	külső	szemlélők.

Köszönjük Kamillának, hogy eljött, és bemutatta a kötetét! Köszönjük a diákoknak az érdeklődést! Kamilla verseskötetét 
keressétek bátran az iskolai könyvtárban, Kamilla ugyanis már korábban adományozott belőle példányokat az iskolának.

 A beszélgetést lejegyezte: Dávid Zsófia, 11. A
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“Pilinszky és én” zenés-
irodalmi előadás

Pilinszky János születésének 100. évfordulója 
alkalmából	 a	 Petőfi	 Irodalmi	 Ügynökség	
támogatásával	 2021	 őszén	 (szeptember	 -	
november)	 zenés-irodalmi	 előadássorozat	
indult	útjára	“Pilinszky	és	én”	címmel	az	ország	
számos	 középiskolájába.	 A	 Janusba	 2021.	
november	11-én	látogattak	el	az	előadók.

Az	 előadást	 Prieger	 Zsolt,	 az	 AnimaSound	
System	zenekar	vezetője	és	Törőcsik	Franciska	
színésznő	 közösen	 alkotta	 meg	 és	 adta	
elő,	 ezzel	 is	 tisztelegve	 a	 XX.	 század	 egyik	
legnagyobb	magyar	költőjének	emléke	előtt.

A	 magyar	 kortárs	 irodalmi	 tradíció	
egyik	 alapkövét,	 illetve	 a	 költő	 életművét	
elektronikával	 és	 popzenével	 hozták	 	 közel	 a	
16-18	éves	korosztályhoz,	élvezhető	és	érthető	
módon.

Az	 alkotók	 célja,	 hogy	 Pilinszky	 életművén	
keresztül	a	zene	segítségével	erősítsék	a	fiatal	
generáció	 irodalom-	 és	 zeneszeretetét	 és	 az	
értő	befogadást.

A Budapesti Műszaki 
Egyetemen jártunk

Egy  pénteki napon, november 12-én a Pro 
Progressio Alapítvány meghívására részt 
vehettünk a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Karának 
„Nyitott laborok délutánja” elnevezésű 
programján. 

A	 rendezvényre	 a	 Janusból	 18	 diák	 és	 két	
pedagógus	 (Házenauer	 Vivien	 és	 Dlusztus	
Péter)	 utazott	 fel	 Budapestre.	 A	 9.	 B,	 9.	 C,	 9.	
D,	10.	B	és	10.C	osztályok	műszaki	pálya	iránt	
érdeklődő	 tanulói	 számára	 remek	 lehetőség	
nyílt	a	Budapesti	Műszaki	Egyetem	képzéseinek	
megismerésére	is.	

A	 BME-n	 fontosnak	 tartják,	 hogy	 a	
pályaválasztás	 előtt	 álló	 diákok	 közvetlen	
közelről,	 személyesen	 is	 betekinthessenek	
azoknak	 a	 laboratóriumoknak	 a	
munkájába,	 amelyekben	 a	 jövő	 mérnökei	
tanulnak	 és	 dolgoznak.	 A	 látogatás	 során	
megismerkedhettünk	 a	 laboratóriumok	
érdekességeivel,	 az	 azokban	 folyó	
tevékenységekkel	 és	 a	 hallgatói	 mérésekkel.	
A	 laborlátogatásokat	az	egyetemet	és	a	kart	
bemutató	 általános	 tájékoztató	 egészítette	
ki.	 A	 nap	 folyamán	 4	 labort	 látogattunk	
meg,	 amelyek	 elnyerték	 a	 diákok	 tetszését.	
Abban	a	szerencsés	helyzetben	voltunk,	hogy	
egyike	lehettünk	annak	a	néhány	csoportnak,	
amelyeket	a	személyes	részvétel	lehetőségével	
hívtak	meg	BME-re.	

A délután	 folyamán	 átmentünk	 az	
egyetem	 K	 jelű	 főépületébe,	 ahol	 a	 Gábor	
Dénes	 emléknapot	 tartották.	 Gábor	 Dénes	
50	 évvel	 ezelőtt	 kapta	 meg	 a	 fizikai	 Nobel-
díjat	 a	 holografikus	 módszer	 feltalálásáért.	 A	
tiszteletére	 rendezett	 műegyetemi	 ünnepség	
keretében	szó	volt	Gábor	Dénes	munkásságáról,	
a	 holográfia	 alkalmazásáról,	 és	 a	 diákoknak	
lehetőségük	volt	saját	hologram	készítésére	is.
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Diákok beszámolói

Sárdy Lilian  (9. D)

A	 BME	 Villamosmérnöki	 és	 Informatikai	
Karán	 tettünk	 látogatást.	 Az	 első	 előadás	
magáról	 a	 karról	 és	 a	 tanszékekről	 szólt,	
valamint	arról,	hogy	az	akadémiai	fokozatok	
hogyan	 épülnek	 egymásra.	 A	 következő	
előadásokon	 azt	 mutatták	 be,	 hogy	 a	
különböző	 tanszékek	 (pl.:	 Automatizálás	
és	 Alkalmazott	 Informatikai	 Tanszék,	
Irányítástechnika	 és	 Informatika	 Tanszék,	
Szélessávú	 Hírközlés	 és	 Villamosságtan	
Tanszék,	Villamos	Energetika	Tanszék)	mivel	
foglalkoznak.	Délután	a	főépületben,	a	Gábor	
Dénes	nap	alkalmából,	részt	vehettünk	egy	
hologram-készítő	eseményen.

Pál János (9. C)

A	 kirándulás	 úgy	 indult,	 hogy	 egy	 jó	 társasággal	
mentünk	 fel	 vonattal	 Budapestre.	 Rövid	 várakozás	
után	 behívtak	 egy	 nagy	 előadóterembe,	 ahol	
bemutatták,	 hogy	 melyik	 mérnök	 mivel	 foglalkozik.	
Számomra	 ez	 nagyon	 érdekes	 volt,	 mert	 sok	 új	
dolgot	 megtudtam.	 Később	 különböző	 laborokba	
látogattunk,	 ahol	 tájekoztattak	 a	 mérnöki	 pálya	
különböző	területeiről.	A	kedvenc	laborom	a	virtuális	
biztonságról	és	a	BME	informatikai	tehetséggondozó	
és	 hecker	 csapatáról	 szólt.	 Később	 elmentünk	 egy	
hologram-	 készítésre,	 ahol	 megismertük	 a	 munka	
szakaszait.	 Ebben	 a	 kirándulásban	 sok	 érdekes	 és	
új	 dolgot	 tudtam	 meg,	 ráadásul	 a	 barátaimmal	
mehettem,	ezért	nagyon	örülök,	hogy	részt	vehettem	
benne.	Köszönöm a lehetőséget!

Megújult a 
diákönkormányzat

Interjú Molnár Boglárkával és Tóth Gergővel

Az idei tanévben eddig még sosem tapasztalt 
erőbedobással kezdett el dolgozni iskolánk új 
diákönkormányzata, a DÖK Tóth Gergő elnök és Molnár 
Boglárka alelnök vezetésével. A következő sorokban 
a velük készült interjút olvashatja a kedves Olvasó, 
amelyben szót ejtenek  csapatmunkáról, az eddigi 
sikerekről és a jövőbeli tervekről!

A Mostanában többet hallhatunk a DÖK-ről akár a 
mindennapokban is, mint a korábbi években, és úgy 
vettük észre, hogy az idei egy igazán különleges 
csapat. Először arra lennék kíváncsi, hogyan jutottatok 
el a mostani formációhoz, hogyan készültetek fel a 
választásra, és milyen érzéseket keltett bennetek a 
siker?

Tóth Gergő: Már	 tavaly	 év	 végén	 szerettem	 volna	 ezt	
a	 pozíciót,	 sőt,	 mikor	 frissen	 bekerültem	 a	 DÖK-be,	
már	 akkor	 nagyon	 szívesen	 lettem	 volna	 elnök,	 hiszen	
mindig	 is	 inkább	 a	 vezetői	 tisztség	 vonzott.	 Ez	 a	 szerep	
a	 legtesthezállóbb	 a	 számomra,	 bár	 magamnak	 is	 néha	
gondot	okozok	ezzel,	szeretek	mindent	magamra	vállalni,	
a	 kezem	 között	 tudni	 a	 dolgokat.	 Ez	 igazából	 nem	 egy	
előnyös	tulajdonságom,	viszont	úgy	gondolom,	hogy	sokat	
fejlődtem	 ezen	 a	 területen,	 emiatt	 is	 indultam	 végül	 a	
pozícióért.	 Igyekeztem	 minél	 több	 dolgot	 elintézni,	 hogy	
lássák	a	diáktársaim,	alkalmas	vagyok	erre	a	szerepkörre.	
A	júniusi	választóülésünkön	igazából	csak	reménykedtem	
abban,	 hogy	 a	 társaim	 bizalmat	 szavaznak	 nekem,	 mert	
úgy	 éreztem,	 és	 érzem	 most	 is,	 hogy	 vezetői	 szerepben	
tudok	 igazán	 kiteljesedni.	 Szerencsére	 a	 többiek	 is	 talán	
hasonlóan	érezték,	így	egy	nagy	álmom	vált	valóra,	aminek	
rettenetesen	örültem.	

Molnár Bogi: Már	 az	 elejétől	 fogva,	 mikor	 bekerültem	
a	 diákönkormányzatba,	 sem	 az	 volt	 a	 célom,	 hogy	
alelnök	 vagy	 esetleg	 elnök	 legyek.	 Tavaly	 azonban	
eljátszottam	a	gondolattal,	hogy	mi	lenne,	ha	…?	Elnöknek	
semmiféleképpen	 nem	 szerettem	 volna	 indulni,	 mivel	
úgy	 gondoltam,	 hogy	 11.-esként	 még	 nem	 lennék	 eléggé	
megfelelő	 erre	 feladatra,	 valamint	 nehezen	 képzelem	 el	

magam	 a	 középpontban	 is,	 emiatt	 is	 indultam	 inkább	
alelnöknek.	 Nagy	 meglepetés	 volt	 	 számomra,	 és	
rendkívül	örültem,	hogy	a	többi	DÖK-ös	is	úgy	gondolta,	
hogy	 az	 ötleteim	 megvalósíthatóak,	 valamint	 jónak	
tűnnek,	és	így	rám	szavaztak.	Előbb	derült	ki,	hogy	ki	az	
új	elnök,	ami	számomra	csak	egy	plusz	löket	volt,	mert	
már	 az	 elejétől	 fogva	 jó	 duót	 alkottunk	 	 Gergővel,	 ami	
szerintem	az	idő	előrehaladtával	sem	változott.	

Mint elnök és alelnök, mi a véleményetek az idei év 
diákönkormányzatának az összetételéről? Milyen 
csapatnak tartjátok magatokat?

Molnár Bogi: Nagyon	 jó	 és	 összetartó	 csapatnak	
gondolom	az	idei	DÖK-öt,	nagyon	örülök	annak,	hogy	egy	
ilyen	jó	csapat	jött	létre.	Úgy	gondolom,	hogy	mindenki	
kiveszi	 a	 	 részét	 a	 munkálatokból,	 szerencsére	 nincsen	
olyan	 ember,	 aki	 nem	 dolgozna	 megfelelően.	 Habár	 a	
diákság	ezt	sajnos	nem	látja,	rengeteg	feladatunk	van,	
sok	mindent	szervezünk	az	év	folyamán,	ezt	lehet,	sokszor	
nem	 olyan	 könnyű	 észrevenni	 a	 mindennapokban.	
Véleményem	 szerint	 az	 idei	 tanévi	 diákönkormányzat	
képes	lesz	olyan	dolgokra,	amikre	eddig	nem	volt	példa	
az	 iskola	 történetében.	 Remélem,	 év	 végén	 úgy	 fogjuk	
elbúcsúztatni	 a	 jelenlegi	 felállásunkat,	 hogy	 mind	
a	 diákság,	 mind	 a	 tanári	 kar	 elégedett	 lesz	 az	 éves	
munkánkkal.

Tóth Gergő: Teljesen	 egyetértek	 Bogival,	 én	 is	 úgy	
gondolom,	 hogy	 	 összetartó	 csapat	 vagyunk,	 olyan	
dolgokat	 sikerült	 megvalósítanunk	 idáig,	 amit	 még	
egyik	 korábbi	 DÖK-nek	 sem	 sikerült,	 gondolok	 itt	 most	
a	 szecskaavatóra,	 a	 Janus	 Night	 szervezésére,	 amibe	
ennyi	beleszólásunk	még	sosem	volt,	mint	most.	Bízom	
benne,	 hogy	 még	 több	 sikeres	 eseményt	 tudhatunk	
majd	magunk	mögött.

Szerintetek mik az erősségei a DÖK-nek?

Tóth Gergő: Összetartóak	 vagyunk,	 mindannyiunk	
célja	 egy	 olyan	 programokkal	 teli	 tanévet	 zárni,	 amire	
korábban	még	nem	volt	példa	itt	a	Janusban.

Molnár Bogi:  Én	még	azt	emelném	ki,	hogy	annak	ellenére,	
hogy	 a	 diákság	 még	 nem	 nagyon	 mer	 nyitni	 felénk,	
igyekszünk	 közvetlenek	 lenni,	 és	 kreatív	 megoldásokkal	
próbálunk	 közelebb	 kerülni	 társainkhoz,	 elvégre	 mi	 is	
ugyanolyan	tanulók	vagyunk,	mint	a	többiek.	Fontosnak	
tartom,	hogy		erős	kapocs	alakuljon	ki	köztünk,	hiszen	mi	
képviseljük	őket	a	vezetőséggel	szemben.
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Milyen programok vannak jelenleg a tarsolyotokban, 
milyen tervetek van még a jövőt illetően?

Tóth Gergő: Szeptemberben	 egy	 kissé	 rendhagyóan	
rendeztük	 meg	 a	 szecskaavatót,	 hiszen	 sokkal	 nagyobb	
szerepet	 vállaltunk	 most	 ebben	 az	 avatásban,	 mint	
korábban	 valaha.	 Októberben	 aztán	 lezajlott	 a	 zene	
világnapja,	 amit	 Kotáncziné	 tanárnővel	 	 megbeszélve	
egy	 beöltözéssel	 próbáltunk	 színesíteni,	 és	 az	 idei	 első	
Janus-túra	is	lezajlott.	Novemberben	gőzerővel	dolgozunk	
a	 Janus	 Nighton,	 aminek	 az	 éjszakai	 programjai	 sajnos	
elmaradnak,	 de	 azokat	 márciusban	 szeretnénk	 majd	
bepótolni,	 így	 nem	 mondunk	 le	 semmiről,	 a	 délutáni	
programokkal	 pedig	 ugyanúgy	 készülünk.	 Decemberben	
pedig,	 ha	 a	 járványügyi	 helyzet	 is	 megengedi,	 akkor	
szerveznénk	 egy	 Janus	 Discot	 az	 utolsó	 tanítási	 napon,	
egyfajta	búcsúként	a	téli	szünet	előtt.

Molnár Bogi: A	 programok	 mellett	 pedig	 még	 célunk	
bevezetni	 egy	 év	 végi	 díjat	 a	 tanárok	 részére,	 a	 Mosoly-
díjat,	 amit	 a	 diákok	 szavaznak	 meg.	 Ez	 egyfajta	
vándorserlegként	 fog	 majd	 funkcionálni,	 amire	 minden	
évben	rágravíroztatjuk	majd	a	nyertes	tanár	nevét.	Ezzel	
szeretnénk	 pozitív	 visszajelzést	 adni	 a	 tanárok	 részére,	
hogy	 az	 alacsony	 fizetés	 és	 a	 rengeteg	 munka	 ellenére	
talán	 mégis	 csak	 megéri	 tanárnak	 lenni,	 és	 jól	 csinálják	
azt,	amit	csinálnak..	

Az évnyitón elhangzott beszédben  nagy hangsúlyt 
fektettetek a sportra. Hogy szerepelnek a különböző 
sportágak a mostani elképzeléseitekben?

Molnár Bogi: Személy	 szerint	 igyekszem	
megmozgatni	 az	 iskolai	 sportéletet.	 A	 legtöbb	
diák,	 aki	 lejár	 a	 nagyszünetekben	 az	 udvarra,	
már	 láthatta,	 hogy	 ha	 az	 időjárás,	 valamint	 a	
sérülések	 nem	 szólnak	 közbe,	 szinte	 minden	
nagyszünetben	zajlanak	a	meccsek.	Az	évszakoknak	
megfelelően	 pedig	 bevezetnénk	 a	 pingpong-	 és	
a	 röplabdabajnokságot.	 Reméljük,	 a	 vírus	 egyik	
versenyt	sem	befolyásolja	majd.

A Janus Night-ról már lehetett hallani  egy-két dolgot a 
folyosón a diákok között, a minden évben megrendezésre 
kerülő programokat pedig már most várják a tanulók. 
Meg tudnátok osztani néhány belsős infót az eseménnyel 
kapcsolatban

Tóth Gergő: Sajnos	 a	 jelenlegi	 járványügyi	 helyzet	 miatt	
az	 igazgatóság	 nem	 engedélyezte	 az	 éjszakai	 programok	
kivitelezését,	 emiatt	 a	 Janus	 Night	 november	 19-én	 22.00	
óráig	 fog	 tartani.	 Az	 éjszakára	 tervezett	 programok,	 mint	 a	
lézerharc	 és	 a	 szabadulószoba,	 ahogy	 korábban	 mondtam,	
átkerültek	 a	 márciusi	 időpontra.	 A	 délutáni	 programoknál	
újdonságként	 szövetkarszalaggal	 és	 számos	 programmal	
készülünk,	 amikhez	 szerencsére	 találtunk	 egy	 főtámogatót,	
így	 reméljük,	 még	 élvezetesebb	 lesz	 a	 számotokra	 ez	 a	
délután	és	este.

Tóth Gergő: A	programok	nagyon	sok	diákot	szólítottak	
meg,	 a	 legtöbben	 örömmel	 vettek	 részt	 rajtuk.	
Szerintem	 olyan	 	 hangulatot	 tudtunk	 teremteni	 a	
szünetekben,	ami	mindenkit	kellemes	érzéssel	töltött	
el.	A	nagyszünetben	történő	közös	éneklés	is	egy,	a	
janusos	 diákokat	 igazán	 összetartó	 program	 volt	 a	
hosszas	online	oktatás	után.

Ahogy mondtad/mondtátok is, most volt szeptemberben 
a szecskaavató, nektek mi a véleményetek róla, 
szerintetek hogy sikerült? 

Molnár Bogi:  Véleményem	 szerint	 ez	 volt	 az	 eddigi	
legjobb	 szecskaavató,	 pedig	 amióta	 a	 Janusba	 járok,	
minden	évben	részt	vettem	az	összesen.	Úgy	gondolom,	
hogy	az,	amit	mi	most	lebonyolítottunk,	az	a	szecskáknak	
is	 	 maradandó,	 de	 legfőképp	 kellemes	 élmény	 volt.	
A	 tanári	 kartól	 is	 szerencsére	 nagyon	 sok	 pozitív	
visszajelzést	 kaptunk.	 Ez	 több	 újításnak	 is	 köszönhető,	
köztük	 a	 Just	 Dance	 ötletnek,	 Murber	 Nóra	 és	 Drávai	
Szilveszter	rendhagyó	sorversenyének	és	a	kvízjátéknak.	
Szerintem	nagyon	jó	alaphangulatot	teremtettek	ezek	a	
programok,	külső	szemlélőként	legalábbis	úgy	tűnt.

Mit gondoltok, ezekből az újításokból lehet esetleg egy 
új hagyományt létrehozni?

Tóth Gergő: Természetesen!	Azért	is	csinálunk	mindent,	
amit	 teszünk	 nap	 mint	 nap,	 hogy	 ennek	 maradandó	
nyoma	legyen,	ne	csak	papíron,	de	a	diákok	között	is!

Molnár Bogi: Én	 a	 beöltözésről	 mondanék	 pár	 szót,	 mert	
én	 is	 más	 bőrébe	 bújtam	 azon	 a	 napon.	 A	 DÖK-ön	 belül	
érkezett	 ez	 az	 ötlet,	 már	 akkor	 elnyerte	 a	 tetszésemet,	 és	
ahogy	beszéltem	más	emberekkel,	úgy	tűnt,	nekik	is	nagyon	
tetszik.	Készült	az	udvaron	egy	közös	kép	is	a	beöltözöttekről,	
úgy	 gondolom,	 meglepően	 sokan	 voltunk,	 és	 mindannyian	
élveztük,	a	kosztümök	pedig	zseniálisak	voltak!

(2021.09.24. - Szecskaavató: Nagyszünet az udvaron)

A szecskaavató után beszéljünk egy kicsit a zene világnapjáról, hiszen, ahogy mondtátok, ott is voltak újítások. Volt 
lehetőségük a diákoknak beöltözni kedvenc zenei előadójuknak, emellett pedig úgynevezett emelet-koncerteken 
élvezhették a különböző zenei előadásokat. Szerintetek milyen eredménye volt ennek az eseménynek?
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Tóth Gergő: A	diákoknak	szüksége	van	egy	olyan	közösségi	térre,	ahol	a	lyukas	óráiban	el	tudják	tölteni	az	
időt,	 ahol	 a	 szünetekben	 össze	 tudnak	 ülni,	 tudnak	 beszélgetni	 a	 diáktársaikkal,	 el	 tudják	 készíteni	 a	 házi	
feladatot,	le	tudnak	ülni	egy	asztalhoz.	Szerintünk	szükségünk	volt	egy	ilyen	térre,	és	ezért	próbáltuk	ezt	a	
lehető	leghatékonyabban	megadni	a	tanulóknak.

Tóth Gergő: 	A	DÖK	értetek	van,	szeretnénk	a	számotokra	élvezetes	hellyé	tenni	azt	a	közeget,	ahol	minden	nap	
jelen	vagyunk.	Jó	lenne,	ha	minél	több	közös	ötletünk	lenne,	ezért	kérünk	titeket,	forduljatok	hozzánk	bátran,	
akár	személyesen,	akár	a	közösségi	platformokon.	Annyit	szeretnénk	csak	kérni,	hogy	vegyétek	figyelembe,	
vannak	 dolgok,	 amiket	 mi	 sem	 tudunk	 megoldani,	 bármennyire	 is	 szeretnénk.	 lehető	 leghatékonyabban	
megadni	a	tanulóknak.

A programok mellett természetesen más újítások is sorra kerültek: idén instagram-oldalt indított a DÖK 
@csezmiceijanos néven. Hogy jött az ötlet, miért éreztétek azt, hogy szükségetek van egy ilyen oldalra a 
facebook mellé?

Molnár Bogi: Úgy	gondolom,	hogy	a	diákok	nagyobb	
része	 használ	 instagramot,	 mint	 facebookot,	 azt	
az	 elmúlt	 években	 mi	 is	 észrevettük,	 hogy	 olyan	 az	
egész,	 mintha	 facebookon	 nem	 érné	 el	 a	 diákokat	
megfelelően	 az	 üzenetünk.	 Részben	 ezért	 is	
gondoltuk,	hogy	megvetjük	a	lábunkat	instán	is,	ahol	
nem	csak	információkat	osztunk	meg,	hanem	egyfajta	
emlékfalként	 is	szolgál,	ahova,	ahogy	már	 láthatták	

Tóth Gergő: Kell	egy	olyan	felület	a	diákoknak,	ahova,	
ha	 felmennek,	 könnyedén	 megtalálnak	 minden	
szükséges	 információt,	 akár	 a	 sztorikban	 megjelenő	
teremcseréket,	és	hogy	ők	is	nyomon	követhessék	a	
tevékenységünket	képek	formájában.

Az instagram-oldal mellett pedig a DÖK-iroda megnyitására is sor került. Miért döntöttetek emellett?

Zárásként pedig annyit kérdeznék,  mit üzentek a diákoknak?

Ha három szóval kellene jellemezni az iskola diákönkormányzatát, mik lennének azok?

a	többiek	is,	kikerültek	képek	az	eddigi	eseményekről.	
Reméljük,	a	többi	diáknak	 is	tetszik,	minket	minden	
esetre	megmosolyogtat	minden	alkalommal.	

Meglepetés, összetartás, és fun - Molnár Bogi

Újítás, tenni akarás, és kapcsolatépítés - Tóth Gergő

Molnár Bogi: Janus	legyen	veletek!

Molnár Bogi: Mi	köszönjük	a	lehetőséget!

Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést, és kívánok mindannyiótoknak sikeres évet!

Polgár Antónia, 11. D

Janus Night

A Janus Nightról, a tudományos-ismeretterjesztő 
előadásokról és interaktív foglalkozásokról a 

program fő szervezője, Szlovák Szabolcs tanár úr 
írt beszámolót. A rendezvény megvalósításában 

közreműködött a Diákönkormányzat. Az egészségügyi 
előírások miatt a „bentalvós” éjszakai program 

elmaradt.

2021.	november	19-én	rendeztük	meg	a	Janus	Night-ot,	avagy	a	
Tudományok	 éjszakáját.	 A	 programon	 több	 mint	 240	 diák	 vett	
részt,	ez		az	iskola	történetében	egyedülálló	eredmény.

Az	 eseményt	 megelőzően	 a	 résztvevő	 diákoknak	 egy	 Google	
Forms	 űrlapon	 kellett	 regisztrálniuk.	 Ennek	 megkönnyítése	
érdekében	 iskolaszerte	 plakátokat	 helyeztünk	 ki,	 melyen	
feltüntettük	 a	 programokat	 és	 a	 regisztráció	 megkönnyítését	
szolgáló	QR-kódot.	A	beléptetésnél	a	diákok	a	karszalagjuk	mellé	
egy	programfüzetet	is	kaptak,	melynek	segítségével	könnyedén	
megtalálhatták	 az	 előadások	 helyszíneit.	 A	 programfüzet	
szükségességét	 az	 elmúlt	 évek	 tapasztalata	 sugallta,	 mivel	 az	
elmúlt	 években	 mindig	 volt	 olyan	 növendék,	 aki	 	 lemaradt	 az	
általa	 kiválasztott	 programról.	 Ez	 ebben	 az	 évben	 nem	 történt	
meg.	

Sajnálatos	 módon	 idén	 sem	 tarthattunk	 olyan	 Janus	 Night-ot,	
amilyet	szerettünk	volna,	amire	augusztus	közepe	óta	készültünk,	
mivel	az	iskola	vezetősége	a	járvány	miatt		nem	vállalta	fel	azt	
a	kockázatot,	hogy	megtartson	egy	hajnalig	tartó	programot.	A	
döntés	 hatására	 az	 idei	 Janus	 Night	 17:00-22:00	 között	 zajlott.	
Ennek	 ellenére	 mindent	 megtettünk	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	
különböző	érdeklődésű	diákok	számára		színvonalas	előadásokat	
szervezzünk.

Huszonnyolc	előadó	érkezett,	akik	az	előadássorozat	első	felében	
beszéltek	 többek	 között	 a	 finn	 oktatási	 rendszerről,	 a	 könyvek	
evolúciójáról,	 az	 elmúlt	 két	 évszázad	 katonai	 lőfegyvereiről,	 a	
robotika	történetéről	és	a	radioaktivitás	hatásairól,ez	utóbbit	az	
érdeklődők	egy	szimuláció	segítségével	követhették	nyomon.	A	
legnépszerűbb	előadás	a	különböző	tanulási	technikákkal	és	az	
idő-	menedzsmenttel	foglalkozott.

A	 Janus	 Night	 második	 felében	 az	 interaktív	 programoké	
volt	 vezető	 szerep.	 A	 janusisták	 így	 kipróbálhatták	 a	
robotprogramozást,	 továbbá	 	 végre	 is	 hajthattak	 olyan	 fizikai,	

illetve	 kémiai	 kísérleteket,	 melyek	 a	 tanórákon	 nem,	 vagy	
csak	nagyon	ritkán	fordulnak	elő.	Különösen	nagy	keletje	volt	
idén	 a	 virtuális	 valósággal	 foglalkozó	 interaktív	 programnak,	
amelyen	 most	 először	 a	 diákok	 is	 kipróbálhatták	 a	 virtuális	
valóságban	való	mozgást,	érzékelést.	Az	interaktív	programok	
közül	a	legnagyobb	érdeklődést	az	Autócity	Zrt.	által	biztosított	
Volkswagen	ID.4	váltotta	ki.	A	gépjármű	megtekintése	során	a	
növendékek	feltehették	kérdéseiket.	Az	est	másik	fénypontja	a	
Nanzan	Aikido	Egyesület	által	megtartott	aikido	bemutató	volt.	
A	bemutatót	Niklai	Norbert	(shidoin	6.	dan,	jelenleg	a	Nanzan	
Aikido	Egyesület	elnöke	és	Aikido	technikai	vezetője)	vezette.

Az	 OTP	 Bank	 támogatást	 nyújtott	 az	 eseményhez,	 így		
szerződésben	 leírtak	 alapján	 feltüntettük	 az	 OTP	 Bank	 Nyrt.	
logóját	 az	 előírt	 helyeken,	 továbbá	 a	 programfüzetekben	 is	
megjelenítettük	 cégük	 emblémáját.	 A	 felajánlott	 összegből	
nem	 csak	 a	 plakátok,	 karszalagok	 elkészítését	 finanszíroztuk,	
hanem	a	nem	helyi	előadók	útiköltségeit,	továbbá	az	előadók	
ajándékait	is	ezen	pénzösszegből	vásároltuk	meg.

17:00-17:45
K A L A N D O K  A  V I L Á G  V É G É N :  D É L I -

A N D O K  -  P A T A G Ó N I A  -  TŰZ F Ö L D
dr. Gyuricza László docens

PTE-TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet

V Á L O G A T Á S  K É T  É V S Z Á Z A D
K A T O N A I  LŐF E G Y V E R E I BŐL

Dr. Mehring István

F I N N O R S Z Á G I  O K T A T Á S  É S
T O V Á B B T A N U L Á S :  A  J A N U S T Ó L  A

F I N N  O K T A T Á S K U T A T Ó  I N T É Z E T I G
Dr. Fenyvesi Kristóf
Jyväskyläi Egyetem

R É M E S - M É M E S ,  A V A G Y  A Z  
I N T E R N E T  V I S S Z A V Á G

Dr. Kéméndi Konrád
Pécsi Járási Ügyészség

18:00-18:45
L O G I K A I  R E J T V É N Y E K

T I P P E L É S M E N T E S  M E G O L D Á S A  
Kresz Károly

G Ó L E M T Ó L  S O P H I A - Á I G ,  A V A G Y  A
R O B O T I K A  K É P E S  É S  K É P T E L E N

T Ö R T É N E T E
Schlepp Péter

V I R T U Á L I S  K A L A N D O K  -  
V A L Ó S Á G O S  É L M É N Y E K

Rendes Péter 
ügyvezető igazgató, InnoTeq Kft

C É L J A I D  H A T Á R I DŐS  Á L M O K  -  
A Z  E L SŐ  Ú T M U T A T Á S  A  S I K E R E S

É L E T  F E L É  V E Z E TŐ  Ú T O N
Kocsis Betti, Litter Fanni, Fodor Norbert

19:00-19:45
Ú T  A  N Y O M T A T O T T  K Ö N Y V TŐL  A Z
E - B O O K I G ,  N Y O M D Á T Ó L  A  W E B E S

S Z O L G Á L T A T Á S I G
Szerényi Attila

R É G É S Z E T  Á S Ó  N É L K Ü L ,  R O N C S O L Á S
M E N T E S  R É G É S Z E T I  E S Z K Ö Z Ö K

B E M U T A T Á S A ,  H A S Z N Á L A T A
Dr. Bertók Gábor 

Janus Pannonius Múzeum igazgató

R A D S I M . P Y  -  A  R A D I O A K T Í V
H A T Á S O K R Ó L

Oláh Gábor, Sári Dávid

L O G I K A I  R E J T V É N Y E K
T I P P E L É S M E N T E S  M E G O L D Á S A  

Kresz Károly

Részvétel csak előzetes 
regisztrációval lehetséges!
Jelentkezési határidő: 2021. 11. 17.
Zártkörű esemény csak Janusistáknak!

Belépés: 16:30-16:55 között
Távozás: 20:00-kor és 22:00-kor

Interaktív foglalkozások
20:00-20:30, 20:40-21:10, 21:20-21:50

T É R K É P  A  F E J E D B E N !
dr. Máté Éva, PTE-TTK Földrajzi és Földtud. Intézet

S Z E M K A M E R A  E LŐT T  É S  U T Á N  -  
M I T  M U T A T  M E G  A  S Z E M M O Z G Á S ?  

Szentendrei Judit, PTE-KTK Marketing Iroda

G A M E  O F  S T O C K S
TŐZ S D E S Z I M U L Á C I Ó S  J Á T É K

PTE-KTK

R O B O T P R O G R A M O Z Á S  A
G Y A K O R L A T B A N

Schlepp Péter

A R  M O D E L L  A  K E Z E D B E N !
Szerényi Attila

J A N U S  T Á R S A S J Á T É K
Kardos Gergő

W A Y  T O  Z E R O  -  A U T O C I T Y
E L E K T R O M O S  A U T Ó B E M U T A T Ó

Bárics János

V R  T E S T K Ö Z E L BŐL
Kis-Bogdán Kolos, Rendes Botond

A I K I D O  H A R C MŰV É S Z E T I  B E M U T A T Ó
Niklai Norbert és csapata

F O G D - M E G  F I Z I K A
Balogh István, Szász Bence, Trombitás Karolina

BME Wigner Jenő Szakkollégium

S Z I M U L T Á N  S A K K
Kresz Ádám

T Ü Z E S  K É M I A
Hegyiné Király Krisztina

A U D I O V I Z U Á L I S  L O G I K A I  
F E L A D A T O K

Kresz Károly

Részvétel csak előzetes 
regisztrációval lehetséges!
Jelentkezési határidő: 2021. 11. 17.
Zártkörű esemény csak Janusistáknak!

Belépés: 16:30-16:55 között
Távozás: 20:00-kor és 22:00-kor
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Szalagtűző ünnepély
A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium szalagtűző ünnepélyét a PTE 

ÁOK Romhányi György Aulában tartottuk 2021. december 4-én.

Ünnepi	 műsorunk	 kezdetén	 Nemes	 Nagy	 Ágnes	 Tanulni kell	 című	
versét	 hallhattuk	 Marton	 Dorina	 Csenge,	 11.	 D	 osztályos	 tanuló	
előadásában.	 Ezt	 követően	 Polgár	 Antónia,	 11.	 D	 osztályos	 tanuló	
csellójátékát	 élvezhettük,	 aki	 Robert	 Schumann	Schlummerlied	 című	
dalát	 adta	 elő.	 Az	 ünnepi	 műsort	 konferálta	 Káplár	 Marcell,	 11.	 C	
osztályos	 tanuló	 és	 Marton	 Dorina	 Csenge,	 11.	 D	 osztályos	 tanuló.	 A	
műsort	Gilincsek	Tímea	tanárnő	állította	össze.	

Az	 iskola	nevelőtestülete	és	diákközössége	nevében	Herner	Mihály	
tanár	úr,	a	11.	C	osztályfőnöke	gyűjtötte	össze	gondolatait	a	szalagavató	
alkalmából.	 Ezt	 követően	 a	 végzős	 osztályok	 és	 osztályfőnökeik	
vonultak	fel	a	színpadra.	A	végzős	osztályok	szalagjait	osztályfőnökeik	
tűzték	fel,	majd	felidézték	emlékeiket.	Ünnepségünk	második	felében	
a	négy	végzős	osztály	dia-show-i	és	táncai	láthattuk.

Az	 egészségügyi	 helyzetre	 tekintettel	 szalagavató	 bált	 ugyan	
nem	 tartottunk,	 azonban	 a	 végzős	 diákok	 két	 lenyűgöző	 keringővel	
kedveskedtek	 hozzátartozóiknak,	 tanáraiknak.	 A	 nyitótáncokat	
Dudley	Katalin	táncpedagógus	tanította	be.	A	nyitótáncok	felvételeit	
megtalálják	a	cikk	végén.

Polgár Antónia

Káplár Marcell

Iskolavezetés

Marton Dorina
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életében	 csupán	 egyszer	 él	 át.	 Ezek	 a	 percek	
remek	 alkalmat	 nyújtanak,	 hogy	 gondolatban	
számba	 vegyétek,	 mi	 minden	 történt	 veletek	
középiskolás	éveitek	alatt,

amelyek	meghatározzák	későbbi	életeteket.
Én	is	minden	évben	a	szalagavató	ünnepségen	

rácsodálkozom	arra,	hogy	azok	a	diákok,	akiket	
korábban	az	iskolánk	szűk	tereiben	farmerban,	
pólóban	és	sportcipőben	láttam,	milyen	gyönyörű	
hölgyekké	és	fess	urakká	alakulnak	át	erre	az	
estére.	Ma	minden	tekintet	rátok	szegeződik,	és	
Ti	ezzel	teljes	mértékben	tisztában	is	vagytok.	
Legyetek	 büszkék	 magatokra,	 és	 mondjatok	
köszönetet	Szüleiteknek,	hiszen	az	ő	szeretetük	
és	támogatásuk	nélkül	nem	jutottatok	volna	el	
idáig.	

Végzősök	 lettetek,	 de	 még	 nem	 végeztetek.	
Gondoljatok	 arra,	 hogy	 néhány	 hónap,	 és	 itt	
az	érettségi	vizsgák	 ideje.	Ne	felejtsétek	el	az	
ünnepségünket	 nyitó	 vers	 sorait:	 tanulni	 kell!	
Tanulni	kell,	mert	a	jövőtök	múlhat	rajta.

Most	 azonban	 még	 nem	 fenyeget	 ilyen	
közelről	az	érettségi	veszélye,	most	az	ünneplés	
ideje	van.	Ahogy	Gandhi	mondta:	

„Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. 
Tanulj úgy, mintha örökké élnél.”

Kedves Szülők! 
Az	 Önök	 életében	 is	 fontos	 mérföldkő	 ez	

az	 időszak.	 Meghatottan	 gyönyörködnek	
gyermekeikben,	és	talán	azzal	is	szembesülnek,	
hogy	 már	 nem	 is	 annyira	 gyerekek.	 Eljött	 az	
a	 pillanat,	 amikor	 el	 kell	 engedniük	 a	 kezüket.	
Ez	az	elszakadás	nem	könnyű,	mégis	felemelő	
érzés,	 hiszen	 egy	 szülő	 büszke	 arra,	 hogy	
gyermeke	önálló	és	felelős	emberré	válik.	De	az	
Önök	 támogatására,	 türelmére	 és	 szeretetére	
továbbra	is	szükségük	lesz,	hogy	kitűzött	céljaik	
valóra	váljanak.

Kedves Végzősök! 
Mára	félénk	kismadarakból	sasokká	váltatok.	

Szárnyaitok	 megnőttek,	 lassan	 kirepültök	 a	
fészekből,	de	ez	a	pillanat	itt	és	most	még	a	miénk,	
a	tiétek.	Kívánok	nektek	az	est	hátralévő	részére	
feledhetetlen	 élményeket,	 értékes	 perceket,	
és	 azt	 tanácsolom,	 hogy	 soha	 ne	 adjátok	 fel	
álmaitokat,	akkor	is	ragaszkodjatok	céljaitokhoz,	
ha	 a	 megvalósításuk	 lehetetlennek	 látszik!

Soraimat	Ady	Endrétől	vett	idézettel	zárom:	

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Herner Mihály

Herner Mihály tanár úr, a 11. C 
osztály osztályfőnökének 
köszöntője:

Nagy	 tisztelettel	 és	 szeretettel	 köszöntöm	 a	
szalagavató	 ünnepélyünkön	 megjelent	 kedves	
szülőket,	 hozzátartozókat,	 tanártársaimat,	
meghívott	vendégeinket	és	különösen	az	Ünnepelt	
Végzős	Tanítványainkat!

A	mai	este	nagy	ünnep.	Ma	benneteket	ünneplünk,	
a	 Pécsi	 Janus	 Pannonius	 Gimnázium	 végzős	
diákjait.	Ebben	a	rohanó	és	kaotikus	világunkban	
álljunk	 meg	 egy	 percre,	 és	 érezzük	 át	 az	 ünnep	
megható	pillanatait.	Adjunk	hálát	a	sorsnak,	hogy	
a	mai	napon	így	együtt	ünnepelhetünk.	

A	világjárvány	megjelenése	váratlan	csapásként	
ért	 mindenkit,	 megmutatta,	 mennyire	 gyorsan	
változhatnak	 meg	 körülöttünk	 rossz	 irányba	
a	 dolgok.	 Egyik	 napról	 a	 másikra	 átalakultak	
mindennapjaink,	 másképp	 kellett	 dolgoznunk,	
máshogy	 kellett	 tartani	 a	 kapcsolatot	
szeretteinkkel,	 barátainkkal.	 Most	 azonban	
próbáljuk	 meg	 kicsit	 elfelejteni	 az	 elmúlt	 két	 év	
eseményeit.	

Kedves Végzősök!
Gondoljatok	 inkább	 az	 átélt	 közös	 élményekre,	

jussanak	 eszetekbe	 az	 izgalommal	 várt	
osztálykirándulások,	 a	 különféle	 iskolai	
rendezvények,	 és	 mosolyogjatok	 össze	 az	
elkövetett	csínytevéseiteken.	

Bizonyára	 mindegyikőtökben	 él	 egy	 kép	 az	
első	 napokról,	 az	 első	 lépésekről,	 melyekkel	 a	
ma	 már	 jól	 ismert	 iskola	 falai	 közé	 léptetek.	
Rengeteg	 új	 embert	 ismertetek	 meg	 az	 elmúlt	
évek	 során,	 őszinte	 barátságokat	 kötöttetek,	
szerelmek	 születtek.	 Szorongással,	 várakozással	
telve	indultatok	az	úton,	amelyen	most	egy	újabb	
mérföldkőhöz	 értetek.	 A	 végbement	 változás	
jelentős,	 itt	 váltatok	 gyerekből	 felnőtté,	 itt	
formálódott	egyéniségetek.	

Hiszem,	 hogy	 életetek	 talán	 legszebb	 és	
legmeghatározóbb	szakaszát	töltöttétek	a	Janus	
falai	között!	

Az	 önfeledt	 gyerekkorból	 a	 fiatal	 felnőttek	

világába	vezető	út	végéhez	közelítetek.	Remélem,	
hogy	 a	 gimnáziumunkban	 megszerzett	 tudás	
és	 készségek,	 a	 tanáraitok	 példamutatása	
segítségével	felkészülten	álltok	elébe	a	nagybetűs	
élet	rátok	váró	kihívásainak.	

Mert	kihívások	lesznek,	abban	biztos	vagyok,	és	a	
próbatételek	néha	nehezebbek,	mint	ahogy	most	
elképzelitek.	De	ne	feledjétek:	mindegyik	erőpróba	
közelebb	 visz	 az	 álmaitok	 megvalósításához.	
Minél	 többször	 álltok	 talpra	 a	 kudarcok	 után,	
annál	valószínűbb,	hogy	hatalmas	siker	küszöbén	
vagytok.

 
Szalag és szalagavató. Mit is jelentenek ezek a 

kifejezések? 
A	szalag	egy	összetett	jelkép.	Ma	titeket	avatunk	

fel	a	kicsi	szalaggal,	amely	jelzi,	hogy	elértetek	a	
felnőttkor	 küszöbére,	 már	 nem	 vagytok	 azok	 a	
szeleburdi	kisdiákok	vagy	félénk	kismadárkák,	akik	
évekkel	ezelőtt	beléptek	iskolánk	széles	kapuján.

A	 szalag	 viselése	 emlékeztet.	 Emlékeztet	
benneteket	 az	 iskolára,	 a	 tanárokra,	 az	
osztályfőnökeitekre,	akiktől	tudást	és	emberséget	
is	 tanulhattatok,	 akik	 tanácsaikkal	 segítettek	
benneteket.

A	 szalagon	 az	 „alma	 mater”	 neve	 és	 az	
évszám	 mutatja,	 hogy	 ide	 jártatok,	 és	 hogy	 mi,	
janusos	 diákok	 és	 tanárok	 elválaszthatatlanul	
összetartozunk.	 Jelképezi,	 hogy	 bár	 mindannyian	
egy	 nagy	 közösség,	 a	 több	 mint	 100	 éves	 Janus	
Gimnázium	tagjai	vagytok,	de	meg	is	különböztet	
benneteket	 a	 többiektől.	 Ti	 már	 -	 ha	 akarjátok,	
ha	 nem	 -	 példák	 vagytok	 a	 fiatalabbak	 számára.	
Odafigyelnek	 arra,	 hogy	 mit	 tesztek,	 és	 ez	
számotokra	 nagy	 felelősség.	 Legyetek	 méltók	 a	
szalag	viselésére!

Ez	 a	 szalag	 a	 búcsúzás	 idejének	 kezdetét	 is	
jelenti.	 Pár	 éve	 még	 azt	 gondoltátok	 az	 utolsó	
évről,	 hogy	 milyen	 messze	 is	 van	 az	 még.	 Most	
pedig	 itt	 feszengtek	 ünneplő	 ruháitokban	 azon	
tűnődve,	hogyan	múlhatott	el	 ilyen	gyorsan	ez	a	
végtelennek	látszó	középiskolás	időszak.	

A	 szalag	 egy	 kicsit	 a	 szomorúságunk	 jele	 is,	
hogy	 nemsokára	 elmentek.	 Ám	 nem	 szeretnék	
a	 búcsúzásról	 túl	 sokat	 beszélni	 –	 még	 nem	
időszerű,	 még	 nem	 búcsúzunk.	 	 Csak	 megállunk	
egy	 pillanatra;	 és	 meg	 kell	 jegyeznünk	 ezt	 a	
pillanatot,	 mert	 olyan	 különleges,	 amit	 az	 ember	
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Andok Zita

Pfeiffer Enikő tanárnő, a 12. A 
osztály osztályfőnöke így 
emlékezett az elmúlt négy évre. 
A tanárnő távollétében Andok 
Zita tanárnő, osztályfőnök-
helyettes tolmácsolta szavait.

Jó	 estét	 kívánok!	 Ez	 az	 ünnep	 a	 végzős	
diákoké.	 A	 mai	 naphoz	 nem	 illik	 a	 hosszú,	
frázisokkal	teli,	unalmas	osztályfőnöki	beszéd,	
ezért	ígérem,	hogy	kellően	rövid	leszek.	

Tehát:	Tisztelt	Igazgató	Úr,	Igazgatóhelyettes	
Urak,	 Szülők,	 Hozzátartozók	 és	 kedves	
Osztályom!	

Mikor	megtudtam,	hogy	osztályfőnök	leszek,	
első	 gondolatom	 az	 volt,	 hogy	 jó	 ég,	 nekem	
is	beszédet	kell	írnom	majd	a	szalagavatóra.	
Akkor	 ez	 még	 olyan	 távolinak	 tűnt,	 hogy	
elhessegettem	 a	 szalagavató	 és	 érettségi	
gondolatát,	 de	 most	 itt	 állunk,	 és	 mint	 egy	
lassított	felvételen,	bevéssük	emlékezetünkbe	
ezt	 az	 órát.	 Megköszönjük	 minden	 szülőnek,	
minden	 kollégának,	 hogy	 idáig	 segítette	
utatokat	és	ifjú	korotok	első	fontos	állomásán	
nektek	 drukkolnak.	 A	 szalagavató	 a	 záró	
folyamat	örömteli,	felhőtlen	része,	a	ballagás	
lesz	a	méltóságteljes	eleme,	és	az	érettségi	–	
remélem	–	a	dicsőséges	záróakkord.	

A	mai	napon	ünneplünk.	Titeket	ünneplünk.	
Szeretném	 elmondani,	 hogy	 büszke	 vagyok	
rátok.	 Na,	 nem	 azért,	 mert	 a	 tanulmányi	
eredményeitek	 messze	 felülmúlják	 az	
átlagot.	 Hanem	 azért,	 mert	 kitartottatok,	 itt	
vagytok,	 nem	 adtátok	 fel.	 Mert	 kivételesen	
nagy	 a	 szociális	 érzékenységetek,	 hatalmas	
lendülettel	 vetettétek	 bele	 magatokat	 9.	
osztályban	a	karácsonyi	ajándékgyűjtő	akció	
megszervezésébe.	 Mert	 nekünk,	 nekem	
különlegesek	vagytok.	A	bruttó	4,	nettó	2,5	év	
alatt	sok	minden	voltatok	nekem.	Tanáraitok	
habitusától,	 és	 az	 órai	 teljesítményetektől	
függően	 voltatok	 a	 cukikáim,	 a	 gyerekeim	
és	 az	 osztályom.	 De	 nem	 volt	 mindig	
móka	 és	 kacagás	 itt	 az	 élet.	 Nyelvvizsgák,	
tanulmányi	versenyek,	előrehozott	érettségik	
nehezítették	 napjaitokat.	 Sokan	 közületek	
szép	 eredményekkel	 öregbítették	 iskolánk	
hírnevét.

A	ma	kitűzött	szalag	jelkép,	az	összetartozás	
jelképe.	Annak	a	jelképe,	hogy	4	éven	keresztül	
együtt	voltunk,	szerettük,	tiszteltük	egymást,	
és	mindezt	az	iskolánk	keretei	között	tettük.	
A	szalag	mellé	gondolatban	feltűzöm	Eötvös	
József	szavait	is:	

„Az élet viharaival szemben olyan légy, 
mint a madár, amely, ha a fát kivágják 
alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a 

magasba száll.”
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Szlovák-Baris Katinka tanárnő, 
a 12. B osztály osztályfőnöke a 
következőképpen idézte fel a 
közös négy esztendőt.

Kedveseim!
Szoktam	kezdeni	a	mondandómat,	ha	valami	

közérdekű	 közleményt	 osztok	 meg	 Veletek.	
Mivel	abban	bízom,	hogy	a	következő	néhány	
percben	számot	tarthatok	a	köz	érdeklődésére,	
talán	nem	túl	negédes	ez	a	megszólítás!?	

Azt	 hiszem	 nem	 túlzás	 azt	 állítanom,	 hogy	
a	 beszédem	 megírása	 közben	 úgy	 éreztem	
magam,	mint	ahogy	feltehetőleg	Ti	is	fogjátok	
érezni	magatokat	az	érettségi	előtt:	rengeteg	
ember	 átesett	 már	 rajta,	 több-kevesebb	
sikerrel,	 mindenki	 jó	 tanáccsal	 lát	 el	 titeket,	
de,	 hogy	 mindez	 mit	 jelent	 a	 gyakorlatban,	
csak	 akkor	 tudja	 az	 ember,	 ha	 már	 leül,	 és	
nekilát	a	feladatnak.	Nem	titkolom,	hogy	mióta	
részt	veszek	janusos	szalagavatón	mindig	azt	
gondoltam,	 hogy	 az	 osztályfőnöknek	 lehet	 a	
legnehezebb	 dolga,	 mert	 kiáll	 a	 színpadra	 és	

ország-világ	 előtt	 vall	 az	 osztályhoz	 fűződő	
kapcsolatáról,	 hovatovább	 viszonyáról,	 ami	
azért	 sem	 könnyű,	 mert	 ezt	 időnként	 csak	
az	tudja	értelmezni,	aki	a	viszony	aktív	tagja.	
Ennek	ellenére	úgy	illik,	hogy	próbát	tegyek:

Mivel	 annak	 az	 évfolyamnak	 a	 tagjai	
vagytok,	 amelyik	 jelen	 állás	 szerint	 keretes	
szerkezetben	 végezi	 el	 a	 Janust	 -	 ezt	 már	 a	
sikeres	 magyar	 érettségire	 való	 hangolódás	
jegyében	 mondom!	 -,	 ezért	 lehet,	 hogy	 azzal	
kellene	 kezdenem,	 hogy	 milyenek	 voltatok	
kilencedikesként,	 és	 mennyit	 változtatok	
azóta.	 Én	 mégsem	 ezt	 teszem,	 hiszen	 az	
osztály	 és	 annak	 tagjai	 szinte	 berobbantak	
az	 életmbe	 az	 igazgató	 úr	 egy	 négy	 évvel	
ezelőtti	 mondatával:	 Szeretnélek	 megkérni,	
hogy	legyél	a	bejövő	informatika-matematika	
tagozaton	osztályfőnök!	Már	majdnem	sikerült	
a	szavába	vágnom,	mire	előállt	az	aduásszal:	
tudom,	 hogy	 megbirkózol	 a	 feladattal,	 hiszen	
az	 ivararány	 majdnem	 ugyanolyan	 lesz,	 mint	
otthon,	 így	 aztán	 a	 Janusban	 ezen	 túl	 még	
otthonosabban	 fogod	 érezni	 magad,	 mint	
korábban!	 Utólag	 azt	 gondolom,	 hogy	 ezzel	
nem	 is	 nagyon	 tudnék	 vitába	 szállni,	 hiszen	
voltam	 én	 többeknek	 anyja	 helyett	 anyja,	

apja	 helyett	 apja	 -	 persze	 minden	 tanév	
folyamán	 szigorúan	 csak	 egyszer.	 Az	 arányok	
tekintetében	 azt	 hiszem,	 hogy	 átadom	 a	
lehetőséget,	hogy	mindenki	maga	végezze	el	a	
számításokat,	de	valóban:	négy	az	egyhez,	az	
már	majdnem	olyan,	mint	öt	a	huszonhathoz.	
Így	aztán	csak	ki	kellett	várnom,	hogy	milyen	
lesz	a	még	nagyobb	családos	élet.

És	 kivártam,	 és	 megláttam:	 megláttam,	
hogyan	 alkalmazkodtok	 az	 új	 környezethez,	
a	 társaitokhoz,	 az	 iskolához,	 az	 elvárásokhoz.	
A	 környezethez való adaptáció	 nagyon	
sikeres	 volt,	 időnként	 sikerült	 úgy	 eltűnnötök	
óraösszevonások	 előtt,	 hogy	 később	 sem	
derült	ki,	pontosan	hol	is	jártatok.

A társas kapcsolataitokban hamar	
megmutatkozott,	hogy	a	mindenki	egyért,	egy	
mindenkiért	elvet	egészen	korán	megismertétek	
és	a	gyakorlatban	is	alkalmaztátok.	Különösen	
igaz	volt	ez	akkor,	ha	szavazásra	bocsátottunk	
egy	kérdést,	hogy	mielőbb	felelőse	 legyen	az	
elvégzendő	 feladatnak.	 Tizenkettedikre	 már	
olyan	 komoly	 szintre	 jutottatok	 ez	 ügyben,	
hogy	 időnként,	 még	 a	 kérdés	 elhangzása	
előtt	 megszavaztátok	 a	 felelőst,	 különösen	
akkor,	 ha	 a	 feladat	 nem	 benneteket	 talált	
meg.	 Ugyanakkor	 tudom,	 és	 végtelenül	 sokra	
értékelem,	 hogy	 nyitottak	 voltatok.	 és	 egyre	
inkább	 azok	 vagytok	 a	 másik	 véleményére,	
szívesen	 segítetek	 egymásnak	 nemcsak	 a	
tanulás,	 de	 az	 élet	 számos	 más	 területén	 is.	
Megtanultátok	 elfogadni	 a	 társaitokat,	 ami	 a	
jól	 működő	 közösségek	 sajátossága.	 Ennek	
ékes	 példája,	 hogy	 zokszó	 nélkül	 vettetek	
részt	múzeumlátogatáson,	aminek	előzménye	
az	 volt,	 hogy	 az	 általam	 szenzációsnak	 ítélt	
kilencedikes	barlangászás	után	az	osztály	egy	
része	 félkörívet	 alkotva	 állt	 körülöttem,	 és	
feltette	 azt	 a	 kérdést,	 amit	 a	 kollégák	 zöme	
hosszú	 pályafutása	 során	 sem	 biztos,	 hogy	
hall:	 Jövőre	 múzeum,	 Tanárnő?	 Hát	 lehetett	
erre	nemet	mondani?	

Az	 iskolához való alkalmazkodás	 nagyon	
gördülékenyen	 ment:	 megtanultátok,	 hogy	
januszistának	 lenni	 érdem,	 ami	 attól	 lesz	
értékesebb,	 ha	 Ti	 is	 ápoljátok	 az	 iskola	
szellemiségét,	örökségét.	Azt	sajnálom	igazán,	
hogy	 az	 elmúlt	 másfél	 tanévben	 ritkán	 nyílt	
alkalmatok	arra,	hogy	bebizonyítsátok,	sokkal	
több	 szállal	 kötődtök	 az	 alma	 materetekhez,	
annak	 hagyományaihoz,	 mint	 amit	
megmutathattatok.	 Igaz,	 az	 osztályéneklési	
versenyeken	 mindig,	 minden	 körülmények	
között	 első	 helyen	 végeztetek,	 függetlenül	
attól,	 hogy	 katonadalokat	 énekeltetek	 a	
díszteremben	vagy	speciális	Abba	feldolgozást	
adtatok	elő	az	online	térben.

Az	 elvárásokhoz való alkalmazkodásotok 
olyan	sokféle	volt,	amilyen	sokrétűek	vagytok	
Ti	 magatok.	 Egyeseknek	 meg	 kellett	 küzdeni	
nemcsak	a	szülői,	az	 iskolai,	de	a	saját	maga	
által	támasztott	elvárásokkal	is,	mások	viszont	
idejekorán	 úgy	 döntöttek,	 hogy take it easy 
tempóban	 haladnak	 az	 érettségi	 felé	 vezető	
úton.	 Sokan	 felismertétek,	 hogy	 tanáraitok	
útmutatása,	időnként	teljesíthetetlennek	tűnő	
elvárása	nem	ellenetek,	hanem	értetek	van.	Ezért	
a	 közös	 munka	 gyümölcse	 mára	 többeteknél	
kézzelfogható	 állapotba	 került:	 német	 és	
angol	nyelvvizsgák,	sikeres	matematika,	fizika	
és	 kémia	 versenyeredmények	 formájában,	
hogy	 a	 kiemelkedő	 előrehozott	 érettségi	
eredményekről	már	ne	is	beszéljünk.	Tanárként	
szívesen	emeljük	ki	ezeket,	hiszen	mérhetővé	
teszik	a	befektetett	munkát,	ha	egy	osztályról	
vagy	 egy	 diákról	 beszélünk.	 Ugyanakkor	 én	
legalább	 ilyen	 büszke	 vagyok	 arra,	 hogy	 a	
fiúkórus	derékhada	a	mi	osztályunkból	kerül	ki,	
hogy	 többen	 előadást	 vállaltak	 az	 idei	 Janus	
Night-on,	 illetve,	 hogy	 vannak	 olyan	 tanulók,	
akik	a	feszített	tempó	dacára	is	képesek	voltak	
kiemelkedő	sporteredményekre.

Mint	 előttetek	 már	 számtalan	 januszista,	
joggal,	 örömmel	 és	 nem	 kis	 büszkeséggel	
gondolhatjátok,	hogy	igen,	ezt	is	megcsináltuk!	

Szlovák-Baris Katinka
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Mi,	együtt!	De	ne	felejtsétek	el,	hogy	abban,	hogy	ti	itt	és	azok	lehettek,	akik	
vagytok	 a	 szüleiteknek,	 a	 családotoknak	 óriási	 szerepe	 van.	 Úgy	 gondolom,	
mára	 felnőttetek	 ahhoz,	 hogy	 igazán	 megértsétek	 ennek	 fontosságát,	 és	
talán	 pont	 ezért	 nem	 fog	 kimenni	 a	 fejetekből,	 hogy	 köszönetet	 mondjatok	
Nekik	mindezért.	

A	 kocka	 el	 van	 vetve,	 szokták	 mondani	 a	 nagyok	 és	 bölcsek,	 de	 azt,	 hogy	
milyen	elv	alapján,	hogyan	írjátok	le	a	pályáját,	vagy	milyen	programozással	
számítjátok	 ki	 az	 útját,	 rajtatok	 múlik.	 Vagy	 nem	 írtok,	 és	 nem	 számoltok,	
csak	élvezitek,	hogy	együtt	vagytok,	és	azzal	töltitek	az	időt,	amit	szerettek,	
függetlenül	 attól,	 hogy	 a	 gyenesdiási	 vasútállomáson,	 a	 keszthelyi	 móló	
tövében,	vagy	a	Mecsek	Házában	vagytok.

Nem	 hiszek	 abban,	 hogy	 a	 szalagavató	 valaminek	 a	 végét	 jelképezi.	
Szeretném	 hinni,	 hogy	 Ti	 magatok	 is	 úgy	 érzitek,	 ez	 valami	 új,	 izgalmas	
dolognak	a	kezdete,	ami	lehet,	hogy	ijesztő,	de	a	lehetőségek	tárházát	nyújtja	
felétek.	Ennek	felfedezéséhez	kívánok	sok	erőt	és	kitartást,	és	ne	felejtsétek	
el,	hogy

 
„A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, 

mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni 
magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem 

vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen 
lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A LEHETETLEN NEM LÉTEZIK!!!”
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Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő,  
a 12. C osztály osztályfőnöke 
így foglalta össze osztályával 
kapcsolatos gondolatait.

Kedves	Osztályom,	Kollégák,	Diákok,	Tisztelt	Szülők	
és	Vendégek!

Valamikor	réges	régen,	nem	egy	messzi	galaxisban,	
hanem	 itt	 Pécsett,	 még	 a	 Covidon	 innen	 indult	 el	
a	 mi	 közös	 történetünk.	 Hat	 éve	 egy	 augusztusi	
délelőttön	 a	 városunk	 szívében	 találkozott	 először	
az	osztály,	amiről	én	véletlenül	szereztem	tudomást.	
Gondoltam,	megnézem	magamnak,	hogy	kik	lesznek	
az	új	gyermekeim,	de	mire	odaértem,	Ti	már	valahol	
egy	fagyizónál	folytattátok	az	ismerkedést.	A	NAGY	
találkozásunk	akkor	elmaradt,	de	azóta	igyekeztem,	
hogy	 ne	 maradjak	 le	 semmiről,	 ami	 Veletek	
kapcsolatos	és	fontos.

Nagy	örömmel	láttam,	ahogy	felnőtök,	és	sok	sikert	
értek	 el,	 de	 a	 nehézségeken	 is	 túl	 tudtok	 lendülni.	
Ebből	 is	 volt	 elég!	 Sajnáltam	 az	 osztályunkból	
ilyen-olyan	 okokból	 távozókat	 -	 közülük	 ketten	 a	
párhuzamos	 osztályok	 diákjaiként	 még	 mindig	 itt	
vannak,	és	hallgatnak	engem,	még	mindig	részesei	
közös	életünknek.	Elcsodálkoztam,	amikor	osztályunk	
saját	 törvényeként	 fogalmaztátok	 meg,	 hogy	 az	
azonos	 nevű	 diáktársakból	 egynek	 mennie	 kell!	 És	
valóban	 így	 hagyott	 el	 minket	 az	 idők	 során:	 Kata,	
Boróka,	 Bence,	 Fanni,	 Csenge,	 Dóri.	 Szerencsére	
kivételek	is	voltak	a	törvény	alól:	Petrák,	Ádámok	itt	
maradtak,	sőt	ketten	még	érkeztek	is	közénk!!!

Ti	 magatok	 a	 világ	 sokszínűségét	 mutatjátok.	
Büszkén	hallottam,	láttam	az	évek	során	a	kiemelkedő	
sporteredményeket,	 világbajnoki	 helyezések	 is	
voltak	 közöttük!	 Van	 köztetek	 a	 sportok	 mellett	
irodalomkedvelő,	 reáliák,	 természettudományok	
iránt	 érdeklődő,	 a	 művészetek	 valamelyik	 ágában	
jártas	 alkotó.	 Kívánom,	 hogy	 akár	 életcélként,	 akár	
kedvtelésként,	 de	 mindig	 örömmel	 foglalkozzatok	
ezekkel	a	későbbiekben	is!

Sok	mindenben	közösen	vettünk	részt,	és	a	közös	
emlékeink	(jók	és	kevésbé	jók)	elkísérnek	bennünket	

ezután.	 Néhány	 szösszenet	 ezekből.	 Tegye	 fel	 a	
kezét:

-	 aki	szívesen	emlékezik	a	közös	kirándulásainkra
-	 aki	 szerint	 több	 közös	 együttlét	 kellett	 volna
-	 aki	 szeptember	 óta	 végképp	 úgy	 gondolja,
	 hogy	a	csillagos	ég	alatti	tábortűz	összehozza
	 az	embereket
-	 akivel	 együtt	 voltunk	 sóbányában,	 ugyan	 nem
	 sót	törni,	hanem	óriáskerekezni
-	 aki	úgy	gondolja	(még	az	osztálytáncunk	előtt),
	 hogy	táncolni	jó
-	 akinek	már	mondtam,	hogy	tegye	el	a	telefonját!
	 (ennyien	vagytok?)
-	 hogy	kapcsolja	be	a	kameráját
-	 ki	 az,	 aki	 mindig	 elolvasta,	 de	 sose	 lájkolta	 a
	 posztomat	a	Facebookon
-	 aki	 úgy	 gondolja,	 hogy	 az	 osztályunk	 sokra	
	 viszi	az	életben,	és	minden	helyzetben	megállja	 

	 a	helyét	 	 	 ÉN IS ÍGY GONDOLOM

Tisztelt	 Szülők,	 Kollégák	 és	 Kedves	 Vendégek!	
Hosszú	évek	munkája	vezetett	el	eddig	az	ünnepnapig.	
Köszönet	 a	 sok	 féltésért	 és	 támogatásért,	 az	
aggódásért,	 és	 nem	 utolsó	 sorban	 a	 mérhetetlen	
türelemért.	Ez	utóbbira	az	elkövetkező	időkben,	úgy	
tűnik,	még	mindig	igencsak	szükség	lesz!

És	 végül	 iskolai	 Pótanyátokként	 Teréz	 anya	 bölcs	
tanácsait	 idézem,	 amely	 mindannyiunk	 számára	
megszívlelendő:

„Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
Az Élet szépség – csodáld meg,

Az Élet boldogság – ízleld,
Az Élet álom – tedd valósággá,

Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet titok – fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd,

Az Élet szomorúság – győzd le,
Az Élet dal – énekeld,

Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,

Az Élet élet – éljed!”

Örülök,	 és	 köszönöm	 a	 lehetőséget,	 hogy	 az	
osztályfőnökötök	 lehettem,	 és	 nagyon	 sajnálom,	
hogy	ilyen	hamar	elröppent	ez	a	hat	év.

Kívánok	az	este	további	részéhez	sok	emlékezetes	
pillanatot,	vidámságot,	köszönöm	a	figyelmet!
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Dr. Csóka Balázs tanár úr, 
a 12. D osztály osztályfőnöke 
így köszöntötte osztályát.

Kedves 12. D osztály! 

Pár	napja	otthon	ültem	a	fotelben,	és	merengtem	
egy	naptári	bejegyzés	felett:

2021.	december	04.,	Szalagavató
Mit	is	mondhatnék	én	ma	itt	nektek?	
Mondanom	kell-e	hogy	„Leute,	kuss!”	–	hát	nem,	

hiszen	 most	 mindenki	 nagyon	 figyel,	 és	 ezt	 Keller	
tanárnő	úgyis	olyan	sokszor	elmondta,	ugye	babák?

Mit	 is	 mondhatok	 nektek,	 akik	 hamarabb	
érkeztetek	 a	 Janusba,	 mint	 én?	 Sőt	 az	 is	 lehet,	
hogy	én	voltam	jobban	megrémülve	az	első	közös	
tanóránkon,	 mert	 biológiából	 nekem	 tényleg	 AZ	
volt	 az	 első.	 Na	 de	 időközben	 már	 sok	 minden	
megváltozott.

Mit	 mondhatok	 nektek,	 akik	 a	 majdnem	 6	 év	
alatt	már	mindent	tudtok	a	Janusról	-	sőt	állítólag	
Janustól	is?	Ismeritek	a	csengetési	rendet,	hiszen	
rendszerint	 már	 csak	 annak	 késik	 a	 busza	 hétfőn	
reggel,	 aki	 gyalog	 jár	 át	 az	 iskolába.	 Ismeritek	 az	
iskolai	 egyenruhát,	 hiszen	 tudjátok,	 hogy	 szükség	
esetén	a	B-seknél	biztosan	van	1-2	plusz	nyakkendő	
-	 és	 a	 miniszoknyával	 is	 gond	 lehet.	 Tudjátok,	 ha	
hiányzik	egy	tanárotok,	és	emiatt	előbb	haza	lehet	
menni,	de	már	nem	mentek	haza	akkor,	amikor	még	
nem	 szabad	 hazamenni.	 Tudjátok,	 hogy	 mennyire	
fontos	az	év	végi	átlag,	hiszen	évről	évre	tettetek	
érte,	 hogy	 az	 osztályunk	 átlagát	 az	 egész	 iskola	
ismerje.

Sokat	 fejlődtetek,	 mert	 amíg	 nyolcadikban	 még	
én	csináltam	nektek	puskát	kémiából,	ma	már	szó	
sincs	 ilyenről.	 Most	 már	 a	 tanórákból	 40	 perc	 is	
elég,	hiszen	az	elejét	már	úgyis	sokszor	láttátok,	és	
a	filmnek	is	a	végén	van	a	lényeg.

Az	 évek	 során	 sok	 tanárt	 lecserélt	 az	 osztály.	
Történelem-,	 matematika-,	 biológia-,	 angol-	 és	
némettanárok,	 igazgatóhelyettesek	 váltották	
egymást,	 de	 osztályfőnökből	 is	 már	 a	 másodikat	
próbáljátok.	 Amikor	 májusban	 osztályfőnökként	
bejelentve	elmondtam	a	dilemmáimat,	valaki	felállt,	
és	azt	mondta:	„Tanár	úr,	ne	féljen,	mi	jó	gyerekek	
vagyunk!”		És	tényleg	azok	vagytok!	

Orfűn	 zivatarban	 bicikliztünk,	 villámlásban	
éjszakai	 túráztunk,	 és	 senkinek	 nem	 esett	 baja,	
még	 a	 sárkányhajót	 se	 borítottátok	 be	 a	 vízbe.	
Az	 idei	 osztálykiránduláson	 is	 hamar	 meglett,	 aki	
elveszett,	 és	 a	 kalandpark	 hajmeresztő	 pályáin	
mászva,	a	Szent	György-hegy	bazaltorgonáin	állva	
vagy	 hévízi-tó	 bársonyos	 padján	 ülve	 sem	 esett	
bántódásotok.	Mert	tényleg	jó	gyerekek	vagytok!

Voltatok	 többen	 is,	 33-an	 kezdtétek,	 volt,	 aki	
elment,	de	olyan	is	volt,	aki	később	visszajött	–	mert	
jobb	 itt	 lenni.	 És	 most	 mindannyian	 itt	 vagytok,	
mind	a	29-en,	15	lány	és	14	fiú,	egy	szép	kis	csapat.

Hamarosan	 azonban	 már	 a	 Januson	 túli	 világ	
megismerése	 következik	 számotokra,	 a	 poszt-
Janus.	 Készültök	 erre,	 tudom	 a	 terveiteket,	 jelzi	
ezt	a	feltűzött	kis	szalag	is,	rajta	a	két	évszámmal.	
Most	már	a	második	évszám	a	közelebbi,	mutatja,	
hogy	 hamarosan	 leléptek	 az	 itteni	 és	 aztán	 a	
Janus	színpadáról!	De	addig	még	tiétek	a	figyelem,	
a	 reflektorfény	 és	 megmutathatjátok,	 hogy	 annyi	
mindenben	olyan	jók	vagytok!	

Ma	 azonban	 itt	 az	 ünnep,	 a	 ti	 ünnepetek!	
Élvezzétek	a	dicsfényt,	a	csillogást,	de	ne	feledjétek,	
hogy	voltak,	vannak	mögöttetek	szülők,	nagyszülők,	
akiknek	 a	 támogatása	 eljuttatott	 titeket	 erre	 a	
színpadra.	A	ti	örömötök	az	övék	is,	de	köszönet	a	
ti	feladatotok	lesz.	

A	kis	szalagot	pedig	viseljétek	büszkén	az	elmúlt	
éveitek	 sok-sok	 munkájának	 eredményeként,	 de	
jelezze	majd	azt	is,	hogy	további	tennivalók	állnak	
még	előttetek.

Dr. Csóka Balázs
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Nyitótánc

Az osztálytáncok nézői

A nyitótáncok felvételei megtekinthetők az alábbi elérhetőségeken:

Első	nyitótánc:
https://www.youtube.com/watch?v=kvrhuIbc8Dk

Második	nyitótánc:
https://www.youtube.com/watch?v=A8tXR_5sCUs

EU-témanap a Janusban

2021. december 7-én rendeztük meg az 
Európai Uniós Témanapot a “4 For Europe” 
országos unióismereti verseny apropóján. 

A	versenyen	négy	tanuló	képviselte	iskolánkat:	
Mehring	Fruzsina	a	11.	Cl,	Marton	Dorina,	Polgár	
Antónia,	 valamint	 Pothorszki	 Daniella	 a	 11.	 D	
osztályból,	a	csapatot		Herner	Mihály	készítette	
fel.	A	döntőben	való	szereplés	alapfeltétele	volt	
egy	 témanap	 lebonyolítása,	 így	 került	 sor	 a	
rendezvényre.

Magát	 a	 témanapot	 rengeteg	 ötletelés	 és	
készülődés	 előzte	 meg.	 Igyekeztünk	 olyan	
érdekes,	interaktív	feladatokkal	és	programokkal	
készülni,	melyeket	a	tanulók	nem	csak	élveznek,	
de	sokat	tanulhatnak	is	belőle.	Szerettük	volna	
az	 Uniót	 egy	 kicsit	 közelebb	 hozni	 hozzájuk,	
hogy	 ne	 csak	 száraz	 tanórai	 anyagként	 legyen	
jelen	 a	 fejükben,	 valamint	 remek	 járvány	 utáni	
közösségépítő	 programként	 is	 tekintettünk	
az	 eseményre.	 Így	 döntöttünk	 a	 következő	
programelemek	mellett:

-	 Reggel	 egyfajta	 “Nemzetközi	 Portán”	
vártuk	 tanulótársainkat,	 nekik	 különböző	
nyelvű	 köszönéseket	 osztottunk,	 hogy	 egy	
kicsit	 megalapozzuk	 témánkat,	 és	 vidáman	
indulhasson	 a	 nap.	 Emellett	 még	 brossúrákat,	
illetve	 egyéb	 tájékoztatókat,	 szóróanyagokat	
találhattak	az	iskolába	érkezők,	melyek	az	Unión	
belüli	továbbtanulási	és	ösztöndíj-lehetőségekről	
adtak	információkat.

-	 Napközben	 Pop-Up	 kvízes	 standokon	
tesztelhették	 a	 diákok	 tudásukat	 többek	
között	az	Európai	Parlamenttel	vagy	az	Európai	
Bizottsággal	 kapcsolatban.	 Minden	 bátor	
próbálkozót	eurós	csokoládéval	jutalmaztunk.

-	 Nagyszünetben	 flashmobbal	 készültünk	 a	
többieknek.	 Ipari	 mennyiségű	 kék	 lufit	 fújtunk	
fel	 és	 osztottunk	 ki,	 valamint	 12	 nagy	 sárga	
csillagot.	Ezek		segítségével	raktuk	ki	közösen	az	
Európai	Unió	zászlaját,	melyről	a	végén	készült	is	
egy	csodás	felülnézeti	kép.
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-	 Délután	 azonban	 már	 speciálisabb	 programok	
zajlottak.	Elsőként	Drávai	Szilveszter	11.	C	osztályos	tanuló	
tartott		előadást	utazásai	élményeiről.	A	témanap	előtt	
nem	 sokkal	 ért	 vissza	 egy	 MCC	 szervezte	 tanulmányi	
útról,	 mely	 során	 az	 Unió	 legfontosabb	 intézményeit	
látogatta	meg.

-	 Sziszi	 előadását	 dr.	 Tuka	 Ágnes	 Jean	 Monnet	
professzorról	szóló	prezentációja	követte,	itt	elsősorban	
a	fiatalok	jövőjéről	és	lehetőségeiről	volt	szó	az	Európai	
Unió	területén	belül,	kiemelve	az	ösztöndíj-lehetőségeket.	

-	A	napot	pedig	egy	nagyobb	Kahoot-partyval	zártuk,	
ahol	összegeztük	a	nap	során	QR-kódokból	és	tesztekből	
megszerzett	 tudásunkat.	 Ezt	 követően	 kiosztottuk	 a	
díjainkat,	 melyet	 a	 Kahoot	 verseny	 győztese,	 illetve	
az	 előzetesen	 kiírt	 pályázatok,	 mint	 a	 Mém-készítő,	 a	
Magyar	 Euró	 Tervező	 és	 Alternatív	 Zászló	 nyerteseit.	
Őket	különböző	jutalmakkal	díjaztuk.

A	 hivatalos	 programterv	 így	 zárult,	 azonban	 akinek	
még	volt	kedve,	az	maradhatott	egy	közös	filmnézésre,	
ahol	 a	 Brexit: Háborúban mindent szabad	 című	 mű	
megtekintésére	 volt	 lehetőség.	 Mi,	 szervezők	 úgy	
gondoljuk,	 sikeres	 témanapot	 tudhattunk	 magunk	
mögött.	 Reméljük,	 mindenki	 jól	 érezte	 magát,	 aki	
részt	 vett	 az	 eseményen,	 mi	 mindenképpen!	 Az	 pedig	
csak	 plusz	 öröm	 volt,	 hogy	 sikerült	 a	 témanap	 és	 a	 Ti	
segítségetekkel	3.	helyezést	elérni	az	országos	döntőben,	
köszönjük	Mindenkinek!

Polgár Antónia, 11. D

Karácsonyi hangverseny
A Pius-templomban tartottuk az ünnepváró karácsonyi 

hangversenyt 2021. december 16-án. 

Kotáncziné	 Vajda	 Ildikó	 tanárnő	 vezetésével	 a	 Leánykar,	 a	
Fiúkórus,	 a	 tanári	 kórus	 és	 a	 tehetséges	 szereplők	 művészi	
előadásai	 bensőséges	 hangulatot	 teremtettek	 az	 ünnep	
előestéjén.	Közreműködött	Hám	Bernadett	tanárnő	orgonán	és	
zongorán.	Konferált:	Faragó	Panna,	12.	A	és	Káplár	Marcell,	11.	C	
osztályos	tanulók.

Köszöntő (Hám	Bernadett	orgona)
Leo Brouwer: Un Dia de Novembre	(Kovacsik	András	–	gitár)
Ritter Attila igazgató úr beszéde
Schumann: Schlummerlied (Polgár	Antónia	–	gordonka)
Babits Mihály: Karácsonyi ének	(Halmos	Adél	–	vers)
Tanári kar: Bárdos Lajos: Az angyal énekel, Egy kicsi gyermek… 
(svéd	karácsonyi	dal)	(zongorán	közreműködik:	Hám	Bernadett)
Csajkovszkij: Régi francia dal
Corelli: Sarabande	(Horváth	Eszter-Pap	Bálint,	fuvola)
Janus Fiúkar: Csillagfényes, csöndes éjjel…, Adventi gyertyák…, 
Mondd el a hegyek ormán…	(kísér:	Kovacsik	András	–	gitár)
Kozeluh: Pastoralia (Jakab	Zétény	–	harmonika)
Dsida Jenő: Templomablak	(Kovács	Barbara	–	vers)
Janus Fúvószenekar
Yiruma: River Flows In You	(Ócsai	Dominik	–	zongora)
Leánykar bevonulása	(Dona	nobis	pacem)
Leánykar: Itt az Úrnak szent angyala	 (németalföldi	 dallam),	
Victor	C. Johnson: Ubi caritas (Közreműködik:	Hám	Bernadett	–	
zongora,	Kovacsik	András	–	gitár)
Abigél: Karácsony esti dal	(Bogos	Boglárka	és	a	Leánykar),	Add 
tovább!	(Leánykar)
Elköszönés, közös éneklés (Mennyből	 az	 angyal,	 Pásztorok,	
pásztorok)	(Orgonán	kísér:	Hám	Bernadett)

Ritter Attila

Kovacsik András
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Halmos Adél

Leánykar

Bogos Boglárka

Ócsai Dominik

Kotáncziné Vajda Ildikó

Kotáncziné Vajda Ildikó

Kovács Barbara

Polgár Antónia

Faragó Panna és 
Káplár Marcell

Jakab Zétény

Minden szereplő

Janus Fiúkar

Tanári kórus

Janus fúvószenekar
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„Terülj, terülj, asztalkám!” projekt 

Dr. Csóka Balázs

Dr. Szabad János

Herczog Tímea

Dr. Stefanovits Ágnes

Hartung István

László Melinda

Egészségnap 
A	testi	és	lelki	egészséggel	kapcsolatos	kérdésre	kaphattak	választ	diákjaink	március	9-én	az	

Egészségnapon!	Az	egyes	évfolyamok	ugyan	eltérő	témákkal	foglalkoztak,	de	a	tudományos	és	
életvezetési	megközelítések	keresztmetszetében	az	egészségtudatosság	állt.	A	foglalkozásokat	
iskolánk	tanárai	és	meghívott	szakértők	vezették.

7. és 8. évfolyam
Dr. Csóka Balázs: Az alvás biológiája.  
Herczog Tímea: Kudarc mint a fejlődés eszköze.  
Jeki Andrea, Varga Csaba, Nagy Attila: Sportverseny a Tollaslabdacsarnokban

9. évfolyam

„Terülj, terülj, asztalkám!” 
Az egészséges táplálkozás projekt. 
 
Fülöp Dóra, Tóthné Lang Éva, Gergály Anikó, Sonzogniné Papp Katinka, Dr. 
Pálfiné Huszár Nóra, Dombi Anna, Sajabó Anita e.h., Marti Dániel e.h.

10. évfolyam

Az egészségprevenciós standok PTE ÁOK Aulában 
A MediSkillsLab biztosítta: varrás, csomózás, laparoszkópos trénerek, műseb, 
sebészeti eszközök, újraélesztés gyakorlása bábun 
A Yourlife@ÁOK - ugróiskolás egészségprogram 
A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének prevenciós csoportja: 
Mikrobiológiához köthető feladat 
elsősegélynyújtás, sebimitáció 
mentálhigiénés feladatok 
elhízás, egészséges táplálkozás 
rákprevenció 
dohányzás/alkohol/drog prevenciós programokkal készül 
További standok: 
a Műszaki és Informatikai Kar,  
az Állam- és Jogtudományi Kar, 
a Központi Iroda. 
 
Grafológiai és a pályaorientációs tanácsadó  
 8:30-11:00 között  – külön beosztás szerint!

11. évfolyam
Némethné Märcz Anikó: Családi életre nevelés 
László Melinda: Z generáció és internethasználat 
Fischerné Virág Éva: Daganatos betegségek 
Wéber Eszter: Szűrővizsgálatok

12. évfolyam
Prof. Dr. Szabad János (SZTE): Mi minden van beírva a kromoszómáinkba? 
Dr. Stefanovits Ágnes: A fiatal felnőttkor a nőgyógyász szemével 
Hartung István: Mindennapi küzdelmeink 
Kulcsár László: Nemi sztereotípiák

Véradás	-	a	Magyar	Vöröskereszt	munkatársai	vettek	vért	az	önkéntes	diákoktól,	tanároktól.
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Elsősegély

Sportprogram

Szűrőpont

Osztályéneklési verseny
Március	 9-én	 az	 osztályéneklési	 versenyen	 minden	 osztály	 előadta	 	 az	 áltatuk	 összeállított	 	 népdalcsokrot	 és	

választott	dalát.	A	janusisták	a	közös	éneklés	örömét	hangszeres	kísérettel	és	kreatív	koreográfiával	fokozták.	A	zsűri	
tagjai:	Hám	Bernadett	tanárnő,	Zsbán	Máté	egyetemi	hallgató	(PTE	BTK).	Diáksegítők:	Szalona	Zalán	12.	B	és	Kaiser	
Donát	9.	B	osztályos	tanulók.	Minden	első	helyezett	osztály	egy	tortát	kapott	a	Szülői	Munkaközösség	felajánlásából.

EREDMÉNYEK

Külön elismerések:
Népdaléneklésért:			 	 Polgár	Antónia	11.D
Zongorakíséretért:	 	 Mencigár	Gábor	10.D
	 	 	 	 	 Schmal	Dániel	10.D
Gitárkíséretért:	 	 	 Solti	Máté	10.B
	 	 	 	 	 Forray	Péter	11.B
	 	 	 	 	 Ócsai	Dominik	11.B
	 	 	 	 	 Varga	András	11.B
Ukulele	kíséretért:	 	 Silovic	Virág	10.A
Ütőhangszeres	kíséretért:	 Kormány	Péter	12.B
Szólóénekért:	 	 	 Dlusztus	Péter	tanár	úr
Technikai	megoldásért:	 	 Kisgadó	Tamás	9.C

Abszolút győztes:   7.C (jutalmuk egy szabadnap)

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

9. évfolyam:
1.	helyezett:	9. C
2.	helyezett: 9. D
3.	helyezett: 9. B
4.	helyezett: 9. A

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

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

7.-8. évfolyam:
1.	 helyezett:	 7. C
2.	helyezett: 8. D
3.	helyezett:	8. C
4.	helyezett: 7. D
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Művészetek napjai a Janusban
A	művészetek	napjai	alkalmából	képzőművészeti kiállítás nyílt	diákjaink	alkotásaiból	a	II.	emelet	folyosóján		2022.	

március	21-én.	A	bemutatott	grafikák	és	festmények	témája	a	tananyaghoz	kötődött.	A	feldolgozott	témák	között	
szerepelt	 pl.:	 a	 parafrázis,	 a	 színek	 és	 a	 tér	 tanulmányozása,	 az	 emberi	 alak,	 a	 portré,	 reflektálás	 a	 társadalmi	
kérdésekre,	 vagy	 éppen	 az	 érzelmek	 bemutatása.	 Közel	 kétszáz	 diák	 alkotását	 tekinthették	 meg	 az	 érdeklődők.	
Gratulálunk	az	alkotóknak!	

A	 képzőművészeti	 alkotásokat	 Albóci	 Gabriella	 tanárnő	 válogatta,	 a	 filmet	 Gergely	 Tibor	 készítette.	 Köszönjük	
munkájukat!

https://www.youtube.com/watch?v=erzY4EAj9SE

A	kiállítás	megnyitóján	Radics	Ágnes	tanárnő	méltatta	a	diákok	tehetségét,	majd	Bodor	Péter	(9.	D)	trombitaszólóját	
hallhattuk.	

A	délután	további	részében	diákírók és diákköltők olvasták	fel	műveiket	az	érdeklődő	közönségnek.	Polgár	Antónia	
gordonkajátékával	nyűgözte	le	hallgatóságát.

A tárlat képei

Radics Ágnes

Albóci Gabriella (jobbról a második)

Kővári Tíra (12.C) alkotása

Bodor Péter

Vágner Gábor (11.D) alkotása

Jarjabka Johanna (11.C) alkotása 
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Az ünnepély képei

Gyenizse Péter

Tóth Zsolt

Kárpáti Gábor

Varga Szabolcs

JANUS-nap 
2022. március 26.

Osztályprogramok:

7. C, D osztályok Városismereti séta (Tóth Sarolta útvonalának felhasználásával), majd Mit 
érdemes megtekinteni a Székesegyház körül? helytörténeti séta.

8. C, D osztályok Dr. Gyenizse Péter: Csillagászat a reneszánsz korában c. előadása.w

9. A, B osztályok Dr. Kárpáti Gábor régész: Janus Pannonius sírja c. előadás.

9. C, D osztályok Dr. Tóth Zsolt régész: Régészeti érdekességek Pécs város múltjából c. előadás.

10. évfolyam Szatmári-pasztofórium (Corpus Christi-kápolna), A reneszánsz kőbe faragott 
emlékei (Dóm Kőtár) Tárlatvezető: Majdán Míra muzeológus

11. évfolyam Dr. Varga Szabolcs történész: Fegyverek között hallgatnak a múzsák? 
Humanisták a török veszedelem árnyékában c. előadás.

12. évfolyam Dr. Jankovits László irodalomtörténész: Hogyan álljunk meg a mandulafánál? 
c. előadás.

Az	iskolai	ünnepélyt	a	Barbakán-kertben	tartottuk.

Az	iskola	zászlóját	Simics	Bettina	(12.	A),	Sefcsik	Kata	(12.	C)	és	Holczer	Ákos	(12.	B)	tanulók	
vitték.	

A	Janus-szobrot	megkoszorúzta:	Dávid	Zsófia	(11.	A)	és	Kardos	Gergő	(11.	C).

Az	ünnepély	után	a	7.	C	és	a	7.	D	osztályok	megkoszorúzták	Janus	Pannonius	síremlékét	az	
Altemplomban.
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Bemutatkozunk
Az	idei	tanévben	végre	ismét	megrendezhettük	iskolánk	

nagy	 múltra	 visszatekintő	 Bemutatkozunk	 	 gálaműsorát.	
Közel	150	janusista	diák	és	tanár	nézte	meg	a	Díszteremben	
és	az	 iskola	udvarán	megrendezett	bemutatót,	melyen	a	
különböző	 művészeti	 ágakban	 tehetséges	 diákjai	 léptek	
fel.	 Idén	 különösen	 fontos	 volt	 ez	 az	 alkalom,	 hiszen	 a	
fellépő	tanulók	előadásait	neveztünk	a	keszthelyi	Helikoni	
Ünnepségek	megmérettetéseire.	

A	 délután	 folyamán	 tanulóink	 sokszínű	 produkciókat	
mutattak	be,	melyekben	a	komolyzenei	és	a	népi	ihletésű	
előadások,	a	görög	tánckultúra,	valamint	napjaink	populáris	
témájú	alkotásai	egyaránt	helyet	kaptak.	A	műsorszámokat	
nagy	 élvezettel	 nézte	 végig	 a	 közönség,	 és	 vastapssal	
díjazta	a	kiváló,	magas	színvonalú	előadásokat.

A	rendezvényen	konferált	Machlik	Míra	és	Ujvári	Karolina	
9.	 C	 osztályos	 tanuló.	 A	 Bemutatkozunk	 nem	 jöhetett	
volna	létre	Kotáncziné	Vajda	Ildikó,	Sandó	Eszter	tanárnők	
felkészítői	 és	 szervezői,	 valamint	 Sonzogniné	 Papp	
Katinka	 tanárnő	 és	 Szlovák	 Szabolcs	 tanár	 úr	 szervezői	
tevékenysége	nélkül.	A	technikai	hátteret	Gergely	Tibor	és	
Bogdán	Norbert	biztosította.

Műsor
1.	Anatoli	és	Kikelet	táncegyüttes:	
	 Serviko	és	Hasapikos	görög	táncok
2.	Leánykar:	 –	moldvai	csángó	népdalok
	 	 	 	 –	Paolo	Bellassio:	Perché	fuggi,	anima	mia
	 	 	 	 –	Sugár	Rezső	–	Dr.	Vargha	Károly:	Ősz
	 	 	 	 –	Daróczi	Bárdos	Tamás:	Tavaszi	leánytánc
3.	Kovács	Barbara	11.	A	osztályos	tanuló:	Tóth	Krisztina:	
	 A	fésű,	a	kréta	meg	a	vonalzó	(próza)
4.	Dénes	Krisztina	9.	D	osztályos	tanuló:	Rescue	(ének)
5.	Polgár	Antónia	11.	D	osztályos	tanuló	és	Mireider	Ferenc:	
	 Dimitrij	Sosztakovics:	Preludium	(gordonka)
6.	Bogos	Boglárka	10.	C	osztályos	tanuló:
	 Mozart	musical:	Forog	a	tánc	(ének)
7.	Csokréta	együttes	Mehring	Fruzsina,	Barta	Zsófia,	Soós	

Berta:		erdélyi	népdalok
8.	Jakab	Zétény	10.	B	osztályos	tanuló:	
	 Petite	boutique	(harmonika)
9.	 Lévai	 Blanka	 10.	 D	 osztályos	 tanuló	 és	 Katona	 Zétény	

Máté:	latin	táncok
10.	 Incarnate	 (Csoma	 Martin,	 Käsz	 András,	 Pest	 Kende,	

Vass	Csongor):	After	Death	
11.	Anatoli	és	a	Kikelet	táncegyüttes:	észak-görög,	macedon	

táncok
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Helikoni Ünnepségek
Mintegy	 kétévnyi	 kényszerszünet	 után,	 április	 21-23.	 között	 iskolánk	 ismét	 részt	 vehetett	 a	 méltán	

híres	 keszthelyi	 Helikoni Ünnepségeken,	 bár	 	 ezúttal	 csupán	 pár	 hónapunk	 volt	 a	 felkészülésre.	 Az	 idei	
megmérettetésre	 összesen	 38	 település	 102	 iskolája	 2150	 diákkal	 nevezett.	 A	 Pécsi	 Janus	 Pannonius	
Gimnázium 76 diákkal, 12 kategóriában képviseltette	 magát	 az	 országos	 szintű,	 komoly	 tradíciókra	
visszatekintő	rendezvényen.		A résztvevő iskolák összesített pontversenyén az előkelő 5. helyet szereztük 
meg. A	 nehézségek	 ellenére	 elmondható,	 hogy	 hihetetlen	 sikerrel	 zártuk	 a	 versenyt,	 hiszen öt arany-, öt 
ezüst- és négy bronzminősítéssel, valamint egy különdíjjal tértünk haza Keszthelyről. 

ARANYMINŐSÍTÉST KAPTAK:
 Hosszú Virág	(10.	B),	animációs	film	–	mozgókép	és	multimédia	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Albóci	Gabriella)
 Jakab Zétény (10.	B),	harmonika	–	népzene	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Ladocki	Aranka)
 Kormány Péter	(12.	B),	marimba	–	komolyzene/hangszerszóló	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Stangl-Bokor	Viktória)
 Bodor Péter	(9.	D),	trombita	–	komolyzene/hangszerszóló	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Horváth	Zoltán)
 a Gordonka duó (Polgár Antónia	(11.	D)	és	Mireider Ferenc)	–	komolyzene/kamarazene	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Ján	Boglárka)

EZÜSTMINŐSÍTÉST KAPTAK:
 Baróti Adél	(12.	D),	novella	–	irodalmi	alkotások	kategória
 a JA-PA-GI Színtársulat (Ócsai Dominik, Szanyi Miklós, Vadász Dominik, Zádori Iván)	–	színjátszás	kategória	

(felkészítő	tanár:	Dr.	Pálfiné	Huszár	Nóra)
 az Incarnate (After Death) együttes (Vass Csongor, Käsz András, Csoma Martin, Pest Kende)	–	könnyűzene-

ének/együttes	és	zenekar	kategória
 Lévai Blanka (10.	D)	és Katona Zétény Máté,	latin	táncok	–	mozgásművészet	és	modern	tánc/duó	kategória	

(felkészítő	tanár:	Dudley	Katalin)
 a Csokréta együttes (Barta Zsófia, Boda Sára, Mehring Fruzsina, Soós Berta),	 moldvai	 népdalcsokor	 a	

népdal	kategóriában	(felkészítő	tanár:	Kotáncziné	Vajda	Ildikó)

BRONZMINŐSÍTÉST KAPTAK:
 Kovács Barbara	(11.	A)	–	vers-és	prózamondás	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Radics	Ágnes)
 a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium leánykara –	női	kar	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Kotáncziné	Vajda	Ildikó,	közreműködő:	Zsbán	Máté,	zongora)
 Bogos Boglárka	(10.	C)	–	könnyűzene	és	ének/szóló	kategória	
	 (felkészítő	tanár:	Fertály	Katalin)
 a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Alkotóköre (Kempl Emma	 (11.	 C),	 Balázs Dóra Bíborka	 (9.	 D)	 és	

Hartmann Mariann	(9.	C)	–	vizuális	művészetek	kategória	(felkészítő	tanár:	Albóci	Gabriella)

KÜLÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT:
 Jakab Zétény	(10.	B),	harmonika	–	népzene	kategória	(felkészítő	

tanár:	Ladocki	Aranka)

A	díjazottakon	kívül	méltó módon és minőségi produkciójukkal 
képviselték	 még	 iskolánkat	 a	 néptánc/együttes	 kategóriában 
az Anatoli Táncegyüttes tagjai	 (felkészítő	 tanár:	 Sandó	 Eszter).	
Természetesen	az	ő	munkájukra	is	büszkék	vagyunk.

Köszönet	 és	 gratuláció	 jár	 valamennyi	 résztvevő	 diáknak	 és	
közreműködőnek,	 a	 felkészítő	 tanároknak,	 valamint	 a	 kísérő	
tanároknak	(Darázs	Ágnes,	Gergály	Anikó,	Kotáncziné	Vajda	Ildikó,	
Dr.	 Pálfiné	 Huszár	 Nóra,	 Sandó	 Eszter,	 Zsbán	 Máté).	 Iskolánk	
helikoni	 szereplésének	 fő	 szervezési	 feladatait	 Kotáncziné	 Vajda	
Ildikó	 látta	 el,	 áldozatos	 munkája	 nélkül	 a	 fenti	 eredmények	 és	
iskolánk	részvétele	nem	valósulhattak	volna	meg.	Köszönjük.

A	felvételeken	megtekinthető	…

az	Anatolí	Táncegyüttes	előadása,
https://www.youtube.com/watch?v=yppltbFH4XI&t=1s

JA-PA-GI	Színtársulat	előadása,
https://www.youtube.com/watch?v=BNErM5Raow4

Hosszú	Virág	10.	B	osztályos	tanuló	Körforgás	c.	animációs	filmje.
https://www.youtube.com/watch?v=YzsrH4BJQqY

(A	bejegyzés	fotóit	részben	iskolánk	résztvevői	készítették,	részben	
a	Balatoni	Krónika	–	Keszthely	Információs	Magazinja	képei	közül	
válogattunk.)

	A	Helikoni	Ünnepségek	hivatalos	oldala:
 http://www.helikoniunnepsegek.hu	
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ANATOLI

Helikon Főtér

Jakab Zétény

Leánykar

Színjátszók

Néptáncosok

Képzőművészeti alkotások

Színjátszók

Társastánc
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Ballagási ünnepély a Barbakán-kertben
2022. április 29.

Feldíszített	osztálytermek	és	folyosók	fogadták	a	végzősöket	a	gimnáziumtól	való	búcsúzás	napján,	ahonnan	
az	utolsó	“osztályfőnöki	óra”	után		a	Mária	és	a	Janus	Pannonius	utcán	vonultak	ki	a	Barbakán-kertbe.	

Faragó	Panna	12.	A	osztályos	tanuló	Szabó	Lőrinc	A	kíváncsiság	című	versével	köszöntötte	a	ballagó	diákokat.	
Kórusmunkájuk	befejező	mozzanataként	a	12.	A	osztályból	Kereky	Éva,	Kereky	Krisztina	és	Bartos	Kata,	a	
12.	D	osztályból	pedig	Baróti	Adél	és	Nagy	Eszter	csatlakozott	az	énekkarhoz	egy	utolsó	közös	éneklésre.	
A	Janus	leánykar	előadásában	elhangzott	a	Republic	együttes	A	csend	beszél	tovább	című	dala.	Karnagy:	
Kotáncziné	Vajda	Ildikó	tanárnő,	gitáron	közreműködött	Kovacsik	András	11.	D	osztályos	tanuló.

Az	ünnepélyen	Ritter	Attila	intézményvezető,	illetve	a	11.	évfolyam	nevében	Dávid	Zsófia	11.	A	osztályos	tanuló,	
a	12.	évfolyam	nevében	Oláh	Gábor	12.	B	osztályos	tanuló	búcsúzott.	

Simics	Bettina	12.	A,	Sefcsik	Kata	12.	C	és	Holczer	Ákos	12.	B	osztályos	tanulók	a	végzős	évfolyam	nevében	
átadták	az	iskola	zászlóját	Niklai	Virág	11.	A,	Böhm	Hanna	11.	D	és	Varga	András	11.	B	osztályos	tanulóknak.

A	Janus-díjjal	és	az	Aranykoszorús	jelvénnyel	kitüntetett,	valamint	az	oklevéllel	jutalmazott	tanulók	átvették	
jutalmaikat.	

A	műsort	Kádár	Edit	tanárnő	állította	össze.	Konferált	Káplár	Marcell	11.	C	osztályos	tanuló.

Búcsú az iskolától 

Ballagási menet
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12.A

12.B
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12.C 12.D
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Barbakán-kert

Dávid Zsófia

Káplár Marcell

Zászlóátadás

Oláh Gábor Ritter Attila

Faragó Panna

Alternatív napok a Janusban
Az	 elmúlt	 években	 hagyománnyá	 vált,	 hogy	 a	 7-8-9-10-11.	 évfolyam	 osztályai	 alternatív	 tanítási	

napokon	vesznek	részt,	amíg	a	10.	évfolyam	első	idegen	nyelvből,	a	11.	évfolyam	történelemből	tesz	
szóbeli	osztályvizsgát.	(Néhány	osztály	ebben	az	időszakban	osztálykiránduláson	járt.)

Rövid ízelítő a programokból:
A	 7.	 osztályosok	 növényritkaságok	 nyomában	 jártak	 a	 Pintér-kertben	 és	 a	 Malomvölgyi-tónál,	

valamint	részt	vettek	egy	mecseki	gyalogtúrán.	

A	 8.	 évfolyam	 diákjai	 egy	 közösségfejlesztő	 kalandnapon	 vettek	 részt	 az	 Élményzóna	 Egyesület	
segítségével,	 továbbá	 látogatást	 tettek	 a	 Jakováli	 Haszán	 dzsámiban.	 Az	 Escargo	 Hajója	 Színházi	
Nevelési	Szövetkezet	Mákkirályfi	c.	tantermi	színházi	előadását	8.	és	9.	évfolyamosok	tekintették	meg.	

Önismereti	és	közösségépítő	foglalkozásokon	jártak	a	9.	A	és	9.	D	tanulói.	A	9.	A	osztály	a	határon	
túli	magyar	közösségek	sorsával	ismerkedett	meg	a	Határtalanul!	pályázat	előkészítő	foglalkozásain.

A	9.	D	osztály	egy	kimerítő	sportnapon	vetélkedett,	majd	az	operairodalom	klasszikusaival	ismerkedett	
meg	rendhagyó	ének-zene	órákon.	

A	 10.	 A	 osztály	 a	 Csontváry	 Múzeum	 múzeumpedagógiai	 foglakozásán,	 a	 10.	 B	 osztály	 tanulói	
üzemlátogatáson	vettek	részt	a	Délkom	kökényi	hulladékválogató	üzemében.	

A	10.	C	és	D	osztályok	játékos	feladatokat	oldottak	meg	az	Európai	Unióval	kapcsolatban	a	Europe	
Direct	munkatársai	által	szervezett	témanapon.	

EU témanap

9. D sportnapon
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9. D sportnapon

Önismeret 9.A Önismeret 9.D

Közösségépítő foglalkozás a 9. A-ban és a 9. D-ben A 10. B a kökényi hulladékfeldolgozóbanA Mákkirályfi c. előadás A 8. D a Jakováli Hasszán dzsámiban

A 7.C a Pintér-kertben Mecseki túrán a 7.D

Kalandnapon a 8. évfolyam A 7. C a Béke-parkban
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Tanévzáró
A	2021/22.	évi	tanév	zárására	június	22-én	került	sor.		A	z	ünnepélyen	a	Himnusz	eléneklése,	majd		Szabó	T.	

Anna		Iskocka	című	versének,	Molnár	Boglárka	(DÖK)	és	Ritter	Attila	igazgató	úr	beszédének	elhangzása	után	
a	kitűnő	tanulók	jutalmazása	következett.

A	műsorban	közreműködött:	Varga	Veronika,	Solti	Máté
A	műsort	összeállította:	Almásiné	Balatinácz	Éva	tanárnő.

Szabó T. Anna: Iskocka

Kockulni – az első szó, mit iskolában tanultam,
azt mondják, itt minden új, hogy felejtsem el a múltam.

Látom, aki idejár, az mind szabályos kockafej,
feláll, leül, jelent, felír, sőt, felel is hogyha kell.

Azt mondják, ez hasznos, szép, és legfőképpen szellemes,
akkor is, ha eleinte kicsikét se kellemes.

Nem elég a nehéz táska: jön sok súlyos új szabály,
s mivel biztos ciki lenne, nem is sírhatsz, hogyha fáj.
Izgés-mozgás, fészkelődés – ovis dolog, nem szabad.

„Ne üvöltözz, ne árulkodj, inkább húzzad meg magad!”
„Ne csicseregj, ne sutyorogj, a padtársadról ne less!”
„Az udvaron ne rohangálj, nem akarjuk, hogy eless!”

„Otthon kockulj vagy kekeckedj, otthon kuncogj, kecmeregj!
A suliban fegyelem van, ábécé meg egyszeregy.”

„Otthon vakard meg, ha viszket – itt viszont ne vakarózz,
otthon piszkáljad az orrod vagy ordíts, mint vad kalóz!”

„Ha a szüleid nem bánják, énfelőlem feleselj,
itt viszont az illemet tudd: csukott száj és tele fej.”

„Vedd elő a vonalas vagy négyzetrácsos füzetet,
mert ha nincs itt, akkor majd a szüleidnek üzenek!”
Világos: itt nincsen kecmec: a tanuló nem gyerek,
inkább kicsit katona, bár nem borítják rendjelek.
Tanulás a játék helyett? - Játék lesz a tanulás,

igaz, kicsit kockított és tömeges és katonás.
Kocka leszek? Dobókocka! Játék leszek én magam,
sokoldalú, meglepő, és cseppet sem haszontalan.

Végzősök
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Pfeiffer Enikő 
osztályfőnök

„De	azt	akarom,	tisztán	és	fehéren,
legyetek	vígak	és	bársonyba-járók,
a	kezetekben	egy	nagy	arany-érem,
s	hódítsátok	meg	az	egész	világot.”

-	Kosztolányi	Dezső

Andok Zita 
osztályfőnök-helyettes

12.A
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Auer Zoé Niobé

„Ha	az élet	olyan,	mint	egy	
film,	nagyon	érdekelne,	
mennyit	kapott	ezért	az,	aki	
engem	játszott.”	

-	Kőhalmi	Zoltán

Bartos Kata

,,Ez nem	vers,	hogy	csak	úgy	
véget	érjen.”	

-	Simon	Márton

Balla Eszter

„	A	világ	is	több	sokkal,	ha	
kinyujtózunk,	nagy	hegyekre	
mászunk.”	

-	József	Attila

Bátai Zsolt

„A	kemény	munka	legyőzi	a	
tehetséget,	ha	a	tehetség	
nem	dolgozik	elég	keményen.”

-	Kevin	Durant

Bayer Kata

,,Nem	a	probléma	a	probléma.	
A	probléma	a	hozzáállásod	a	
problémához.”

Csille Kinga

„Csukd	be,	aludj	egyet!”

-	Cs.K.

Csigeti Nanda

„We’re	adults.	When	did	that	
happen?	And	how	do	we	
make	it	stop?”	

-	Meredith	Grey

Demeter Enikő Fanni

„Az	élet	minden	egyes	útjához	
tartozik	egy	híd	is.	Ha	előre	
aggódsz,	hogy	elbír-e,	soha	
nem	tudod	meg,	hogy	mi	várt	
volna	meg	rád	a	túlsó	parton.”	

-	Léria	Dipán

Faragó Panna Ilona

„Szép	volt,	szörnyű	és	
érdekes.	Elfáradtam.	Sietnék	
haza.”

-	Fodor	Ákos

Gyenis Dániel Attila

„Mindenki	egy	zseni.	De	
ha	egy	halat	az	alapján	
ítélsz	meg,	hogy	milyenek	a	
képességei	a	fára	mászáshoz,	
abban	a	hitben	élheti	le	az	
egész	életét,	hogy	hülye.”

-	Albert	Einstein

Getlinger Ramóna

“Tanulni	kell,	mert	a	
tanulásba	fektetett	
munka	mindig	meghozza	a	
gyümölcsét,	s	mint	tudjuk,	a	
gyümölcsből	pálinkát	lehet	
főzni.”

-	Ismeretlen	szerző

Gyimesi Genovéva

„Addig	nincs	baj,	amíg	nincs	
baj.”	

-	Ismeretlen	szerző

Herke Bálint

Kadlicskó Zalán

„Szeretek	sétálni.	A	nappaliból	
a	konyhába.”	

-	Riley	Baker

Imhof Sára Borka

,,Mire	végzünk,	kezdődik	ám,
Az	élet,	amire	mindig	
vágytál.
Mindenkit	puszilok,	csá!”	

-	Elefánt

Karlovecz Kamilla

“My	past	is	divided	between	
things	I	can’t	remember	and	
things	I	don’t	want	to	and	
you	are	both.’’	

-	Charlie	Harper
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Kereky Éva

„Bár	zord	a	harc,	megéri	a	világ,
Ha	az	ember	az	marad,	ami	volt:
Nemes,	küzdő,	szabadlelkű	diák.”

-	Ady	Endre

Kocsis Blanka

Őrizd	az	áramlást,
Magadat	homokba	ne	fojtsd	soha.
A	vágyhoz,	mit	szívedbe	ültettek,	
Sose	légy	mostoha.
Csak	reménnyel	öntözd	perceidet,
Félelemmel	soha.
Kiszáradt	lélek	lehull	a	testről, 
Mely	nem	jó	otthona.

Kereky Krisztina

„	Az	új	kezdetek	legjobb	
időpontja	a	most!”	

-	Mive	Nolis

Ládonyi Dalma Kinga

„	A	boldogság	olyan	mint	egy	
pillangó.
Ha	kergetjük,	folyton	kicsúszik	
a	kezeink	közül,	de	ha	szép	
csendben	ülünk,	lehet,	hogy	
leszáll	ránk!”

-	Nathaniel	Hawthorne

Márkus Péter Krisztián

 

N. Szabó Dominika

Igen,	most	üresség	van.	De	ez	
az	üresség	jó,	most	éppen	ez	
kell,	mert	e	nélkül	nincs	jövő.	

Mészáros Fanni

“Similia	similibus	solvuntur.”	

-	Samuel	Hahnemann

Pickó Vanda

Akárhogyan	lesz,	immár	kész	
a	leltár.	Éltem	-	és	ebbe	más	
is	belehalt	már.

-	József	Attila

Ritzl Blanka

„Ha	téged	boldoggá	tesz,	nem	
muszáj,	hogy	értelmet	nyerjen	
másoknak	is.”	

-	Ismeretlen	szerző

Tolnai Vidos József

„Találkozzunk	félkor	a	hely	
előtt”	

–	Figura

Simics Bettina

,,Eljöttél	röhögni,	meg	lesz	
ennek	a	böjtje.”	

-	Bödőcs	Tibor

Tóth László Márk

Váradi Zsófia

„Legyen	az	életed	utazás,	
haladj	afelé,	amire	vágysz,	
hagyj	magad	mögött	mindent,	
amit	cipelni	nehéz.”

-	Mark	Lawrence
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Szlovák-Baris Katinka 
osztályfőnök

„Utad	értelme	nem	a	cél,	hanem	a	
vándorlás”	

-	Márai	Sándor

Lőrincz-Götzer Zsófia 
osztályfőnök-helyettes

12.B
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Basa Barna

„A	tücsök	majdnem	
csótány;	de	mit	tesz	egy	
kis	zenei	műveltség!”

-	Georg	Petz

Dobó Evelin

„A	válladon	pihen	sok	
régi	álmod.	És	onnan	
figyel	hogyan	csinálod.”

-	30Y

Bodor Bence 

„A	tegnap	már	
történelem,	a	holnap	
még	rejtelem,	de	a	ma	
adomány.	Becsüld	a	
jelent,	mert	jót	jelent!”

-	Kung	Fu	Panda	

Gajdácsi Richárd Alex

„Ne	gondold,	hogy	ami	
neked	nehezedre	esik,	
az	emberileg	lehetetlen.	
Inkább	úgy	fogd	fel,	hogy	
ami	emberileg	lehetséges	
és	megszokott,	azt	te	is	
elérheted.”

-	Marcus	Aurelius

Bátai László

„A	foci	olyan,	mint	a	
sakk,	csak	nincs	benne	
dobókocka.”

-	Lukasz	Podolski

Drávecz Boróka Anna 

„Elbeszélgettem	volna	
a	vakablakkal,	de	
süketnéma	volt.”

-	Kállay	Kotász	Zoltán

Bohorcz Balázs

„A	gyermeki	
kreativitásomat,	
tisztaságomat	és	
őszinteségemet,	őszintén	
szólva	elnyomják	ezek	a	
felnőtt	gondolatok.”

-	Kanye	West

Gulyás Zsombor 

„Ha	mindent	megteszünk	
azért,	amit	akarunk,	
küzdünk,	megvívunk	
minden	csatát,	kinek	van	
joga	megállítani?”

-	Rocky	Balboa

Gyarmati Anna Lili

„Csak	azt	tudom,	hogy	
ki	voltam	ma	reggel,	
amikor	fölébredtem.	De	
azóta	már	rengetegszer	
megváltoztam.”

-		Lewis	Carroll:	Alice	
Csodaországban

Holczer Ákos

„A	tücsök	majdnem	
csótány;	de	mit	tesz	egy	
kis	zenei	műveltség!”

-	Georg	Petz

Horváth Brúnó Bálint

„Az	emberiség	mindenek	
felett!”

-	Én

Harsányi Nóra

„A	paradicsom	nem	
gyümölcs.”

-	Micimackó

Kempf Alex

„Mindenki	tudja,	hogy	
bizonyos	dolgokat	nem	
lehet	megvalósítani,	
mígnem	jön	valaki,	
aki	erről	nem	tud,	és	
megvalósítja.!”

-	Albert	Einstein

Haris Barnabás

Az	élet	előttem	áll,	és	
nem	látok	tőle	semmit.

Hidegkuti Bence

„Akár	azt	hiszed,	képes	
vagy	rá,	akár	azt,	hogy	
nem,	igazad	lesz.„

-	Henry	Ford

Kormány Péter

„Aki	azt	mondja,	hogy	a	
győzelem	nem	minden,	
az	valószínűleg	soha	nem	
győzött	még	életében.”

-	Mia	Hamm
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Lévai Levente

„Nincs	lehetetlen,	csak	
tehetetlen	ember.”

-	Muhammad	Ali

Nagy-Gál Judit

"Azok	a	dolgok	tesznek	
egyedivé,	amikben	
különbözöm	másoktól.”

Metzger Ábris

„A	földön	nincs	
értelmes	élet,	én	is	csak	
beugrottam.”

-	graffiti

Oláh Gábor

„Ha	az	élet	becsuk	előtted	
egy	ajtót,	nyisd	ki.	Így	
működnek	az	ajtók.”

Mázik Levente 

Nem	idézetekből	kéne	
meríteni	a	motivációt,	
hanem	saját	magadból!

Németh Barnabás

„Túl	sokan	azért	nem	élik	
meg	az	álmaikat,	mert	a	
félelmeiket	élik.”

-	Les	Brown

Müller Péter

„Ne	abba	töröld	meg	
a	kezedet,	amivel	
összekoszoltad!”

Pálvölgyi Bence

„Az	élet	nem	egy	
megoldásra	váró	
probléma,	hanem	egy	
megtapasztalandó	
valóság.”

-	Dűne

Piller Dániel

„A	remény	olyan,	mint	a	
Nap:	ha	csak	akkor	hiszel	
benne,	amikor	látod	is,	
nem	éled	túl	az	éjszakát.”

-	Leia	Organa

Süle Zalán Attila

„Mindannyian	a	kanálisban	
állunk,	de	van,	aki	a	
csillagokat	nézi.”

-	Oscar	Wilde

Vincze Péter Tibor

„Tanulj	a	tegnapból,	élj	a	
mának	és	reménykedj	a	
holnapban.	A	legfontosabb	
azonban,	hogy	ne	hagyd	
abba	a	kérdezést.”

-	Albert	Einstein

Sári Dávid 

„Az	elmés	mondások	
többnyire	ismétlések.”

-	Voltaire

Takács Tamás

„Bármely	egyszerű	
probléma	
megoldhatatlanná	
fejleszthető,	ha	eleget	
töprengünk	rajta.”

-	Woody	Allen

Szalona Zalán

„Az	élet	olyan,	mint	a	
motor.	Be	kell	rúgni,	
másként	nem	megy.”

-	Hofi	Géza

Ruppe Dávid

„A	félelem	elködösíti	az	
elmédet,	és	nem	látsz	tőle	
tisztán.”

-	Végtelen	szerelem	c.	Film
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Kotáncziné Vajda Ildikó 
osztályfőnök

Bacskay Beáta 
osztályfőnök-helyettes

12.C
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Bartók Evelin

„Ha	az	ördöggel	táncolsz,	
az	ördög	a	régi	maradt,	
téged	formál	a	képére.”	

-	8	millimeter	(film)

Hajnal Benedek

„Veni,	vidi,	vici.”

-	Julius	Caesar

Csányi Eszter

„Nem	kell	ahhoz	semmi	
különleges	ok,	hogy	jól	
érezd	magad	–	egyszerűen	
elhatározod,	hogy	azonnal	
boldog	leszel,	egyszerűen	csak	
azért,	mert	élsz,	egyszerűen	
azért,	mert	így	akarod.”

-	Anthony	Robbins

Herger Ádám Tamás

„Physics	is	the	law,	
everything	else	is	a	
recommendation.”

-	Elon	Musk

Bartók Klaudia

„Ne	hagyd	kihunyni	a	tüzet
a	százszor	szétrúgottat
szítsd	a	parazsat	nélküled
föl	újra	nem	loboghat.”

-	Kányádi	Sándor

Hangay Bálint

Deák Patrik

Hermann Ádám

„Everybody	stay	positive	
no	matter	how	negative	
life	gets.”	

-	Jarad	A.	Higgins

Káplár Botond

„A	lelked	a	dallam,	
a	tested	a	ritmus,	
az	elme	az	rím,	ez	
Zenebuddhizmus.”

-	Akkezdet	Phiai

Miholics Zoltán

„S	ezt	az	emberiséget,
	hisz	ember	vagy,	ne	vesd	
meg.”

-	József	Attila	

Kővári Tíra 

„Az	élet	már	adott	sokat,
Bódítót,	furcsát	és	
keservest,
De	még	valamit	tartogat.”

-	Ady	Endre

Papp Lilien

„A	megértésem	intimitása,
Hogy	nem	akarsz	leszokni	
arról,Hogy	a	szemembe	
nézz.”

-	Xanaxszet2

Kovács Laura Fanni

„Mindegy,	milyen	volt	
a	tegnap,	ma	mindent	
újrakezdhetsz.”

-	Buddha

Pálinkás Petra

„Trick	Or	Treat	People	With	
Kindness.”

-	Harry	Styles

Schweitzer András

Vízöntő	vagyok,	nem	
egyértelmű!	

Lakatos Tamás

„Kemény	munka,	a	többi	
jön	magától.”

-	Vellinger	Mihály	
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Sefcsik Kata

„Most	eredj	és	élj,	mert	a	
világ	a	tiéd!”

-	Hamvas	Béla

Tóth Gergő

„It	would	be	an	incredible	
adventure.	And	life	
needs	to	be	more	than	
just	solving	every	day	
problems.	You	need	to	
wake	up	and	be	excited	
about	the	future.”

-	Elon	Musk

Stefánovits Petra

Ujvári Zsombor

„Először	másznod	kell,	
hogy	járj,	de	van	olyan	út,	
amin	jobb	nem	járni.”

-	Kocsis	Krisztián

Somogyvári Soma

„Egyetlen	ismeret	van,
	a	többi	csak	toldás:
Alattad	a	föld,
	fölötted	az	ég,
	benned	a	létra.”

-	Weöres	Sándor	

Tóth Réka

„Ugyan!	Mit	szólnak	a	
szenvedélyek	ellen?	A	
szenvedély	az	egyetlen	szép	
dolog	a	világon,	a	hősiesség,	
a	lelkesedés,	a	költészet,	
a	zene,	a	szépművészet,	
egyszóval	mindenek	forrása.”

-	Gustave	Flaubert

Szántó Csenge

Akkor	is	rám	kell	várni,	ha	
már	kész	vagyok.

Vasáros Bence

Vavika Dóra

„When	you	feel	your	best,	
everybody	else	can	feel	it,	
too.”

-	Ariana	Grande
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Dr. Csóka Balázs 
osztályfőnök

Dancsó Beáta 
osztályfőnök-helyettes

12.D

AL
M

A 
M

AT
ER

  

Alma	mater	-	Megkérdeztük	»«	Alma	mater	-	Végzősök 137



Abrisin Alen

„Akárhogyan	lesz,	immár	kész	
a	leltár.	Éltem	-	és	ebbe	más	
is	belehalt	már.”

-	József	Attila

Balázs Gergely

„Ez	nem	pont	így	volt,	de	
emléknek	így	is	elég.”

-	Simon	Márton	

Auth Réka

„The	question	isn’t	who	is	
going	to	let	me;	it’s	who	is	
going	to	stop	me.”	

-	Ayn	Rand

Baróti Adél

„Nem	tudom	(...),	nem	azért	
vannak-e	kivilágítva	a	csillagok,	
hogy	egy	napon	mindenki	

megtalálhassa	a	
magáét.”

-	Antoine	de	
		Saint-Exupéry

Berecz Péter

„De	egyszer	minden	véget	
ér.	Jön	a	nyár	végén	az	ősz,	
aztán	meg	ideér	a	tél.”

-	Krúbi

Böndi Dávid

„Ifjú,	ne	hagyj	föl	a	
kétséggel,	ne	bÍzzál	
a	jövődben,	minden	

nehézségtől	riadj	
meg,	nem	vár	nagy	
jutalom!”

Biró Balázs

„Semmi	sem	gyógyít	úgy,	
mint	a	mosoly	és	a	nevetés.	
Ha	könnyedebb	lélekkel	éljük	

a	világot,	az	azt	
mutatja:	szívünk	
a	helyén.”

-	Douglas	Pagels

Csikós Hanna

„Nem	vehetik	el	az	
önbecsülésünket,	ha	mi	nem	
adjuk	oda.”

-	Mahatma	Gandhi

Csongrádi Mátyás

„Train	yourself	to	let	go	of	
everything	you	fear	to	lose”	
-	Yoda

Jeges Péter

„Money	is	like	an	intravenous	
drug.	As	if	we	had	invented	
it	specifically	to	develop	a	
dopamine	addiction.	Suddenly	
we’re	happy,	but	it	doesn’t	

take	long,	we	always	
want	more.”

-	Ashish	Ranpura

Dénes Benjámin

„Két	szóval	elmondhatom,	
amit	az	életről	megtanultam:	
megy	tovább.”

-	Robert	Frost	

Kardos Zsófia

“Sometimes	when	I	close	my	
eyes,	I	can’t	see.”

Kosztolányi Nóra

„Lásd	annak,	amivé	válhat,	s	
azzá	válik,	ami	lehetne!”

-	Csajkovszkij

Nagy Eszter

“There	are	only	two	ways	to	
live	your	life.	One	is	as	though	
nothing	is	a	miracle.	The	other	

is	as	though	
everything	is	a	
miracle.”

-	Albert	Einstein

Máté Jázmin

„Hard	work	never	killed	
anybody,	but	why	take	a	
chance?”

-	Edgar	Bergen

Németh Vilmos

„In	loneliness,	the	lonely	one	
eats	himself;	in	a	crowd,	the	

many	eat	him.	
Now	choose.”

-	Nietzsche
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Niedling Zsófia

„Life	is	a	shipwreck	but	we	
must	not	forget	to	sing	in	the	
lifeboats.”	

-	Voltaire

Oszvald Lina

,,Don’t	be	afraid	to	give	up	
the	good	to	go	for	the	great”	

-	John	D.	Rockefeller

Nyulasi Csenge

„Az	nem	úgy	megy,	hogy	
felébredsz	és	pillangóvá	
változol	-	a	fejlődés	folyamat.”	 

-	Rupi	Kaur

Rankasz Bora

“True	life	is	lived	when	tiny	
changes	occur.”

-	Leo	Tolstoy

Réger Luca

“A	győzelem	azoké,	akik	a	
legjobban	hisznek	benne	és	
soha	nem	adják	fel.”

	 	-	Pearl	Harbor	
-	Égi	háború	c.	film

Stercz Míra

„Hajnali	negyed	ötkor	bármi	
lehetségesnek	tűnik.	Bármi.”	

-	Stephen	King

Sasvári Zsombor

„The	purpose	of	life	is	to	die	
young	as	late	as	possible.”

-	Ashley	Montagu

Szabó Márton

„Nincsenek	példaképeim.	A	
munkát,	az	elkötelezettséget	
és	a	versengést	csodálom.”	

-	Ayrton	Senna

Szabó Milán

”Act	like	you	trust	people,	but	
do	not.”

Varga Bence

,,All	we	have	to	decide	is	what	
to	do	with	the	time	that	is	
given	us.”

-	J.	R.	R.	Tolkien

Szép Hanna

„Sometimes	you	will	never	
know	the	value	of	a	moment	
until	it	becomes	a	memory.”

-	Dr.	Seuss

Vida András

Vukovics Eszter

“Szavak,	csodálatos	szavak.	
Békítenek,	lázítanak.	
Eldöntenek	egy	életet,	
följárnak,	mint	kísértetek.	

Szárnyalnak,	mint	a	gondolat,	
görnyedve	hordanak	gondokat.”	

-	Juhász	Gyula	-	Szavak		

AL
M

A 
M

AT
ER

  

Alma	mater	-	Megkérdeztük	»Alma	mater	-	Megkérdeztük	» «	Alma	mater	-	Végzősök«	Alma	mater	-	Végzősök 141140



Interjú Tóth 
László Márkkal

Tóth László Márk iskolánk 12. A osztályos 
tanulója a tavalyi évben részt vett az Ifjú 

tudósok tudományos középiskolai vetélkedő 
történelem tantárgyból rendezett versenyén, 

ahol egészen a döntő fordulóig menetelt. 
A versenyen szerzett tapasztalatairól, 

a tévéfelvételről és a történelem iránti 
szeretetéről beszélgettem vele.

Honnan tudtál erről a versenyről?

Az	OKTV-re	készültem	11.-ben,	és	a	történelemtanárom	
említette,	 hogy	 lesz	 ez	 a	 verseny,	 amire	 még	 lehet	
jelentkezni.

Hogyan készültél fel rá?

Ez	 fordulónkként	 változott.	 Az	 első	 két	 forduló,	
mivel	 egybeesett	 az	 OKTV	 első	 fordulójával,	 nem	
igényelt	 különösebb	 készülést.	 A	 harmadik	 forduló	
már	 igényelt	 volna,	 de	 én	 híres	 vagyok	 arról,	
hogy	 mindent	 az	 utolsó	 utáni	 pillanatra	 hagyok,	
ezáltal	 elég	 elégtelenül	 készültem	 fel.	 Elolvastam	
a	 9-11.	 osztályos	 tankönyveket,	 de	 például	 a	 plusz	
szakirodalomra	 már	 nem	 volt	 időm.	 A	 3	 könyvet	 is	
úgy	tudtam	befejezni,	hogy	körülbelül	2	óra	alvással	
vettem	 részt	 a	 fordulón.	 A	 harmadik	 fordulóra	 már	
komolyan	 készültem,	 időben	 elkezdtem	 az	 olvasást,	
mindent	aprólékosan	áttanulmányoztam,	a	megadott	
témákhoz	 pedig	 értelemszerűen	 a	 tankönyvön	 kívül	
más	forrásokat	is	felhasználtam	

Hány forduló előzte meg a döntőt, milyen feladatokat 
kellett ott teljesíteni?

3	 forduló.	 Az	 első	 forduló	 	 egy	 online,	 a	 második	
egy	 papíralapú	 feladatsor	 volt,	 hasonló	 az	 írásbeli	
érettégihez,	 a	 harmadik	 pedig	 egy	 interaktívabb,	

inkább	szóbeli	forduló	volt.	Előre	megadott	témákból	
kellett	prezentációkat	csinálnunk,	volt	egymás	elleni	
vita,	 valamint	 egy	 kisebb	 feladatsort	 ott	 is	 meg	
kellett	oldanunk.

Milyen pályamunkával jelentkeztél, miért ezt 
választottad? (már ha kellett egyáltalán)

Erről	már	homályos	az	emlékezetem,	volt	egy	írásos	
pályamunka,	 de	 hogy	 miért	 azt	 választottam,	 meg	
pontosan	 miről	 szólt,	 arra	 már	 nem	 emlékszem.	 A	
prezentációt	 Napóleon	 oroszországi	 hadjáratáról	
csináltam,	 a	 választhatók	 közül	 az	 tetszett	 a	
legjobban,	 amúgy	 is	 nagyon	 szeretem	 a	 napóleoni	
kort.

Amikor megtudtad, hogy bejutottál a döntőbe, 

milyen érzés volt?

Hát	 természetesen	 jó	 érzés	 volt.	 Igazából	
határozottan	kételkedtem	benne,	hogy	továbbjutok,	
szóval	kifejezetten	nagy	meglepetés	volt

Milyen volt maga a döntő, mennyire izgultál?

A	formátumot	tekintve	azt	gondoltam,	hogy	izgulni	
fogok,	de	maga	a	verseny	alatt	ez	nem	nagyon	jött	
elő.	 Inkább	 a	 versenyt	 megelőzően	 izgultam.	 De	
maga	a	hangulat,	a	betanítás	és	a	megvalósítás	is	
nagyon	jó	volt.

Megkérdeztük
A zsűri hogyan értékelte a szereplésedet, elláttak 
esetleg tanácsokkal?

Általában	 rövid	 magyarázatokkal	 indokolták	 a	
döntéseiket,	ezek	annyira	nem	ragadtak	meg.

Hogyan zajlottak a felvételek?

Stúdiókörülmények	között	zajlott	a	felvétel,	egyszer	
elpróbáltuk	a	különböző	feladattípusokat,	ezt	követően	
pedig	már	élesben	ment	a	felvétel.	Bár	előfordultak	
bakik,	 amelyeket	 nyilván	 kivágtak	 a	 műsorból,	 ilyen	
volt	 például	 a	 műsorvezető	 bevonulása,	 amelyet	
körülbelül	hétszer	kellett	újrapróbálnunk.

Milyen érzés volt visszanézni magadat a TV-ben?

Mint	 amikor	 az	 ember	 egy	 átlagos	 felvételen	
nézi	 vissza	 magát:	 Az	 egész	 tök	 furának	 tűnt,	 és	
alapvetően	 máshogy	 emlékeztem	 az	 eseményekre,	
mint	ahogy	azok	lezajlottak.

Voltak olyan kérdések, amelyekre utólag már 
pontosabb, jobb választ tudtál volna adni?

Természetesen,	 utólag	 az	 összeset	 helyesebben	
tudnám	 megválaszolni.	 De	 felesleges	 ilyeneken	
gondolkodni,	 ez	 arról	 szólt,	 hogy	 ott	 az	 adott	
pillanatban,	 az	 adott	 körülmények	 között	 mit	 tudok	
teljesíteni.	Hazudnék,	ha	azt	mondanám	meg	vagyok	

elégedve	magammal,	de	ezt	már	megváltoztatni	nem	

tudom.

Van olyan ellenfél, akivel azóta is tartod a 
kapcsolatot?

Alapvetően	 jól	 kijöttem	 az	 ellenfeleimmel,	 de	 nem,	

nem	tartom	egyikükkel	sem	a	kapcsolatot.

Honnan ered a történelem iránti szereteted?

Maga	a	kifejtés	minden	bizonnyal	túllépné	az	interjú	

mennyiségi	 kereteit,	 szóval	 megpróbálok	 egy	 rövid	

választ	 adni:	 Szeretek	 mindent,	 ami	 az	 emberhez	

köthető.	 Bármely	 tantárgyat,	 amelynek	 van	 emberi	

vonatkoztatása.	 Ezek	 közül	 a	 történelemmel	

foglalkozok	 a	 legrégebb	 óta,	 szóval	 ebből	 is	 vagyok	

a	legkiemelkedőbb.

A továbbtanulásodban is szerepel a történelem?

Azon	 kevesek	 közé	 tartozom,	 aki	 nem	 tervez	

felsőoktatásban	tanulni.	Megvannak	a	magam	tervei,	

de	karrier	szinten	ebben	nem	szerepel	a	történelem.	

De	nyilván	szeretni	mindig	szeretni	fogom.

További sok sikert kívánok!

 Dávid Zsófia, 11. A

Csóka Péter, az EOES janusista versenyzője
Az EOES	(European	Olympiad	of	Experimental	Science)	egy	évente	ismétlődő	természettudományi olimpia 

az	Európai	Unióból	származó	fiatalok	számára.	A	több	mint	20	ország	mindegyike	két-két	három	fős	csapatot	
küld	 a	 versenyra.	 Ezeknek	 a	 csapatoknak	 két	 feladatot	 kell	 végrehajtaniuk	 a	 biológia,	 a	 kémia	 és	 a	 fizika	
tantárgyak	készségeire	helyezve	a	hangsúlyt.	

A	versenyen	a	csapatszellem	elsőbbséget	élvez	az	egyéni	teljesítménnyel	szemben.

A	verseny	célja,	lehetőséget	adni	a	diákoknak,	hogy	„igazi”	kutatónak	érezzék	magukat,	és	összemérhessék	
tudományos	 képességeiket	 a	 többi	 résztvevőével.	 Az	 egyetemi	 vagy	 középiskolai	 laborokban	 különféle	
kísérletekkel	interdiszciplinárisan	kell	vizsgálniuk	egy	bizonyos	jelenséget.	Ez	a	jelenség	maga	nem	feltétlenül	
tartozik	a	középfokú	oktatás	tantervébe,	sőt,	gyakran	folyamatban	lévő	tudományos	kutatásokhoz	kapcsolódik.

Az	esemény	egy	hétig	tart,	és	tavasszal	rendezik.	A	tulajdonképpeni	–	két	fél	napot	felölelő	–	versenyen	kívül	
kirándulások	és	közösségi	programok	egész	során	vehetnek	részt	a	diákok	és	kísérőik.	
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Mi is ez a verseny pontosan, milyen tantárgyakat 
foglal magába?

A	 verseny	 a	 European	 Olympiad	 of	 Experimental	
Science	 (EOES)	 névre	 hallgat.	 Alapvetően	 három	
tantárgyat	 foglal	 magában,	 a	 biológiát,	 kémiát	 és	
fizikát.	 A	 teljes	 verseny	 egy	 hét,	 ennek	 során	 két	
feladatsort	 kell	 megoldani	 két	 különböző	 napon.	
A	 versenyt	 minden	 évben	 egy	 EU-s	 országban	
rendezik	 meg,	 ahol	 az	 EU	 országai	 képviselik	
magukat,	 minden	 résztvevő	 ország	 két	 	 három	 fős	
csapattal.	 A	 csapattagok	 nem	 lehetnek	 17	 évesnél	
idősebbek.	 A	 csapatok	 egy	 „fizikus”,	 egy	 „kémikus”	
és	egy	„biológus”	tagból	állnak,	akiknek	közösen	kell	
megoldaniuk	komplex	kísérletekből	álló	feladatokat.

Honnan tudtál erről a versenyről?

Még	 januárban	 hívtak	 be	 a	 fizika	 válogatóra,	 egy	
fizikaversenyen	 tavaly	 elért	 eredményemért,	 itt	
hallottam	először	a	versenyről.

Hogyan készültél fel rá?

Sajnos	a	biológia	válogatót	nagyon	későn	tartották,	
így	nem	volt	sok	időm	a	felkészülésre.	A	felkészülésben	
Csóka	tanár	úr	segített,	akivel	végignéztük	a	korábbi	
évek	 versenyeit,	 hogy	 melyiken	 milyen	 kísérletek	
voltak,	 és	 azokat	 hogyan	 lehet	 jól	 kivitelezni.	 Ezek	
közül	próbáltunk	minél	többet	meg	is	csinálni,	de	nem	
volt	mindenre	lehetőségünk.	Ezen	kívül	sok	elméletet	
kellett	tanulnom,	mert	arra	is	szükség	volt.

Hogyan jutottál be a csapatba?

Magyarországon	 mindhárom	 tantárgynak	 van	 egy-
egy	 külön	 válogatóversenye.	 Minden	 versenyről	 a	
legjobb	kettő	diák	jut	be	a	magyar	csapatba,	így	áll	
össze	 a	 6	 fős	 csapat.	 Én	 részt	 vettem	 a	 fizika	 és	 a	
biológia	válogatóversenyeken	is.	

A	fizika	válogató	több	fordulóból	állt,	először	otthon	
kellett	 önállóan	 kísérleteket	 elvégeznünk,	 majd	
arról	 egy	 jegyzőkönyvet	 írnunk,	 és	 azt	 elküldeni	
Budapestre.	Utána	a	legjobb	8-at	hívták	be	a	második	
fordulóra.	 Ennek	 során	 a	 BME-n	 kellett	 lézerekkel	
komolyabb	 kísérleteket	 elvégeznünk,	 majd	 arról	
szintén	 jegyzőkönyvet	 írni,	 amit	 értékeltek.	 Ezeket	
összesítették,	és	így	lettem	országos	4.	a	válogatón.

A	 biológia	 válogatót	 ennél	 egyszerűbben	 bonyolították	 le.	
Online	 volt,	 mindenki	 otthonról	 írta.	 Először	 tesztkérdések	
voltak,	utána	pedig	inkább	számolós	feladat,	ahol	kísérleteket	
kellett	elemeznünk.	A	végén	a	két	rész	pontjait	összesítették,	
és	 így	 végeztem	 2.	 helyen,	 amellyel	 a	 B	 csapat	 „biológusa”	
lettem.

Milyen volt a verseny? Milyen feladatokat kellett megoldani?

A	 versenyt	 idén	 Csehországban,	 Hradec	 Králové-ben	
szervezték,	és	20	ország	40	csapata	vett	rajta	részt.	Összesen	
egy	hétig	tartott,	ez	alatt	sokat	kirándultunk,	megmutatták	
nekünk	a	környék	nevezetességeit,	szóval	már	ez	is	jó	élmény	
volt.

Maga	 a	 verseny	 két	 „Task-ból”	 állt,	 mindkettőt	 négy	 óra	
alatt	 kellett	 megoldanunk.	 A	 biológiás	 részben	 sajnos	 elég	
sok	elmélet	és	kevés	kísérlet	volt,	de	a	feladatok	érdekesek	
voltak.	 Az	 első	 részben	 főleg	 állatok	 kültakarójával	 kellett	
foglalkoznunk,	a	másodikban	pedig	a	DNS-ről	és	a	vérről	volt	
szó.	 A	 kísérletek	 során	 főként	 mikroszkópos	 vizsgálathoz	
kellett	 metszeteket	 előkészítenünk,	 és	 azokat	 vizsgálni.	 Már	
előre	 szóltak	 a	 mentoraink,	 hogy	 az	 idő	 beosztása	 lesz	 a	
legnehezebb,	és	ez	így	is	lett.	Még	ha	meg	is	tudtunk	volna	
oldani	minden	feladatot,	nem	volt	mindenre	időnk,	és	sajnos	
az	első	Task	megoldása	közben	sok	időt	elvesztegettem	egy	
méréssel,	így	több	dolgot	is	ki	kellett	hagynom.	Azt	sajnálom	
még	 egy	 kicsit,	 hogy	 a	 csapatnak	 nem	 kellett	 sokat	 együtt	
dolgoznia,	 nagyon	 kevés	 volt	 az	 olyan	 feladat,	 amiben	 több	
embernek	együtt	kellett	volna	működnie.

Végül	a	csapatunk	14.	 lett	a	40-ből,	és	ezüstérmet	kaptunk,	
aminek	mindenki	nagyon	örült.	A	másik	magyar	csapat	7.	lett,	
a	teljes	eredménylista	már	megtekinthető	a	verseny	hivatalos	
honlapján.

Más nemzetek csapatairól mi a véleményed?

Mindenkiről	csak	pozitív	véleményem	van.	Elég	sok	versenyzővel	
beszélgettem,	 akár	 a	 versenyről,	 akár	 csak	 ismerekedés	
céljából.	Például	a	szállásunkon	is	két	fős	szobákban	voltunk,	
és	 mindenki	 egy	 másik	 nemzetiségű	 szobatársat	 kapott,	
a	 szervezők	 ezzel	 is	 próbálták	 az	 ismerkedést	 elősegíteni.	
Mindenki	 jól	 beszélt	 angolul,	 és	 mindenki	 nyitott	 volt	 sok	
témára.	 Érdekes	 volt,	 hogy	 az	 osztrák	 és	 a	 svéd	 csapatban	
is	 találkoztunk	 egy-egy	 fiúval,	 akik	 tudtak	 magyarul.	
Összességében	talán	az	egyik	legjobb	része	a	versenynek	az	
új	emberek	megismerése	volt.

A verseny

A	 verseny	 kezdetén	 kiosztott	 leírás	 alapján	 egy	 meghatározott	 jelenségre	 vonatkozó	 feladatokat	 kell	
kísérletileg	 vizsgálni.	 Ahol	 szükséges,	 ez	 a	 szöveg	 biztosítja	 a	 szükséges	 tudományos	 hátteret	 is.	 Aztán	
kezdődik	el	a	munka.	A	csapaton	belüli	feladatmegosztás,	csapatszellem	és	szervezettség	elengedhetetlen	a	
feladatok	sikeres	lezárásához.

Ezen	az	olimpián	nem	annyira	az	elméleti	tudáson	van	a	hangsúly,	hanem	az	olyan	készségeken,	mint	pl.	
az	információ	feldolgozása,	a	kísérleti	berendezések	használata,	a	mérések	elvégzése	és	az	adatok	rögzítése.

Elvárás,	 hogy	 a	 versenyző	 képes	 legyen	 a	 mérési	 eredmények	 számtani	 és	 grafikus	 feldolgozására,	
összefüggések	áttekintésére,	grafikonok	értelmezésére	és	döntések	meghozatalára.	Mindezt	4	óra	alatt.

A	kísérletekben	történő	elakadás	is	a	verseny	része.	Így	tapasztalható	meg,	milyen	igazi	tudósnak	lenni...

Az	idei	versenyt	Csehország	szervezte	2022.	május	8-14.	között	Hradec	Kralovéban.	(https://eoes2022.uhk.
cz/)	 Idén	 összesen	 42	 csapat	 indult,	 hazánkat	 két	 csapat	 képviselte.	 Mindkét	 magyar	 csapat	 ezüstérmet	
szerzett,	 7.	 ill.	 14.	 helyen	 végezve.	 Tagjaik	 korábban	 fizikából,	 kémiából	 és	 biológiából	 szervezett	 hazai	
válogatókon	nyújtott	eredményeik	alapján	kerültek	a	csapatba.	

Az „A” csapat tagjai:
Molnár-Szabó Vilmos	(fizika)	–	Budapesti	Fazekas	Mihály	Gyakorlógimnázium

Éger Viktória Bernadett	(kémia)	–	ELTE	Apáczai	Csere	János	Gyakorlógimnázium	
Kovács Bereniké	(biológia)	–	Szegedi	Radnóti	Miklós	Kísérleti	Gimnázium

A „B” csapat tagjai:
Fehérvári Donát (fizika)	–	Miskolci	Földes	Ferenc	Gimnázium

Papp Marcell Imre (kémia)	–	ELTE	Apáczai	Csere	János	Gyakorlógimnázium
Csóka Péter (biológia)	–	Pécsi	Janus	Pannonius	Gimnázium

Interjú Csóka 
Péterrel, az 

EOES janusista 
versenyzőjével

Csóka Péter, iskolánk 10. C osztályos 
tanulója részt vett a European Olympiad 

of Experimental Science (EOES) nevű 
természettudományos versenyen a magyar 

csapat tagjaként. Péter és csapata az 
előkelő 14. helyen végzett. A versenyről, más 

nemzetek csapatairól és továbbtanulási 
terveiről kérdeztem.
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Öregdiákokat 
kérdeztünk

Beszélgetőtársaim a tavaly ballagott diákok 
közül Trombitás Hanna, Trombitás Karolina, 

Varga Medárd  voltak. Az egyetemről, az 
egyetemi életről kérdeztem őket. Hanna és 

Medárd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 
Karolina a BGE fizika szakán tanul tovább.

Hogy telt a nyarad?

Hanna: Nagyon	 jól,	 az	 elmaradt	 szóbeli	 érettségik	
miatt	egy	hónappal	hosszabb	volt,	mint	szokott	lenni,	
sok	 időt	 töltöttem	 a	 családommal,	 barátaimmal,	
elkezdtem	 megcsinálni	 a	 jogosítványomat,	 és	 csak	
élveztem,	 hogy	 spontán	 lehetek,	 és	 nem	 motoszkál	
az	agyam	hátuljában,	hogy	tanulnom	kellene.

Karolina: Hosszabb	 volt	 a	 nyár,	 mint	 szokott	 lenni,	
mert	 május	 közepén	 már	 befejeztük	 az	 érettségit.	
Szeptemberben	hamar	ki	is	derült,	hogy	szükség	volt	
a	sok	pihenésre,	mert	most	egy	darabig	nem	fogunk.	
Érzésre	 nekem	 teljesen	 más	 volt,	 hiszen	 nem	 volt	
meg	 az	 a	 megnyugtató	 gondolat,	 hogy	 jövőre	 egy	
újabb	janusos	évet	kezdhetek	el.

Medárd: Mindenekelőtt	 köszönöm	 a	 felkérést	 erre	
az	 interjúra,	 örülök,	 hogy	 van	 még,	 ami	 a	 „régi”	
iskolámhoz	 köt	 engem.	 A	 nyaram	 legnagyobb	
pozitívuma,	 hogy	 valószínűleg	 életem	 leghosszabb	
nyara	 volt	 –	 már	 ha	 a	 kötelességmentes	 napok	
számáról	 van	 szó.	 Voltak	 szép	 pillanataim,	 például	
az	 érettségi	 utáni	 öröm,	 a	 családi	 társasozások,	 az	
évfordulónk	a	barátnőmmel,	meg	persze	a	gólyatábor	
(amire	még	visszatérünk!)	
Ami	 kicsit	 furcsa	 volt	 végig,	 hogy	 az	 egész	 nyarat	
egy	 hosszúra	 nyúlt	 csendnek	 éreztem	 a	 vihar	 előtt.	
Ha	 jól	 meggondolom,	 a	 gimiben	 nem	 is	 pont	 az	
vezérelt	 engem,	 hogy	 felvegyenek	 az	 egyetemre,	
inkább	az,	hogy	nagyon	jó	érettségit	írjak.	Így	aztán	
a	 tudatom	 azon	 részét,	 ami	 a	 kötelességekkel	 volt	
elfoglalva,	 nem	 is	 igazán	 foglalkoztatta,	 mi	 lesz	 az	
érettségi	után.	Május	közepére	a	terhelés	megszűnt,	

az	 eredményeim	 átadásakor	 pedig	 realizálódott	
bennem,	hogy	bizony	van	innen	tovább	is…	
Szokásom	félni	az	ismeretlentől,	ezúttal	sem	tettem	
másképp.	Tudniillik,	nem	indult	fényesen	a	közösségi	
karrierem	 a	 Janusban	 anno,	 és	 kissé	 féltem,	 hogy	
az	 egyetemen	 megismétlődnek	 a	 kezdeti	 rossz	
élmények.	Ez	a	gondolat	aztán	egész	nyáron	velem	
tartott.	 A	 szokásosnál	 többet	 voltam	 egyedül	 is,	 de	
mindent	összevéve	szép	nyaram	volt.	És	most	lássuk	
a	fontos	kérdéseket!

Milyen az egyetem? (órák, légkör, diáktársak)

Hanna: Eddig	 összességében	 tetszik,	 majdnem	
mindenki	 nagyon	 aranyos	 az	 évfolyamtársaim	
közül,	 már	 akit	 ennyi	 idő	 alatt	 meg	 tudtam	
ismerni.	 Nagyon-nagyon	 sok	 a	 közösségi	 program	
és	 a	 lehetőség,	 amiket	 különböző	 egyesületek	
biztosítanak	 az	 egyetemen.	 Az	 órákon	 nagyon	 kell	
figyelni,	 hogy	 mindent	 megértsek,	 de	 a	 gyakorlatok	
és	 a	 szemináriumok	 tudnak	 nagyon	 jó	 hangulatúak	
lenni,	ha	olyan	az	oktató.

Karolina: Sokat	 változott	 a	 véleményem	 az	 elmúlt	
időszakban.	 Az	 első	 benyomásom	 az	 volt,	 hogy	
mennyire	jó,	hogy	csak	matek,	fizika,	és	informatika	
óráink	vannak,	és	hogy	csak	kockás	füzeteket	kellett	
vennem.	Aztán	ez	továbbra	is	tetszik,	viszont	nagyon	
nehezek	az	órák,	a	füzeteim	pedig	túl	hamar	telnek	
be	anélkül,	hogy	érteném,	hogy	mit	írtam	beléjük.	A	
közösségi	élet	nagyon	sokszínű,	még	úgy	is	ezt	érzem,	
hogy	bőven	nem	használom	ki	az	összes	lehetőséget,	
hogy	 részt	 vegyek	 benne.	 Az	 évfolyamtársaim	 nagy	
részét	 nem	 ismerem,	 de	 akit	 igen,	 róluk	 pozitív	 a	
benyomásom.	 A	 felsőbbévesek	 pedig	 hihetetlenül	
segítőkészek,	akár	tanulásról,	akár	másról	van	szó.

Medárd: Röviden	úgy	fogalmaznék,	hogy	az	egyetem	
szokatlan	(még	2	hónap	után	is),	persze	ennél	jóval	
összetettebb	 a	 teljes	 válasz.	 Sokan	 mondják	 már	
most,	 hogy	 imádják	 az	 egyetemet,	 igazi	 felüdülés	
a	 gimi	 után	 stb.	 Én	 ilyen	 messzire	 azért	 nem	
mennék.		
A	 diáktársak	 szuperek,	 megtaláltam	 azt	 a	
társaságot,	 amelyikben	 jól	 érzem	 magam.	 A	 légkör	
a	 tipikus	 egyetemi	 légkör,	 pezsgő	 társasági	 élet	
és	 egészséges	 személytelenség	 jellemzi.	 Utóbbi	 –	

Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Milyen 
továbbtanulási terveid vannak?

Még	 nem	 teljesen	 biztos,	 de	 vannak	 elképzeléseim.	
Ami	 biztos,	 hogy	 fizikával	 szeretnék	 továbbtanulni,	
matekból	 és	 fizikából	 tervezek	 emelt	 érettségizni.	
Utána	talán	valamilyen	fizikus	lesze,k	vagy	valamilyen	
mérnök,	még	nem	tudom	pontosan.

Mivel foglalkozol szívesen szabadidődben?

Természetesen	 szeretek	 természettudományokkal	
foglalkozni,	 például	 KöMal	 feladatokat	 megoldani.	
Szeretek	 sportolni,	 néptáncolok	 és	 floorballozok,	 de	
gyakran	biciklizek	is.	Emellett	szoktam	még	gitározni,	
olvasni,	és	természetesen	játszani.

Köszönöm az interjút, további sok sikert kívánok!

Dávid Zsófia, 11.A
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Medárd:	 Az	 előző	 sorok	 után	 nagyon	 furcsa	 azt	
mondani,	hogy	néha	igen?	
Néha	 örülök,	 hogy	 az	 egyetemen	 lehetek,	 néha	
azonnal	 haza	 akarok	 menni.	 Nehezen	 tudom	
megszokni,	hogy	estébe	nyúlnak	az	oktatási	napok,	
ráadásul	a	POTE	szorgalmi	időszakából	kispórolták	az	
őszi	szünetet	is.	
A	Janusról	mindenkinek	ódákat	zengek,	pedig	néha	
a	négy	gimnáziumi	évem	alatt	 is	megbántam,	hogy	
oda	 jelentkeztem	 –	 persze	 mindig	 csak	 hirtelen	
felindulásból.	 Szerintem	 természetes	 érzés	 egy	
diákban,	ha	nem	érti,	miért	kell	neki	ez	a	sok	tanulás,	
ami	 -	 valljuk	 be	 -	 sokszor	 értelmetlen	 információk	
tömkelegének	 elsajátítását	 jelenti.	 Az	 egyetemen	
ez	 a	 probléma	 nem	 szűnik	 meg,	 jelenleg	 is	 sok	
olyan	 dolgot	 tanulok,	 aminek	 nem	 sok	 relevanciáját	
látom	 orvostani	 szempontból.	 Ezt	 egyszerűen	 el	
kell	 fogadnunk.	 Egy	 erősebb	 iskola	 túlképzetté	 tesz	
minket,	 az	 pedig,	 hogy	 erre	 ki	 mennyire	 fogékony,	
teljesen	egyénfüggő.	
Azt,	 hogy	 valóban	 megbántam-e,	 a	 jövő	 majd	
megmutatja.	Jelenleg	úgy	érzem,	ha	bárhol	máshol	
lennék,	hasonlóan	ambivalens	érzések	kavarognának	
bennem.	 Akkor	 már	 legyek	 ott,	 ahol	 lenni	 akartam,	
nemde?	 Az	 orvoslás	 szép	 hivatás,	 kérdés,	 hogy	
mondjuk	két	év	múlva	is	meglesz-e	bennem	az	az	erő,	
ami	leültet	engem	a	tankönyvek	elé.		
Visszatérve	 a	 konkrét	 kérdésre:	 amikor	 az	 orvosira	
jelentkeztem,	 tudtam,	 mire	 vállalkozom.	 Tudtam,	
hogy	mennyi	munkát	jelent	ez,	és	azt	is	tudtam,	hogy	
olykor	baromira	meg	fogom	bánni,	hogy	ezt	tettem	
magammal.	 A	 választásom	 tehát	 tudatos	 volt,	
összességében	 (amikor	 higgadtan	 gondolkozom)	
nem	bántam	meg	eddig	semmit,	amit	tanulmányaim	
során	elkövettem.

Miben különbözik a gimnáziumtól?

Hanna:	 Egyelőre	 nem	 sokban,	 ez	 pedig	 szerintem	
abból	 fakad,	 hogy	 a	 hiányzást	 komolyan	 veszik.	
Persze	van	olyan	óra,	ahol	 lehet	azt	mondani,	hogy	
csak	úgy	nem	megyek	be,	de	a	legtöbbnél	ezt	nem	
lehet	megtenni.	A	másik,	ami	miatt	ezt	érzem,		azok		
a	dolgozatok:	mindazzal	ellentétben,	amit	hallottam,	
ezeknek	 a	 mennyisége	 egyáltalán	 nem	 csökkent	

a	 gimnáziumhoz	 képest,	 az	 5.	 héttől	 átlagosan	
minden	 hétre	 jut	 legalább	 egy	 nagyobb	 és	 kettő	
kisebb.	 Összességében	 nincs	 meg	 az	 az	 „egyetemi	
szabadság”	érzés,	amiről	mindenki	beszélt.

Karolina:	 Ezt	 nehéz	 megmondani,	 mert	 annyira	
különbözik,	hogy	nem	is	lehet	szinte	összehasonlítani.	
Most	 már	 nekem	 úgy	 tűnik,	 hogy	 a	 gimnáziumban	
inkább	 arra	 kellett	 sok	 energiát	 fordítani,	 hogy	
megtanuljuk	 a	 tananyagot,	 itt	 pedig	 arra,	 hogy	
megértsük.	 Abban	 is	 különbözik,	 hogy	 a	 felsőbb	
évesek	 nagy	 erőkkel	 próbálnak	 rávenni	 mindenkit,	
hogy	 minél	 több	 programon	 vegyünk	 részt.	 És	 az	
elmúlt	két	hónapon	kívül	nem	azt	tapasztaltam,	hogy	
nagy	számban	lennének	olyanok,	akik	úgy	is	jól	írják	
meg	a	dolgozataikat,	akik	a	megelőző	éjszakát	nem	
alvással	 töltik,	 de	 most	 úgy	 tűnik,	 viszonylag	 sokan	
vannak.

Medárd:	 Ezt	 a	 kérdést	 korábban	 egész	 részletesen	
megválaszoltam	véletlenül.	Így	is	regényt	írok,	van	az	
olvasónak	más	dolga	is,	elvégre	januszisták	vagytok,	
vagy	mi	a	szösz!

Mi az, ami a legjobban hiányzik a Janusból?

Hanna:	 Az,	 hogy	 ott	 ismertük	 a	 tanárokat,	 ők	 is	
minket,	itt	néhány	kivétellel	mindig	más	jön	be	órát	
tartani,	így	azért	nagyon	más	a	hangulat.

Karolina: A	 matek,	 kémia,	 fizika	 és	 biológia	 órák	
hangulata,	 a	 tanárok,	 a	 tanulmányi	 versenyek,	 a	
második	 emeleti	 folyosó	 nyugalma,	 mikor	 mindenki	
órán	 ül	 vagy	 már	 hazament,	 a	 tesi	 órai	 röpizés,	 a	
Janus	Night	utáni	kimerültség,	az	érzés,	hogy	olyan	
emberekkel	 vagyok	 körülvéve,	 akiket	 ismerek,	 és	
hogy	olyan	helyre	járok	iskolába,	amit	ismerek.	Ezek	
közül	 nem	 tudom,	 mi	 hiányzik	 legjobban,	 az	 összes	
ugyanannyira.	 Mind	 kellett	 ahhoz,	 hogy	 szeressek	
odajárni.

Medárd: Az	épület,	a	hangulat,	a	tanárok,	az	évfolyam,	
a	 szecskáink	 (még	 mindig	 imádlak	 titeket),	 meg	
amúgy	a	teljes	közösség.	Nehezebb	olyat	keresni,	ami	
nem	hiányzik.	A	sok	tanulnivalót	nem	ér	mondani,	az	
most	is	jelen	van	az	életemben.	Nem	tudom,	utólag	
szépültek-e	 így	 meg	 az	 emlékek,	 de	 visszamennék	
hozzátok.	Komolyan.

számomra	meglepően	-	sokaknak	szimpatikus:	végre	
felnőttként	vagyunk	kezelve,	jóformán	azt	csinálunk,	
amit	 akarunk,	 ez	 mind	 igaz.	 Nekem	 személy	 szerint	
túl	sok	az	ismeretlen	arc,	jobban	szeretem	a	Janusra	
jellemző	 családias	 környezetet	 (ebben	 lehet	 velem	
vitatkozni,	én	mindig	családiasnak	éreztem).	
Az	órák	valóban	érdekesek,	bár	az	orvoslához	eddig	
nincs	sok	közük,	de	aki	vevő	a	természettudományokra,	
annak	 tetszeni	 fog,	 amit	 lát/hall	 a	 POTE-n.	 Az	
már	 más	 kérdés,	 hogy	 nagyon	 sok	 órám	 van,	 a	
hiányzásokat	pedig	meglepően	szigorúan	veszik,	így	
végeredményében	hétfőtől	péntekig,	reggeltől	estig	
az	egyetemen	vagyok,	mondhatni	ott	élem	az	életem.	
Az	 éjszakai	 életnek	 is	 megvan	 a	 maga	 varázsa.	 Aki	
ismer	 engem,	 az	 tudja,	 hogy	 szoktam	 bulizni,	 de	
sose	 vittem	 túlzásba.	 Ezt	 a	 jó	 szokásom	 sikerült	
megtartanom	eddig,	és	valóban	érdemes	megtalálni	
az	 egyensúlyt	 kikapcsolódás	 és	 tanulás	 között.	
Márpedig	 tanulni	 itt	 is	 kell.	 Nem	 tudom,	 más	
egyetemeken	 mi	 zajlik,	 de	 aki	 azt	 állítja,	 hogy	 az	
orvosin	 csak	 a	 vizsgaidőszak	 megerőltető,	 az	 vagy	
zseni,	vagy	szimplán	hazudik.

Miért ezt az egyetemet választottad?

Hanna:	Őszintén	szólva,	hogy	miért	választottam	az	
orvosit,	 nehéz	 megmondani,	 de	 az	 biztosan	 benne	
volt	 a	 döntésemben,	 hogy	 szeretnék	 embereknek	
segíteni,	 és	 általában	 érdekel	 a	 tudományterület.	
A	 négy	 orvosi	 egyetem	 közül	 (Budapest,	 Debrecen	
Szeged,	 Pécs)	 azért	 a	 pécsit	 választottam,	 mert	
nem	 akartam	 messzire	 költözni	 a	 családomtól	
és	 barátaimtól,	 és	 szerintem	 ilyen	 szempontból	
nagyon	 szerencsés	 helyzetben	 vagyok,	 hogy	 abban	
a	 városban	 tudom	 azt	 tanulni,	 amit	 szeretnék,	 ahol	
felnőttem.

Karolina:	 Olyan	 egyetemre	 akartam	 járni,	 ami	
színvonalban	 megfelel	 az	 elképzeléseimnek,	 és	
kihívást	 jelent.	 Talán	 túl	 jól	 is	 sikerült	 a	 választás,	
mert	most	nehéz	elképzelni,	hogy	olyan	tanulmányi	
eredménnyel	fejezzem	be	a	félévet,	mint	szeretném.	
Ezen	kívül	még	szempont	volt,	hogy	ne	kelljen	hamar	
specializációt	 választanom,	 és	 ez	 a	 BME-n	 jobban	
igaz,	mint	például	az	ELTE-n.

Medárd: Ab	 ovo	 gemini	 kezdés,	 de	 azért	 mégis	
csak	 ugorjunk	 vissza	 2017	 nyarára!	 Akkoriban	 sokat	
aggodalmaskodtam	 itthon,	 hogy	 én	 miben	 vagyok	
jó,	 milyen	 pályát	 kellene	 választanom	 pontosan.	
Anyukám	azzal	nyugtatott,	hogy	a	Janusban	minden	
el	 fog	 dőlni:	 amiből	 jó	 jegyem	 van,	 afelé	 kell	 majd	
orientálódni.		
Azért	 emeltem	 ki	 ezt	 a	 kis	 tanácsot,	 mert	 reálisan	
tekintve	 valóban	 van	 benne	 valami.	 Mindig	 úgy	
gondoltam,	 hogy	 szép	 dolog	 az	 álmainknak	 élni,	 de	
nem	 hagyhatjuk,	 hogy	 kizárólag	 azok	 vezéreljenek	
minket.	 Ha	 elérkezünk	 addig	 a	 kritikus	 pontig,	 hogy	
egyetemet	 válasszunk,	 nem	 elég	 arra	 hagyatkozni,	
mik	 szeretnénk	 lenni,	 mire	 vágyunk.	 Jó	 dolog	
helyes	 önértékeléssel	 rendelkezni,	 tisztában	 lenni	
a	 saját	 képességeinkkel.	 A	 tehetséget	 elismerni	
nem	 nagyzolás,	 csak	 akkor,	 ha	 fitogtatjuk	 is	 azt.	
Gyengesége	 pedig	 mindenkinek	 van,	 a	 gimnázium	
pedig	 az	 esetek	 zömében	 meg	 is	 mutatja,	 miből	
vagyunk	gyengébbek.		
És	 talán	 itt	 van	 a	 hiba	 a	 tanácsban,	 amit	 anyukám	
mondott:	az	eredményeinket	vagy	akár	kötődésünket	
egy-egy	 tantárgyhoz	 nem	 csak	 arra	 használhatjuk,	
hogy	megállapítsuk,	mit	akarunk	pontosan.	Szerintem	
jobb	 módszer	 kizárni	 a	 különböző	 irányokat,	 rájönni	
arra,	mi	nem	akarok,	és	mi	nem	tudnék	lenni.		
Nálam	 ez	 a	 módszer	 működött.	 Megnéztem,	 melyik	
egyetemen	mivel	kellene	foglalkoznom,	és	addig-addig	
húzogattam	ki	a	karokat	a	listámról,	míg	végül	csak	
az	orvostudomány	maradt.	Vagyok	olyan	szerencsés,	
hogy	 a	 választásom	 egybeesik	 az	 álmaimmal.	 Azt	
hiszem,	már	általánosban	orvos	akartam	lenni,	csak	
akkor	 még	 túl	 távoli	 volt	 erről	 dönteni.	 Gimi	 elején	
pedig	szimplán	nem	hittem	magamban	annyira,	hogy	
ezt	a	vágyamat	valódi	célként	kezeljem.	Most,	hogy	
végre	itt	vagyok,	úgy	érzem,	nem	is	lehetnék	máshol.

Megbántad, hogy ide jelentkeztél?

Hanna:	 Egyáltalán	 nem,	 bár	 még	 nem	 egészen	 azt	
tanulom,	amit	szeretnék,	de	tudom,	hogy	majd	jön	az	
is,	csak	később.

Karolina: Egyáltalán	 nem,	 az	 eddigi	 tapasztalataim	
jók,	 úgyhogy	 ha	 most	 kellene	 döntenem,	 most	 is	
ugyanígy	döntenék.
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hajnalokig	tartó	tanulás.	Bizonyított,	hogy	az	agyunk	
befogadóképessége	 csökken,	 ha	 folyamatosan,	
szünet	 nélkül	 tanulunk.	 Akkor	 már	 inkább	 aludjatok	
egyet,	attól	mindenki	boldogabb	lesz.	
A	végére	hagytam	a	legnagyobb	klisét,	a	kitartást.	A	
tanulás	nem	ész,	hanem	elhatározás	kérdése.	A	rossz	
hozzáállás	 néha	 elkerülhetetlen	 (természetesen	
tapasztalat),	 de	 csak	 ront	 a	 helyzeten.	
Megtanulhatatlan	 dolog	 pedig	 nincs,	 a	 nehézségek	
nem	igényelnek	mást,	csak	időt.	Az	már	csak	rajtatok	
múlik,	 hogy	 rászánjátok-e,	 vagy	 megelégedtek	 a	
kevesebbel	 is.	 A	 kihívások	 pedig	 nagyon	 fontosak,	
mert	azért	van	vérünk,	hogy	kiizzadjuk,	és	teher	alatt	
nő	a	pálma.	
Az	 érettségi	 kapcsán	 annyit	 még,	 hogy	 bízzatok	
a	 tanáraitokban,	 mert	 tapasztaltak	 már,	 és	 nem	
mondanak	 hülyeségeket.	 Valamint	 érdemes	
nem	 alábecsülni	 a	 feladatokat,	 és	 nem	 elsietni	 a	
megoldást,	 mert	 ami	 „meg	 van	 tanulva”	 az	 idővel	
eszetekbe	jut,	csak	meg	kell	nyugodni.	Hozzátenném	
azt	 is,	 hogy	 az	 érettségi	 nehéz.	 Az	 emelt	 főleg,	 de	

a	 maga	 módján	 a	 középszintű	 is.	 Érdemes	 most	

felkészülni	(most	alatt	a	folyamatos	készülést	értem,	

mert	 ha	 minden	 feltornyosul,	 embertelenül	 sok	

lesz),	 nem	 pedig	 utólag	 megbánni,	 hogy	 az	 utolsó	

pillanatban	fogyott	el	a	stamina.	

Végül:	ha	bárki	olyan	elvetemült	lenne,	hogy	az	orvosi	

mellett	 dönt,	 nyugodtan	 keressen	 és	 zaklasson	

bármikor	 a	 kérdéseivel,	 addig	 se	 molsejtezem.	 Ha	

nem	érek	rá,	úgyis	megmondom,	mert	kíméletlen	és	

önző	vagyok.	

Na	 jó,	 hazudtam,	 ha	 nem	 érek	 rá,	 akkor	 is	 segítek.	

Legyen	ez	az	utolsó	tanácsom:	Ne	legyetek	Medárdok!	

Önzőnek	 tűnhetek,	 de	 sajnos	 nem	 vagyok	 az.	 Néha	

megengedhetitek	 magatoknak,	 hogy	 Ti	 legyetek	 a	

legfontosabbak	önmagatok	számára.	

Sok	sikert	és	KITARTÁST	kívánok	mindenkinek!	Janus	

Night-on	találkozunk…

Köszönöm az interjút! További sok sikert kívánok!
                                                                                    

Dávid Zsófia, 11. A

Interjú iskolánk 
dalnokával, 

Gűth Istvánnal 
Reggelente igazán különleges élményben 

lehet része a Janus diákjainak. A kapun 
belépve vérpezsdítő zene fogadja őket, 

szinte már van kedvük iskolába jönni. A zene 
forrása Gűth István, vele beszélgettem.

Mióta dolgozik az iskolánkban?

Körülbelül	 3	 éve,	 karácsony	 előtt,	 december	 17-én	
kezdtem.	

Reggelente mindig zeneszóval fogad minket. Úgy 
gondolom, mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy 
pontosan milyen hangszeren játszik?

Három	fő	hangszerem	van:	a	mandolin,	a	bendzsó	és	

Mennyiben tudtad kamatoztatni a Janusban 
megszerzett tudást, az itt kapott értékeket?

Hanna:	A	tudást	elég	nagymértékben,	főleg	fizikából,	
angolból	 és	 még	 kémiából	 is,	 annak	 ellenére,	 hogy	
nem	jártam	fakultációra,	valamint	azt	is	hasznosítani	
tudom,	hogy	van	egy	tanulási	stratégiám	(és	tudom	
magamról,	 mi	 segít	 tanulni,	 és	 mi	 nem),	 mert	 már	
kellett	nagyobb	mennyiséget	tanulnom.

Karolina:	Matekból	és	fizikából	nagy	szükség	van	az	
ott	 szerzett	 tudásra,	 de	 igazából,	 ami	 a	 lényeges,	
az	 az,	 hogy	 a	 tanáraim	 eléggé	 felkeltették	 az	
érdeklődésemet	a	természettudományok	és	a	matek	
iránt	 ahhoz,	 hogy	 mikor	 teljesen	 reménytelennek	
tűnik,	 hogy	 megértsem	 az	 anyagot,	 akkor	 is	
megmaradjon	a	lelkesedés	legalább	egy	picit.

Medárd:	A	Janusban	annyit	kell	tanulni,	hogy	a	diák	
megtanul	 tanulni.	 Ez	 nem	 legenda,	 ez	 tény.	 Aki	 a	
Janusban	 tisztességesen	 dolgozik,	 az	 eredményes	
lesz.	Ez	a	módszertan	tehát	mindenképp	hasznos	az	
egyetemen,	plusz	hasznát	vettem	eddig	a	biológiának,	
kémiának,	fizikának,	mateknak,	a	nyelveknek,	és	a	jó	
kommunikációs	 készség	 is	 előny.	 Ha	 valaki	 orvosira	
készül,	 érdemes	 ezekre	 a	 tárgyakra	 koncentrálni,	
a	 többi	 tárgyból	 tanultak	 nagy	 része	 idővel	 el	 fog	
felejtődni.	
Afelől	 senkinek	 ne	 legyen	 kétsége,	 hogy	 felesleges,	
amit	 jelenleg	 csinál.	 Már	 azért	 is	 előny	 erősebb	
iskolából	 érkezni,	 mert	 megtapasztaltuk	 már,	 mi	 az	
a	 tananyagmennyiség,	 ami	 elsajátíthatatlannak	
tűnik,	 de	 mégis	 elsajátítható.	 Ez	 a	 harcedzettség	 a	
legfontosabb,	nem	a	tárgyi	tudással	való	érkezés.	Az	
egyetem	 úgyis	 megtanítja	 majd,	 amit	 meg	 kell,	 de	
építkezni	jó	alapokra	sokkal	könnyebb,	mint	a	nulláról	
indulni.	Sose	késő,	mégis	érdemes	felkészülni,	a	Janus	
pedig	végigvisz	az	úton,	és	a	tantestület	közben	nem	
felejti	el,	hogy	emberekkel	dolgoznak,	nem	gépekkel.	
Becsüljétek	meg	ezt,	ameddig	még	oda	járhattok!

Mit ajánlanál a 12.-es diákoknak? (akár érettségire, 
akár felvételire)

Hanna:	 Valószínűleg	 úgysem	 tudok	 olyat	 mondani,	
ami	eltünteti	az	izgulást,	de	talán	segíteni	tud	rajta,	
ha	 időben	 nekiálltok	 készülni	 (ha	 konkrét	 időpontra	
vagytok	 kíváncsiak:	 én	 téli	 szünetben	 kezdtem	 el	

feladatsorokat	megoldani),	és	ha	van	egy	körülbelüli	
terv	a	fejetekben,	hogy	mikor	mit	fogtok	megtanulni.	
Ezen	 kívül	 ne	 felejtsetek	 el	 családtagjaitokkal	 és	
barátaitokkal	 időt	 tölteni,	 élvezzétek	 a	 végzős	
éveteket,	szalagavatót	duplán	is,	azt	a	mi	évfolyamunk	
helyett	is	nektek	kell.

Karolina: Számomra	 hasznos	 tanulság	 az	 előző	
tanévből,	 hogy	 nem	 érdemes	 túlságosan	 megijedni	
az	 érettségitől,	 meg	 aggódni	 sem	 kell,	 úgysem	 jár	
érte	pont,	szerintem	sokkal	ijesztőbbnek	tűnik,	mint	
amennyire	nehéz.

Medárd: Az	 előző	 kérdésekre	 adott	 válaszaimban	
elmondtam	már	a	tanácsaim	nagy	részét.	Kiemelném	
újra	 a	 szabadidő	 menedzselését,	 aminél	 tényleg	 az	
„aurea	 mediocritas”	 megtalálása	 a	 legjobb,	 amit	
bárki	 tehet.	 Hozzátenném,	 hogy	 a	 szabadidő	 nem	
csak	 féktelen	 bulizást	 jelenthet.	 Vegyük	 az	 én	
példámat!	
Gólyatábor.	72	óra	buli,	ebből	4	órát	aludtam.	3	hét	
kellett	a	teljes	felépülésemhez,	pedig	egész	moderált	
igyekeztem	 lenni	 (több-kevesebb	 sikerrel).	 Megint	
másoknak	semmi	bajuk	nem	volt,	boldogan	buliztak	
tovább	a	következő	nap.	
Amit	 ki	 akarok	 hozni	 ebből,	 az	 megint	 csak	 az	
önismeret.	Én	nem	lennék	képes	annyit	bulizni,	mint	
egyesek,	 helyette	 az	 kapcsol	 ki,	 ha	 megnézek	 egy	
filmet	pizsiben	az	ágyamban.	Van	merszem	kihagyni	
pár	egyetemi	rendezvényt,	aztán	mégis	része	vagyok	
még	a	közösségnek	és	életben	is	vagyok.	Azért	tartom	
ezt	 ilyen	 fontosnak,	 mert	 az	 egyetemen	 kezdetben	
majdhogynem	 kényszerítenek	 majd	 titeket,	 hogy	
vegyetek	 részt	 minden	 létező	 programon,	 éljétek	
ki	 magatokat,	 mert	 az	 elején	 még	 nem	 kell	 tanulni.	
Nálunk	 jó	 néhányan	 megfogadták	 ezt	 a	 tanácsot,	
és	 már	 most	 kezdenek	 elvérezni,	 mert	 egyszerűen	
elfáradtak,	mielőtt	elkezdték	volna	a	felkészülést.	Aki	
jól	akarja	csinálni	a	tanulmányi	részt	is,	az	mérje	fel,	
mennyi	energiával	rendelkezik,	és	baj	nem	lehet!		
További	tanácsok:	
Ne	 döntsetek	 elhamarkodottan	 semmiről,	 és	 ne	
pazaroljátok	 az	 időtöket	 olyasmire,	 amire	 nem	
érdemes!
Aludjatok!!!	 Én	 gimiben	 csak	 nagyon	 ritkán	 voltam	
alváshiányos,	 és	 ez	 néha	 többet	 segít,	 mint	 a	
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Mivel szokott telni egy munkanapja a Janusban?

A	 kémiai	 kísérleteket	 szoktam	 előkészíteni,	
valamint	 a	 kísérletek	 után	 elmosogatok,	 rendet	
rakok.	 Tulajdonképpen	 én	 vagyok	 a	 háttérember	 a	
kísérletek	 megvalósításában.	 A	 fizikai	 eszközöket	 is	
segítek	karbantartani,	például	elvégzem	a	szükséges	
elemcseréket	a	különböző	műszerekben.	

Többször volt már benn nálunk órán, és bármilyen 
témáról volt szó, mindig hozzá tudott szólni. Minek 
köszönheti ezt a nagy tudást, mi a titka?

Nem	 mondanám,	 hogy	 nagy	 tudású	 vagyok,	
hanem	 inkább	 kellően	 öreg,	 és	 mindig	 kiélezett	
helyzetekben	 vagyok.	 Sokfelé	 jártam,	 mindig	 olyan	
helyekre	 jutottam	 el,	 ahol	 érdekes	 emberek	 voltak.	
Dolgoztam	 bányában,	 mozdonyvezetők	 közt,	 akik	
különleges	 emberek	 voltak.	 Volt	 fogolytól	 elkezdve	
agronómusig	 mindenkivel	 találkoztam,	 és	 persze	
kommunikáltam.	A	zene	miatt	 is	sokfelé	eljutottam.	
Nyitott	 szemmel	 a	 megérzéseimnek	 köszönhetően	
kritikus	 dolgokra	 is	 ráláttam,	 amelyre	 más	 ember	
nem.	 Úgy	 gondolom,	 hogy	 nincsenek	 véletlenek.	 A	
relaxációs	 módszereket	 megtanultam	 lehívni,	 így	
engem	 nem	 érnek	 véletlenek.	 	 Volt	 öt	 évem,	 ami	
csodálatos	 volt.	 Ekkor	 együtt	 éltem	 egy	 tanárnővel,	
és	az	angol	zeneszámok	nagy	részét	lefordítottuk.	Ez	
az	öt	év	a		életemben		hihetetlen	nagy	fejlődés	volt.	
Mesekönyvhős	 is	vagyok,	a	Hajasarcú.	Foglalkoztam	
a	 Mennyei	 próféciával	 is,	 amely	 arról	 szól,	 hogy	 mi	
működteti	 az	 emberi	 életet,	 világot.	 A	 prófécia	 írja,	
hogy	 mindenkinek	 át	 kell	 élnie	 valamit	 ahhoz,	 hogy	
azt	igazán	megértse.	Hiába	mondom,	hogy	forró	a	víz,	
ha	 nem	 érezzük	 meg	 a	 saját	 kezünkkel,	 akkor	 nem	
értjük	igazán.	
                                                                                                                      

Fülöp Botond, 9. A

a	gitár.	kezdtem.	Ezen	kívül,	ha	szükségesm	szívesen	
játszom	 ukulelén	 és	 quatron.	 Ez	 utóbbi	 a	 mandolin	
és	 a	 gitár	 közötti	 méret,	 a	 spanyolok	 hangszere.	 A	
csárángot	is	szívesen	pengetem,	ez	egy	dél-amerikai	
tatupáncélos.	 Tulajdonképpen,	 ami	 pengetős	
hangszer,	abból	minden	jöhet.	

Ezek szerint a zene nagyon fontos szerepet játszik 
az Ön életében. Pontosan mióta zenél?

Körülbelül	 50	 éve	 legalább,	 12-13	 éves	 koromban	
kezdtem.

Van kedvenc zenéje, illetve zenei műfaja?

Amelyik	 dalt	 éppen	 játszom,	 az	 a	 kedvencem.	
Leginkább	az	akusztikus	műfajokat	kedvelem,	hiszen	
e	hangszerekhez	mindenki	hozzájuthat,	és	meg	is	tud	
tanulni	rajtuk	játszani.	Ezekhez	nem	szükséges	drága	
technikai	 berendezés,	 amely	 a	 zene	 nagy	 részét	
szolgáltatja.	Úgy	gondolom,	hogy	pl.	egy	elektromos	
gitár	 esetében	 nem	 minden	 a	 zenészen	 múlik,	
hiszen	 az	 effektek	 segítenek	 a	 zenélésben.	 Ezeket	
nem	 nagyon	 szeretem,	 mert	 számomra	 az	 az	 igazi	
hangszer,	 ami	 fából	 készül,	 és	 én	 szólaltatom	 meg.	
Egy	 elektromos	 szintetizátor	 véleményem	 szerint	
inkább	mérnöki	munka,	mintsem	valódi	hangszer.	

A zenélésen kívül van esetleg másik hobbija is?

A	 zenélésen	 kívül	 még	 zenélek	 is.	 Ugyanis	 három	
együttesben	játszom:	Ireg,	Mecsek	Country,	Reg-ölők,	
és	minden	pénteken	dalklubot	tartok.	Ez	számomra	
nem	 hobbi,	 hanem	 életvitel.	 Addig	 volt	 számomra	
hobbi,	 amíg	 csak	 1-2	 hangszeren	 játszottam,	 majd	
a	 harmadik-negyedik	 hangszer	 után	 vált	 életvitellé.	
Nem	 tudom,	 hogyan	 lehetséges	 az,	 hogy	 valaki	
elkezd	zenét	tanulni,	és	aztán	abbahagyja.	Volt	olyan	
időszak	az	életemben,	amikor	14-16	órákat	dolgoztam,	
aznap	 elő	 se	 vettem	 a	 mandolint.	 Másnap	 a	 teavíz	
felrakása	közben	elkezdtem	pengetni,	mert	hiányzott	
a	mindennapjaimból.
A	zenélésen	kívül	kikapcsolódást	jelent	számomra	az	
erdőben	 való	 gombászás,	 kirándulás,	 szalonnasütés	
is.	
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Így írunk mi… 
Szépirodalom

Baróti Adél: Ágnes 
(Helikonon ezüst minősítést nyert novella)

-	Ágnes!	-	szóltam	rá	megint.	Az	ágyamon	ült,	a	műkörmével	vesződött.	Egy	homlokába	lógó	ébenfekete	
tincse	mögül	nézett	fel	olyan	kis	bugyuta,	kihívó	bűntudattal,	ahogy	szokott.	Nem	mintha	bugyuta	lett	volna.	
És	 nem	 mintha	 Ágnes	 olyan	 rossz	 kulturális	 közegből	 származott	 volna,	 sőt.	 Igaz,	 manapság	 a	 kulturális	
közeget	 egy	 tinédzser	 számára	 nem	 a	 származás	 határozza	 meg,	 hanem	 hogy	 miket	 néz	 az	 interneten	
minden	egyes	nap,	és	azáltal	hova	sorolja	magát	képzeletben,	talán.	Ágnes	amúgy	normális	volt.	Szerette	a	
rózsaszínbe	öltözött	kamaszboszorkákat,	a	drága	ruhákat,	a	színes,	csillogó	dolgokat,	amelyek	hiába	voltak	
figyelemfelkeltőek,	az	őt	vizsgálók	szemének	csak	annyit	mondtak:	 jól	nézek	ki,	 innentől	nem	érdekel.	Meg	
persze	a	drága	műkörmöt,	hajfestéket	és	ezek	társait	is	nagyra	tartotta,	meg	más	dolgokat	is	nagyra	tartott,	
már-már	tisztelt,	esetleg	csodált,	talán.

Angyalok	 voltak	 a	 körmein.	 Nem	 hitt	 amúgy	 ilyesmiben,	 játszadozott	 a	 túlvilági	 lények	 létezésének	
gondolatával.	És	együtt	nevettük	ki	az	ideológiákat,	amelyek	a	kortársaink	önmeghatározásának	részeként	
kellettek.	 Nem	 állítottunk	 semmit,	 csak	 azt,	 hogy	 nem	 állítunk	 semmit.	 Mindenben	 kételkedtünk,	 de	 nem	
bizalmatlanul,	hanem	kedvtelésből.	A	bizalmatlanság	már	annyira	tudatalatti	dolog,	hogy	nem	is	zavart.

Ágnes	 ült	 az	 ágyamon,	 rózsaszín	 pizsamában,	 én	 vele	 szemben	 a	 szőnyegen.	 Csendben	 volt,	 eléltünk		
egymás	mellett	bizalmas	közönnyel.	Úgyis	tudtam,	mit	gondol,	a	némasága	nem	volt	kínos,	hanem	pihentető,	
főleg	abban	a	sárga	lámpafényben.	Olyan	volt,	mintha	a	telefonja	lett	volna	a	kezében,	pedig	csak	a	körmét	
piszkálta.	Hiába	szóltam	rá,	hogy	hagyja	száradni.	Nem	is	komolyan	szóltam	rá.	Elvileg	telefonmentes	napot	
tartottunk.	Vagyis	éjjelt.	Aludnunk	kellett	volna,	de	szombat	volt,	innentől	minek.	

-	Te...	az	nem	lehet,	hogy	a	művészet	haldoklik?	

Törte	meg	a	csendet.	

-	Szokásos	kérdéseid.	Általánosítasz	–	hagytam	rá.
-	Ki	lehet	és	kell	lyukadni	általánosításra,	nemde?
-	Biztos?	
-	Semmi	sem	biztos	-	mosolygott	Ágnes.	Azt	mondták,	vagy	filozófus	 lesz	vagy	művész.	Erre	mindig	azt	

mondta,	Isten	ments,	pedig	mint	fent	említettem,	ateista	volt,	talán.
-	Itt	tartunk	-	folytatta	Ágnes.	-	Mindent	megkérdőjelezünk,	még	azt	is,	hogy	megkérdőjelezzük-e	azt,	amit	

megkérdőjelezünk.	
-	Agyadra	ment	az	iskola.	Tiktokozunk?
-	Aha.	

Tehát	 tiktokoztunk.	 Ennyit	 a	 telefonmentes	 napról.	 Ki	 kell	 használni,	 hogy	 van	 tiktok,	 ki	 kell	 használni	 a	
lehetőséget,	amíg	be	nem	tiltják.	Egyszer	majd	a	lehetőséget	is	betiltják.	Az	olyan	lenne,	mintha	az	embert	
megfojtanák	egy	nejlonzacskóval.	

-	De	visszatérve...	mi	van	ezzel	a	haldokló	művészettel?
-	 Túl	 vidám	 vagyok	 ilyenekről	 beszélni	 -	 jelentette	 ki.	 Halk	 volt,	 és	 nem	 mutatott	 érzelmeket,	 mert	 ezt	

tanulta,	bár	lehet,	ez	is	alaptalan	kamaszos	konklúzió.	Levonod	a	következtetést	a	semmiből.	

Mellesleg	tényleg	vidámak	voltunk,	és	magabiztosak.	Kihasználtuk	ezt	a	kort,	másra	úgysem	jó,	csak	arra,	
hogy	az	ember	jól	érezze	magát.	De	talán	nem	szabad	általánosítani,	talán.

-	Az	van,	hogy	ha	a	művészet	meghal,	akkor	oda	az	emberiségnek.	Mert	emberiség	nincsen,	ha	művészet	
nincsen.	

-	Miért?
-	Nem	érted?
-	De.	Csak	fejtsd	ki.	
-	Mert	a	művészet	az	emberi	tevékenység	csúcsa,	mármint,	nem	abban	a	patetikus	hangvételben	csúcsa,	

hanem	mint	naiv	kijelentésem.	Mert	itt	összekapcsolódik	az	intellektuális,	a	spirituális	és	az	érzelmi	tudás.	
Nem	szeretek	kifejteni	dolgokat,	kicsi	vagyok	én	még	ehhez.	Aludjunk.	

Tehát	elaludtunk.	

 Két	évvel	voltam	idősebb	Ágnesnél.	Két	évvel	előbb	szabadultam	a	középiskolától,	és	így	akarva-akaratlanul	
eltávolodtam	tőle.		Már	dolgoztam,	amikor	egyik	nyáron	visszajöttem	a	szülővárosomba.	Jártam	az	utcákat,	
elmentem	az	ismerős	házak	előtt	az	ismerős	járdákon.	Ágnesre	gondoltam.	Naiv	volt,	és	annyira	ügyesen	el	
tudta	játszani	a	belevaló	nőszemélyt.	A	fiúk	féltek	az	eszétől,	a	lányok	az	extravagáns	külsejére	irigykedtek.	
Pedig	 ártalmatlan	 teremtés	 volt.	 A	 Tettyén	 egy	 törött	 szárnyú	 méhecskét	 mentett	 ki	 a	 játszótérről	 még	
kiskorában.	A	dzsáminál	az	jutott	eszembe,	amikor	nem	engedte,	hogy	elüldözzem	a	galambokat.	Vagy	amikor	
a	várfalnál	egyszer	fütyültek	neki	a	munkások,	de	az	orrát	fennhordva	továbbment.	Csak	én	érzékeltem,	hogy	
gyorsított	a	lépésein.

	A	Zsolnay-szobornál	a	buszmegállóban	ült	egy	nő	a	járdán.	Vörös,	festett	haja	sötét	foltos	volt,	csomókban	
állt	a	vállán.	Épp	rágyújtott.	Valami	ócska	kötött	felső	volt	rajta,	a	többi	ruhadarab	egészen	felismerhetetlenné	
vált	már	a	megpróbáltatások	során.	Nem	néztem	meg,	nem	szokásom.	De	volt	benne	valami,	ami	egyszerre	
volt	vonzó	és	taszító.	Ami	mégsem	engedte,	hogy	egyszerűen	figyelmen	kívül	hagyjam.	Hogy	legszívesebben	
odamentem	volna	hozzá	megkérdezni,	mégis	mi	történt	az	életével?	Mégis	hol	csúszott	ennyire	félre	ez	az	
egész?	Hisz	nekem	is	sikerült,	akkor	neki	miért	nem?	Vagy...	talán	nekem	sem	sikerült,	csak	konformizálódtam.	
Olyan	érzékenynek	tűnt,	szinte	sugárzott	belőle	a	sérülékenység.	Ágnes,	miért	vetted	magadra	a	világ	összes	
baját?	 Megrökönyödve	 néztem.	 Felpillantott,	 de	 vörösen	 égő	 szeme	 csak	 közönyt	 és	 bizalmatlanságot	
tükrözött.	És	hogy	emögött	mi	volt?	Mi	állt	közönyének,	és	bizalmatlanságának	hátterében?	

-	Az,	hogy	igazam	volt	-	válaszolt	Ágnes,	miközben	letört,	sárga	körmeit	szemlélte.
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Varga Veronika: Ősz

Sötét,	szomorú,	piszkos.	Ilyen	most	minden.	Ráfognám	az	őszre,	de	az	ősz	sose	volt	előtte	ilyen.	Szemeim	
elé	mintha	köd	szállt	volna,	és	a	levegő	is	sűrűbbnek	érződik,	mint	máskor.

Ma	elmentünk	leszedni	a	zöldségeket	öreganyámmal.	Csak	pár	összerágott,	csúnya	paprikát	és	szétesett	
káposztát	 tudtunk	 összegyűjteni	 a	 sáros	 földről.	 A	 sok	 nyári	 munka,	 gondozás	 pár	 őz	 miatt	 a	 semmibe	
veszett.	Öreganyám	tüdőbajos.	Szüksége	volt	rám	leszedni	a	termést,	s	közben	többször	tört	rá	az	ijesztő	
köhögésroham,	 amit	 mindig	 alig	 várok,	 hogy	 vége	 legyen.	 Aggódó,	 tág	 szemekkel	 fürkészem	 vékony,	 idős	
arcát.

Valami	ott	van	a	levegőben.	Valami	nehéz,	súlyos	dolog,	mintha	csak	ennek	beszívása	miatt	fájna	a	tüdeje.	
Ez	a	megfoghatatlan,	ijesztő	valami	az	elmúlás.	Mindenhol	ezt	látom.	Ott	van	a	fák	lehulló	sárga	leveleiben,	a	
rothadó	zöldségekben,	a	suhogó	szélben	és	a	szürke	felhőkben,	melyek	alig	engedik	át	a	nap	meleg	fényét.	
Az	elmúlás	itt	liheg	az	arcomba,	szinte	érzem	bűzös	leheletét.	És	közben	a	súlya	húz	a	föld	felé,	mintha	a	
gravitáció	hirtelen	kétszer	olyan	erőssé	válna.

Én is	kiválasztott	lennék?	Meghallotta	talán	a	gondolataimat,	és	ezért	eljött	értem	is?	Nyomasztó,	ahogy	
hívogat,	és	már	elképzelni	se	tudom,	milyen	érzés,	amikor	lebegni	tudok.	Pedig	valamikor	régen	így	volt.	Akkor	
repültem,	 szálltam,	 és	 sehol	 nem	 volt	 szürke	 felhő.	 Mi	 lett	 ezzel	 az	 érzéssel?	 Hová	 tűnt?	 Egy	 röpke	 álom	
volt	talán?	Egy	röpke	álom.	Pont	olyan,	mint	amilyennek	te	is	érződsz	most.	Az	arcod	ott	mosolyog	a	falon,	
a	verseid	a	ruháim	alatt	pihennek,	várják,	hogy	újra	elolvassam	őket.	De	te?	Veled	mi	történt?	Te	nem	vagy	
sehol.	Téged	elvitt	az	ősz.	Elvitt,	és	szinte	nem	is	emlékszem	már	rá,	milyen	volt,	amikor	mosolyogva	néztél	
rám,	vagy	az	apró	kezemet	fogtad,	mikor	sírtam.

Mintha	álom	lett	volna.	Nem	is	tudom,	valaha	megtörtént-e,	vagy	nem.	Hiányzol.	Nem	mondom	ki,	de	érzem	
a	tátongó	ürességet,	nélküled.	Hívsz,	hogy	veled	lehessek,	és	újra	szállni	tudjak.	Fel,	a	fellegek	fölé.

Ha	vársz	egy	percet,	már	ott	is	leszek.

Silovic Virág versei

Aki voltam.

ha	visszamennék,
másképp	tennék…
de	minek	is	mennék,	ha	akkor,	ott	ugyanaz	lennék,	
aki	voltam.

újracsinálnám,
bármi	árán…
de	történetünk	határán	
csak	emlékeket	hagytál	rám	arról,
aki	voltam.

újraalkották,
szebbre	formálták
mostani énemet, 
te	nem	hordozod	lelkemet,	mert	csak	azt	szeretted,
aki	voltam.

Ismeretlen karok.

rémisztőbb	volt,	mint
akármely
sötét	sarok,
mint	ismeretlen	
karok,
mik	megragadják	vállam.

rémisztő	volt,
te	őt	választod	majd,
de	rémisztőbb,	
mindkettőnk	tudja:
ő			jobb			nálam.

Nem ereszt

ott	tartok,	ahol	veled	tartottam	
akkor,
most	több	tudás	vezet,
szívem	lassacskán
beforr,
emlékfoszlányok	karja	néha	elmémbe
markol,
erősen	kapaszkodik,
súgja	gúnyosan:
“talán	majd	máskor.”

Ne bántsd!

észrevehetnéd,
miattad	veszti	el	fejét,
a	te	összes,	mocskos,
szánalmas	ajkadat	elhagyó	szótól,
elég.

realizálhatnád,
te	irányítod	hangulatát,
ronccsá	lett	fájó,	undorító
megjegyzéseidtől,
hagyd	hát!

elképzelhetnéd,
lelkébe	mekkora	heg	ég,
mikor	hazug	tekinteted
ráveted,	s	méregeted	gyenge
testét.

megbánhatnád,
mit	nyelved	füleknek	ad	át,
s	őt	beszéli	ki	a	fal	is,
mely	mögött	most	rejtekre	lelt	
talán.

könyörög,	ne	bántsd!

AL
M

A 
M

AT
ER

  

Diákalkotók	-	OKTV-pályamunkák	»Diákalkotók	-	OKTV-pályamunkák	» «	Diákalkotók	-	Így	írunk	mi…	«	Diákalkotók	-	Így	írunk	mi…	 159158



Lábak

te	nem	szeretted	volna,	de	érdekelt,	mi	lenne,	ha	a	világ	porba	tiporna.
a	spoiler	tényleg	csak	annyi,	hogy	már	ezer	éve	nem	tapos	rajtad	senki.
azóta	túl	kényelmesen	érzed	magad,	a	gyötrő,	saját	talpad	alatt.

Ő, a barokk.

olyan	ő,	mint	a	barokk,	
lehet	visszalopódzott	ez	a	történelmi	korszak	napjainkba,	s	emberi	formát	kapott.

szemeiben	árnyék	a	csillogás,
elméje	mély,	csendes,	mégis	tombol.	figyelem,	sietve	lépked,	majdnem	úgy,	mint	mindenki	más.

haját	éppen	a	bánatos	szél	fújja,
nem	mosolyog,	csak	megy	tovább	a	semmibe.	égre	nézve	küzd	magában,	a	barokk	elindul	újra.

ajkaira	néhanapján	mosolyt	helyez,
csak	őszintén	dúdolja	halk	dalait,	aztán	elalszik,	mint	gyertyaláng,	több	erő	kell	neki	ehhez.

azoknak	porát,	kiket	szeret,
magához	szorítja	keservesen,	árnyékszemeiből	a	csillagos	ég	kihull,	többé	nem	nevet.

mint	a	barokk,	olyan	ő,
átlagos,	ókor	vagy	reneszánsz,	de	felismered,	ha	szembejön	veled:	a	barokk	biztosan	ő.

Böhm Hanna: 300 szavas vallomás
-	Emlékszel,	mennyit	gondolkodtál,	hogy	felmehetek	e	hozzátok?	Nagyon	vicces	volt,	folyton	meggondoltad	

magad,	pedig	csak	szerettem	volna	átjönni	hozzád.	Nem	lefeküdni	veled,	nem	összetörni	a	berendezést.	Csak	
veled	 lenni	 az	 otthonodban.	 De	 végül	 engedtél,	 és	 átjöhettem.	 Napfényes	 őszi	 délután	 volt,	 	 de	 te	 mégis	
farmerdzsekiben	 léptél	 be	 a	 lakásba,	 amit	 rögtön	 fel	 is	 akasztottál	 a	 fogasra.	 Nekem	 nem	 volt	 kabátom,	
csak	te	vagy	ilyen	kis	fázós.	A	kutyád	rögtön	örömugrálásba	kezdett,	ahogy	meglátott,	és	emlékszem,	arra	
gondoltam,	 egyszer	 szeretnék	 én	 is	 egy	 kutyát,	 aki	 rám	 is	 ugyaníg	 ugrál	 majd,	 amikor	 belépek	 az	 ajtón.	
De	csak	miután	te	is	beléptél,	mert	nem	akarok	nélküled	élni.	Már	akkor	sem	akartam.	Bevezettél	a	tágas	
nappaliba,	ami	egyszerre	volt	konyha	és	étkező	is.	Körülnézni	sem	volt	időm,	máris	pattantál	a	hűtőhöz,	és	a	
rád	jellemző	pörgősséggel	kapkodtad	elő	a	különféle	dobozokat.	Nem	is	akartalak	megállítani,	egy	sárkány	is	
megijedne	tőled	éhesen,	hát	még	én.	Úgyhogy	inkább	leültem	ebédelni	veled	délután	fél	négykor.	Csendben	
néztem,	ahogy	eszel,	de	nem	is	kellett	megszólalnom,	te	még	evés	közben	is	képes	voltál	beszélni.	Utána	
végre	 feljutottunk	 az	 emeletre.	 Kicsit	 vonakodtál,	 láttam	 rajtad,	 féltél,	 hogy	 mi	 fog	 történni,	 ha	 bejutok	 a	
kis	birodalmadba.	Magamban	nevettem	rajtad,	az	izgalmadon,	amikor	tudtad	jól,	semmi	rosszat	nem	fogok	
csinálni.	Esküt	tettem,	még	ha	csak	magamnak	is,	és	ezt	te	mindenkinél	jobban	tudtad.	A	kis	szobába	belépve	
az	első	érzésem	az	volt,	otthon	vagyok.	Amikor	pedig	leültél	az	ágyra,	és	melléd	ülve	a	vállamra	döntötted	a	
fejed,	biztos	lettem	benne.	Akkor	vált	biztossá,	hogy	veled	akarom	leélni	az	életemet.	Ezzel	a	kicsit	túl	gyors,	
kicsit	túl	hirtelen,	és	nagyon	döntésképtelen,	de	ugyanennyire	jószívű,	segítőkész,	és	vidám	lánnyal.	Akit	én	
tettem	ennyire	boldoggá.	Abban	a	kis	narancs-fehér	szobában	döntöttem	el,	hogy	feleségül	foglak	venni.	És	
mindennél	boldogabb	vagyok,	hogy	a	mai	napon	ez	sikerült.	Szeretlek!

Elfeledett párbeszéd
 
 Ady:	Jaj,	te	Csinszka,	hallod	e
    Érzem,	közel	a	vég	szele

Láthatlak	tán	valamikor?
Tudod,	kedves,	hiányzol.	

Csinszka:	Oh,	Csacsinszkym,	tudom	ám
De	itt	a	helyzet	nehézkes,	már
Elég	régóta	marakodnak
Hogy	Lám	Bélának	adjanak,	
Vagy	más	férfi	legyen	a	párom
De	tudd,	én	csakis	terád	vágyom.	

 Ady: Reméltem	is,	hogy	ezt	mondod,	
Mert	vonatom	Csucsára	robog.	
Jövök	hozzád	szerelmem,	
Csak	nehogy	aztán	késő	legyen.	

Csinszka: Nem	lesz,	nem	lesz,	nyugalom
Én	a	szíved	akarom.	
Nekem	adod	azt	is	ugye,
Ha	érted	közel	a	vég	szele?

 Ady:	Oh,	kis	ravasz,	hogyne,	bár
Törékeny	egy	játékszer,	már
Sokan	összetörték	régen
Párizs	eldugott	rejtekiben.	

Csinszka: Az	a	Léda!	Emlékszem	még,
Mennyi	rosszat	mondottál	rég
Róla,	hogy	menne	a	pokolba!
Szíved	végleg	leláncolta?

 Ady: Nem!	Ne	gondold!	Nem,	nem,	nem!
Lédával	a	dolgot	lerendeztem.	
Vége	szakadt	majd’	három	éve
Kórság	lenne	a	felemlegetése.	

Csinszka:	Ennek	azért	örülök.	
Nem	tetszene,	ha	egy	örök
Szerelem	elrontaná	mindazt,	
Amiben	neked	olyan	sok	támaszt
Nyújtottam	és	nyújtok	is	még,
Az	én	Csacsinszkym	életét.	

 Ady: Jaj,	te	Csinszka,	de	szeretlek.	
De	figyelj,	mindjárt	odaérek.	
Szóval	most	ezt	abbahagyom
És	repülök	hozzád,	galambom.	

Kiiktatandó

Álmodtam	egy	képet.
Nem	túl	csodásat,	olyan	kicsit	kéket.
Álltam	a	víz	mellett	és	vártam	valamire
Egy	hajó	tűnt	föl	hirtelen	a	semmibe
Vesző	óceán	tetején.
Erre	én
Felemeltem	a	két	karomat
(Így	vezetem	a	hullámokat)
És	máris	átcsapott	felette
A	víztömeg	pusztító	fegyvere.	

Én	pedig	csak	álltam	ott
És	figyeltem	a	kis	mentőcsónakot
Mit	nem	szabadott	volna	engednem,
Hogy	két	erős	kar	leeresszen.
De	csak	egy	gonosz	volt	ott	azon
Az	éppen	süllyedő	hajón.
Ő	pedig,	s	én	jól	tudom,
Nem	menekül	csónakon.
Ő	inkább	a	hajón	marad
Várja,	hogy	jöjjön	a	pillanat,
Mikor	a	halál	éri	el.
Gazdagságával	süllyed	el.

Érzelmek vesztese

Megyek,	megyek,	a	szél	visz	előre.
Nincsen	nekem	itt	maradásom.
Megyek,	megyek,	a	szív	húz	előre.
Nincsen	nekem	már	semmi	másom.

Elkártyáztam,	elvesztettem,	
Sokat	mondták,	jól	tudom
Jobban	vigyázz,	mert	egy	tetem
A	szekrényből	kihullhat	bármikor.

Nem	vigyáztam,	nem	figyeltem.
A	szívem	másra	fókuszált.
És	itt	a	vége.	Elvesztettem
Magamat.	És	ezt	a	csatát.

Böhm Hanna: Versek
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Menni kell 

Menni	kell,	de	menni	kell,	
Mert	hív	a	végtelen!
Jó	barátok,	szép	pajtások
Jöjjetek	velem.

Menni	kell,	de	menni	kell
A	csapat	már	nem	vár!
Rajtunk	múlik,	pusztulás
A	hazánkra	nem	vár.

Menni	kell,	de	menni	kell
A	harctér	vérben	áll!
Elesettek,	áldást	néktek
Adjon	a	jó	halál.

Menni	kell,	de	menni	kell
Te	harcos,	hős	legyél!
Hó	havában,	szél	szavában
Elhullik	a	vér.

Menni	kell,	de	menni	kell
Lángsírba	velünk!
Harc	hevében,	csatatéren
Ég	bátor	lelkünk.

Menni	kell	de	menni	kell
Meghalunk	értetek!
Jó	barátok,	szép	pajtások
Isten	véletek.

Menni	kell,	de	menni	kell
A	világ	meg	nem	áll!
Nélkülünk	is,	nélkülük	is
Jő	még	rossz	halál.

Leszek ördög

A	mi	szerelmünk	nem	más,	édes,
Mint	egy	hollywoodi	tinifilm
Te	játszod	mindig	a	főhőst,
A	legyőzhetetlent	és	én
Vagyok	a	kis	angyal	mellette
A	fehér	ruhás,	ártatlan
Aki	ha	kell	kis	ördöggé	lesz
Hogy	ne	bántsák,	amjie	van

Aki	te	vagy
Érted	leszek	ördög
A	pokolban	ég	el	a	lelkem
De	csak	akkor,	ha	így	örökké
Te	fogod	majd	a	két	kezem.

Szörnyeteges

Érzem,	ahogy	eszik.
Belülről	fal	fel.
Remélem	egyszer	jól	lakik.
És	akkor	csendesen	hagy	el

Ahogy	eddig	mindenki
Csak	ő	nem.	Ez	a	szörny	belül
A	szívemen	jönne	ő	ki
De	a	kaput	lezárták	kívül.

Így	bent	ragadt.	És	engem	fal	fel
Nem	tud	más	lelket	találni.
Egy	fekete	szív	a	gombszemekkel
A	magányt	nem	tudja	kijátszani.

Baróti Adél: Ajtók
Kilátás:	Narancssárga	szentképek	egy	többdimenziós	Magyarország	utcai	plakátjain.	Ebben	élünk,	Alexej.	

Alexej	 a	 barátom,	 egy	 tejfölszőke	 17	 éves	 fiú,	 aki	 keletről	 menekült	 nyugatra,	 de	 a	 légtérzár	 miatt	
kényszerleszállást	kellett	végrehajtania	a	repülőjének	Ferihegyen.	Alexej	leszállt,	azt	hitte,	megérkeztek	egy	
másik	világba.	Itt	ragadt,	magához	húzta	a	dudva,	a	muhar.	Na	meg	én.	

Most	 ülünk	 a	 könyvtárban.	 És	 most	 annyi	 mindenről	 kellene	 beszélnem.	 Beszélnem	 kellene	 arról,	 hogy	
mégis	 mi	 a	 kapcsolat	 köztem	 és	 Alexej	 között,	 hogy	 ki	 menekül,	 merre	 és	 hogyan,	 hogy	 hány	 dimenziója	
van	 a	 közéletnek,	 hogy	 hány	 Magyarország	 van	 egymás	 mögött,	 hogy	 akkor	 Alexej	 menekülése	 példa-e	 a	
nyugat	agyelszívó	tevékenységére,	és	hogy	az	én	tehetetlen,	de	teljesen	szabadon	választott	fűbelapulásom	
történelmi	öröksége-e	a	magyarságomnak.	

Alexej	 azért	 van	 itt,	 mert	 hazátlan.	 Több	 nyelven	 beszél	 anyanyelvi	 szinten,	 ahány	 nyelven	 beszél,	 annyi	
identitása	van.	Angolul	kommunikálunk,	ez	már	egy	elköteleződés,	az	pedig	egy	másik,	hogy	én	mégiscsak	
magyarul	írom	le.	Több	nyelven	gondolkodunk,	ezért	több	nyelven	létezünk,	több	személyként	létezünk,	több	
identitásunk	van,	vagy	pont	ezek	miatt	egy	valódi	sincsen.	Mindkettőnk	jövőjét	kitépték	a	sorsunkból,	és	most	
várunk	valami	csodára.	A	nemzethez	tartozásunk	egyetlen	bizonyítéka,	hogy	lázadunk	a	hozzá	való	tartozás	
ellen.	 Alexej	 valamivel	 mégis	 tevékenyebb,	 mint	 én.	 Én	 csak	 dokumentálok,	 ő	 pedig	 felfedez.	 Hangtalanul	
mászkál	 a	 könyvtárban	 azokon	 a	 kis	 balettáncos	 lábain.	 Még	 mindig	 azt	 próbálom	 eldönteni,	 hogy	 miről	
szóljon	a	legújabb	írásom.	Le	lehet-e	írni	bármit	 is,	értékállót	alkotni	egy	olyan	világban,	amelyben	percről	
percre	értékek	pusztulnak	el?	

-	Írj	le	engem	–	huppan	le	mellém	a	kis	szőke,	persze	ezt	csak	viccből	mondja,	azt	hiszi,	nem	vettem	komolyan.	
Már	nyugodtabb,	mint	volt,	csak	a	szemében	van	valami	állandó,	múlni	nem	akaró	zaklatottság.	Egy	roncs	
volt,	amikor	összeszedtem	az	utcán.	Persze,	ha	nem	ilyen	szép,	szóba	sem	álltam	volna	vele,	pretty	privilidge.	

-	 De	 hol	 kezdem?	 -	 kérdezek	 vissza.	 Néz	 rám	 bután.	 Alexejt	 nem	 lehet	 azonosítani	 semmivel,	 nem	 lehet	
beleáltalánosítani	abba	a	nemzetbe,	ahonnan	jött.	Ahogy	talán	engem	sem.	Ez	a	Hazátlanok	Szövetsége,	
de	lehet,	hogy	korral	jár.	Majd	csak	találunk	magunknak	valamit,	vagy	nem.	Vannak	ilyen	mindenen	kívüliek,	
ezt	a	társadalmon	belüliek	viszont	képtelenek	tolerálni.	Nem	is	mondom,	hogy	kell.	Én	lettem	volna	valaki,	
valahol.	Jogot	akartam	tanulni.	

-	Hogyhogy	nem?
-	Ezt	a	jogrendszert?	Az	ördög	törvénykönyvét?	
-	A	szabadságot	választod	a	biztos	elhelyezkedés	helyett,	de	ez	valamilyen	szempontból	öngyilkosság.	
-	Alexej,	te	is	„nemszemély”	lettél	abban	a	pillanatban,	amikor	felszálltál	a	repülőre.
-	Tisztában	vagyok	vele.	Egyről	beszélünk,	nem	vagyok	ellened.	De	végül	is	miről	akarsz	írni?	
-	 Nagyon	 nagy	 illetlenség	 ilyenről	 megkérdezni	 az	 írót,	 mert	 egzisztenciális	 krízist	 okozol	 neki.	 Ez	 teljesen	

olyan,	mint	a	nőket	az	életkorukról	faggatni.
-	Nem	is	vagy	író.	
-	Nem	vagyok	semmi.	Ezt	akarom	megírni.	A	nemlétezést	Európa	határában.	Bocsáss	meg,	már	megint	nagy	

szavakkal	dobálózok.	De	még	nem	elég	koherens	a	mű	a	fejemben	ahhoz,	hogy	leírjam.	
-	Akkor	végül	leírsz	engem?	-	kérdezi	nagy	szemekkel.
-	 Leírlak.	 Leírlak	 téged,	 és	 ugyanúgy	 magamat	 is,	 leírom	 azt,	 ami	 közös.	 Egyedül	 csak	 az	 kérdéses,	 hogy	

honnan	kezdem.
-	Kezdd	az	elején,	a	vége	már	könnyebb	lesz	-	jelenti	ki	naivan.
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-	Alex...	itt	ilyen	nincs,	hogy	az	elején	-	háborodok	fel.	Ez	nem	egy	tánc,	hogy	beindítod	a	zenét,	és	akkor	ott	
az	eleje.	Ennek	hol	az	eleje?	Még	mindig	az	elején	toporgunk,	pedig	már	írom	egy	ideje,	de	még	nem	történt	
semmi.	

-	Akkor	meg	mit	rugózol	a	semmin?	Kezdd	el	ott,	hogy	találkoztunk.	De	rólam	annyit	ne	írj.	Nem	vagyok	valami	
közlékeny	a	múltammal	kapcsolatban.	És	ne	izélj	a	tánccal...	

Hazafelé	 mentem,	 február	 28-án,	 este.	 Szakadt	 az	 eső.	 Alexej	 ott	 feküdt	 a	 buszmegállóban	 teljes	 fehér	
balettfelszerelésben,	átázva,	átfagyva.	Viszont	én	megígértem	magamnak	már	egy	ideje,	hogy	ha	egyedül	
látok	egy	nagyon	szép	fiút,	akkor	 leszólítom,	mert...	valamim,	vagyis	valakim	legyen	már	nekem	is.	Persze,	
ha	 egy	 negyed	 órán	 belül	 megérkezett	 volna	 az	 a	 fertelmes	 zöld	 vashernyó,	 hogy	 hazavigyen,	 akkor	 nem	
szólítom	le.	Kellett	egy	kis	bátorság	hozzá,	egy	jó	negyed	óra,	amíg	összeszedtem	összes	női	önbizalmam.	
Aztán	remegő	lábakkal	odamentem	a	padon	fekvő	fehér	alakhoz.

-	Öhm	izé,	minden	rendben?	-	kérdeztem	halkan.	Riadtan	felnézett	rám.
-	Sorry,	I	don’t	speak	hungarian	-	hadarta,	miközben	kissé	reszketve	felült.	Annyira	sötét	volt,	hogy	megijedtem,	

mi	van,	ha	világosban	nem	is	olyan	szép,	mint	az	éjszakai	fényekben,	de	az	elmenő	autók	fényszórói	meg-
megvilágították	 az	 arcát,	 és	 eloszlatták	 a	 kétségeimet.	 Szép	 volt,	 akkor	 is,	 ha	 ilyet	 fiúra	 nem	 mondunk.	
Olyan,	mint	egy	naiv,	szőke	kisróka	a	hegyes	orrával,	mélyen	ülő	kék	szemével.	Félt,	hogy	nem	tudok	angolul,	
én	 meg	 csak	 épp	 meg	 voltam	 ijedve	 az	 egész	 helyzettől,	 szóval	 néztünk	 egymásra	 hülyén	 és	 kínosan.	
Aztán	felfogtam,	hogy	válaszolnom	kéne	neki,	nem	csak	gondolatban,	hanem	szóban	is,	és	innentől	angolul	
beszéltünk.

-	Oh,	csak	azt	akartam	kérdezni,	hogy	minden	okés-	e...	-	nyögtem	ki.
-	Jaj,	izé...	nem,	hogy	őszinte	legyek	-	nevetett	fel	zavartan.	
-	 Hát...	 izé...	 látom	 -	 csatlakoztam	 ahhoz	 a	 kínos	 kis	 nevetéséhez,	 közben	 konstatáltam,	 hogy	 nem	 kellett	

volna	leszólítani,	mert	nem	tudom,	mit	kezdjek	vele,	meg	az	egész	beszélgetéssel.	Nem	is	kellett	tudnom,	
tudott	ő	beszélni.

-	 Ez	 a	 balettruha	 meg	 csak	 izé,	 megszöktem	 a	 színházból	 -	 magyarázta.	 Néztem	 rá	 bután,	 mert	 ez	 nem	
magyarázott	semmit,	sőt.	-	Meg	otthonról	is	megszöktem.	És	most	így...	vagyok.	

-	És	ugye	van	hova	menned?	Vagy...	nem	értem,	honnan	jössz?
-	 Szentpétervárról,	 a	 színházból.	 Előadás	 volt	 este,	 24-én,	 és	 elszöktem,	 és	 nem	 mentem	 vissza	 a	

balettintézetbe,	 és	 kikötöttem	 itt,	 mert	 amikor	 jött	 a	 repülő,	 lezárták	 a	 légteret,	 és...	 és	 Budapest	 nem	
tetszett,	mert	rémisztő	volt,	és	veszélyben	éreztem	magam,	de	jó	lenne,	ha	megmondanád,	milyen	városban	
vagyok,	mert	csak	felszálltam	az	első	vonatra,	és	azt	hittem,	hogy	az	nyugatabbra	megy.	Nem	mintha	ez	
ilyen	konkrét	célom	lenne,	hogy	oda	akarok	menni,	mert	egyszerűen	a	saját	fejem	után	megyek,	mint	valami	
önfejű	vénember,	de	Budapest	nem	tetszett	-	hadarta.	Elröhögtem	magam,	ezen	nem	lehetett	nem	röhögni.	
Az	volt	a	jó,	hogy	ő	is	hasonlóan	tett,	és	nem	sértődött	meg.	

-	Pécsen	vagy	-	mondtam	végül.
-	Oké...	nem	nagyon	jelent	nekem	ez	bármit	is	–	mondta.	-	Amúgy	hogy	hívnak,	szürke	pulcsis	idegen?
-	Emese	vagyok
-	E...	em...	nem,	nem	merem	kimondani,	csak	megsértenélek.	
-	Igazán	nem,	amúgy	meg	nem	szeretem	az	Emesét,	Sisi	a	becenevem.	
-	Örülök,	hogy	megismerhetlek	Sisi.	Alexej	vagyok,	de	hívj	Alexnek,	így	rövidebb.	
-	Hány	éves	vagy?	
-	Hetven...	mi?	Tizenhét.	Kibújtam	egy	irracionális,	félelmekkel	teli	világból,	de	még	rettegek	eléggé,	pedig	

mintha	magamtól	félnék,	mintha	a	félelmek	csak	a	fejemben	léteznének,	és	bárcsak	ott	léteznének	inkább.
-	Oh...	szóval	tizenhét..és	Szentpétervárról.	Legális	ez,	hogy	te	itt	vagy?

-	Senkit	sem	érdekel,	engem	nem	keres	senki.	Nincs	senkim.	Tudsz	esetleg	ajánlani	valami	fedett	helyet	az	
éjszakára?

-	Mi	leszek	az	irományodban?	-	szakított	félbe	Alexej.
-	A	nemzetközi	kulturális	behatások	allegóriája,	de	lehet,	ez	baromság.	Hagyjál	most,	menj,	nézd	meg,	mi	van	

a	harmadikon.
-	Ne	már,	valami	alteregó	akarok	lenni,	nem	allegória.
-	Alex,	fogalmam	sincs,	mi	legyél.
-	Hát	nem	te	írod??	
-	Nem,	és	nem	tudom,	mi	írja,	de	a	legrosszabbkor	szóltál	közbe,	mert	éppen	jött	a	busz.	

Nem	 tudtam	 válaszolni	 Alexejnek,	 mert	 megérkezett	 a	 kedvenc	 vashernyóm,	 szóval	 csak	 biccentettem	 a	
fejemmel,	hogy	jöjjön	velem.	Szótlanul	követett,	felszálltunk,	még	jegyet	is	vettem	neki	jó	drágán,	mert	na,	
mégiscsak	 egyszer	 valamikor	 jogásznak	 készültem,	 szóval	 egy	 majdnem-jogászhallgatónak	 illik	 legálisan	
közlekednie	az	őrült	balettáncos	barátjával.

-	Hová	megyünk?	-	kérdezte	Alexej,	amikor	leültünk.	
-	Oda,	ahol	lakom.	Nem	valami	nagy	hely,	nem	valami	szép,	de	meg	lehet	aludni	benne.	
-	Elviszel	az	otthonodba?	
-	 Az	 otthon	 az,	 ahol	 van	 egy	 család.	 A	 család	 az,	 amit	 az	 alkotmány	 leír,	 és	 erről	 jogilag	 ennyit.	 Arról	

viszont	nem	ír,	hogy	működjön	is	ez	a	család.	Viszont	sok	esetben	ez	csak	egy	hely,	ahol	több	generáció	
valóságérzékelésének	 egymást	 akadályozó	 szisztematikus	 rendszere	 alakul	 ki,	 és	 működik	 a	 mentális	
egészség	ellen.	Tizenkilenc	éves	vagyok,	meg	kell	magyaráznom	azt	a	megmagyarázhatatlan	kívánalmat,	
hogy	elszabaduljak	otthonról	bele	a	világba.	Ezért	tisztellek,	hogy	ezt	megtetted.	

-	Nekem	sosem	volt	otthonom.	Nem	is	emlékszem	a	szüleimre,	ötévesen	bekerültem	a	balettintézetbe.	Aztán	
most	elmenekültem	egy	világba,	amiben	semmi	sem	biztos,	és	semmi	sem	biztonságos.	Ebbe	a	világba	nem	
lehet	kiszabadulni,	ez	csak	egy	másféle	börtön.

-	Igazad	van,	viszont	az	is	szabadság,	ha	másféle	börtönök	között	tudsz	válogatni.
-	Szép	kis	szabadságfogalom	-	nevetett.	Szép	volt	a	mosolya,	néztük	egymást	sokáig,	csendben.	Már	nem	

volt	kínos.	
-	Sisi,	mesélj	még	magadról	–	kérte.
-	Nincs	nekem	mit	mesélnem.	Élek	 láthatatlanul	ebben	a	hatalmas	szürke	pulcsiban,	néha	kacsázva	 járok	

az	utcán,	így	tartom	a	karom	vízszintesen,	és	lomhán	lelóg	a	csuklóm,	ha	emellé	felteszem	a	kapucnit	a	
fejemre,	meg	a	napszemüvegem,	akkor	érzem	igazán	önazonosnak	magam.	Tanulok	is,	mert	azt	mondják,	
kell,	de	veled	valahogy	megint	egy	alternatív	világba	kerültem,	amiről	meg	kell,	hogy	mondjam,	tizenkilenc	
év	 alatt	 ez	 a	 legkellemesebb.	 Ja,	 amit	 tudnod	 kell	 erről	 a	 kis	 országról,	 az	 az,	 hogy	 több	 Magyarország	
létezik	azonos	időben.	Ez	különböző	ellentétekre	vezethető	vissza.	Van	a	város,	és	van	a	vidék,	van	a	jobb,	
és	a	bal,	van	a	hagyományőrző	és	a	fejlődéspárti,	van	a	nyugati	agymosot,	és	a	hazai	agymosott.	Ezekről	
ilyen	 fiatalon	 nekem	 nem	 áll	 módomban	 véleményt	 megfogalmazni,	 mert	 kicsi	 vagyok,	 és	 nem	 ismerem	
a	 világot,	 sőt,	 a	 fejemre	 húzom	 a	 kapucnimat,	 és	 nem	 érdekel.	 Egyedül	 bűnbakokra	 tudnék	 mutogatni,	
akik	ennyire	radikálisan	szétzilálták	a	magyar	társadalmat	minden	tekintetben.	De	nem	fogok	mutogatni,	
mert	nem	akarok,	és	mert	féltem	a	bőröm,	polgárháború	szaga	terjeng	a	levegőben,	amúgy	is,	mutogatni	
illetlenség.	Választások	lesznek,	ezért	vannak	szentképek	az	utcán.	De	igazából	mindegy,	hogy	mi	lesz,	mert	
ennek	már	annyi,	úgy	ahogy	van.	Én	igazából	nem	akarok	semmit,	csak	néha	meghalni,	de	megölni	csak	
nem	fogom	magam,	ahhoz	gyáva	vagyok,	és	igazából	néha	nagyon	tudom	élvezni,	hogy	ide-oda	csapódok	
a	járdán,	miközben	az	embereket	kerülgetem,	ők	pedig	megbámulnak,	és	azt	hiszik,	őrült	vagyok.	Pedig	ez	
egy	szabadon	választott	őrület,	és	tudod,	van	ez	a	mondás,	hogy	nem	a	cél	számít,	hanem	az	oda	vezető	út.	
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Na	már	most,	nekem	célom	nincsen,	szóval	az	egyetlen,	amit	élvezni	tudok,	az	az	út.	És	isten	ments,	hogy	
ez	az	út	egyszer	célba	érjen,	mert	abból	következtetve,	ahogy	ezen	az	úton	én	kacsázok,	és	hogy	mennyire	
félvállról	veszem,	semmi	jó	nem	várhat	rám	ott	a	célban.	

-	 Sisi...	 -	 ül	 le	 megint	 mellém	 Alexej	 -	 bocsi,	 megint	 közbeszólok,	 de	 szerintem	 te	 a	 lelki	 élet	 és	 a	 közélet	
szintézisében	írod	ezt	a	cuccost,	nem	mintha	ez	pozitív	hangvételű	szintézis	lenne.	

-	Egyetlen	szintézisteremtő	irodalmárunk	volt,	van	és	lesz,	ő	pedig	az	Attila.	Szóval	igazán	nem	értem,	hogy	
mire	gondolsz.

-	 Nem	 így	 értem.	 Csak	 arra	 gondolok,	 hogy	 kiindulsz	 a	 kis	 lelkedben	 megfogalmazódott	 érzésből,	 ami	
valahonnan	 a	 világból	 meg	 a	 pszichédből,	 meg	 a	 művészetből	 származik,	 aztán	 kitekintesz	 a	 közéletbe,	
látod,	 hogy	 ott	 mi	 megy,	 és	 visszahúzod	 a	 fejedet	 újra	 a	 lelkivilágodba,	 de	 ez	 már	 telítődött	 társadalmi	
traumákkal,	amiktől	nem	tudsz	megszabadulni.	

-	 Igen...	 és	 általában	 egy	 irodalmi	 alkotásba	 kell	 egy	 idő	 és	 egy	 helyszín,	 na	 hát,	 mi	 itt	 vagyunk	 kétezer-
huszonkettő	tavaszán,	de	Magyarország	nem	lehet	konkrét	helyszín,	szóval	azon	belül	a	magyar	társadalom	
valamelyik	részének	és	Sisi	lelkivilágának	szintézisében	vagyunk.	Köszi	Alex,	ez	most	egy	hasznos	közbevetés	
volt.	Megvan	az	idő	és	a	helyszín.	Ez	nem	is	helyszín,	ez	egy	dimenzió	a	sokból.	

-	 Pontosan.	 Azt	 akartam	 még	 mondani,	 hogy...	 vagy	 most	 is	 fontos	 részt	 írsz?	 Mert	 akkor	 majd	 később	
mondom.

-	Nem,	innen	már	csak	hazaértünk,	és	onnantól	nem	publikus,	hogy	mi	történt,	szóval	mondd.	
-	Hát	annyi,	hogy	találtam	egy	ajtót,	kinyitottam	és	ott	volt	egy	tükör,	amibe	bele	lehet	menni,	gondolom	

valami	másik	világba	vezet.	Ilyen	jó	kis	klisés,	mintha	ifjúsági	könyvből	csöppent	volna	ide.	És	arra	jutottam,	
hogy	az	egyetlen	elmebetegség,	amit	életemben	el	akartam	követni	nélküled,	az	az	volt,	hogy	elszöktem	
Pétervárról,	a	többit	veled	akarom.	

-	Értékelem	a	szentimentalizmusodat.	Szóval	jöjjek	át	veled	valami	ajtón,	ami	tükör,	és...	ilyenkor	felvetem	
magamban	a	kérdést,	hogy	mégis	mit	művelek	az	életemmel,	de	válaszolni	nincs	kedvem	rá.	Őrült	is	csak	
veled	akarok	már	lenni.	Menjünk.

Kiestünk	az	ajtón	vissza	a	könyvtárba.	Ziláltan	körbenéztünk.

-	Na,	most	leülsz,	és	leírod	mit	láttunk	-	mondta	Alexej	nagy	zavart	szemekkel.
-	De...	de	nem...	nem.
-	Leülni	mindenféleképpen	le	kell	-	jelentette	ki,	mint	valami	traumatizált	robot,	és	leültünk.	Jó	darabig	csak	

néztem	magam	elé	hülyén,	igazából	ez	az	egyetlen,	amit	tenni	lehet.	Alexej	is	hasonlóan	bámult	maga	elé,	
néztük	egymás	kezét.

-	 Érted	 már,	 miért	 nem	 táncolok?	 Ha	 az	 ember	 a	 kívülállást	 választja,	 akarva-akaratlanul	 végigmegy	 az	
ajtókon,	és	mindenből	 lát	egy	kicsit.	Mindenből.	A	mindent	pedig	nem	lehet	eltáncolni.	Szóval	elestem	a	
szentpétervári	fellépésen,	mert	annyi	mindent	kellett	volna	egyszerre	eltáncolnom,	hogy	elnehezedtek	a	
lábaim.	A	minden	súlyát,	még	akkor	is,	ha	mindenből	csak	apróságokat	lát	egy	ember,	egyedül	nem	bírja	el.	
Megijedtem,	és	eljöttem,	mert	féltem,	rettegtem...	Mégis	képes	voltam	gyorsan	dönteni,	ez	nem	vall	rám..	
szóval	elköteleződtem,	úgy	döntöttem,	egy	másik	világban	leszek	elveszett.

-	Idáig	jutottál.	Hozzám.	
-	Megfogtál.	Talán	a	sors	szeszélye,	hogy	a	te	fantáziádba	estem.	
-	De	mégsem	tudom	leírni	-	dőltem	hátra	a	székemben	kiábrándultan	-,	ahogy	te	sem	tudtad	eltáncolni	azt	

a	mindent,	én	sem	tudom	leírni	a	történetét	annak,	ahogy	végigmentünk	a	többdimenziós	Magyarország	
egymás	mögötti	ajtóin.	

-	Nem?
-	Nem.	Ne	értetlenkedj.	Hiába	igénylem	a	művészi	teljességet.	19	évesen	nem	tudom	megvalósítani.	Sőt,	talán	

sosem.	Egyelőre	ráfoghatom	arra,	hogy	tapasztalatlan	vagyok	ahhoz,	hogy	egy	ilyen	nagy	lélegzetű	témát	
leírjak,	hiába	jó	az	ötlet,	az	ötlet	agyon	fog	nyomni,	ha	nem	tudom	megvalósítani.	

-	Az,	hogy	nem	tudod	megvalósítani,	nem	azt	jelenti,	hogy	nem	mentünk	rajta	végig.	Végigmentünk,	láttunk	
mindent.	Az	már	a	saját	művészi	igényed,	hogy	közöld...	meg	az	enyém	is,	szóval	igen,	értem.

-	De	félek,	tehetségtelen	leszek	leírni.	Vagy	egyszerűen...	kevés.	Vagy	le	sem	lehet	írni	talán?
-	A	szentképeket	a	tolvajokról,	a	hazugságokat,	amiket	nem	lehet	megkülönböztetni	az	igazságtól,	a	valóság	

különböző	interpretációit	és	a	társadalom	teljes	gondolati	rétegződését...	felsoroltam?
-	Fel,	Alex...	ügyes	vagy,	köszönöm,	hogy	megjegyezted.	Ez	is	elég.	De	nem	lehet	leírni	mindezt,	amit	láttunk	

és	látunk	minden	nap.
-	Akkor	azt	mondd	meg,	hogyérzel	most,	azután,	hogy	végigmentünk?
-	Nem	akarok	konklúziót	 levonni,	de	egészen	szörnyen	érzem	magam.	Nem	vagyok	szomorú,	vagy	bármi...	

már	másért	vagyok	szomorú.	Nem	nagyon	érzek	semmit,	csak	azt,	hogy	szörnyen,	szörnyen	össze	vagyok	
zavarodva.	Mégannyira	sem	tudom,	hogy	mit	várjak	a	jövőtől,	pedig	a	várakozás	lenne	egyfajta	reménykedés	
alapja,	de	ez	most	már	lehetetlen.	Mintha	almába	haraptam	volna,	és	most	érzem	igazán,	hogy	tilos	lenne	
túl	sok	mindent	tudni.	De	vakon	élni	a	világban	értelmetlen,	mert	én	nem	akarok	azért	boldog	lenni,	mert	
ignorálom	a	világot,	erre	képtelen	lennék.	Viszont	nem	akarok	levonni	következtetéseket,	mert	gyakorlatilag	
bármire	 következtethetnék.	 Ismerem	 az	 országomat,	 de	 szintézist	 teremteni,	 összevonni	 a	 dimenziókat	
jelenleg	-	és	kiemelem	a	szót,	hogy	jelenleg	-	lehetetlen.	

-	Tehát	mindent	tudni	kellemetlen,	semmit	sem	tudni	túl	rossz	–	vonta	le	a	következtetést	Alexej.	–	Mégis	csak	
tartozni	kéne	valahová...	ha	lenne	hová	–	tette	hozzá,	és	bámultunk	kifelé	a	narancssárga	szentképekkel	
díszített	utcára.

	-	akkor...	végül	nem	jutottunk	semmire?	–	kérdeztem.
	-	De,	attól	még	szerintem	elég	sok	mindenre	jutottunk	–	mondta.
-	Ez	nem	jó	-	nyivákolom.	
-	Mi	nem	jó?
-	Ez...	ez	felháborító.	Nem	írtam	le	semmit.
-	Sisi,	19	éves	vagy.	És	megmagyaráztad,	hogy	miért	nem	írtad	le.	Mindent	leírtál	ezzel	a	semmivel,	mindent,	

amit	le	tudtál	írni,	azt	leírtad.	Hisz	mégiscsak	egy	dimenzióból	indultunk,	és	oda	értünk	vissza	-	nézett	rám	
okosan,	ügyesen,	mintha	értené,	miről	beszél.

-	Tehát	tartozunk	valahova.	Vagyis,	valahová	jobban	tartozunk,	mint	máshova,	sőt,	erről	talán	nem	is	tehetünk.	
-	Tartozunk	a	könyvtárhoz,	de	mégse	annyira	nagyon,	hisz	még	egy	könyvet	sem	szedtünk	le	a	polcról.	
-	Tudod	mit,	Alex,	én	ezt	itt	befejezem.	Mert	ha	nem	tartozunk	sehova,	a	dimenziók	teljes	felfedezéselehetetlen,	

az	anyag	súlya	miatt,	viszont	ha	tartozunk	valahová,	onnantól	szubjektív	megítélésünk	lesz	erről	az	egész	
kérdésről,	 és	 a	 szubjektivitás	 egyenlő	 a	 határokkal.	 Alex,	 te	 menj	 tovább.	 Én	 pedig	 itt	 maradok	 valahol,	
valamelyik	Magyarországon.
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Böhm Hanna: Janus iskolaévei Firenzében
Szereplők

JANUS PANNONIUS -	fiatal	költő	Pannóniából
GALEOTTO MARZIO	-	Janus	legjobb	barátja,	iskolatársa
URSUS	-	Janus	iskolatársa
LUCA -	Janus	iskolatársa
FREDERICO -	Janus	iskolatársa
SOPHIA	-	Guarino	lánya
MATHILDE	-	pincérnő

1. Jelenet
Egy	ízlésesen	berendezett	kocsma	Firenzében,	a	pult	mögött	egy	csapos	tölti	az	italokat.	Több	asztal	már	

foglalt,	 szól	 a	 zene,	 az	 emberek	 zajonganak.	 Baloldalt	 egy	 asztalnál	 a	 fiatalok	 társasága	 a	 leghangosabb.	
Közöttük	ül	Galeotto	Marzio	és	Ursus	is.

Janus	 beviharzik	 oldalról	 a	 kocsma	 ajtaján	 át.	 Nagyon	 dühös,	 ideges,	 a	 ruhái	 mosatlanok,	 piszkosak.	
Felborítja	az	útjában	álló	székeket.

 GALEOTTO:  (meglepődve)	Jézusom,	Janus,	nyugodj	meg!	Mi	történt,	ami	miatt	ennyire	zaklatott	vagy? 
 URSUS:  (elnyújtva,	gúnyos	nyugodtsággal)	Igen,	mesélj,	kicsi	Janus,	mi	volt?
 JANUS: Ne	csináld	ezt,	Ursus!	Tudom	jól,	hogy	te	is	benne	voltál!
 URSUS:  Miben	is	voltam	benne?
 JANUS:  Az	egészben!	Leitattatok!	Elraboltatok!	Egy...	egy...	egy	ismeretlen	nő	mellett	ébredtem	reggel!

A	tömeg	felzúg,	a	beszélgetések	elhalkulnak,	mindenki	Janusra	figyel,	megrökönyödve	néznek	rá.

 URSUS:		Hoppá,	 hoppá!	 Miket	 beszélsz	 itt	 testvér?	 Az	 ilyesmit	 nem	 illik	 így	 közszemlére	 tenni.	 Én,	 bár 
	 	 tudnék	bőven,	mégsem	mesélek	soha	az	ilyesféle	ügyeimről.
 LUCA:  (dünnyögve)	Mégis	mindenki	tud	róluk.
 JANUS: Nem	 érdekel,	 hogy	 mit	 illik,	 és	 mit	 nem!	 Azt	 akarom	 tudni,	 hogy	 ki	 csinálta	 ezt	 velem! 
	 	 Megérdemli	a	bosszúmat	az	az	aljas	gazember,	aki	ilyen	tettet	véghez	vitt.
 GALEOTTO:  (megnyugtatóan)	 Hé,	 testvér,	 nyugodj	 meg	 egy	 kissé!	 Nincs	 semmi	 probléma.	 Gyere,	 ülj	 ide 
	 	 mellém,	és	mesélj	el	minden	részletet,	amire	emlékszel.

Janus	odahúz	egy	széket	Galeotto	mellé,	leül,	de	még	mindig	szorong,	ideges.	

 GALEOTTO:		Szóval...	(zsebéből	noteszt	és	tollat	vesz	elő)
FREDERICO:  (bekiabál)	Az	este	még	velünk	volt.
 GALEOTTO:		Igen,	 körülbelül	 nyolcig	 együtt	 sakkoztunk.	 Utána	 azt,	 mondtad,	 hogy	 fáradt	 vagy,	 és 
	 	 hazaindultál	lefeküdni.
 JANUS:  Pontosan.	Arra	még	tisztán	emlékszem,	hogy	az	utcán	sétáltam,	a	Via	Modenán	mentem	haza.	 
	 	 Tudjátok,	arra	a	leggyorsabb,	és	azt	hittem,	hogy	biztonságos	is,	de	ezek	szerint	mégsem.	Aztán	
	 	 hirtelen	előugrott	egy	sötét,	maszkos	férfi	az	árnyékból,	és	bevonszolt	egy	sikátorba!	Nagyon 
	 	 sötét	volt,	és	a	szememre	is	húztak	valamit,	amitől	nem	láttam!

Az alábbi jelenet a Vége című iskolaújság által meghirdetett Janus-napi pályázat nyertes 
írása. (Egy készülő dráma első jelenete.)

 URSUS: Mio	Dio!		Janus,	ez	nem	egy	Boccaccio-novella	véletlenül?	Nagyon	hasonlít	rá	a	történeted.
 JANUS:		Bár	az	lenne,	bár	az	lenne,	Ursus!	Úgy	örülnék	neki,	ha	ez	nem	történt	volna	meg	velem!
 URSUS:  Na	jó,	én	ezt	nem	bírom	tovább	ilyen	józanul.	Csapos,	keverj	nekem	valami	erőset!	A	kis	barbárunk	 
	 	 mellé	szükség	lesz	rá.

Ursus	int	a	csapos	felé

 JANUS:  (felkapja	a	vizet,	a	végén	már	kiabál)	Tudom,	hogy	neked	ezzel	nincs	problémád,	Ursus,	egy	nő	 
	 	 mellett	ébredni	nálad	mindennapos,	vagy	ha	nem	emlékszel	az	éjszakára	az	is,	de	én	nem	te	vagyok! 
		 	 Fogd	már	föl,	és	próbálj	segíteni!
 URSUS:  Jól	van,	jól	van,	testvér,	nem	kell	annyira	kiabálni.	Tudom,	hogy	ez	nehéz	neked.	Emlékszem	az	 
	 	 én	első	kalandomra,	hogy	az	mennyire	bonyolult	volt,	és	milyen	elveszett	voltam	utána.	(a	pincérnő	 
	 	 elindul	 a	 pulttól,	 tálcáján	 teli	 poharak)	 Körülbelül	 négy-öt	 éve	 lehetett,	 betévedtem	 egy	 
	 	 bordélyházba.	 Néztem	 is	 nagyokat,	 hogy	 miért	 járkál	 mindenki	 meztelül	 ott.	 Lehettem	 vagy 
	 	 tizenhat	éves,	akkor	láttam	női	testet	anyámé	után	először.	Képzelhetitek,	mennyire	meg	voltam	 
	 	 rökönyödve,	mert	azért	mégiscsak	más	az	övék,	mint	a	miénk,	hát	tudjátok.	

A	 pincérnő	 odaér	 az	 asztalhoz	 elkezdi	 kiosztani	 az	 italokat.	 Amikor	 Janushoz	 ér,	 megmereve-dik,	 pár	
másodpercig	nézik	egymást.	Ursus	tovább	beszél.

 MATHILDE:		Tu	abietto!	(felkiált)

A	pincérnő	leönti	Janust	az	itallal,	majd	elrohan.

 URSUS:		Szóval	ott	álltam	az	ajtóban,	amikor	odajött	hozzám	egy	hölgy,	és	megkérdezte,	van-	e	kedvem 
	 	 vele	 tölteni	 az	 éjszakát.	 Mivel	 nem	 volt	 programom,	 és	 elég	 dekoratív	 is	 volt,	 ha	 értitek,	 
	 	 természetesen	 igent	 mondtam.	 (feltűnik	 neki,	 hogy	 már	 nem	 figyelnek	 rá)	 Mi	 történt	 fiúk?	 
	 	 Lemaradtam	valamiről?
 LUCA:  (epésen)	Csak	éppen	Janus	éjszakájának	egyik	következményéről,	semmi	több.
 URSUS:  Következmény?	Milyen	következmény?
 GALEOTTO:  A	pincérnő,	azt	hiszem	Mathilde	a	neve.	Amikor	idejött	kiosztani	az	italokat,	egyszerűen	leöntötte 
		 	 Janust.
 FREDERICO: És	mellé	aljas	gazembernek	nevezte.
 URSUS:  (barátian	 átkarolja	 Janus	 vállát)	 Hát	 kicsi	 Janus,	 lehet,	 hogy	 még	 az	 enyémnél	 is	 vadabb	 
	 	 történeted	lesz	a	nap	végére,	mert	Mathilde	nem	sok	férfival	kezd.	Ha	mégis	volt	köztetek	valami	 
	 	 az	éjjel,	akkor	emelem	kalapomat	nagyságod	előtt.	
 JANUS:  (a	pult	felé	pillant)	Meg	kellene	kérdeznem,	hátha	segít	és	elmondja,	hogy	mi	történt.
 LUCA:  Nagyon	bátor	vagy,	barátom,	ha	ahhoz	a	szeszélyes	nőszemélyhez	oda	mersz	menni.	
 FREDERICO:  Igen,	én	már	attól	az	asztal	alá	bújnék,	ahogy	rád	néz,	nemhogy	még	beszéljek	is	vele.
Mindannyian	a	pult	felé	fordulnak,	majd	egy	pár	pillanat	után	visszafordulnak	beszélgetni.
 JANUS:		Igazatok	lehet.	De	akkor	hogyan	fogok	rájönni,	hogy	mi	történt	velem	az	éjjel?
 GALEOTTO:		Egyszerűen.	Ott	kezdjük	a	kutatást,	ahol	az	utolsó	emléked	van.	Elmegyünk	a	Via	Modenára.	
 JANUS: 	(reménytelenül)	És	ha	ott	nem	találunk	semmit?
 GALEOTTO:		Találni	fogunk.	És	ha	mégsem,	akkor	sem	adjuk	fel.
 URSUS:		Na	nem,	nekem	nincs	időm	Januska	emlékeit	vadászgatni.	Hazamegyek,	át	kell	néznem	néhány	 
	 	 ólatin	szófordulatot.	Az	öreg	Guarino	nem	örülne,	ha	holnap	úgy	ülnék	ott	az	órán,	mint	aki	még 
	 	 nem	is	hallott	a	Gloria	victisről	.	De	majd	talán	összefutunk!
 LUCA:		Mi	is	megyünk,	egy	csomó	dolgot	kell	még	befejeznünk.
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 FREDERICO:  Viszont	 nektek	 nagyon	 sok	 sikert!	 Remélem,	
rájöttök,	 hogy	 mi	 történt	 Janusszal	 az	 éjszaka,	 mert	 
	 	 nagyon	ígéretesen	hangzik	az	eleje.
 GALEOTTO:  Mindenképpen	 elmeséljük	 majd!	 Gyere	 Janus,	
induljunk!

Mindenki	elmegy.	Pár	pillanattal	később	egy	csinos,	fiatal	nő	rohan	
be	az	ajtón,	ahol	az	előbb	távoztak.

 SOPHIA:		Hol	van	Janus?	Itt	van?	Janus!

Kétségbeesve	 körülnéz,	 majd	 amikor	 rájön,	 hogy	 nincs	 ott,	
kiviharzik	az	ajtón.	A	taverna	elcsöndesedik,	csak	a	csapos	törölgeti	
a	poharakat	a	pult	mögött.

Böhm Hanna a nyereménnyel

Tanulmány

Török Tamara:  
Pécsi ivóvíz kontra hosszúhetényi kútvíz?

Az ENSZ előrejelzései szerint a 21. század végére az ivóvízhez aranyáron jut az emberiség. 
Ennek oka a globális felmelegedés, a demográfiai robbanás, a pazarlás, túlfogyasztás. Már 
most tudatosítani kellene azt a diákokban, hogy az ivóvízzel takarékoskodni kell. Felesleges 
például autómosásra, öntözésre, wc-öblítésre ivóvizet használnunk. 

Kíváncsiak	voltunk	arra,	vajon	mennyiben	jobb	minőségű	az	ivóvíz	a	kútvíznél.	

A	 9.	 osztályosok	 kémia	 sávjának	 egyik	 óráján	 így	 vízminőségmérést	 végeztünk.	 A	 vizet,	 amelyet	
tanulmányoztunk,	az	iskola	csapjából,	illetve	Hegyiné	tanárnő	hosszúhetényi	kútjából	szereztük.	A	16,5	m	fúrt	
kút	talajvízből	is	táplálkozik.	

Az	előzetes	feltételezésünk	az	volt,	hogy	a	csapból	engedett	víz	ivásra	alkalmasabb,	mint	a	kútvíz.	

Négy	mérőtáskával	dolgoztunk,	melyekkel	több	szempontból	is	megvizsgálhattuk	a	két	vizet.	

A	mérőtáskák	a	következő	méréseket	tették	 lehetővé:	ammóniumion,	vízkeménység,	foszfátion,	nitrition,	
nitrátion	és	pH-érték.	

Ammóniumiont	csak	a	kútvízben	találtunk	alacsony	koncentrációban,	így	jelenléte	ártalmatlannak	tekinthető.	
A	 pécsi	 ivóvízben	 nem	 mértünk	 ammóniumiont,	 hiszen	 az	 ammóniumion	 a	 szennyvízzel	 jut	 a	 vízbe,	 és	 az	
ivóvizet	tisztítják,	mielőtt	a	vízhálózatba	engedik.	

A	kútvíz	keményebbnek	bizonyult,	mint	a	csapvíz,	viszont	mindkét	keménység	az	ivóvíz	paraméterein	belül	
maradt.	A	víz	keménységét	a	benne	lévő	kalcium-	és	magnézium-ionok	okozzák.	A	kemény	víz	jobb	ízű,	mint	
a	lágy,	hiszen	az	oldott	sók	adják	az	ivóvíz	jó	ízét.	A	kalciumion	és	a	magnéziumion	is	fontos	a	szervezetünk	

számára,	részt	vesznek	az	izmok	és	az	idegrendszer	megfelelő	működésében.	A	kalciumionnak	szerepe	van	a	
véralvadásban,	a	magnézium	pedig	fontos		különböző	enzimjeink	működéséhez.	

Nitritekből	és	nitrátokból	jóval	a	határértékek	alatt	mértünk	mindkét	vizsgált	mintában.	Ezek	az	anyagok	
csapadékkal	 és	 a	 befolyó	 vízzel,	 valamint	 a	 nitrifikáció	 folytán	 kerülhetnek	 a	 felszíni	 vizekbe.	 A	 nitrition	
egyébként	igen	veszélyes	méreg,	a	csecsemőkre	és	kisgyermekekre	a	leginkább.

Érdekes	módon	azonban	foszfátionokból	a	pécsi	 ivóvízben	volt	több.	A	vízminőségi	táblázat	határértékei	
között	nem	találtunk	foszfátokat,	így	arra	a	következtetésre	jutottunk,	hogy	nem	jó,	hogy	van	az	ivóvízben.	

A	 foszfor	 az	 egyik	 legfontosabb	 elem	 az	 élőlényeket	 felépítő	 elemek	 közül.	 Különösen	 a	 növények	
szempontjából	 fontos	 tápanyag,	 hiszen	 gyakran	 az	 eutrofizációnak	 (a	 víz	 elalgásodásának)	 meghatározó	
tényezője.	A	vizekbe	mosószeradalékként,	vízlágyítószerként,	rovarölőszer	maradványaként	kerülhet	be.

Összegzésként	tehát	az	eredmények	szerint	mindkét	vízivásra	alkalmas.	A	foszfátoktól	eltekintve	mindkét	

víz	 jó	minőségű,	és	mivel	a	pécsi	 ivóvízben	többet	mértünk	a	foszfátokból,	 így	a	hosszúhetényi	kútvíz	jobb	
minőségűnek	bizonyult.

Ajánló

Halmos Adél: Ökör 
A Pécsi Nemzeti Színház Ö.K.Ö.R, azaz Összes kötelező 

röviden című darabja briliáns ötlettel, nemes céllal, elismert 
rendezővel és kiváló színészgárdával dolgozott, ennek 
tudatában az ember izgatottan, kíváncsian, bizonyos 
elvárosokkal ül be rá. Ezek az elvárások esetemben igazán 
nem voltak magasak - alapvetően a színház élményéért 
járok előadásokra - az Ö.K.Ö.R. azonban még ezt is alul tudta 
múlni. 

Kezdjük	 a	 briliáns	 ötlettel:	 témaválasztás	 és	 	 címadás.	 A	 kötelező	
olvasmányok	 olvastatása	 és	 megszerettetése	 a	 diákokkal	 évtizedek	
óta	 probléma	 az	 általános	 iskolai	 oktatásban,	 hiszen	 „a	 regények	
hosszúak	 és	 unalmasak”,	 „sok	 idő	 elmegy”,	 „úgysem	 fogom	 érteni”,	
meg	 amúgy	 is,	 „ami	 kötelező,	 az	 csak	 rossz	 lehet”.	 Ezt	 a	 fanyalgást	
és	előítéletet	kívánta	semmissé	tenni	e	hétszereplős	darab.	A	fiatalok	
számára	 befogadhatóbb	 szemszögből	 kívánta	 megmutatni	 Móricz	
Zsigmond	 Pillangóját	 és	 a	 Légy	 jó	 mindhalálig-ot,	 Szabó	 Magda	
Abigéljét,	Shakespeare-től	a	Szentivánéji	álmot,	valamint	a	Rómeó	és	
Júliát,	csupa	klasszikus,	felsős	tananyagot.	

A	PNSZ	oldalán	olvasott	leírás	szerint	a	darab	célja	a	felnőtté	válás	és	
a	szerelem	bemutatása	az	olvasmányokon	keresztül;	párhuzam	vonása	
a	szereplők	és	a	huszonegyedik	század	gyermekeinek	problémái	között.	
A	célközönség	tehát	elsősorban	a	tizenéves	korosztály.	
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Az	élet	számos	területén	láthatunk	felnőtteket	kudarcot	vallani	a	mai	fiatalokkal	való	kommunikációban,	
kicsit	az	az	érzésem,	az	Ö.K.Ö.R.	készítőivel	is	ez	történt.	Ami	a	középkorúak	-	sőt,	a	világ	rohamos	átalakulása	
miatt	 gyakran	 a	 húszasok,	 harmincasok	 -	 szerint	 nekünk	 vicces	 és	 közeli,	 valójában	 nem.	 Inkább	 az	 az	
érzésünk,	 hogy	 hülyének	 néznek	 bennünket.	 Például	 amiatt,	 mert	 rekordmennyiségű	 szlenget	 használnak	
egyetlen	monológban,	vagy	mert	túl		erőltetett,	túljátszott	az	interakció.	Erőltetett	már	maga	a	cím	is:	Ökör,	
Ö.KÖ.R.	(merthogy	helyesen	így	nézne	ki!),	értjük.	De	miért,	hol	a	mögöttes	tartalom?	Hiányolom	a	mögöttes	
tartalmat.

Az	öt	eredeti	műböl	csak	hármat	olvastam,	azokat	többé-kevésbé	sikerült	visszaadni,	bár	nem	emlékszem	
mindenre	tisztán,	főleg	a	teljes	egésszel	kapcsolatos	negatív	élmény	miatt.	A	Szentivánéji	álom	részletében	
egyébként	tetszett	a	technika,	a	Romeo	és	Júlia	családjait	jelölő	jelmezek	úgyszintén,	(csak	ne	tolták	volna	
azt	is	így	az	arcomba),	viszont	az	egész	a	semmiből	vezetett	a	semmibe,	és	útközben	sem	sok	jó	dolog	történt.

A	rendezőtől	és	a	színészektől	számos	jó	előadást	kapott	már	a	közönség,	most	sem	feltétlenül		velük	van	a	
baj.	Emlékszem	arcokra	és	játékokra,	amelyek	kifejezetten	tetszettek,	továbbra	is	tehetségesnek,	rátermettnek	
tartom	a	társulatot,	csak	ez	most	összességében	nem	sikerült.	Mintha	végig		próbáltak	volna	a		számba	rágni	
valamit	-	amit	már	amúgy	is	tudok	–,	s	kifejezetten	kellemetlen	módon.	Bizonyos	jelenetek	lebutítottságától	
szerettem	 volna	 a	 	 falnak	 menni,	 mások	 emberileg	 nem	 fértek	 volna	 bele	 nekem.	 A	 mellettem	 ülő	 nézők	
visszajelzési	alapján	szintén	valami	félrement:	megható	pillanatokban	hangosan	nevették	ki	a	színészeket,	
vagy	éppen	unalmukban	folytak	le	a	székről,	csupa	kamasz	és	kiskamasz.

Ha már	itt	tartunk,	meg	kell	említenem	a	színházi	etikettet,	ugyanis	sokan	majdhogynem	az	ókori	görög	
színházlátogatók	 hevével	 fejezték	 ki	 nemtetszésüket	 –	 én	 sem	 mindig	 bírtam	 magammal	 maximálisan	
tűrtöztetni,	sajnos.	A	tisztelet	és	a	taps	mindig	jár	a	rengeteg	befektetett	munkáért,	akkor	is,	ha	nem	tetszik	
a	produktum!

Szerettem	volna	egy	teljes,	külön	bekezdést	szánni	Beck	Zoltán	művész	úrnak,	akinek	a	színpadi	jelenléte	
a	hab	volt	a	tortán,	sőt,	a	cseresznye	a	hab	tetején.	 	Konkrétan	nem	volt	 létjogosultsága		a	 jelenlétének,	
a	 történethez	 a	 világon	 semmit	 nem	 adott,	 egészen	 pontosan	 önmagát	 játszotta	 (fiatalként?	 még	 ez	 a	
része	sem	volt	egyértelmű).	Nem	gondolom,	hogy	mindennek	értelme	kell	legyen,	ami	a	színházban	történik,	
de	 egy	 híres	 előadót	 ilyen	 módon	 beszerkeszteni	 a	 jelentek	 közé,	 hogy	 félóránként	 elénekelje	 a	 témához	
többnyire	 egyeltalán	 nem	 kapcsolódó	 dalait,	 egyébként	 meg	 üljön	 és	 reagáljon	 a	 kollégákra	 a	 színpad	
széléről…	Természetesen	szeretem	a	harmincipszilont,	és	megmelengették	a	szívemet	a	kis	betétek,	nekem	
viszont	 nem	 jött	 át,	 amit	 ezzel	 a	 Kötelezők	 kontextusában	 üzenni	 akartak.	 De	 ha	 nekem	 nem,	 vajon	 hány	
korombelinek	igen?

A	másik	gond	az	előadással	a	humora,	illetve	inkább	a	humortalansága	volt.	Tizenéveseket	szeretett	volna	
olyan	 poénokkal	 megfogni,	 amelyek	 legfeljebb	 talán	 ötveneseknek	 viccesek,	 az	 egész	 szürke	 volt	 és	 művi,	
hiába	próbált	színes	lenni,	inkább	rajtuk	nevettek,	mint	velük.	

Talán	elkerülhető	lett	volna	ez	a	kínkeserves	humor,	ha	még	a	próbafolyamat	során	a	célközönség	jónéhány	
tagját	felkérték	volna	arra,	hogy	nézzék	meg	a	darabot,	s	mondjanak	róla	véleményt.	Vagy	csak	figyelték	volna	
a	reakcióikat.

Ez a	keserű	tapasztalat	természetesen	nem	tántorít	el,	hogy	további	darabokat	tekintsek	meg	a	Nemzetiben,	
és	ezt	ajánlom	is	mindenkinek.	A	színház	egy	csoda,	lehetőségek	tárháza,	még	ha	tízből	egyszer-kétszer	ezt	
nem	is	használják	ki.

Az	Ö.K.Ö.R.	helyett	mindenesetre	én	inkább	elolvasnám	a	kötelezőket.

Halmos Adél: Holtverseny (Totth Benedek, Magvető kiadó, 2014)

Totth Benedek Holtverseny című kamaszregénye egyáltalán nem az a könyv, amire egy 
irodalmi verseny feldolgozandó anyagaként számítasz, sokkal inkább az, amit titokban a 
szüleid elől rejtegetve olvasol el. Mind tartalmilag, mind nyelvhasználatban merész és újszerű, ha 
egyszer belekezd az ember - miután túljutott az első megrökönyödésen - nehezen teszi le. 

Dióhéjban:	a	történet	egy	XXI.	századi	gimnazista	mindennapi,	vagy	olykor	nem	mindennapi	életét	mutatja	
be	 egy	 fiatal	 úszótehetség	 szemszögéből.	 A	 fiú	 és	 öt	 	 fős	 baráti	 társasága	 korukból	 adódóan	 azt	 hiszik,	
bármit	megtehetnek,	amivel	a	gond,	hogy	nincs	velük	felnőtt,	aki	figyeljen	rájuk,	határaikat	 így	a	végsőkig	
feszegethetik.	A	drogoktól	kezdve	a	szexen	át	szinte	mindent	szabadon	fedezhetnek	fel,	beleértve	mindenféle,	
még	a	drognál	is	sokkal	egészségtelenebb,	kártékonyabb,	sötétebb	dolgot.	

Az	egész	egy	betépett	autóúttal	kezdődik,	amely	már	a	vezetés	miatt	illegális,	a	szerekről	nem	is	beszélve.	
Az	olvasó	itt	szembesül	először	azzal	a	meghökkentő	beszédmóddal,	amely	végigvezeti	a	történeten.	„Az	új	
elkerülőn	tépünk,	amikor	Kacsa	hátrafordul,	és	megkérdezi,	hol	a	faszban	vagyunk,	de	persze	mindenki	kussol,	
mert	fingjuk	sincs,	gondolom...”	Ez	a		könyv	első	félmondata.	

Mivel	a	regény	egyes	szám	első	személyben,	jelen	időben	íródott,	rendkívül	személyes,	a		főhős	legmélyebb,	
legőszintébb	 gondolatait,	 legelborultabb	 tetteit	 olvashatjuk	 kendőzetlenül,	 nyersen,	 olyan	 természetes	
közléssel,	mintha	mindez	rendben	lenne.	Bizony	veszélyes	hely	egy	kamasz	fiú	agya,	viszont	annál	érdekesebb.	

Az	 író	 nem	 volt	 már	 fiatal	 a	 regény	 keletkezésekor,	 ez	 azért	 néhol	 szemet	 szúr	 mai	 tizenévesként	 (bár	
elképzelhetőnek	 tartom,	 hogy	 bizonyos	 túlzások	 direkt,	 tudatosan	 szerepelnek),	 a	 kérdés	 azonban,	 amit	
boncolgat,	 nagyon	 aktuális	 és	 elgondolkodtató,	 nem	 véletlen	 tehát	 a	 Margó-díj	 és	 a	 kritikusok	 pozitív	
visszhangja.	

A	könyv	elolvasása	óta	igyekszem	megfelelő	szót,	jelzőt	találni	rá,	de	annyira	vegyes	érzelmeket	csalt	ki	
belőlem,	hogy	ez		azóta	sem	sikerült.	Pontosan	ugyanazért	ajánlom,	amiért	nem	adnám	fiatalok	kezébe:	a	
szereplők	bizonyos	tulajdonságaival	félelmetesen	könnyű	azonosulni.

Dragomán	György	szavaival	élve,	„Úgy	vág	szájba,	hogy	beleszédülsz”.	
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Kanta-Györkő Domonkos: Csapda a neten (film) 
A Csapda a neten című cseh dokumentumfilm témája az interneten keresztül történő szexuális zaklatás. 

A	rendezők,	Barbora	Chalupová	és	Vít	Klusák	elhatározták,	hogy	végeznek	egy	kísérletet,	amelyet	filmre	
is	 vesznek,	 hogy	 megmutassák	 a	 világnak,	 mekkora	 veszélyeket	 rejthet	 az	 internet,	 ha	 nem	 a	 megfelelő	
emberrel	 kerülünk	 szembe.	 A	 film	 eredetileg	 felnőtteknek	 készült	 100	 perc	 képernyőidővel,	 de	 van	 egy	 60	
perces,	tanácsokkal	kiegészített,	oktatófilm	jellegű,	kifejezetten	gyerekeknek	szánt	változat	is.

A	rendezők	célja	az	volt,	hogy	bevonzzanak	pedofilokat,	akiknek	majd	tanulmányozzák	a	viselkedését.	Ehhez	
a	film	készítői	először	kislányos	kinézetű	felnőtt	színésznőket	kerestek.	Őket	aztán	beöltöztették,	kisminkelték,	
a	 stúdióban	 szobákat	 alakítottak	 ki	 nekik,	 majd	 regisztrálták	 őket	 különböző	 internetes	 chatprogramokba	
egyetlen	róluk	készült	profilkép	és	kitalált	életkoruk	megadásával.	Mindhárman	12	évesek	lettek.	

A	kísérlet	elején	a	rendezők	lefektetnek	egy	alapszabályt,	amit	a	színésznőknek	követniük	kell	a	10	napos	
teszt	 során.	 Nem	 kezdeményezhetnek	 és	 nem	 flörtölhetnek.	 Ezt	 egy	 idő	 után	 megváltoztatják	 a	 rendezők	
annak	kedvéért,	hogy	a	kísérlet	igazán	mélyre	áshasson	ezeknek	a	pedofiloknak	a	lelkivilágában,	kiderüljön,	
hogy	meddig	és	milyen	eszközökkel	mennek	el.	Ettől	a	ponttól	kezdve	a	lányok	már	alkudoznak	a	zaklatóikkal,	
hajlanak	a	kéréseik	elfogadására.

A	 regisztráció	 után	 a	 színésznők	 várnak	 az	 első	 delikvensekre,	 akik−az	 egész	 stábot	 	 megdöbbentő	
gyorsasággal	 −perceken	 belül	 megjelennek.	 Vannak,	 akik	 lassabban	 próbálnak	 közeledni,	 először	 csak	
semleges	témákról	 írnak,	és	vannak,	akik	azonnal	férfi	mivoltukat	bizonyító	szervük	képével	köszönnek	be.	
Egy	idő	után	páran	videóhívásokat	kezdeményeznek,	amiket	a	lányok	a	rendezők	tanácsa	alapján	fogadnak.	
Minden	ragadozó	azt	próbálja	elérni,	hogy	a	lányok	levetkőzzenek	előttük.	Ők	ezt	valójában	nem	teszik	meg,	
de	a	stáb	a	forgatás	kedvéért	fizetett	modellek	testére	rászerkeszti	a	lányok	fejét,	majd	ezeket	a	képeket	
küldik	el	a	színésznők.	Ez	az	a	pillanat,	amire	a	pedofilok	vártak,	innentől	kezdve	érezhetik	úgy,	hogy	nyeregben	
vannak.	A	képekkel	szinte	azonnal	elkezdik	zsarolni	a	lányokat	azt	mondva,	hogy	kirakják	azokat	az	internetre,	
elküldik	a	szüleiknek,	így	próbálnak	meg	további	képeket	és	videóhívásban	élőben	történő	vetkőzést	kicsikarni.

A	film	ezután	személyes	találkozókban	és	egy	szembesítésben	csúcsosodik	ki.	Az	egyik	férfit	a	stáb	egy	
tagja	felismeri,	így	derül	ki	róla,	hogy	gyerektáborokat	szervez,	tehát	gyakran	van	gyerekek	közelében,	amibe	
jobb	nem	is	belegondolni.	Rövid	úton	kiderítik	a	lakcímét,	és	egy	éjszaka	az	ajtójában	várják,	amikor	megjelenik.	
Elmondják	 neki,	 hogy	 mit	 csináltak,	 hogy	 ez	 egy	 kísérlet	 volt,	 hogy	 valójában	 20	 év	 körüli	 színésznővel	
beszélgetett,	majd	felfedik	bűnlajstromát.	Ő	erre	csak	azzal	válaszol,	hogy		erről	nem	tud	semmit,	nem	tett	
ilyet,	hagyják	békén,	majd	elsiet.

	 A	 személyes	 találkozók	 helyét	 előre	 megbeszélik	 a	 lányok	 a	 férfiakkal,	 minden	 esetben	 csak	 nyilvános	
helybe	egyeznek	bele.	A	stáb	így	felkészül,	és	rejtett	kamerákat	helyez	el	a	randevúnak	éppenséggel	nem	
nevezhető	 találkák	 színterén.	 Az	 egyik	 esetben	 a	 színésznő	 kikel	 magából,	 és	 kiabál	 a	 férfival,	 elmondja	
neki	 a	 véleményét.	 A	 férfi	 végig	 nem	 jön	 rá,	 hogy	 kapitális	 átverés	 áldozata.	 Csitítgatni	 próbálja	 a	 lányt,	
nyilván	kínosan	érzi	magát,	hogy	mások	meghallhatják	a	titkait.	A	végkifejlet	az,	hogy	a	lány	leönti	a	férfit	a	
limonádéjával	és	elviharzik.

A	kísérlet	10	napja	során	a	12	évessé	változott	színésznőket	több	mint	2500	ember	kereste	meg.	Ebből	a	film	
vajmi	keveset	mutat	meg,	de	a	lényeg	így	is	kiderül.	A	film	megtekintését	mindenkinek	csak	ajánlani	tudom,	
akinek	az	idegzete	nem	adja	fel	könnyen,	ugyanis	a	téma	és	a	jelenetek	lelkileg	megterhelőek	tudnak	lenni.	
Elborzaszthatja,	 gondolkodóba	 ejtheti	 az	 embert	 azzal	 kapcsolatban,	 hogy	 milyen	 is	 az	 emberi	 természet	
valójában,	hogy	mi	a	baj	a	társadalommal,	és	egyáltalán	hogyan	lehetséges	mindez.	

A	film	egyik	felemelő	pillanata,	amikor	az	egyik	színésznő	olyan	sráccal	találkozik	a	neten,	akinek	a	céljai,	
indítékai	gyökeres	ellentétben	állnak	a	ragadozókéval,	és	nem	csak	beszélget	a	lánnyal,	de	még	segíteni	is	
próbál	neki,	tanácsokkal	látja	el.	A	színésznő	ekkor	elsírja	magát,	amit	ugyan	a	srác	nem	ért,	de	napirendre	tér	
fölötte.	A	könnyei	eleredésének	oka	az	afelett	érzett	öröm,	hogy	még	normális	emberrel	is	lehet	találkozni	az	
interneten.	Ez	a	mozzanat	a	fény	az	alagút	végén,	a	reménysugár,	a	bizonyíték,	hogy	az	internet	az	emberiség	
valaha	volt	egyik	legnagyobb	találmánya,	hatalmas	áldás,	de	katasztrófák	forrásává	is	válhat.

Filmadatok

Fordított	cím:	Csapda	a	neten
Eredeti	cím:	V	síti
Cseh	dokumentumfilm,	krimi
Rendezők:	Barbora	Chalupová,	Vít	Klusák
Bemutató	dátuma:	2021.	szeptember	16.	

Kanta-Györkő Domonkos: A köd gyermekei (film) 

Az idén nyolcadik alkalommal megrendezett 
Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm 
Fesztivál egyik versenyfilmje a vietnámi A 
köd gyermekei című volt. 

A	film	egy	kis	faluban	játszódik	valahol	Észak-
Vietnám	 hegyei	 között.	 A	 település	 lakói	 a	
Hwang	 etnikum	 tagjai,	 akik	 között	 a	 mai	
napig	 különös	 szokás	 él.	 Ez	 a	 hagyományos	
lányrablás.	 Holdújév	 napján	 a	 fiúknak	 lehetőségük	 nyílik	 arra,	 hogy	 feleséget	 válasszanak	 maguknak,	 akit	
aztán	megszöktethetnek,	és	a	saját	házukba	vihetnek.	Di	mindössze	12	éves,	és	édesanyja	figyelmezteti	is	
arra,	hogy	ne	bóklásszon	az	ünnepi	vásárban,	hacsak	nem	szándéka	megházasodni.	

Miközben	kibontakozik	a	történet,	Ha	Le	Diem	bepillantást	enged	a	közösség	mindennapjaiba.	A	kissebség	
összetartó,	 sőt	 túlontúl	 zárkózott.	 A	 felnőttek	 nagyon	 nagy	 hányada	 írástudatlan,	 és	 egész	 életében	 nem	
merészkedett	 a	 falu	 rizsföldjein	 túlra.	 Az	 előbbiekből	 kifolyólag	 a	 saját	 nyelvükön	 kívül	 semmi	 mást	 nem	
beszélnek,	még	a	vietnámit	sem.	A	gyerekek	-	így	Di	is	-	iskolába	járnak,	bár	a	szülők	többsége	marasztalja	
csemetéit,	 hogy	 a	 földeken	 dolgozzanak.	 Az	 említett	 rizsen	 kívül	 Di	 családja	 indigónövényt	 is	 termeszt.	 A	
kék	 festékanyagot	 adó	 növény	 a	 kertjükben	 úgy	 nő,	 mint	 egy	 átlagos	 magyar	 kertben	 a	 parlagfű	 vagy	 a	
csalán.	Az	iskolában	a	tanárok	-	a	különböző	tantárgyak	tanítása	mellett	-	főleg	az	élet	lehetőségeit	próbálják	
megtanítani	a	gyerekeknek.	Próbálják	elérni,	hogy	az	ifjabb	korosztály	ne	ragadjon	le	ugyanott,	ahol	a	szüleik.	
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Di	édesanyja	tanácsát	nem	fogadja	meg,	és	egy	fiúhoz	kerül.	Először	jó	mókának	gondolja	a	lányrablást,	
de	amint	rájön,	hogy	tényleg	meg	kell	házasodnia,	visszakozik,	és	megpróbál	kihátrálni	a	házasságkötésből.	
A	 mindössze	 12	 éves	 lány	 az	 iskolában	 keres	 menedéket.	 A	 családja	 gazdag	 „hozományban”	 részesülne	
a	 fiú	 valamivel	 gazdagabb	 családjától,	 ha	 a	 frigy	 létrejönne,	 ezért	 Di	 alkoholista	 apja	 nem	 áll	 a	 két	 fiatal	
„boldogságának”	útjába.	Az	édesanya	álláspontja	nem	egyértelmű,	de	többségében	a	lányát	próbálja	óvni,	de	
fél	a	férje	esetleges	haragjától,	bánatát	és	félelmét	ő	is	italba	fojtja.

A	 film	 egyik	 legfontosabb	 jelenete	 az,	 amikor	 a	 fiú	 családja	 megunja	 a	 győzködést,	 és	 erővel	 próbálják	
meg	házasságba	kényszeríteni	a	 lányt.	Páran	elkapják,	megfogják	a	kezét,	meg	a	 lábát,	és	kiráncigálják	a	
házból.	Az	udvaron	a	lány	aztán	annyira	kapálózni	kezd,	hogy	a	fiú	rokonai	rájönnek,	nem	fogják	tudni	elvinni	
a	házukig	a	menyasszonyt,	így	végül	leteszik,	és	feladják	a	küzdelmet.

Véleményt	 nyilvánítva,	 a	 film	 kiemelkedően	 érdekes,	 én	 kifejezetten	 élveztem,	 bár	 egy	 kicsit	 hosszúnak	
találtam.	Annak	tudom	ajánlani,	aki	úgy	érzi,	más	kultúrák	megismerése	nagy	kincs,	és	fontos	ahhoz,	hogy	a	
világot,	amelyben	élünk,	igazán	a	magunkévá	tehessük.

Filmadatok

Vietnámi	dokumentumfilm
Rendező	és	operatőr:	Ha	Le	Diem
Játékidő:	90	perc
Bemutató	dátuma:	
2022.	január	22.	(Magyarország)

Kitekintés
Valusek Andrea: Háború a szomszédban 

Rendhagyó módon ezt az írást az újság mentora jegyzi, ugyanis sokan fordultak hozzám 
történelemórán kérdésekkel a szomszédos Ukrajnában néhány napja  zajló háborúval 
kapcsolatban. A kérdésekben döbbenetet, félelmet, értetlenséget éreztem. Ezért gondoltam 
úgy, talán a  tisztánlátást szolgálná (túl sok téves információ kering a közösségi oldalakon és 
a médiában) egy rövid összefoglaló az „ukránkérdésről”.

Mindenek	 előtt	 szeretném	 felsorolni	 azokat	 az	 állításokat,	 melyek nem felelnek meg a történelmi 
igazságnak, ill. azokat, melyek az ukránokat hibáztatják	a	háborúért:
-	 Ukrajna	mindig	is	az	oroszoké	volt.
-	 Ukrajna	a	keleti	megyéiben	(Donyeck,	Luhanszk)	népirtást	folytatott.
-	 Ukrajnának	náci	kormánya	van.
-	 Ukrajna	az	oroszlán	(Oroszország)	bajszát	húzogatta,	nem	kellett	volna	törekednie	a	NATO-hoz	való		

	 csatlakozásra,	Oroszország	saját	védelme	céljából	támadta	meg	az	országot.

A	 PNSZ	 oldalán	 olvasott	 leírás	 szerint	 a	 darab	 célja	 a	 felnőtté	 válás	 és	 a	 szerelem	 bemutatása	 az	
olvasmányokon	keresztül;	párhuzam	vonása	a	szereplők	és	a	huszonegyedik	század	gyermekeinek	problémái	
között.	A	célközönség	tehát	elsősorban	a	tizenéves	korosztály.	

Nézzük az első állítást!

A	9.	században	alapított	Kijevi	Rusz	szíve	a	mai	Ukrajna	területe	volt.	Az	államot	szláv	törzsek	és	vikingek	
hozták	létre.	Az	ukránok,	beloruszok,	oroszok	egyaránt	elődjüknek	tekintik.	A	kora	középkorra	alakult	ki	a	szláv	
gyökerű	ukrán	nyelv	(mely	rokonságban	áll	a	lengyellel	és	az	orosszal),	az	ukrán	népnek	saját	hagyományai,	
szokásai,	hősei,	legendái	voltak.

Ugyanakkor	Ukrajna	történelmét	jelentős	mértékben	befolyásolták	földrajzi	adottságai,	leginkább	az,	hogy	
ÉNY-on	és	K-en	nincsenek	természetes	határai	(hegy,	folyó),	a	mezők,	erdők,	illetve	a	sztyeppe	nem	jelentett	
akadályt	a	támadó	hadseregek	számára.	Ez	lehetetlenné	tette	az	ukránoknak	1991-ig,	hogy	független	államot	
hozzanak	létre.

A	ma	Ukrajnaként	ismert	terület	(a	szó	jelentése	határvidék)	1991-ig	gyarmat	volt,	a	18.	századig	a	Lengyel-
Litván	 Unió,	 a	 18-20.	 század	 között	 az	 Orosz	 Birodalom,	 illetve	 egy	 része	 az	 Osztrák-Magyar	 Monarchia	
fennhatósága	alatt.

Mind	 a	 lengyelek,	 mind	 az	 oroszok	 igyekeztek	 tagadni	 az	 ukrán	 nemzet	 létezését,	 a	 területet	 hol	
civilizálatlannak,	 hol	 „vad	 mező”-nek	 nevezték.	 Emiatt	 az	 ukránok	 vagy	 alávetettként	 vagy	 lázadóként	
határozták	meg	magukat.

A	 határok	 sokszor	 változtak	 az	 uralomváltások	 miatt,	 s	 a	 városok	 váltak	 a	 gyarmati	 uralom	 szigeteivé	
(itt	 lengyelül,	 oroszul,	 jiddisül	 beszéltek)	 a	 	 vidék	 ukrán	 parasztságának	 tengerében.	 A	 19.	 században	 –	 a	
nemzeti	ébredés	korában	(az	ukrán	értelmiség	rögzítette	a	parasztság	művészetét,	nyelvét,	szokásait)	–	a	
cári	Oroszország	célja	az	ukrán	nemzeti	mozgalom	ellehetetlenítése	volt,	nem	engedték	használni	az	ukrán	
nyelvet	iskolákban,	színházban,	közigazgatásban.	A	20.	század	elején	az	iparosításnak	köszönhetően	egyre	
több	orosz	jelent	meg	a	Donyec-medence	nagyvárosaiban.

Galíciában,	mely	az	Oszták-Magyar	Monarchia	része	volt,	az	ukránok	nagyobb	szabadságot	élveztek.

Amikor	1917-ben	az	Orosz	Birodalom,	majd	1918-ban	az	Osztrák-Magyar	Monarchia	összeomlott,	sok	ukrán	
remélte,	hogy	megszülethet	az	önálló	ukrán	állam.	De	Nyugat-Ukrajna	Lengyelország	része	lett	(1919-1939),	
s	bár	Kelet-Ukrajnában	1918.	január	18-án	kikiáltották	a	függetlenséget,	de	a	bolsevik	diktatúra	nem	engedte	
el	e	régi	birodalom	határai	közül	önállőságra	törekvő	államkezdeményt,	s	az	1922-ben	létrejött	Szovjetunió	
bekebelezte	 a	 függetlenségéért	 küzdő	 ukrán	 államot.	 Az	 1920-as	 években	 engedték	 a	 nemzetiségi	 nyelv	
használatát,	de	az	1930-as	években	már	az	etnikai	homogenizációra	törekedtek.

Többek	közt	ezt	a	célt	is	szolgálta,	azaz	a	városok	orosz	lakóinak	ukránosodásának	megakadályozását	-	a	
kolhozosítás	felgyorsítása	mellett	–	a	holodomor,		azaz	a	szovjet	állam	által	tudatosan	szervezett	éhínség,	
melynek	következtében	1932-33-ban	3,5	millió	ukrán	paraszt	halt	éhen.

Összegezve:	a	Kijevi	Rusz	éppen	annyira	az	ukránok	állama	is	volt,	mint	az	oroszoké.	Az	orosz	uralom	alatt	

települt	be	a	területre,	leginkább		a	városokba	nagyszámú	orosz	népesség.

Második állítás

Putyin	 Oroszországa	 2014-ben	 megszállta	 a	 Krím-félszigetet,	 illetve	 támogatta	 Donyeck	 és	 Luhanszk	
kormányellenes	tüntetőit.	Ez	utóbbi,	ún.	szakadár	területen,	ahol	orosz	többségű	a	 lakosság,	2014	óta	fel-
fellángoló	 harcok	 folytak	 az	 ukrán	 hadsereg,	 illetve	 az	 orosz	 tüzérséggel	 és	 hivatásos	 orosz	 katonákkal	
támogatott	szakadárok	között.	E	harcok	összesen	kb.	13	000	áldozatot	követeltek	orosz	és	ukrán	részről.
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Harmadik állítás

Ukrajna	 1991-ben	 kimondta	 függetlenségét,	 a	 széthulló	 Szovjetunió	 utódja,	 Oroszország	 ezt	 elismerte.	
Az	 állam	 élén	 hol	 orosz,	 hol	 nyugati	 orientációjú	 elnökök	 váltották	 egymást.	 2019-ben	 választották	 meg	
törvényesen	és	demokratikusan	elnöknek	Zelenszkijt,	aki	nyugati	típusú	demokráciát	akar	építeni	Ukrajnában.

Negyedik állítás

Ukrajna	 1991	 óta	 szuverén	 ország,	 így	 rá	 is	 vonatkozik	 az	 1975-ben	 a	 Szovjetunió	 által	 is	 aláírt	 Helsinki	
záróokmány,	 amelynek	 egyik	 fő	 gondolata	 a	 “szuverén	 egyenlőség”.	 Minden	 állam	 joga,	 hogy	 “nemzetközi	
szervezetekhez	tartozzanak	vagy	sem,	(...)	résztvevői	legyenek	szövetségi	rendszereknek	vagy	nem...”	Tehát	
minden	 független	 állam	 joga,	 hogy	 eldöntse,	 milyen	 szervezetekhez	 csatlakozik.	 Putyin	 elnök	 leginkább	
azt	 érezte	 veszélyesnek,	 hogy	 szomszédságában	 van	 egy	 ellen-Oroszország,	 mert	 Ukrajna	 nyugati	 típusú	
demokráciát	 kíván	 létrehozni,	 s	 az	 orosz	 elnök	 úgy	 gondolta,	 nem	 lenne	 szerencsés,	 ha	 a	 diktatórikus	
módszerekkel	kormányzott	Oroszország	lakosai	mintának	tekintenék	azt,	s	véget	vetnének	az	ő	uralmának.	

Amikor	ezt	írom,	5.	napja	tart	a	háború.	Európában	1945	után	nem	volt	ilyen	mérvű	fegyveres	konfliktus.	
A	 háború	 alakulása,	 az	 orosz	 agresszor	 további	 sorsa	 meghatározó	 lesz	 a	 jövőre	 nézve.	 Ha	 nem	 sikerül	
Oroszországot	megfékezni,	más	országok	is	azt	gondolhatják,	a	helyi	konfliktusoknak	megengedhető	kezelési	
módja	az	orosz	példa.	A	nyugati	hatalmaknak	most	óriási	a	felelőssége.

                                                                                                  
Felhasznált	irodalom:	
Anne	Applebaum:	Vörös	éhínség.	Sztálin	háborúja	Ukrajna	ellen,	Európa,	Bp.,	2020

OKTV-pályamunkák 

Gimnáziumunk diákjai minden évben nagy számban jelentkeznek az ország legrangosabb versenyére, 
az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (OKTV). Így történt ez ebben a tanévben is: 14 tárgyból 153 
tanuló indult a versenyen. Közülük 9-en jutottak a döntőbe.

A	Dráma	OKTV	2.	fordulójában	pályamunkát	kell	készíteni	a	diákoknak.	Az	alábbiakban	két	diák	pályamunkáját	
közöljük.	

Halmos Adél, 11. D osztályos tanuló 14. helyezést ért el	(felkészítő:	Gilincsek	Tímea).	A	pályamunka	az	alábbi	
linken,	a	Pécsi	Janus	Pannonius	Gimnázium	Youtube	csatornáján	tekinthető	meg:	https://www.youtube.com/
watch?v=7CbvIZ6UZnQ

Varga András, 11. B osztályos tanuló 18. helyen végzett (felkészítő:	 Dr.	 Almásiné	 Balatinácz	 Éva).	 A	
pályamunka	 az	 alábbi	 linken,	 a	 Pécsi	 Janus	 Pannonius	 Gimnázium	 Youtube	 csatornáján	 tekinthető	 meg:	
https://www.youtube.com/watch?v=J1llmxuHdLA

Ugyancsak	 pályázatos	 tantárgy	 a	 földrajz,	 Kormány Péter (12. B) 14.  helyezett lett,	 pályamunkájának	
címe:	Lakóhelyem	és	környéke	térképi	ábrázolásának	és	településszerkezetének	fejlődése.	(Felkészítő	tanár:	
Szlovák-Baris	Katinka)

Kormány Péter: Lakóhelyem és környéke térképi 
ábrázolásának és településszerkezetének fejlődése 
(részlet) 

4.2. Az első térképek a városról
Ugyan	 Siklós	 már	 Magyarország	 első	 térképén,	 a	 XVI.	 század	 elején	 Lázár	 deák	 által	 elkészített	 Tabula	

Hungariae-n,	illetve	a	John	Speed	által	1626-ban	készített	Magyarország-térképen	is	szerepel,	az	első	olyan	
térkép,	amelyen	a	város	részletesebben	látszik,	az	az	I.	katonai	felmérés	során	készült	katonai	térkép	(1.	ábra).

A	 felmérés	 jelentősége	 abban	
áll,	 hogy	 ennek	 során	 készült	
első	 olyan,	 településszint	 alatti	
részletes	 térkép,	 amelyen	 utcák,	
települések	 területhatára,	 dűlők	 is	
láthatóak.	 A	 térkép	 méretaránya	
1:28.800.	 Jól	 látszódik	 rajta	 a	 város	
délnyugati	 részén	 fekvő	 vár	 és	 a	
délkeleten	 lévő	 templom,	 valamint	
az	 is,	 hogy	 alaprajzát	 tekintve	
jellegzetes	 halmazfalu	 volt.	 Ám	
a	 településszerkezete	 annyiban	
sajátos,	 hogy	 a	 vár	 nem	 Siklós	
központjában	található,	és		nem	azt	
körül	ölelve	találhatóak	a	házhelyek	
és	az	utcák.	A	templomokat	ezen	a	
térképen	 vörös	 kereszttel	 jelölték,	
ami	 a	 mai	 jelrendszerben	 kissé	
megtévesztő.	Az	egyes	telekhatárok	
nincsenek	jelölve,	mindössze	a	város	belső	területének	a	határa.	A	mai	térképekkel	ellentétben	a	domborzati	
viszonyok	 ábrázolása	 nem	 színfokozatosan	 vagy	 szintvonalakkal	 történt,	 hanem	 domborzatárnyékolással,	
ami	jól	tükrözi	a	felszíni	kiemelkedések	meredekségét	is.	Az	egyértelműen	látszik,	hogy	magassági	adatokat	
nem	 tüntettek	 fel,	 ami	 abból	 fakadt,	 hogy	 a	 felmérés	 során	 nem	 alkalmaztak	 magassági	 szintezést.	 A	
szőlőtermesztés	jelentősége	azonban	egyértelműen	leolvasható	a	dombokra	rajzolt	szőlőtőkékből,	amelyek	a	
környék	összes	felszíni	kiemelkedésén	jelen	vannak.	A	tájékozódást	segítik	még	a	térképen	ábrázolt	keresztek	
is,	amelyek	ma	is		és	kedvelt	pihenőhelyek	a	turisták	körében.

4.3. Siklós a XIX. század közepén
A	következő	katonai	felmérést	1819	és	1869	közt	végezték	el,	innen	maradt	fenn	a	következő	térkép	Siklósról	

(2.	ábra).

A	 térkép	 méretaránya	 megegyezik	 elődjével,	 de	 egyértelműen	 kivehetők	 az	 eltelt	 időszakban	 történt	
előrelepések	a	térképábrázolás	terén.	Sokkal	pontosabban	látszódnak	a	házhelyek,	illetve	ezen	a	térképen	
már	 több	 helyen	 is	 jelölve	 vannak	 a	 telekhatárok	 a	 városon	 belül.	 Az	 azonos	 méretarány	 ellenére	 is	 jóval	

1. ábra: Siklós az 1780-as években
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-hungary

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)
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részletesebb	ez	a	térkép,	így	sokkal	
pontosabb	 képet	 kaphatunk	
a	 város	 akkori	 felépítéséről.	
Így	 pontosan	 kivehető,	 hogy	 a	
klasszikus	 esetben	 a	 település	
központjában	 található	
főtér	 itt	 a	 természetföldrajzi	
adottságokhoz	 alkalmazkodva	
szinte	 a	 településhatáron	
található.	 A	 leglátványosabban	 a	
temető	 ábrázolása	 javult,	 hiszen	
a	 sírokat	 szimbolizáló	 keresztek	
egyértelművé	 teszik	 a	 mai	
emberek	 számára	 is	 a	 terület	
funkcióját.	 A	 város	 szerkezetében	

ekkoriban	nem	történt	nagy	változás,	mindössze	az	észak	felé	haladó	utak	mentén	épültek	új	házak.	A	két	
felmérés	 között	 eltelt	 időben	 viszont	 megépült	 a	 Harkány	 felé	 (nyugat	 felé)	 vezető	 út,	 amely	 máig	 a	 fő	
összeköttetést	 jelenti	 a	 két	 város	 között.	 Mivel	 ez	 idő	 tájt	 a	 gazdaság	 legmeghatározóbb	 ága	 a	 borászat	
volt,	ezért	a	közelben	található,	később	a	városhoz	csatolt	településrész	pincesorának	ábrázolása	különösen	
fontos.	(3.	ábra).

2. ábra: Siklós a XIX: század közepén
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-hungary (utolsó 

letöltés dátuma: 2022. január 25.)

3. ábra: Máriagyűd a második katonai felmérés térképén
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-hungary 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

4.4. Az első kataszteri térkép

1849-ben	Ferenc	József	kataszteri	felmérést	rendelt	el	Magyarországon,	amelynek	elsődleges	célja	adatok	
gyűjtése	volt	a	földadó	mértékének	megállapításához,	így	az	elkövetkező	időszakban	elkészült	az	első	ilyen	
jellegű	térkép	az	országról.	A	kataszteri	térkép	a	Föld	fizikai	felszínén	található,	az	ingatlan-nyilvántartáshoz,	
ingatlan-adózáshoz	kapcsolódó	természetes	és	mesterséges	tereptárgyakat,	valamint	országok,	települések,	
földrészletek	határvonalait	1:500-1:4000	méretarányban	tartalmazó	térkép.	Magyarország	kataszteri	térképe	
1:2880	 méretarányú	 lett.	 A	 felméréseket	 Siklósról	 1866-ban	 végezték,	 azaz	 a	 második	 katonai	 felméréssel	
körülbelül	 egy	 időben.	 A	 térkép	 funkciójából	 és	 méretarányából	 adódóan	 sokkal	 részletesebb	 képet	 ad	 a	
város	korabeli	állapotáról,	mint	az	eddig	elemzett	katonai	térképek.	(4.	ábra)	Bár	a	térkép	tájolása	egy	kissé	

eltér	 a	 katonai	 térképekétől,	
da	 a	 halmazfalu	 jelleg	 itt	 is	 jól	
látható,	 mint	 ahogy	 a	 város	
közvetlen	 közelében	 található	
szőlőművelési	 célra	 hasznosított	
külterületi	 ingatlanok	 is. 

Szerepelnek	 rajta	 az	 utcanevek,	
amelyek	 a	 maiakkal	 ellentétben	
vagy	 irányuk	 (Pécsi	 út,	 Hegy	
utcza)	vagy	egyéb	tulajdonságuk	
(Hosszú	 utcza)	 alapján	 kapták	
nevüket.	Természetesen	a	térkép	
jellegéből	 fakadóan	 a	 helyrajzi	
számok	 is	 szerepelnek	 minden	
egyes	 telken.	 Vallásföldrajzi	
szempontból	pedig	az	is	érdekes,	
hogy	ezen	a	térképen	van	először	vallás	szerint	megkülönböztetve	a	városban	található	templomok	ábrázolása.	
(5.	ábra)

4. ábra: Siklós első kataszteri térképe (1866)
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

5. ábra: Siklós egyházi épületei (1866)
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.) 

református templom ortodox templom

katolikus templom zsinagóga

4.5. Siklós 1914-ben

Az	 1914-ben	 kiadott	 közigazgatási	 térkép	 (6.	 ábra)	 nem	 szolgál	 sok	 új	 információval	 településfejlődési	
szempontból,	 hiszen	 a	 közigazgatási	 térképek	 mindössze	 a	 megyéket,	 a	 településeket,	 a	 fontosabb	
útvonalakat	és	a	vasútvonalakat	ábrázolják.	Ugyanakkor	közlekedésföldrajzi	szempontból	található	rajta	egy	
kulcsfontosságú	fejlesztés,	hiszen	1910.	 július	31-én	átadták	a	forgalomnak	a	62-es	vonalszámú	vasútvonal	
Pélmonostor	és	Siklós	közötti	29,8	km	hosszú	szakaszát,	majd	1912.	november	6-án	az	útvonal	folytatásaként	
átadták	 a	 Siklós	 és	 Középrigóc	 közti	 74,1	 km	 hosszú	 szakaszt	 is.	 A	 vasútvonal	 átadása	 az	 előzetes	 tervek	
szerint	fellendíthette	volna	a	siklósi	márványbányászatot,	hiszen	ez	megkönnyítette	volna	a	szállítást,	de	ez	
a	két	év	múlva	kezdődő	világháború	miatt	nem	teljesült.
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6. ábra: Siklósnak és környékének közigazgatási térképe 1914-ből
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/hungary1914

 (utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

7. ábra: A 62-es számú (Barcs-Villány-) vasútvonal
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/hungary1914 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

4.6. Siklós 1941-ben

Az	 Osztrák-Magyar	 Monarchia	
felbomlása	 után	 a	 független	
Magyarországon	 az	 első	 katonai	
felméréseket	 1941-ben	 tartották.	
Az	 ez	 alapján	 készített	 térkép	
segítségével	már	pontosabb	képet	
kaphatunk	 	 Siklós	 fejlődéséről	
és	 a	 körülötte	 végbemenő	
közlekedésfejlesztésről	is.	
(8.	ábra)

8. ábra: Siklós az 1941-es katonai térképen
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/hungary1941

 (utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

A	 térképről	 leolvasható,	 hogy	 építettek	 egy	 vasútállomást	 a	 település	 szélén,	 illetve	 létrehoztak	 egy-
egy	 megállót	 az	 akkori	 szőlőknél	 és	 az	 időközben	 hivatalosan	 is	 Máriagyűdre	 keresztelt	 településen.	 A	
tájékozódást	 megkönnyítendő	 rendkívül	 gyakori	 a	 magassági	 pontok	 jelzése	 is.	 A	 térképen	 új	 jelölések	 is	
találhatóak:	látható	rajta	két,	ekkortájt	még	működő	téglagyár	(Tgy.),	a	két	gőzzel	hajtott	műmalom	(Mm.)	és	
a	vár	is,	amelyet	kastélyként	jelenítettek	meg	(Kst.).	A	téglagyárak	és	a	malmok	a	településhatáron	álltak,	
ami	azok	területi	igényéből	fakadt,	azaz	meglehetősen	jól	elkülöníthető	a	város	lakóhely-	és	munkahelyöve.	
A	 várnak	 természetesen	 már	 nem	 maradt	 védelmi	 funkciója	 a	 XX.	 századra,	 viszont	 Siklós	 legjelentősebb	
idegenforgalmi	nevezetessége	lett,	amihez	nagyban	hozzájárult	az	is,	hogy	1929-ben	műemlékké	nyilvánították.	
A	látogatásához	viszont	az	utolsó	tulajdonos,	Benyovszky	Móric	gróf	engedélyére	volt	szükség,	akinek	halála	
után	özvegye	eladta	a	várat	a	Magyar	Honvédségnek.

A	két	utolsó	katonai	térkép	elkészítése	között	eltelt	szűk	nyolc	évtized	alatt	természetesen	a	város	az	eddig	
leírtakon	túl	 is	fejlődött.	Minden	irányban	növekedett	a	város	területe,	hiszen	ez	idő	alatt	a	Magyarország	
második	népesedési	ciklusba	került,	így	a	népességszám	nagyjából	35	%-kal	nőtt	(kb.	5000	főről	6768	főre)
(Forrás:	http://nepesseg.com/baranya/siklos	(utolsó	letöltés	dátuma:	2022.	január	25.)	,	ami	azt	eredményezte,	
hogy	 a	 város	 belterülete	 is	 kiterjedtebbé	 vált.	 A	 legjelentősebb	 építkezések	 a	 vasúthoz	 közelebbi	 oldalon	
történtek,	ami	mutatja	a	vasút	településfejlesztésben	betöltött	fontos	szerepét	a	XX.	század	első	felében.

4.7. Az első műholdas felvételek a településről 

A	 második	 világháború	 után	 az	 Amerikai	 Egyesült	
Államok	 és	 a	 Szovjetunió	 között	 folyó	 hidegháború	
időszakában	 rengeteg	 technológiai	 fejlesztés	 jött	
létre,	ezek	közé	tartoznak	a	műholdak	is.	A	műholdak	
olyan	 mesterséges	 égitestek,	 amelyek	 egy	 másik	
égitest	 körül	 keringenek.	 Az	 űr	 meghódításáért	
folyó	 verseny	 (space	 race)	 eredményeként	 hozták	
őket	 létre.	 Magyarországról	 az	 első	 űrfelvételeket	
egy	 amerikai	 KH-2	 CORONA	 típusú	 felderítő	 műhold	
készítette	 1960-ban.	 A	 műhold	 egy	 speciálisan	 erre	
a	 célra	 készült	 kamerával	 rögzítette	 a	 területeket,	
majd	 exponálta	 a	 felvételeket,	 és	 egy	 ejtőernyő	
segítségével	egy	kapszulában	kidobta	őket,	amit	vagy	
egy	repülő	segítségével	elkaptak,	vagy	amennyiben	
beesett	a	vízbe,	két	napon	belül	kihalászták.

Mivel	ebben	az	időszakban	nem	készült	jelentősebb	térképészeti	felmérés	a	város	területén,	illetve	annak	
környezetében,	 ezért	 a	 településfejlődés	 következő	 szakaszának	 vizsgálatát	 nagyban	 megkönnyíti	 az	 első	
műhold	alapú	térkép.	(9.	ábra)	A	kép	fekete-fehér,	de	így	is	óriási	előrelépést	jelent	az	eddigi	térképekhez	
képest.	Jól	látható,	hogy	a	település	alaprajza	bővült,	ám	érdekes	módon	a	vár	körülötti	területek	beépítése	
továbbra	sem	történt	meg.	A	hagyományos	halmazfal-szerkezet	ugyanakkor	átalakuló	képet	mutat,	ugyanis	jól	
láthatóak	a	tervezett	városfejlesztés	keretén	belül	kijelölt	új	utcák,	elsősorban	az	északi	területen.	A	szocialista	
várostervezés	nyomait	legjobban	a	frissen	megépült	panelháztömbök	(az	ábrán	piros	színnel	jelölve)	mutatják,	
valamint	a	határmenti	jellegből	és	az	akkori	politikai	helyzetből	adódóan	az	északnyugati	településrészben	
megépült	 határőrlaktanya	 reprezentálja.	 A	 vasút	 menti	 területek	 szinte	 teljesen	 beépítettsége	 bizonyítja,	
hogy	a	városba	áramlás	továbbra	is	folyamatos	volt,	és	a	lakónépesség	aránya	nem	csökkent.	A	városhatár	
közelében	helyet	kapó	sportpálya,	illetve	kisebb	ipari	termelő	területek	a	klasszikus	településfejlődés	tipikus	
példáját	mutatják.

9. ábra: Az első űrből készült felvétel Siklósról (1960)
Forrás: https://maps.arcanum.com/hu/map/corona-hungary 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)
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4.8. Siklós 2000-ben

A	 következő	 várostérképet	 2000-ben	 készítették	 Siklósról.	 Jellegéből	 adódóan	 ezen	 a	 térképen	 más	
információk	váltak	hangsúlyossá,	mint	egy	katonai	vagy	egy	kataszteri	térképen.	Méretaránya	1:10.000.	Az	
ilyen	 jellegű	 tematikus	 térképeket	 leginkább	 turistáknak	 készítik,	 akiknek	 a	 városon	 belüli	 tájékozódáshoz,	
illetve	a	kirándulási,	kikapcsolódási	lehetőségek	megismeréséhez	van	rá	szükségük.	Ennek	érdekében	ezen	
a	térképen	(10.	ábra)	is	szerepel	egy	utcanévjegyzék,		kirándulási	lehetőségek,	valamint	található	rajta	egy	
kisebb	méretarányú	térkép	Siklósról	és	környékéről.	A	sok	idelátogató	német	turista	miatt	a	fejlécek	németül	
is	szerepelnek,	ami	utal	nem	csak	a	belföldi,	de	a	nemzetközi	idegenforgalom	szerepének	növekedésére	is.	A	
térkép	mindezeken	túl	lehetőséget	ad	arra	is,	hogy	a	város	településszerkezetében	bekövetkező	változásokat	
megvizsgáljuk.	Siklóstól	északra	látható	az	újonnan	átadott	elkerülő	út,	amely	nagyban	csökkenti	az	átmenő	
forgalmat	a	településen,	ez	által	nem	csak	a	légszennyezettség	csökkent	érezhetően,	de	gyorsabbá	vált	a	
Siklós	környéki	közlekedést	is.	A	város	nyugati	részén	a	laktanyától	délre	–	a	vasút	másik	felén	–	sakktábla	
alaprajzú	családi	házas	lakóterület	jött	létre	a	külső	lakóövben.	Az	ilyen	típusú	fejlesztések	nagyon	gyakoriak,	
hiszen	a	beépítésre	szánt	területek	infrastruktúrával	történő	ellátása	a	szabályos	alaprajzú	telkek	esetében	
a	legegyszerűbb	és	leggyorsabb.

A	 színes	 ábrázolásnak	 köszönhetően	
könnyen	 leolvashatóak	 az	 ipari	 jellegű	
területek,	 melyek	 kivétel	 nélkül	 a	
külső	 munkahelyövben	 találhatóak.	
Elhelyezkedésüknek	 fő	 oka	 a	 nagy	
alapterületük,	 amely	 miatt	 a	 város	
belső	 részén	 nem	 lenne	 elég	 hely	
számukra,	 de	 ezen	 kívül	 közlekedési	
szempontból	 is	 előnyösebb	 a	 külvárosi	
elhelyezkedés,	 hiszen	 a	 teherszállító	
járművekkel	 nehézkes	 lenne	 a	
szűkebb	 belvárosi	 utcákon	 közlekedni.

10. ábra: Siklós 2000-ben
Forrás: https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/37943/view

 (utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

4.9. Siklós 2022-ben

A	 XX.	 század	 második	 felében,	 valamint	 a	 XXI.	 században	 az	 infokommunikációs	 technológia	 egyre	

szélesebb	 körű	 elterjedésével	 rohamos	 fejlődésnek	 indult	 a	 digitális	 kartográfia,	 ami	 részletességéből	

fakadóan	 jelentősen	 megkönnyíti	 a	 területelemzést.	 Ezt	 a	 fejlődést	 használja	 a	 Google	 Maps	 szolgáltatás,	

amely	 2005	 óta	 működik.	 Népszerűségét	 főként	 a	 könnyű	 elérhetőségnek	 és	 felhasználásnak,	 valamint	 a	

rajta	megtalálható	hatalmas	mennyiségű	adatnak	köszönheti.	Segítségével	egyszerre	tanulmányozható	egy	

település	közigazgatási	és	domborzati	szempontból,	ugyanakkor	mégsem	tekinthető	klasszikus	értelemben	

vett	térképnek,	mert	nincs	jelrendszere,	nem	tartalmazza	a	kicsinyítés	mértékét,	tehát	nem	felel	meg	a	térkép	

kritériumának,	ugyanakkor	a	valós	idejű	forgalmi	adatok	azonnali	reflexióra	adnak	lehetőséget.	A	szolgáltatás	

érdekessége,	hogy	műholdas	nézet	is	elérhető	a	programban,	ehhez	az	adatokat	azonban	nem	műholdakkal	

gyűjtik,	hanem	alacsonyan	(240-460	m)	szálló	repülőgépekről	készítenek	magas	felbontású	fényképeket.

Annak	 ellenére,	 hogy	 a	 Google	 Maps	
itt	 bemutatott	 felvételei	 a	 szó	 szoros	
értelmében	 vett	 térképi	 megjelenítésre	
nem	alkalmasak,	mégis	nagy	segítséget	
nyújtanak	 a	 településen	 és	 környékén	
végbement	 változások	 vizsgálatában	
(11.	 ábra).	 Az	 ezredfordulót	 követő	
22	 év	 legfontosabb	 fejlesztései	
Siklóson	 a	 kiskereskedelmi	 üzletláncok	
megjelenéséhez	 és	 új	 lakónegyed	
kiépítéséhez	 kapcsolódnak	 (12.	 ábra).	
Településfejlődési	 oldalról	 vizsgálva	
elmondható,	 hogy	 ezek	 az	 üzletláncok	
a	 városközponttól	 távolabb,	 a	 külső	
lakóöv	 közvetlen	 környezetében	 jöttek	
létre,	 ami	 a	 beépíthetőséggel	 és	 a	
profitorientációval	 magyarázható,	 azaz	
a	 komparatív	 előnyök	 elve	 kistelepülési	
szinten	 is	 érvényesülni	 látszik.

A	 modern	 településfejlesztés	 jegyében	 épült	 az	 új	 lakónegyed,	 amely	 rendkívül	 előnyös	 környezetben	
helyezkedik	 el,	 hiszen	 a	 közelben	 található	 három	 élelmiszerüzlet,	 a	 város	 legjelentősebb	 üzemanyag-
töltőállomása	 és	 autóbuszállomása	 is.	 A	 közigazgatásilag	 Siklós	 részét	 képező	 Máriagyűdön	 a	 XX.	 század	
második	 felében	 beépített	 lakóterületek	 nagyságának	 növekedése	 a	 relatív	 dekoncentrációról	 tehet	
tanúbizonyságot,	 ami	 a	 nagyvárosokban	 az	 agglomerációs	 területek	 gyarapodását	 és	 az	 elővárosok	
népességének	 növekedését	 jelenti.	 A	 kis	 népességszámú	 Siklós	 esetében	 nem	 lehet	 ilyen	 markáns	

11. ábra: Siklós 2022-ben
Forrás: https://www.google.com/maps/place/

Sikl%C3%B3s,+7800/@45.8495114,18.2608736,13z
 (utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

12. ábra: Kiskereskedelmi üzletláncok és új lakónegyed
Forrás: https://www.google.com/maps/place/Sikl%C3%B3s,+7800/@45.8495114,18.2608736,13z

 (utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)
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Az	északkeleti	városrészben	az	elavult	gyárak	helyén	több	közeli	pincészet	is	tárolóépületeket	hozott	létre,	
ezen	 kívül	 az	 elkerülő	 út	 mellett	 egy	 építőipari	 cég	 új	 telephelye	 épült,	 ami	 nagyrészt	 annak	 köszönhető,	
hogy	az	elkerülő	út	miatt	már	kamionnal	is	könnyen	megközelíthető	a	terület	(14.	ábra).	Az	út	jelentősége	
2007-ben	 fokozódott,	 ugyanis	 2007.	 március	 4-én	 leállították	 a	 vasúti	 forgalmat	 a	 62-es	 vasútvonalon,	
így	 az	 áruszállítás	 egyetlen	 módja	 a	 térségben	 a	 közúti	 szállítás	 maradt.	 A	 Harkányi	 út	 mentén	 épített	
bevásárlóközpontok	 helyválasztása	 is	 összefügg	 a	 gazdaságossági	 mutatókkal,	 mivel	 a	 Siklós	 és	 Harkány	
közti	egyetlen	közút	egész	nap	forgalmas,	illetve	mindkét	település	lakói	számára	könnyen	megközelíthető.

13. ábra: A máriagyűdi lakótelep
Forrás: https://www.google.com/maps/place/Sikl%C3%B3s,+7800/@45.8495114,18.2608736,13z 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

14. ábra: Ipari park és bevásárlóközpontok a külső munkahelyövben
Forrás: https://www.google.com/maps/place/Sikl%C3%B3s,+7800/@45.8495114,18.2608736,13z 

(utolsó letöltés dátuma: 2022. január 25.)

folyamatokról	beszélni,	azonban	a	város	lélekszámához	képest	jelentősnek	tekinthető	a	Máriagyűdre	költözők	
száma,	 annak	 ellenére,	 hogy	 új	 munkahelyek	 nem	 jöttek	 itt	 létre,	 így	 Máriagyűd	 ma	 főleg	 alvóvárosként	
funkcionál.	Az	újonnan	létrejött	lakóterületek	mérete	20,6	hektár,	amin	216	új	földrészlet	keletkezett,	ebből	
6	 új	 utca,	 10	 közterület	 és	 200	 új	 házhely	 (Forrás:	 	 BAMKH	 Földhivatali	 Főosztály	 Földhivatala)	 	 (13.	 ábra).
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Versenyeredmények

A	 2021/22.	 évi	 tanév	 versenyeredményeinek	 hosszú	 sorát	 az	 Országos	 Középiskolai	 Tanulmányi	 Verseny	
(OKTV)	és	az	Országos	Általános	iskolai	Tanulmányi	Verseny	(OÁTV)	helyezései	kezdik,	amelyeket	a	tanulmányi,	
művészeti	és	sportversenyek	eredményei	követnek	tantárgyak	szerint	rendezve.	

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 2021/22

Tantárgy Név Osztály Helyezés Felkészítő tanár

dráma Halmos	Adél 11.	D 14. Gilincsek	Tímea

dráma Varga	András 11.	B 18. Dr.	Almásiné	Balatinácz	Éva

földrajz Kormány	Péter 12.	B 14. Szlovák-Baris	Katinka

informatika II. kategória Kempf	Alex 12.	B 34. Ódor	Péter

magyar irodalom Balázs	Gergely 12.	D 26. Valusek	Andrea

matematika II. kategória Metzger	Ábris	András 12.	B 21. Dombi	Anna,	Meiszterics	Zoltánné

matematika III. kategória Kempf	Alex 12.	B 27. Dombi	Anna,	Meiszterics	Zoltánné

német nyelv II. kategória Mehring	Fruzsina 11.	C 24. Szalainé	Wéber	Mária

német nyelv II. kategória Werner	Boróka 12.	C 7. Bacskay	Beáta

angol nyelv I. kategória Bencze	Levente	László 11.	A 2.	fordulóba	jutott Molnár	Eszter

angol nyelv I. kategória Györei	Attila	Zsombor 11.	B 2.	fordulóba	jutott Dr.	Pálfiné	Huszár	Nóra

biológia II. kategória Kardos	Zsófia 12.	D 2.	fordulóba	jutott Kulcsár	László

fizika I. kategória Képiró	Árpád	Zsolt 11.	B 2.	fordulóba	jutott Juhász	László

földrajz Drávai	Szilveszter 11.	C 2.	fordulóba	jutott Szlovák	Szabolcs

kémia I. kategória Kovacsik	András 11.	D 2.	fordulóba	jutott Hegyiné	Király	Krisztina,	Dr.	Csóka	
Balázs

matematika II. kategória Képiró	Árpád	Zsolt 11.	B 2.	fordulóba	jutott Meiszterics	Zoltánné,	Misnics	Ildikó

matematika II. kategória Koczkás	Árpád 11.	D 2.	fordulóba	jutott Misnics	Ildikó

matematika II. kategória Müller	Péter 12.	B 2.	fordulóba	jutott Dombi	Anna,	Meiszterics	Zoltánné

matematika II. kategória Oláh	Gábor 12.	B 2.	fordulóba	jutott Dombi	Anna,	Meiszterics	Zoltánné

matematika II. kategória Süle	Zalán	Attila 12.	B 2.	fordulóba	jutott Dombi	Anna,	Meiszterics	Zoltánné

matematika II. kategória Takács Tamás 12.	B 2.	fordulóba	jutott Dombi	Anna,	Meiszterics	Zoltánné

történelem Kovács Tímea 11.	A 2.	fordulóba	jutott Perger	Attila,	Valusek	Andrea

Tantárgy Név Osztály Helyezés Felkészítő tanár

Angol nyelv Horváth	Eszter 7.	D 19. Kiss	Edit

Angol nyelv Tajti	Balázs 8.	D 7. Hám	Bernadett

Német nyelv Folkmann	Emese 7.C 12. Szalainé	Wéber	Mária

Német nyelv Fodor	Márton 7.D megyei	3. Szalainé	Wéber	Mária

Országos Általános iskolai Tanulmányi Verseny 2021/2022

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Megyei Szépkiejtési Verseny 
Marton	Dorina 11.	D 3. Gilincsek	Tímea
Regionális Kortárs Irodalmi Verseny 
Halmos	Adél 11.	D

döntőbe	
jutott 3. Gilincsek	TímeaSzieberth	Gréta 11.	D

Pallag	Luca 11.	D
Gajdácsi	Richárd 12.B

döntőbe	
jutott

nincs 
rangsor Radics	ÁgnesMüller	Péter 12.	B

Drávecz	Boróka 12.	B
Bolyai Anyanyelvi Verseny
Dömse	Janka,	
Jarjabka	Heléna,	Nagy	
Zalán,	Tóth	Szilárd

7.	cd 1. 18.
Dr.	Almásiné	

Balatinácz	Éva,	Kádár	
Edit

Németh	Anna,	
Novreczky	Csenge,	
Szerényi	Dóra,	
Szlovák-Baris	Balázs

7.c 2. Dr.	Almásiné	
Balatinácz	Éva

Marton	Míra,	Őss	
Hanna,	Szabó	Lilien 7.cd 3.

Dr.	Almásiné	
Balatinácz	Éva,	Radics	

Ágnes,	Sonzogniné	
Papp	Katinka

Csongrádi	Donát,	
Kardos	Lilla,	Perencz	
Dorián,	Tavi	Kristóf

8.d 1. 19.
Gilincsek	Tímea,	

Sonzogniné	Papp	
Katinka

Dőrfi	Eszter,	Jakab	
Zétény,	Ritz	András,	
Varga	Veronika

10.b 4. Dr.	Almásiné	
Balatinácz	Éva

Bircsák	Karina,	Jankó	
Richárd,	Pehr	Dóra,	
Rendes	Blanka

10.b 7. Dr.	Almásiné	
Balatinácz	Éva

Kormány	Péter,	Müller	
Péter,	Süle	Zalán 12.b 9. Radics	Ágnes

Aladics	Péter,	
Hárságyi	Tamara,	
Németh	Marcell,	Paizs	
Kamilla

9.d 10. Radics	Ágnes

29. Arany János Irodalmi Verseny

Paizs Katinka 10.	C bronz	minősítés Magyar	
munkaközösség

Simon	Boglára 10.	C 24. Magyar	
munkaközösség

Dráma OKTV
Halmos	Adél 11.	D 14. Gilincsek	Tímea

Varga	András 11.	B 18. Dr.	Almásiné	
Balatinácz	Éva

Irodalom OKTV
Balázs	Gergely 12.	D 26. Valusek	Andrea
XXV. Kárpát-medencei Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny
Nagy	Zsolt	Zalán 7.	C 11. Kádár	Edit
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MATEMATIKA
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Izsák Imre Gyula Komplex 
természettudományi verseny
Kempf	Alex

12.	B
6. Dombi	Anna,	

Meiszterics	Zoltánné,	
Ódor	PéterBodor	Bence 26.

Bolyai Matematika Csapatverseny
Pál	János

9.	C

1. 7. Dlusztus	Péter
Szarka	Regő
Maczonkai	Nóra	
Veronika 9.	D
Jauck	Péter
Györei	Attila	Zsombor

11.	B

3.	

Meiszterics	Zoltánné,	
Misnics	IldikóLágy	Kornél

Simon	Ádám Meiszterics	Zoltánné
Szabó	Zalán	Máté

Meiszterics	Zoltánné,	
Misnics	Ildikó

Barta	Zsófia	Panna

4.
Burján	Zita

Böhm	Hanna 11.	D Misnics	Ildikó

Pongrácz	Karolina 11.	B Meiszterics	Zoltánné,	
Misnics	Ildikó

Holczer	Ákos

12.	B 3. Dombi	Anna,	
Meiszterics	Zoltánné

Kempf	Alex
Metzger	Ábris
Takács Tamás
Fejér Lipót Matematika Verseny

Képiró	Árpád	Zsolt 11.	B 2. Meiszterics	Zoltánné,	
Misnics	Ildikó

Koczkás	Árpád
11.	D

4.
Misnics	Ildikó

Böhm	Hanna 5.

Pongrácz	Karolina 11.	B 6. Meiszterics	Zoltánné,	
Misnics	Ildikó

Kempf	Alex

12.	B

1.

Dombi	Anna,	
Meiszterics	Zoltánné

Oláh	Gábor 3.
Metzger	Ábris 4.
Takács Tamás 6.
Dürer verseny E kategória 
(csapatverseny)
Kovács	Anna 11.	B

6.
Dombi	Anna,	

Meiszterics	Zoltánné,	
Misnics	Ildikó

Kempf	Alex
12.	B

Metzger	Ábris
EOES  Europian Olympiad of 
Experimental Sciences országos 
selejtező

Csóka	Péter	
10.C

4. Lányi	Veronika-Juhász	
László-Hegyiné	Király	

Krisztina-Dr.	Csóka	
BalázsSchäffer	Donát 8.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Nagy	Zsolt	Zalán 7.	C 4.

Nagy	HajnalkaPolgár	Antónia
11.	D

6.
Kovacsik	András 7.
Matematika OKTV - II- kategória

Metzger	Ábris	András 12.	B 21. Dombi	Anna,	
Meiszterics	Zoltánné

Matematika OKTV - III. kategória

Kempf	Alex 12.	B 27. Dombi	Anna,	
Meiszterics	Zoltánné

MATEMATIKA
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
10.évf.csapatverseny

1.

11.évf.csapatverseny
12.évf.csapatverseny
7.évf.csapatverseny
8.évf.csapatverseny
9.évf.csapatverseny

Balatoni	Anna	Gréta 7.D 8. Lányi	Veronika	-	
Misnics	Ildikó

Blankó	Tamás 10.D 15. Lányi	Veronika

Csóka Máté 7.C
16.

Lányi	Veronika	-	
Misnics	Ildikó

Csóka	Péter	 10.C Lányi	Veronika

Jauck	Julianna 7.C döntőbe	
jutott 2. Lányi	Veronika	-	

Misnics	Ildikó

Kardos	Lilla 8.D 5. Dlusztus	Péter-Lehőcz	
Mária

Kempf	Alex 12.B 1. 3. Meiszterics	Zoltánné-
Dombi	Anna

Koczkás	Árpád 11.D 2. Misnics	Ildikó

Kovács	Anna 11.B 3. Meiszterics	Zoltánné-
Misnics	Ildikó

Kovács Hanna 8.C döntőbe	
jutott 1. Dlusztus	Péter-Lehőcz	

Mária
Kresz	Tamás	 10.C 10. Lányi	Veronika
Kürtösi	Péter 9.C

4.
Meiszterics	Zoltánné

Metzger	Ábris 12.B Meiszterics	Zoltánné-
Dombi	AnnaMüller	Péter 12.B 5.

Nagy	Zalán 7.C 4. Nagy	Hajnalka
Papp	Miklós 10.C 6. Lányi	Veronika

Páter	Péter 9.B 2. Dlusztus	Péter-Lehőcz	
Mária

Polgár	Antónia 11.D 6. Nagy	Hajnalka

Rendes	Blanka 10.B 4. Meiszterics	Zoltánné-
Lehőcz	Mária

Schäffer	Donát 10.C 2. 24. Lányi	Veronika

Süle	Zalán	Attila 12.B
6.

Meiszterics	Zoltánné-
Dombi	Anna

Szarka	Regő 9.C Dlusztus	Péter

Takács Tamás 12.B 3. Meiszterics	Zoltánné-
Dombi	Anna

Nemzetközi Kenguru 
Matematikaverseny 
Szarka	Regő 9.C 13 Dlusztus	Péter
Koczkás	Árpád 11.D 15 Misnics	Ildikó

Kempf	Alex 12.B 5 Meiszterics	Zoltánné,	
Dombi	Anna

Arany Dániel Matematikai 
Tanulóverseny
Szarka	Regő 9.	C 13. Dlusztus	Péter
Schäffer	Donát 10.	C 1. Lányi	Veronika
Zipernowsky Matematikai Kupa 
Schäffer	Donát

10.C
1.

Lányi	Veronika
Csóka	Péter 3.	
Kalmár László Matematikaverseny
Balatoni	Anna 7.D

3. Misnics	Ildikó-Lányi	
VeronikaCsóka Máté 7.C

 V
ER

SE
NY

ER
ED

M
ÉN

YE
K

Elismerések	»Elismerések	» «	Versenyeredmények«	Versenyeredmények 193192



MATEMATIKA
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Medve Szabadtéri Matematika 
csapatverseny
Kempf	Alex

12.	B	 1. 4.	 Meiszterics	Zoltánné	-	
Dombi	AnnaOláh	Gábor

Metzger	Ábris
Ritz	András

10.	B

5. Meiszterics	Zoltánné	-	
Lehőcz	MáriaRendes	Blnaka

Illés	Ágnes
Barabás	Benedek

14.
Meiszterics	Zoltánné	

-	Lehőcz	Mária	-	
Dlusztus	Péter

Fertály	Dávid
Jankó	Richárd
Balla	Sebestyén

9.	C 15.

Meiszterics	Zoltánné	-	
Dlusztus	Péter

Varga	András
Kürtösi	Péter
Békási	Dóra

9.	A
Ágotai	Petra
Hervai	Hanna 9.	C
Kormány	Tímea

9.	A Dombi	Anna
Szerényi	Kata

TÖRTÉNELEM
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Gloria Victis Kárpát-medencei 
Történelmi Vetélkedő 
Béri	Márk

10.	B 9. Herner	Mihály
Dukics	Levente
Ifjú Tudósok Versenye - történelem
Tóth	László 12.	A 5. Lehőcz	Róbert
4 for Europe                                                     
Európai Uniós Vetélkedő
Mehring	Fruzsina 11.	C

3. Herner	Mihály
Marton	Dorina

11.	DPolgár	Antónia
Pothorszki	Daniella
Kosáry Domokos Történelemverseny
Paizs Katinka 10.	C 9. Lőrincz-Götzer	Zsófia
Kanta-Györkő	
Domonkos	 9.	A 15.

Herner	Mihály
Pápai	Barabás 8.	C 17.
Nagy	Zsolt	Zalán 7.	C 6. Valusek	Andrea
Savaria történelem verseny

Paizs Katinka 10.	C
regionális	
fordulóba	

jutott
Lőrincz-Götzer	Zsófia

Savaria Országos Történelem 
Verseny
Kanta-Györkő	
Domonkos 9.	A 1.

Herner	MihályNémeth	Marcell 9.	D 2.
Dukics	Levente 10.	B 2.
Ránki György Regionális 
Történelemverseny
Dávid	Zsófia

11.	A
3.

Perger	Attila
Buzás	Dominik 5.

NÉMET NYELV
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny
Mehring	Fruzsina 11.	C 24. Szalainé	Wéber	Mária
Werner	Boróka 12.	C 7. Bacskay	Beáta
Országos Általános iskolai 
Tanulmányi Verseny
Folkmann	Emese 7.C 1. 12.

Szalainé	Wéber	Mária
Fodor	Márton 7.D 3.
4 for Europe                                                     
Európai Uniós Vetélkedő
Mészáros	Enikő

8.	C 6.

Házenauer	Vivien

Maros	Angyal
Emich	András

8.	D 14.
Ember	Olivér
Kasza	Zsombor
Máthé	Ferenc
Horváth	Dávid

8.	C
17.

Töttő	Bálint
Fejes	Adrián
Ritzl	Paul 8.	D
Spichst du Deutsch? Német nyelvi 
verseny
Wolf	Tamás 11.	A 5. Kádár	Edit
ECL Országos Német nyelvi Verseny - 
C1-es kategória
Szanyi	Miklós 10.	A 1. Mohari	Mónika
Német nyelv OKTV 
Mehring	Fruzsina 11.	C 24. Szalainé	Wéber	Mária
Werner	Boróka 12.	C 7. Bacskay	Beáta

ANGOL NYELV
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVI 
VERSENY (POK)

Tajti Jázmin Tímea 10.	A
megyei	

döntőbe	
jutott

Darázs	Ágnes

ON-LION
Sárdy	Lilian 9.	D 18.
Országos Általános iskolai 
Tanulmányi Verseny
Horváth	Eszter 7.	D 19. Kiss	Edit
Tajti	Balázs 8.	D 7. Hám	Bernadett

FRANCIA NYELV
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Regionális újlatin/latin és orosz 
nyelvi kiejtési verseny

Lipcsik	Levente 9.	C különdíj Sonzogniné	Papp	
Katinka
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FÖLDRAJZ
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos Nemzetközi

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny
Beke	Dániel 5. Lehőcz	Róbert
Földgömb Nemzetközi Földrajverseny 

Dávid	Zsófia 11.	A
6.	

Szlovák-Baris	
Katinka,	Szlovák	

SzabolcsKormány	Péter 12.	B

Jakucs László Nemzetközi 
Földrajzverseny
Péntek	Virág

10.	D
12. Lehőcz	Róbert

Závodi	Eszter
Földrajz OKTV

Kormány	Péter 12.	B 14. Szlovák-Baris	
Katinka

IGEO országos angol nyelvű 
földrajzverseny

Drávai	Szilveszter 11.	C 9. Szlovák-Baris	
Katinka

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-
Földtan Verseny

Szlovák-Baris	Balázs 7.	C 3.
Szlovák-Baris	

Katinka,	Herner	
Mihály

Csima	Nedda

7.	D

6.

Szlovák-Baris	
Katinka

Nagy-Kovács	Hanna 5.
Papp	Nikolett 3.
Streitmann	Panna 7.
Sörös	Eszter 4.
Szabó	Péter 12.
POK megyei angol verseny
Schneider	Bálint 9.	B 1. Szlovák-Baris	

KatinkaPál	János 9.	C 6.

BIOLÓGIA
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

XIV. Fodor József Országos Biológia 
Verseny
Ujvári	Karolina 9.C

12.
Dr.	Csóka	BalázsDénes	Krisztina

9.D
Szeremlei	Réka	Panka

18.
Tajti Jázmin 10.A Fülöp	Dóra
Machlik	Míra 9.C 33.

Dr.	Csóka	Balázs
Pozsonyi	Vanda

9.D
39.

Paizs	Kamilla

Sárdy	Lilian 47.
Varga	Veronika 10.B 58. Fülöp	Dóra

Szücs-Kathreiner	Dóra 9.D 59.
Dr.	Csóka	Balázs

Nagy	Katalin 9.C 79.

Jakab	Zétény
10.B Fülöp	Dóra

Lehőcz	Judit

FIZIKA
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Mikola Sándor Országos 
Tehetségkutató Fizikaverseny
Arató	Attila 9.D

2.	
fordulóba	

jutott

5.
Lehőcz	Mária

Páter	Péter 9.B
Igrinyi	Zalán

9.C Dombi	AnnaKürtösi	Péter
Pál	János

Schäffer	Donát
10.C

2. 5. Lányi	Veronika	
-	Juhász	László	-	
Gyöngy	AndrásCsóka	Péter 4. 10.

Krajczár	Dávid 10:B 2.	
fordulóba	

jutott

5. Juhász	László

Uszkay	Balázs 10.D Lehőcz	Mária	-	Gyöngy	
András

KÉMIA
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

EOES 2022 kémia válogatóverseny

Csóka	Péter 10.	C 13.
Dr.	Csóka	Balázs,	

Hegyiné	Király	
Krisztina

Nemzetközi Internetes Tanulmányi 
Verseny Kémiából

Kürtösi	Péter 9.	C 10. Hegyiné	Király	
Krisztina

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
döntőbe/
fordulóba 

jutott

Helyezés
Felkészítő tanár

Városi Megyei Területi Regionális Országos

Izsák Imre Gyula Komplex 
természettudományi verseny
Kempf	Alex

12.	B
6. Dombi	Anna,	

Meiszterics	Zoltánné,	
Ódor	PéterBodor	Bence 26.

Izsák Imre Gyula Komplex 
természettudományi verseny

Dömös	Hédi,	Kovács	
Hanna,	Mucsi	Zsófia,	
Sáska	Julianna		

8.o.	 1. 7.

dr.	Csóka	Balázs,	
Gyöngy	András,	
Hegyiné	Király	

Krisztina,	Lehőcz	
Róbert

Baksics	Dániel,	
Horváth	Dávid,	Kis	
Bence	Gyula,	Pápai	
Barabás	

	8.o.    2.

dr.	Csóka	Balázs,	
Gyöngy	András,	
Hegyiné	Király	

Krisztina,	Herner	
Mihály

Csóka	Máté,	Nagy	
Zalán,	Pap	Bálint,	
Szlovák-Baris	Balázs		

7.o.  3.

Gyöngy	András,	
Hegyiné	Király	

Krisztina,	Herner	
Mihály,	Tóthné	Lang	

Éva

Gerst	Rita,	Jarjabka	
Heléna,	Nagy-Kovács	
Hanna,	Szabó	Lilien

7.o. 6.

Gyöngy	András,	
Hegyiné	Király	

Krisztina,	Szlovák-Baris	
Katinka	Tóthné	Lang	

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

Kempf Alex, 12. B osztályos tanuló 
akinek	már	önálló	kutatási	eredménye,	saját	matematikai	tétele	van,	
matematika	és	informatika	versenyeken	elért	kiváló	eredményeiért,	
énekkari	tevékenységéért.

Kormány Péter, 12. B osztályos tanuló 
négy	éven	át	végzett	kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	kiemelkedő	
földrajz	versenyeredményeiért,	zenei	tevékenységéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Metzger Ábris András, 12. B osztályos tanuló  
kiemelkedő	matematika	és	kémia	versenyeredményeiért.

Holczer Ákos, 12. B osztályos tanuló 
kimagasló	matematika	versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	sportban	elért	eredményeiért.

A 2021/2022. évi tanévben Janus-díjban részesültek:

Takács Tamás, 12. B osztályos tanuló 
négy	éven	át	végzett	kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	kiemelkedő	
matematika	versenyeredményeiért,	példamutató	magatartásáért,	
szorgalmáért.

A díjazott tanulók a ballagási ünnepélyen vették át a Janus-díjat a Barbakán-kertben. 

Tóth Gergő, 12. C osztályos tanuló 
hat	éven	át	tartó	kiemelkedő	tanulmányi	eredményéért,	az	iskola	
közösségéért	végzett	munkájáért,	német	nyelvi	versenyeredményeiért.

Holczer Ákos

Kormány Péter

Takács Tamás

Kempf Alex

Metzger Ábris

Tóth Gergő
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Bodor Bence és Sefcsik Kata

Werner Boróka és Balázs Gergely

Hajnal Benedek

Az Aranykoszorús Janus-jelvényt a ballagási ünnepélyen vették át a jutalmazott tanulók.

Bodor Bence Ádám, 12. B osztályos tanuló  

négy	éven	át	tartó	kitűnő	tanulmányi	

eredményéért,	matematika,	kémia	és	

történelem	versenyeredményeiért,	példamutató	

magatartásáért,	szorgalmáért,	az	iskola-	és	az	

osztályközösségért	végzett	munkájáért,

Sefcsik Kata, 12. C osztályos tanuló 

hat	éven	át	tartó	kiemelkedő	tanulmányi	

eredményéért,	példamutató	szorgalmáért,	

versenyeredményéért,	osztályközösségért	végzett	

munkájáért,

Hajnal Benedek, 12. C osztályos tanuló 

hat	éven	át	tartó	kiemelkedő	tanulmányi	
munkájáért,	matematika	és	német	nyelvi	
versenyeredményeiért,	példamutató	szorgalmáért,

Werner Boróka, 12. C osztályos tanuló 

kiemelkedő	német	nyelvi	versenyeredményéért,	
sportban	elért	eredményeiért,

Balázs Gergely, 12. D osztályos tanuló 

kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	irodalom	
versenyeredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	tevékenységéért.

A 12. A osztályból
Auer Zoé Niobé 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Csille Kinga 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	német	nyelvi	
versenyeredményéért,

Kereky Krisztina 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	négy	éven	át	tartó	
énekkari	munkájáért	részesült	jutalomban.

A 12. B osztályból 
Haris Barnabás 

kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Piller Dániel 

kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért	részesült	
jutalomban.

A 12. C osztályból
Deák Patrik 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	szorgalmáért,	német	nyelvi	és	
természettudományos	versenyeredményeiért,

Herger Ádám Tamás 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	példamutató	
szorgalmáért,	természettudományos	
versenyeredményeiért	részesült	jutalomban.

A 12. D osztályból
Kardos Zsófia 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	
versenyeredményeiért,

Nyulasi Csenge 

kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért	részesült	
jutalomban.

Aranykoszorús Janus-jelvény kitüntetésben részesült:

Kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredményekkel rendelkező, lelkiismeretes kulturális és közösségi 
munkát végző tanulóink elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesültek.
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A 12. A osztályból
Bartos Kata 
négy	éven	át	tartó	énekkari	munkájáért,

Bayer Kata 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Csigeti Nanda 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Faragó Panna Ilona 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	kiemelkedő	
közösségi	munkájáért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Imhof Sára Borka 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Kereky Éva 
négy	éven	át	tartó	énekkari	munkájáért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,

Ritzl Blanka 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Simics Bettina 
jeles	tanulmányi	munkájáért,	kiemelkedő	
sporteredményéért,	német	nyelvi	
versenyeredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Tolnai Vidos József 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Tóth László Márk 
történelemversenyen	elért	kiemelkedő	
eredményéért	részesült	elismerésben.

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. B osztályból
Basa Barna 
zenei	tevékenységéért,	énekkari	munkájáért,

Bátai László 
osztályközösségért	végzett	munkájáért,

Dobó Evelin 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	kiemelkedő	munkájáért,

Drávecz Boróka Anna 
jeles	tanulmányi	munkájáért,	matematikában	és	
sportban	elért	eredményeiért,	osztályközösségért	
végzett	tevékenységéért,

Gyarmati Anna Lili 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért,

Harsányi Nóra 
osztályközösségért	végzett	kiemelkedő	munkájáért,

Müller Péter 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,

Nagy-Gál Judit 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért,

Oláh Gábor 
matematika	versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	osztályközösségért	végzett	
munkájáért,

Pálvölgyi Bence 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért,

Ruppe Dávid 
négy	éven	át	tartó	zenei	tevékenységéért,

Süle Zalán Attila 
jeles	tanulmányi	munkájáért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	kiemelkedő	
sporteredményeiért,

Szalona Zalán 
művészeti	és	közösségi	tevékenységéért,	
osztályközösségért	végzett	munkájáért	vehette	át	
az	elismerő	oklevelet.

A 12. C osztályból
Csányi Eszter 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért,	versenyeredményéért,

Kovács Laura Fanni 
az	Anatolí	Táncegyüttesben	végzett	hat	éven	át	
tartó	magas	színvonalú	munkájáért,

Pálinkás Petra 

jeles	tanulmányi	munkájáért,	példamutató	
szorgalmáért,	sportban	elért	eredményeiért,	
osztályközösségért	végzett	tevékenységéért,

Schweitzer András Attila 

jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
szorgalmáért,	természettudományos	
versenyeredményeiért,

Stefánovits Petra 
jeles	tanulmányi	munkájáért,	sportban	elért	
kiemelkedő	országos	és	nemzetközi	eredményeiért,

Szántó Csenge 
sportban	elért	kiemelkedő	országos	és	nemzetközi	
eredményeiért,

Tóth Réka 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
szorgalmáért,

Ujvári Zsombor 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	közösségi	
tevékenységéért,	a	Janus	Fiúkarban	végzett	hat	
éven	át	tartó	munkájáért,	természettudományos	
és	német	nyelvi	versenyeredményeiért	részesült	
elismerésben.

A 12. D osztályból
Abrisin Alen 
példamutató	szorgalmáért,	hat	éven	át	kiemelkedő	
sportteljesítményéért,

Auth Réka 
hat	éven	át	kiemelkedő	sportteljesítményéért,

Baróti Adél Júlia 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
versenyeredményeiért,	az	iskola	kulturális	életében	
végzett	tevékenységéért,	énekkari	munkájáért,

Berecz Péter Dániel 
kiemelkedő	sportteljesítményéért,

Csikós Hanna 
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
tanulmányi	versenyeken	elért	eredményeiért,	
hat	éven	át	kiemelkedő	sportteljesítményéért,	
osztályközösségért	végzett	munkájáért,

Csongrádi Mátyás 
példamutató	 magatartásáért,	 szorgalmáért,	 hat	
éven	át	kiemelkedő	sportteljesítményéért,

Kosztolányi Nóra 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	az	
osztályközösségért	végzett	munkájáért,

Nagy Eszter 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
versenyeredményeiért,	hat	éven	át	tartó	énekkari	
munkájáért,

Rankasz Bora Kata
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	hat	
éven	át	kiemelkedő	sportteljesítményéért,

Sasvári Zsombor Zsolt 
hat	éven	át	kiemelkedő	sportteljesítményéért,

Stercz Míra Krisztina 
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
hat	éven	át	kiemelkedő	sportteljesítményéért,	
osztályközösségért	végzett	munkájáért,

Szép Hanna 
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
tanulmányi	versenyeken	elért	eredményeiért,	
osztályközösségért	végzett	munkájáért,

Vukovics Eszter 
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
tanulmányi	versenyeken	elért	eredményeiért,	
osztályközösségért	végzett	munkájáért	vehette	át	
az	elismerő	oklevelet.
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Június 14-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 2021/22. évi tanévi jutalmazott tanulói a következők:

Aranykoszorús Janus-jelvény kitüntetésben részesült

Jutalmazások a tanév végén

Csóka Péter (10. C)	
kiemelkedő	tanulmányi	munkájáért,	matematika,	
fizika,	kémia	és	sport	versenyeredményeiért,	
nemzetközi	biológia	versenyen	elért	eredményéért,	
példamutató	szorgalmáért.

Schäffer Donát (10. C) 
kiemelkedő	tanulmányi	munkájáért,	
kiemelkedő	matematika,	fizika,	kémia	és	sport	
versenyeredményeiért,	példamutató	szorgalmáért.

Dávid Zsófia (11. A) 
három	éven	át	tartó	kitűnő	tanulmányi	
eredményéért,	az	iskola	kulturális	életében	végzett	
kiemelkedő	munkájáért,	földrajz,	történelem	és	
német	nyelvi	versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Varga András (11. B) 
három	éven	át	jeles	és	kitűnő	tanulmányi	
eredményéért,	művészeti	tevékenységéért,	
dráma	tantárgyban	elért	versenyeredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért.

Mehring Fruzsina (11. C) 
öt	éven	át	jeles	és	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
irodalom,	angol,	német	és	francia	nyelvi	
versenyeredményeiért,	művészeti	tevékenységéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért.

Drávai Szilveszter (11. C) 
kiemelkedő	tanulmányi	munkájáért,	földrajz,	
történelem	és	matematika	versenyeredményeiért.

Halmos Adél (11. D) 
öt	éven	át	jeles	és	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
színvonalas	művészeti	tevékenységéért,	iskolai	
szintű	közösségi	munkájáért,	dráma	tantárgyban	
elért	versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

8. C osztály

Kis Bence Gyula 
két	éven	át	tartó	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
szorgalmáért.

Kiss Viktória 
két	éven	át	tartó	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
művészeti	tevékenységéért,	természettudományos	
versenyeredményeiért.

Kovács Hanna 
két	éven	át	tartó	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
kiemelkedő	versenyeredményeiért,	művészeti	
tevékenységéért.

Pápai Barabás 
két	éven	át	tartó	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	
kiemelkedő	versenyeredményeiért,	művészeti	
tevékenységéért.

Sáska Julianna Kinga 
kitűnő	és	jeles	tanulmányi	eredményéért,	biológia	
versenyeredményéért,	példás	magatartásáért,	
szorgalmáért,	példamutató	közösségi	
tevékenységéért,	kiemelkedő	énekkari	munkájáért.

Kiskoszorús Janus-jelvény kitüntetésben részesült

8. D osztály

Kardos Lilla 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	magyar	nyelvi	
és	kémia	versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Mucsi Zsófia 
két	éven	át	jeles	és	kitűnő	tanulmányi	
eredményéért,	természettudományos	
versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásért,	szorgalmáért.

Surinya Ákos 
két	éven	át	kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért.

Tavi Kristóf Tamás 
jeles	tanulmányi	eredményéért,	magyar	
nyelvi	versenyeredményéért,	magas	
szintű	sportteljesítményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

7. C osztály

Hutter Blanka Lea 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Jauck Julianna 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Nagy Zsolt Zalán 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	példás	
szorgalmáért,	történelem,	magyar	nyelvtan	és	
természettudományos	versenyeredményeiért.

Szerényi Dóra 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

7. D osztály

Horváth Eszter 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példás	
magatartásáért,	szorgalmáért,	kiemelkedő	angol	
nyelvi	versenyeredményéért,	kimagasló	zenei	és	
művészeti	tevékenységéért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért.

Nagy-Kovács Hanna Janka 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példás	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért.

Minden tanévben az Énekkarban és a Napkelte (Anatolí) Táncegyüttesben végzett egész éves kiemelkedő 
munkáért elismerésben részesül egy-egy tanuló. 

Idén	az	énekkarból	Fülöp Csenge 10. C osztályos tanuló	kiemelkedő	és	példamutató	énekkari	munkáját	és	
művészeti	tevékenységét,	valamint	Peho Virág 11. C osztályos tanuló Napkelte	(Anatolí)	Táncegyüttesben	
végzett	kiemelkedő	művészeti	tevékenységét	jutalmaztuk.

Kitűnő tanulmányi eredményükért oklevélben és könyvjutalomban részesültek a következő tanulók:
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9. C osztály

Machlik Míra 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	tantárgyi	
versenyeredményeiért.

Borbély Eszter 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

9. D osztály

Maczonkai Nóra Veronika 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
versenyeredményeiért,	közösségi	munkájáért.

Pozsonyi Vanda 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	kiemelkedő	
énekkari	tevékenységéért.

Németh Marcell 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
versenyeredményeiért.

Paizs Kamilla 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	az	
Anatolí	Táncegyüttesben	végzett	művészeti	
tevékenységéért,	kiemelkedő	kulturális	és	
közösségi	munkájáért.

Szeremlei Réka Panka 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	közösségi	
munkájáért.

10. A osztály

Jáksó Laura 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	közösségért	végzett	
munkájáért.

Krebsz Kitti 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	közösségért	végzett	
munkájáért.

Rab Milán 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	közösségért	végzett	
munkájáért.

10. B osztály

Illés Ágnes 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	matematika	
versenyeredményéért,	példás	magatartásáért,	
szorgalmáért.

Rendes Blanka 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	matematika	és	
magyar	nyelvi	versenyeredményéért,	példás	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Varga Veronika Ilona 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	magyar	nyelvi	
és	biológia	versenyeredményéért,	kiemelkedő	
közösségi	tevékenységéért,	szorgalmáért.

Haris Márk 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	történelem	
versenyeredményéért.

9. A osztály

Héhl Martin 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Timár Szonja 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

10. C osztály

Bogos Boglárka 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	kiemelkedő	
művészeti	tevékenységéért.

Paizs Katinka 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	kiemelkedő	
művészeti	tevékenységéért,	kimagasló	történelem	
versenyeredményéért.

Simon Boglárka Éva 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért.

Spengler Kíra Zoé 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért.

10. D osztály

Blankó Tamás 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	matematika	
versenyeredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Juhász Annamária 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Uszkay Balázs 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	
természettudományos	versenyeredményeiért,	
példamutató	magatartásáért,	szorgalmáért.

Závodi Eszter 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	földrajz	
versenyeredményéért,	közösségi	munkájáért.

11. B osztály

Györei Attila Zsombor 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	angol	nyelvi	és	
matematika	versenyeredményeiért,	közösségi	
munkájáért.

Pongrácz Karolina 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	matematika	
versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért.

Kálmán Flóra 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Vadász Dominik 

kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	kiemelkedő	
művészeti	tevékenységéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	közösségi	
munkájáért.

Orbán Levente 

kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	osztályközösségért	
végzett	munkájáért.

11. A osztály

Niklai Virág 
kitűnő	tanulmányi	munkájáért,	kémia	
versenyeredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	az	
osztályközösségért	végzett	kiemelkedő	
tevékenységéért.
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11. C osztály

Erős Rebeka Eszter 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,		példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Machlik Borbála 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	kémia	
versenyeredményeiért.

Molnár Boglárka 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért,	kiemelkedő	
énekkari	tevékenységéért,	közösségi	munkájáért,	
hiányzásmentes	tanévért.

Murber Nóra 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	szorgalmáért,	
kiemelkedő	énekkari	munkájáért.

Turi Barnabás 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

11. D osztály

Böhm Hanna 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	matematika	
versenyeredményeiért,	énekkari	és	művészeti	
tevékenységéért,	példamutató	magatartásáért,	
szorgalmáért.

Koczkás Árpád 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	matematika	
versenyeredményeiért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Kovacsik András 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	színvonalas	
művészeti	tevékenységéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Pothorszki Daniella Anna 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	történelem	
versenyeredményéért,	színvonalas	művészeti	
tevékenységéért,	példamutató	magatartásáért,	
szorgalmáért.

Polgár Petra 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	énekkari	
tevékenységéért,	példamutató	magatartásáért,	
szorgalmáért.

Szieberth Gréta 
kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	színvonalas	
sport-	és	művészeti	tevékenységéért,	példamutató	
magatartásáért,	szorgalmáért.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Dlusztus Péter tanár úr a kiemelkedő 
természettudományi oktató-nevelő 
munkájáért, innovációs tehetséggondozó 
tevékenységéért Pro Progressio-díjban 
részesült. 

A	 Rotary	 Club	 Pécs	 az	 Advent	 időszakában	 minden	 nap	
megjutalmaz	 egy	 pécsi	 tanulót. Halmos Adél 11. D osztályos 
tanuló részesült jutalomban az országos drámaversenyen 
és diákszínjátszóként elért eredményeiért, valamint 
publicisztikai tevékenységéért.

Iskolánk	tehetséges	tanulói	készítették	az	adventi	műsort:
https://www.youtube.com/watch?v=vEl360aScUg

Lehőcz Mária tanárnő a fizikából 
tehetséges tanulók gondozásáért Bonis 
Bona-díj elismerésben részesült.
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Gimnáziumunk elnyerte a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának 
kutatóiskolája címet. A pályázat céljairól és megvalósulásáról Dr. Csóka Balázs tanár úr készített beszámolót.

Pályázatunk	 kutatási	 célja,	 hogy	 a	 1526-os	 mohácsi csata	 helyszínének	 vizsgálata	 során	 régészeti	
módszerekkel	 összegyűjtött	 lövedékek	 és	 más	 fémeszközök	 maradványait kémiai analitikai eljárásokkal	
elemezzük,	 meghatározva	 azok	 elemösszetételét.	 Terveink	 szerint	 erre	 az	 SZTE	 TTIK	 Kémiai	 Intézetében	
elérhető	 lézer indukált plazma spektrometria (LIPS)	 módszert	 alkalmazunk	 a	 résztvevő	 diákok	 aktív	
közreműködésével.	 Az	 eredmények	 statisztikai	 elemzésével	 kísérletet	 teszünk	 a	 csatatér	 helyszínének	
különböző	pontjain	fellelt	minták	összekapcsolására,	származásuk	felderítésére.

Munkánk	 során	 kapcsolódunk	 a	 pécsi	 Janus	 Pannonius	 Múzeum	 régészei	 és	 kutatói	 által	 más	
archeometallurgiai	 eljárásokkal	 összegyűjtött	 ismeretekhez	 is,	 így	 egy	 háromoldalú	 együttműködésben	
végezzük	el	a	tervezett	feladatokat.

A	 projekt	 további	 fontos	 célja,	 hogy	 diákjainkkal	 a	 vegyészetet	 és	 a	 kutatói	 munkát	 megismertessük,	
pályaorientációjukat	segítsük.

Az	 SZTE	 TTIK	 Kutatóiskolai	 Pályázatának	 keretében	 idén	 májusban	 három	 napot	 tölthettünk	 Szegeden,	
ahol	 megismerkedtünk	 a	 Kémiai	 Intézettel,	 és	 érdekes	 kutatómunkát	 végeztünk:	 Mohács	 környékén	 talált	
lövedékek	 elemi	 összetételét	 vizsgáltuk	 Galbács	 Gábor	 professzor	 úr	 és	 PhD	 hallgatóinak	 segítségével.	
Betekintést	nyertünk	a	LIBS	(Lézer	 Indukált	Plazma	Spektrometria)	használatába,	amivel	megállapíthatjuk	
milyen	 anyagokból	 épülnek	 fel	 a	 mohácsi	 csata	 különböző	 helyszínein	 talált	 puskagolyók.	 Egy	 saját	 kis	
laborban	dolgoztunk,	amit	még	különlegesebbé	tett,	hogy	színes	védőszemüvegeket	viseltünk	a	lézersugár	
elleni	védelem	miatt.	Hamar	összeszokott	a	csapat,	és	végig	együtt,	vidáman	végeztük	a	kísérleteket.	

Kutatócsoportunk	tagjai:	Nagy	Eszter	(12.	D),	Niklai	Virág	(11.	A),	Machlik	Borbála	(11.	C)	és	Csóka	Péter	(10.	C),	
valamint	Csóka	Balázs	tanár	úr.

Természetesen	nem	csak	a	munkáról	szólt	az	utazás.	Felfedeztük	Szeged	látványosságait,	átsétáltunk	a	
Tisza	felett,	rengeteg	képet	készítettünk,	és	végig	nagyon	jól	éreztük	magunkat.

Az	összegyűjtött	adataink	elemzése	után	a	következő	tanévben	-	reméljük	-	 	visszatérhetünk	a	Szegedi	
Tudományegyetemre,	hogy	bemutassuk	kutatásunk	eredményeit,	és	újabb	izgalmas	programokon	vehessünk	
részt.

A SZTE TTIK kutatóiskolája
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Erdei Vándortábor

Az	államilag	támogatott	Vándortábor	Program	lehetőséget	kínál	a	gyermekeknek,	hogy	aktívan	töltsék	el	
a	 nyári	 szünidejüket,	 illetve	 megismerjék	 az	 adott	 térség	 természeti	 és	 kulturális	 értékeit,	 és	 életre	 szóló	
közösségi	élményben	legyen	részük.	A	Vándortábor	Program	célja	a	természetjárás,	a	sport,	valamint	az	azon	
keresztül	megvalósuló	egészség-	és	környezettudatos	életmód	támogatása.

2022.	július	6	és	12.	között	iskolánk	28	diákja	három	pedagógus	kísérővel	-	Dr.	Csóka	Balázs,	Szlovák-Baris	
Katinka,	 Szlovák	 Szabolcs	 -	 vett	 részt	 az	 Erdei	 Vándortáborban	 a	 Bakonyban.	 Egy	 hét	 alatt	 kb.	 100	 km-t	
túráztunk.	A	tábor	krónikáját	a	résztvevők	visszaemlékezései	alapján	adjuk	közre.

2022.	július	6., szerda. 7:00,	pécsi	vasútállomás

A	váróterem	gyorsan	telik	meg	fiatalokkal,	hátukon	nagy	túratáskákkal.	Szép	lassan	mindenki	befutott,	és	
felszálltunk	a	csodálatosan	gyors	Magyar	Államvasutak,	röviden	MÁV	Tenkes	 IC	 járatára,	hogy	aztán	ezt	a	
procedúrát	kétszer	megismételjük	és	megtoldjuk	két	buszraszállással.	Nagyjából	7	óra	lassú	zötyögés,	egy	
kevés	száguldás	és	2	óra	várakozás	után	megérkeztünk	Bakonybélbe.	Átvágtunk	a	falun	és	elfoglaltuk	csodás	
szállásainkat	a	bakonybéli	focipályán.	

Sátrunkba	belépve	megtapasztalhattuk,	mit	érez	a	sült	csirke.	Miután	mindenki	elhelyezkedett	kényelmes	
ágyában,	esőfelhők	társaságában	elindultunk	a	Kerteskői-szurdok	felé.	Mindenki	beleszokott	a	túrázásba	és	
egy	kellemes	5	km-es	séta	végén	eljutottunk	a	szurdokhoz.	Itt	megpihentünk,	majd	szállásunk	felé	vettük	az	
irányt.	Itt	szinte	azonnal	elfogyaszthattuk	vacsoránkat	és	ki-ki	eltöltötte	a	szabadidejét	a	focipálya	mellett.

A	 kifejezetten	 hideg	 reggel	 után	 a	 második napon	 meghódítottuk	 a	 Bakony	 legmagasabb	 pontját,	 a	
Kőris-hegyet.	 Emellett	 pár	 vállalkozó	 egy	 kisebb	 kitérőt	 téve,	 a	 kanyargós-meredek	 úton	 megkereste	 az	
Ördög-lik	nevet	viselő	látványosságot.	Az	idevezető	úton	még	márványban	is	gazdagodott	a	társaság,	amit	
Szlovák	tanár	úrnak	és	Szlovák-Baris	tanárnőnek	adományoztunk.	Következő	úticélként	meglátogattunk	egy	
barlangot	,	amit	esőbeállónak	használtuk.	Az	akadályokkal	teli	visszavezető	úton	a	szerencsésebbek	csak	a	
cipőiket	mártóztatták	be	az	akkorra	már	sáros	úton,	azonban	akadt	egy	két	ember,	akiken	kifogott	a	csúszós	
út.	Amikor	visszaérkeztünk	a	szállásunkra,	örömmel	láttuk,	hogy	meleg	vacsora	mellett	egy	eltévedt,	focizni	
kívánó	malac	fogadott	minket,	aki	miután	végigszelte	a	pályát,	békésen	a	szögletzászló	helyénél	elhagyta	a	
területet.

A	harmadik nap	 jól	 indult,	mert	ekkor	kaptunk	utoljára	bőséges	reggelit,	bár	ekkor	ezt	még	nem	tudtuk.	
Csakhogy	ezt	a	reggelit	is	megzavarta	sajnos,	hogy	korán	jöttek	a	cuccokért.	Először	meglátogattuk	a	Pannon	
Csillagdát,	 ahol	 lelkes	 csillagász	 mesélt	 a	 világűr	 felfedezéséről.	 Ezek	 után	 elindultunk	 az	 új	 táborhelyünk	
felé	 Huszárokelőpusztára	 és	 felfedeztük,	 milyen	 eső	 nélkül	 sétálni	 a	 patak	 mentén.	 Jó	 volt.	 Megtudtuk,	
hogy	 minden	 irányban	 a	 semmi	 van,	 hála	 egy	 roppant	 informatív	 útjelző	 táblának.	 Viszontagságos	 és	
veszélyes,	 ugyanakkor	 nem	 túlzottan	 megerőltető	 túra	 után	 megérkeztünk	 a	 darazsak	 által	 már	 elfoglalt	
új	 táborhelyünkre.	 Megismerkedtünk	 egy	 új	 játékkal,	 a	 Mölkkyvel,	 amivel	 a	 következő	 néhány	 órában	
sokat	 játszottunk.	Megünnepeltünk	egy	nagyon	fontos	szülinapot.	A	tortát	nem	volt	egyszerű	felvágni,	de	
megoldottuk.

Szombat reggel hideg dérben 
Virslit reggeliztünk félig ébren, 

A darazsak nem fáztak, 
Mert meleg teánkba másztak. 
Strand helyett úgy döntöttünk, 

Hogy egy vaddisznót íjakkal lövünk. 
A csoport kettévált 

Egyikük az erdő felé vette az irányt, 
Forrasztókői egzótakertet látogattuk, 

Míg a táborban az időt kártyával mulattuk. 
Eljött a vacsora ideje, 

S a darazsak visszaszálltak rántott húst remélve. 
Vacsora után megtértünk a játszótérre pihenni 

Vagy kedvünk támadt gyilkososat játszani. 
Nevetve gyilkoltuk meg a tanár urat, 
Remélve, hogy jövőre meg nem buktat, 

Csenge porszívókat gyűjtött, 
Miközben Marci a gyilkos házba költözött, 

Bogi baltákat élezve, 
Szavazta Esztert kifele, 
Csenge gyilkos tekintete
Karolinát fűszerezte. 

De ha a pékre nem figyeltek 
Harmad napra éhen vesztek, 

Miután a játéknak ez véget vetett, 
A táborozók végre nyugovóra térhettek. 

Sátraikban vastag takarókkal kuckóztak be 
Szívükben a reménnyel, hogy az éjjel nem fagynak meg.
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Vasárnap	 reggel	 felébredtünk	 és	 elindultunk	 a	 harmadik,	 egyben	 utolsó	 szálláshelyünkre	 Hubertlakra.	
Ebédszünet	után	megnéztük	az	ottani,	bakonyi	“Gyilkos-tavat”,	amely	felszínén	a	napsugarak	csillogása	tárult	
elénk.	Utunk	egy	következő	tóhoz	vezetett,	ahol	egy	méltóságteljes	szürke	gémmel	találkoztunk	a	vízipókoktól	
hemzsegő	víz	mentén.	A	túra	során	eltévedtünk,	 így	többet	kellett	sétálnunk,	viszont	a	 látvány	mindenért	
kárpótolt.	Hazafelé	siklót	simogathattunk.	A	szálláshelyen	meleg	vacsora	várt	minket.	Ezután	lepihentünk	és	
feltöltődtünk,	hogy	másnap	újult	erővel	indulhassunk	útnak.

Hétfőn fázva felébredve 
Szendvicset ettünk beszélgetve 
Forró tea melegített minket

Takarókba csavarva mondtunk viccet. 
Nekivágtunk az aznapi túrának 

Fáradtan dőltünk neki a Szár-hegyi kilátónak 
Megcsodáltuk fentről a szép panorámát 

Láttuk egy repülőtanonc vizsgájának irányát 
Szarvasok futottak be az erdőbe 

Geoláda volt elhelyezve egy újabb hegytetőre 
A kilátó lábánál ebédeltünk 

Később a nagy szélre ébredtünk 
Miután a jó idő elment 

Újra itt voltunk a táborhelyen 
Végül az idő felmelegedett 

A táborban mindenki römizett vagy pókerezett 
Ezek után a vacsora késve, de megérkezett 

Majd páran a palacsintasütésnek is nekikezdtek. 
Gyorsan elfogyott a lekváros és a kakaós is 

Majd kezdetét vette a gyilkolás, ami már rituális. 
Első körben éhen haltunk, 

Majd sikerült az összes gyilkost megfognunk. 
A leghidegebb napot magunk mögött hagyva 

Mentünk aludni a sátrakba vacogva.
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Csoóri Sándor Program

     Hosszú évek óta sorozatban nyerte el a Csoóri Sándor Program támogatását a Napkelte (Anatoli) 
Táncegyüttes. Az együttes vezetője, Sandó Eszter tanárnő foglalta össze a CSSP-NEPTANC-MO-2020-0085 
azonosítószámú pályázat főbb törekvéseit, eredményeit. (A világjárvány miatt a pályázat megvalósítási 
időszakát meghosszabbították, ezért közöljük a beszámolót ebben az évkönyvben.)

Pályázatunk	 fő	 témája	 az	 erdélyi	 magyar	 népi	 kultúra	 megismerése,	 és	 ennek	 keretében	 egy	 kolozsvári	
tánctábor	megvalósítása	volt.	Mivel	sikerült	utazásunkat	a	Kolozsváron	megrendezett	23.	Szent	István	Napi	
Néptánctalálkozóra	 időzíteni,	 így	 együttesünk	 ezen	 a	 fesztiválon	 is	 részt	 vett.	 Három	 alkalommal	 léptünk	
fel	 Kolozsvár	 főterén	 a	 Tánckavalkádon.	 Ezen	 kívül	 szerepeltünk	 Magyarfenesen	 és	 Miriszlón	 a	 Nemzetközi	
Néptáncgálán.	 Részt	 vettünk	 	 Kolozsváron	 a	 Farkas	 utcában	 tartott	 augusztus	 20-i	 felvonuláson,	 és	 a	
kalotaszegi	össztáncban	megmutathattuk	a	tánctanítások	során	elsajátított	motívumokat.

Sikerült	megvalósítani	kirándulásainkat	is,	így	számos	helyen	jártunk	Kolozsvár	környékén.	Ezek:	Nagyvárad	
(Szent	László	Székesegyház,	szecessziós	belváros),	Kalotaszentkirály	(Tájház,	templom,	templomkert),	Kőrösfő	
(kazettás	 mennyezetű	 templom,	 kirakodó	 vásár),	 Türe	 (bujkakészítő),	 Torda	 (sóbánya,	 belváros),	 Torockó,	
Kolozs	(sófürdő),	Györgyfalva	(tájház),	Szék	(széki	szoba),	Szamosújvár	(Örmény	Székesegyház,	barokk	város),	
Kolozsvár	 –	 városnézés	 (Házsongárdi	 temető,	 Farkas	 utcai	 templom,	 Szent	 Mihály	 utcai	 templom,	 Mátyás	
szülőháza,	Főtér).

A	 gyerekeket	 elvarázsolta	 Erdély	 színes	 népviselete,	 és	 az	 a	 lelkesedés,	 ahogyan	 Kalotaszentkirályon,	
Széken	és	Györgyfalván	mutatták	be	az	egyes	viseleteket.	Érdeklődtek	a	hagyományok	mai	őrzéséről	és	az	
egykori	életformákról.

A	 pandémia	 és	 a	 beutazási	 korlátozások	 miatt	 sokan	 nem	 vállalták	 az	 erdélyi	 utazást,	 így	 az	 itthon	
maradottaknak	és	az	utánpótlás	együttes	tagjainak	egy	rövid	itthoni	kirándulást	szerveztünk.	Ennek	keretében	
meglátogattuk	a	Keszthelyen	a	Babamúzeumot	és	Sümegen	a	várat.

Sikerült	 idén	Balatonfenyvesre	tánctábort	szervezni	a	Baranya	Kulturális	Egyesülettel	közösen.	Itt	az	élő	

zenére	történő	tánctanulás	jelentősen	megkönnyítette	a	tempó	beállítását,	és	nagyobb	élményt	is	nyújtott.

További	 képek	 és	 információk	 megtalálhatók	 az	 együttes	 nyilvános	 Facebook	 csoportjában:	 https://www.

facebook.com/groups/986707071371280/

További	információ	a	fesztiválról:	https://www.facebook.com/Szent.Istvan.folklore.festival/?ref=page_internal

Összefoglaló	 videó	 a	 fesztiválról:	 https://www.facebook.com/266467373552656/videos/4162087790569256

KMN	 TV	 élő	 adása	 (1:45:00	 -	 2:10:00):	 https://www.facebook.com/magyarnapok/videos/262677539021148
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A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium nevelőtestülete  
a 2021/22. évi tanévben

Név Szak Minősítés

Ritter Attila intézményvezető,	matematika,	fizika Mesterpedagógus

Szlovák Szabolcs intézményvezető-helyettes,	földrajz,	testnevelés Mesterpedagógus

Perger Attila intézményvezető-helyettes,	angol	nyelv,	
történelem Mesterpedagógus

Albóci Gabriella vizuális	kultúra,	mozgókép	és	média Pedagógus	II.

Dr. Almásiné Balatinácz Éva magyar	nyelv	és	irodalom,	német	nyelv,	
osztályfőnök	(10.	B) Mesterpedagógus

Andok Zita francia	nyelv,	magyar	nyelv	és	irodalom Pedagógus	II.

Bacskay Beáta könyvtáros,	magyar	nyelv	és	irodalom,	német	
nyelv Pedagógus	II.

Dr. Csóka Balázs biológia,	kémia,	osztályfőnök	(12.	D) Pedagógus	II.

Dancsó Beáta angol	nyelv,	történelem,	etika,	orosz	nyelv Pedagógus	II.

Darázs Ágnes angol	nyelv,	osztályfőnök	(10.	A) Pedagógus	II.

Dlusztus Péter matematika,	informatika,	osztályfőnök	(9.	D) Mesterpedagógus

Dombi Anna matematika,	fizika Mesterpedagógus

Fülöp Dóra matematika,	biológia Pedagógus	I.

Gergály Anikó könyvtáros,	francia	nyelv,	magyar	nyelv	és	
irodalom

Pedagógus	II.

Gilincsek Tímea magyar	nyelv	és	irodalom,	német	nyelv,	
osztályfőnök	(11.	D) Pedagógus	I.

Gyöngy András fizika	(óraadó) Gyakornok

Dr. Gyöngyiné Mester Henriette informatika,	matematika Pedagógus	II.

Hám Bernadett angol	nyelv Pedagógus	II.

Házenauer Vivien német	nyelv Gyakornok

Hegyiné Király Krisztina kémia, matematika Pedagógus	II.

Herner Mihály földrajz,	történelem,	osztályfőnök	(11.	C) Pedagógus	II.

Jeki Andrea testnevelés Pedagógus	II.

Juhász László matematika,	fizika Pedagógus	II.

Kádár Edit magyar	nyelv	és	irodalom,	német	nyelv,	
osztályfőnök	(7.	C) Pedagógus	II.

Kiss Edit angol	nyelv Pedagógus	I.

Kotáncziné Vajda Ildikó ének-zene,	osztályfőnök	(12.	C) Mesterpedagógus

Név Szak Minősítés

Kulcsár László biológia,	földrajz Mesterpedagógus

Lányi Veronika matematika,	fizika,	osztályfőnök	(10.	C) Mesterpedagógus

Lehőcz Mária matematika,	fizika,	osztályfőnök	(9.	B) Mesterpedagógus

Lehőcz Róbert földrajz,	történelem Pedagógus	II.

Lőrincz-Götzer Zsófia történelem,	osztályfőnök	(8.	D) Pedagógus	I.

Meiszterics Zoltánné matematika,	fizika,	osztályfőnök	(11.	B) Mesterpedagógus

Misnics Ildikó matematika,	kémia,	osztályfőnök	(10.	D) Pedagógus	II.

Mohari Mónika német	nyelv Pedagógus	II.

Molnár Eszter angol	nyelv,	osztályfőnök	(11.	A) Pedagógus	II.

Nagy Attila testnevelés	(2022.	februártól) Pedagógus	I.

Nagy Hajnalka matematika,	osztályfőnök	(8.	C) Pedagógus	II.

Ódor Péter informatika Mesterpedagógus

Dr. Pálfiné Huszár Nóra angol	nyelv Pedagógus	II.

Pfeiffer Enikő német	nyelv,	osztályfőnök	(12.	A) Pedagógus	II.

Radics Ágnes magyar	nyelv	és	irodalom Mesterpedagógus

Sandó Eszter informatika,	matematika,	néptánc Pedagógus	II.

Scherdán Zsuzsanna angol	nyelv,	osztályfőnök	(9.	C) Pedagógus	II.

Sonzogniné Papp Katinka francia	nyelv,	magyar	nyelv	és	irodalom Pedagógus	I.

Szabóné Vágó Kinga angol	nyelv,	olasz	nyelv Pedagógus	I.

Szalainé Wéber Mária német	nyelv Pedagógus	II.

Szépné Polgár Nóra biológia,	fizika Pedagógus	I.

Szlovák-Baris Katinka angol	nyelv,	földrajz,	osztályfőnök	(12.	B) Pedagógus	II.

Szűcs Ibolya testnevelés Pedagógus	II.

Dr. Tibainé Tompos Vanda matematika,	fizika Pedagógus	I.

Tóthné Lang Éva biológia	(óraadó) Pedagógus	II.

Valusek Andrea magyar	nyelv	és	irodalom,	történelem,	
osztályfőnök	(9.	A)

Mesterpedagógus

Varga Csaba testnevelés Pedagógus	II.

Dudley Katalin társastánc

Izsák Kálmán hitoktató	

Paál Erzsébet hitoktató	
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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	(2022.	márciusig)

Bogdán	Norbert rendszergazda	(2022.	márciustól)

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

október	1. Andok	Zita Pedagógus	II.

október	8. Hám	Bernadett Pedagógus	II.

október	19. Perger	Attila Mesterpedagógus

május	13. Gyöngy	András Pedagógus	I.

május	24. Házenauer	Vivien Pedagógus	I.

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

Hallgató Szak Mentortanár

Sajabó	Anita biológia-földrajz Szlovák-Baris	Katinka,	Kulcsár	
László

Marti	Dániel biológia-testnevelés Szlovák	Szabolcs,	Dr.	Csóka	
Balázs,	Varga	Csaba

Illés	Dóra angol	nyelv	–	magyar	nyelv	és	
irodalom Kádár	Edit,	Molnár	Eszter

Zsbán	Máté ének-zene	-	magyar	nyelv	és	
irodalom	(keresztféléves)

Kádár	Edit,	Kotáncziné	Vajda	
Ildikó
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Új osztályaink 2021. szeptember 1-jén

7. C osztály

7. D osztály

9. A osztály

9. B osztály
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7. C
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Kádár Edit

Csóka Máté

Dénes	Emma

Dömse	Janka

Dudás	Marcell

Fekete	András

Folkmann	Emese

Gerst	Gréta

Gerst	Karolina

Gerst	Rita

Hutter	Blanka	Lea

Jarjabka	Heléna

Jauck	Julianna

Kondricz	András	Bese

Kónya	Liza	Anna

Mihalovics	Lili

Nagy	Zsolt	Zalán

Németh	Anna	Izabella

Novreczky	Csenge

Pap	Bálint	Gábor

Petschnig	Panna

Ranics	Norbert

Schlapp-Molnár	Milán

Schneider	Martin

Szabó	Lilien

Szerényi	Dóra

Szlovák-Baris	Balázs

Tóth	Csanád	Domonkos

Tóth	Szilárd

Tóth	Zalán	Botond

Véghelyi	Ábel

Werner	Boglárka

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanulói közössége 
a 2021/2022. évi tanévben  (A * jelölt tanulók a tanév során távoztak.)

7. D
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Hegyiné Király Krisztina

Andricz	Ábel	Roland

Balatoni	Anna	Gréta

Bárkányi	Abigél

Bartics	Noémi

Csertán	Koppány	Huba

Csima	Nedda	Sára

Czigler	Hanna

Fenyősi	Hanna	Zsanna

Fodor	Márton	Olivér

Hámori	Dóra

Hasanic	Áron

Horváth	Eszter

Huszics	Péter	István

Károlyi	Álmos

Kékes	Dániel	André

Marton	Míra	Zsanna

Nagy	Alexandra

Nagy-Kovács	Hanna	Janka

Németh	Alíz

Németh	Andor

Németh	Réka

Nóránt	Luca

Őss	Hanna

Palágyi	András

Pallos	Panna

Papp	Anna	Enikő

Papp	Nikolett

Pothorszki	Bence

Sörös	Eszter

Streitmann	Panna	Sára

Szabó	Donát

Szabó	Péter
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8. C
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Nagy Hajnalka
Osztályfőnök-helyettes: Herner Mihály

Ary	Ádám

Baksics	Dániel

Batiz	Lilla	Tea

Borza	Panna	Dorka

Czibók	Zorka

Csapó	Dóra

Fejes	Adrián	Róbert

Hideg	Vivien

Horváth	Botond

Horváth	Dávid

Kis	Bence	Gyula

Kiss	Konrád	Legend

Kiss	Viktória

Kovács Hanna

Madarász	Panna

Maros	Angyal

Mészáros	Enikő

Ormai	Samu

Pápai	Barabás

Popovics	Milán

Réger	Csongor	Barna

Reichardt-Vinczen	Laura

Róth	Ákos

Sáska	Julianna	Kinga

Stang	Márton	Miklós

Szabó	Bence

Szeberényi	Zsombor

Telbisz	Gergely	Palkó

Töreki	Anna

Töttő	Bálint	Máté

Varga	Panna	Luca

Vas Máté

Végh	Hanna

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

Bartalovics	Maja

Bolla	Tímea

Csatlós	Péter

Csingér	Csaba

Csongrádi	Donát

Dömös	Hédi

Ember	Olivér

Emich	András	Dusán

Fenyősi	Adél

Gyenis Hanna

Harmat	Zalán

Kardos	Lilla

Käsz	András	László

Kasza	Zsombor

Kiss	Petra

Máthé	Ferenc	Péter

Mucsi	Zsófia

Neuber	Dávid	Zsolt

Orlovics	Olivér

Osztrogonácz	Kornél

Pallós	Balázs

Perencz	Dorián

Pintér	Sarolta

Póla	Áron

Reményi	Péter

Ritzl	András	Pál

Simon	Petra

Surinya	Ákos

Tajti	Balázs	Attila

Tarr	Júlia	Csenge

Tavi	Kristóf	Tamás

Tóth	Kamilla

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

Ágotai	Petra

Angyal	Balázs

Asztalos	Zsófia

Békási	Dóra

Berta	Domos

Dóra	Hanna	Enikő

Ember	Lola

Fekete	Emília	Nóra

Fekete	Fanni

Fülöp	Botond

Gazsi Jázmin

Héhl	Martin

Hesz	Gréta

Járnovics	Amina

Kanta-Györkő	Domonkos

Katona Kitti

Kófiás-Horváth	Petra

Kormány	Tímea

Kovács Janka*

Kovács	Kinga

Oláh	Magdolna	Katalin

Ormándlaky	Sarolta

Pocsai	Kornél

Szerényi	Kata

Takács	Mirjam

Timár	Szonja

Török	Tamara	Petra

Turcsik	Szimonetta

Turner	Levente

Vörös	Viktória

9. B
négy	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
emelt	szintű	matematika	és	informatika	osztály
Osztályfőnök: Lehőcz Mária

Antalics	Áron	Arnó

Aranyos	Áron

Balatoni	Fanni	Boglárka

Beke	Dániel	András

Berecz	Tamás

Boncz	Bence

Borsányi	Ágnes

Burján	Adrienn

Deli	Máté

Erdősi	Barnabás

Erdősi	Dávid

Farkas	Zsombor

Fehér	Dominik

Fetter	Dénes	János

Galambos	Péter

Grészló	Gergő

Haszon	Levente

Heindl	Anna*

Kaiser	Donát

Kalmár	Etele	Farkas

Karsa	Dorottya	Nelli

Kiss	Laura	Szilvia

Mészáros	Bianka	Petra

Pajkos	Márk	Ervin

Páter	Péter

Pavlovics	Mátyás	Gusztáv

Perei	Viktor

Pleskonics	Botond

Quaritsch	Dániel

Sári	Ádám

Schneider	Bálint

Simon	Vanda

Surinya	Imola

Torma	Jakab

Valkai	Roland

Végi	Flórián
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9. C
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Scherdán Zsuzsanna

Bakonyi	Fanni

Balaskó	Panna

Balla	Sebestyén	András

Bedő	Domonkos

Bogádi	Rebeka

Borbély	Eszter

Czirják	Balázs

Éri	Balázs

Fitus-Barics	Dániel

Gál	Karina	Liliána

Hajdu-Zelei	Hanna

Hartmann	Mariann

Hervai	Hanna

Igrinyi	Zalán

Karácsony	Máté

Kisgadó	Tamás

Kürtösi	Péter

Lipcsik	Levente

Machlik	Míra

Märcz	Réka

Millich	Marcell

Müller	Hanna

Nagy	Katalin

Pál	János

Pallag	Kinga	Piros

Ropoli	Liliána

Stercz	Márk	József

Szabó	Loretta

Szarka	Regő

Szőke	Dorka

Telbisz	Péter

Ujvári	Karolina

Varga	András	Bálint

9. D
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Dlusztus Péter
Osztályfőnök helyettes: Radics Ágnes

Aladics	Péter	Zoltán

Arató	Attila	Gergő

Balázs	Dóra	Bíborka

Barzó	Tamás

Bodor	Péter	András

Bogyay	Kristóf

Csalódi	Zsófia

Csoma	Martin	Dániel

Dénes	Krisztina

Gergely-Házi	Nimród

Gyenis Máté

Harmat	Zóra

Hárságyi	Tamara

Jauck	Péter

Keresztes	Gergő

Maczonkai	Nóra	Veronika

Marton	Petra

Molnár	Ákos	Tibor

Németh	Marcell

Paizs	Kamilla

Pozsonyi	Vanda

Radics	Vivien	Laura

Sárdy	Lilian

Schillinger	Marcell

Siklósi	Bálint*

Szántó	Szabolcs

Szeremlei	Réka	Panka

Szlovák-Baris	Botond

Szücs-Kathreiner	Dóra

Tamás	Bálint

Vass	Csongor	Sándor

Volnhofer	Valér	Bence
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10. A
négy	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
emelt	szintű	angol	és	német	nyelvi	osztály
Osztályfőnök: Darázs Ágnes
Osztályfőnök-helyettes: Fülöp Dóra

Bencze	Anna	Darina

Biró	Erik	Zoltán

Bódis	Lili

Erdős	Levente	Róbert

Fürtös	Dóra	Ágnes

Hollósi	Diána

Jagicza	András

Jáksó	Laura

Klacsó	Luca

Knőbl	Rebeka

Krebsz	Kitti

Nagy	Nóra	Szinonetta

Nagy-Bodzsár	Ákos

Pesti	Eszter	Panna

Pongrácz	Áron

Rab	Milán

Silovic	Viràg	Katica

Szántó	Péter

Szanyi	Miklós

Szécsei	Merse	Márk

Szekeres-Kovács	Zsuzsanna

Szóvári	Zsombor

Tajti Jázmin Tímea

Tarr	Bálint	Zénó

Török	Gábor	Máté

Varga	Péter

Vörös	Zoltán

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

Barabás	Benedek

Béri	Márk

Bircsák	Karina

Demerácz	Lili

Dőrfi	Eszter

Dukics	Levente

Fertály	Dávid

Gáspár	Barnabás

Haris	Márk

Hercegovac	Selma*

Hoffmann	Hanna

Hosszú	Luca	Brigitta

Hosszú	Virág	Zora

Illés	Ágnes

Jakab	Zétény

Jankó	Richárd

Keitz Máté

Kozmann	Márk

Krajczár	Dávid

Kravják	Márton	András

Kuhl	Balázs

Lehőcz	Judit	Rebeka

Méhes	Koppány	Márton

Pécsi	Kíra

Peho	Álmos

Pehr	Dóra	Petra

Rendes	Blanka

Ritz	András

Schubert	Bálint

Solti	Máté

Szabó	Ákos

Takács	Marcell	Barnabás

Takács	Szilvia

Varga	Veronika	Ilona	

Verno	Massimo
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10. C
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Lányi Veronika
Osztályfőnök-helyettes: Lőrincz-Götzer Zsófia

Barkóczy	Zsombor	István

Beránik	Bence

Bogos	Boglárka

Borbély	Máté	Gábor

Csóka	Péter

Csomay	Nóra

Doma	Panna

Fülöp	Csenge

Glatz	Bianka

Imrő	Bianka

Kender	Bálint	László

Kis-Bogdán	Ágota

Koller	Máté	László

Kovács Janka

Kresz	Tamás

Légrádi	Dominika

Majdik	Márk	Benjámin

Miltényi	Anna	Katalin

Müller	Jázmin	Beatrix

Nagy	Luca

Paizs Katinka

Papp	Miklós

Papp	Noémi

Pollák	Dániel	Gábor

Ramháb	Ádám	István

Rankasz	Ernő

Schäffer	Donát

Simon	Boglárka	Éva

Spengler	Kíra	Zoé

Tomsics Hanna

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

Blankó	Tamás

Bognár	Ákos

Fekete	Boglárka	Tímea

Garai	Nimród

Gorosics	Larion	János

Horváth	Ákos	Levente

Horváth	Zsolt

Hős	Dávid

Juhász	Annamária

Kerényi	Nóra

Koltai	Kyra	Viktória

Lévai	Blanka

Lukács	Máté

Maczelka	Gréta

Mencigár	Gábor

Mészáros	Marcell

Molnár	Marcell

Novák	Márk

Pacsai Hanna

Pálinkás	Lili	Luca

Pap	Flóra

Péntek	Virág

Schiller	Charlotte

Schmal	Dániel

Sugár	Viola

Szabó	Dóra

Szalay	Márton

Tóth	Panna	Lujza

Török	Ákos

Uszkay	Balázs

Vámosi	Liliána

Várady	Balázs

Závodi	Eszter
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11. A
négy	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
emelt	szintű	angol	és	német	nyelvi	osztály
Osztályfőnök: Molnár Eszter

Bencze	Levente	László

Boncz	Panna

Buzás	Dominik

Czippán	Abigél

Dávid	Zsófia	Julianna

Dokic	Natalija

Eremuszi	Bence

Fathi	Omid

Fehér	Luca

Gibizer	Kata	Anna

Halmosi	Péter

Hasanic	Ármin

Helmrich	Ádám

Kerényi	Dániel

Kerényi	Viola	Virág

Kertész	Míra

Korb	Eszter	Anna

Kovács	Barbara

Kovács Tímea

Martin	Dorka	Milla

Melitz	Rita

Molnár	Regina

Niklai	Virág

Rádler	Vanda*

Raffay	Soma

Schlapp	Laura	Henrietta

Szokol	Evelin*

Szűcs	Márton

Wolf	Tamás

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

Agócs	Andor	Ferenc

Barta	Zsófia	Panna

Berta	Daniella

Burján	Zita

Forray	Péter

Györei	Attila	Zsombor

Kálmán	Flóra

Képiró	Árpád	Zsolt

Kocsis	Mónika	Anikó

Kónya	Kende

Koós	Barnabás

Kovács	Anna

Lágy	Kornél

Marton	Ferenc	József

Nemes	Richárd

Németh	Péter

Nyirati	Gergő

Ócsai	Dominik	Attila

Orbán	Levente	László

Polgár	Benjámin

Pongrácz	Karolina

Révész	Botond

Simon	Ádám	Imre

Szabó	Zalán	Máté

Szekeres	Ádám

Vadász	Dominik

Varga	András

Vogronics	Márton	Péter

Zádori	Iván	László

„K
EL

L 
EG

Y 
CS

AP
AT

”

«	Kell	egy	csapat«	Kell	egy	csapat 243242



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

Belső	Szabolcs

Birghoffer	Máté

Boda	Sára

Borza	Csenge	Fanni

Drávai	Szilveszter

Erős	Rebeka	Eszter

Hegedűs	Gréta

Horváth	Zsófia

Jarjabka	Johanna

Juhász	Ádám

Káplár	Marcell

Kardos	Gergő

Kempl	Emma

Kempl	Luca

Kempl	Sára

Kovács	Adrienn

Kovács	Veronika	Róza

Kőszegi	Gergő	Ákos

Machlik	Borbála

Mátyás	Bálint

Mehring	Fruzsina

Molnár	Boglárka

Molnár	Tercia	Zselyke

Murber	Nóra

Peho	Virág

Réti	Melani	Natália

Soós	Berta	Emília

Szeberényi	Fanni

Székely	Dániel

Szira	János

Szira	Márton

Turi	Barnabás

Várnagy	Hanga

11. D
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Gilincsek Tímea
Osztályfőnök-helyettes: Albóci Gabriella

Bocz	Míra

Böhm	Hanna

Buzási	Balázs	Benjámin

Csizmadia	Máté

Eilingsfeld	Zsófia

Fazekas	Rebeka	Alexandra

Filótás	Tamás

Fölker	Gerda

Gyulai	Lara	Réka

Gyüre	Szabolcs

Halmos	Adél

Hoffmann	Csenge	Alexa

Kis	Benedek

Koczkás	Árpád

Kovács	Benedek	Mátyás

Kovacsik	András

Ladnai	Loránd

Lakatos	Nóra	Fanni

Marton	Dorina	Csenge

Molnár	Mendi

Pallag	Luca	Pálma

Papp	János

Parrag	Veronika

Péter	Csongor

Polgár	Antónia

Polgár	Petra

Pothorszki	Daniella	Anna

Schmidt	Laura

Spándli	Dominik

Szabó	Kamilla

Szieberth	Gréta

Szücs	Dominika	Diána

Tombory	Jázmin

Vágner	Gábor
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12. A
négy	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
emelt	szintű	angol	és	német	nyelvi	osztály
Osztályfőnök: Pfeiffer Enikő
Osztályfőnök-helyettes: Andok Zita

Auer	Zoé	Niobé

Balla	Eszter

Bartos	Kata

Bátai	Zsolt

Bayer	Kata

Csigeti	Nanda

Csille	Kinga

Demeter	Enikő	Fanni

Faragó	Panna	Ilona

Getlinger	Ramóna

Gyenis	Dániel	Attila

Gyimesi Genovéva

Herke	Bálint

Imhof	Sára	Borka

Kadlicskó	Zalán

Karlovecz	Kamilla

Kereky	Éva

Kereky	Krisztina

Kocsis	Blanka

Ládonyi	Dalma	Kinga

Márkus	Péter	Krisztián

Mészáros	Fanni

N.	Szabó	Dominika

Pickó	Vanda

Rádler	Vanda

Ritzl	Blanka

Simics	Bettina

Tolnai	Vidos	József

Tóth	László	Márk

Váradi	Zsófia

Varga	Medárd

12. B
négy	évfolyamos	gimnáziumi	képzés

emelt	szintű	matematika	és	informatika	osztály
Osztályfőnök: Szlovák-Baris Katinka

Osztályfőnök-helyettes: Lőrincz-Götzer Zsófia

Basa	Barna

Bátai	László

Bodor	Bence	Ádám

Bohorcz	Balázs

Dobó	Evelin

Drávecz	Boróka	Anna

Gajdácsi	Richárd	Alex

Gulyás	Zsombor

Gyarmati	Anna	Lili

Haris	Barnabás

Harsányi	Nóra

Hidegkuti	Bence

Holczer	Ákos

Horváth	Brúnó	Bálint

Kempf	Alex

Kormány	Péter

Lévai	Levente

Mázik	Levente

Metzger	Ábris	András

Müller	Péter

Nagy-Gál	Judit

Németh	Barnabás

Oláh	Gábor

Pálvölgyi	Bence

Piller	Dániel

Ruppe	Dávid

Sári	Dávid

Süle	Zalán	Attila

Szalona	Zalán

Takács Tamás

Vincze	Péter	Tibor
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12. C
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Kotáncziné Vajda Ildikó
Osztályfőnök-helyettes: Bacskay Beáta

Bartók	Evelin

Bartók	Klaudia

Csányi	Eszter

Deák	Patrik

Hajnal	Benedek

Hangay	Bálint

Herger	Ádám	Tamás

Hermann	Ádám

Káplár	Botond

Kovács	Laura	Fanni

Kővári	Tíra

Lakatos	Tamás

Miholics	Zoltán

Pálinkás	Petra

Papp	Lilien

Schweitzer	András	Attila

Sefcsik	Kata

Somogyvári	Soma

Stefánovits	Petra

Szántó	Csenge

Tóth	Gergő

Tóth	Réka

Ujvári	Zsombor

Vasáros	Bence

Vavika	Dóra	Anna

Werner	Boróka

12. D
hat	évfolyamos	gimnáziumi	képzés
Osztályfőnök: Dr. Csóka Balázs
Osztályfőnök-helyettes: Dancsó Beáta

Abrisin	Alen

Auth	Réka

Balázs	Gergely

Baróti	Adél	Júlia

Berecz	Péter	Dániel

Biró	Balázs

Böndi	Dávid

Csikós Hanna

Csongrádi	Mátyás

Dénes	Benjamin

Jeges	Péter	Dénes

Kardos	Zsófia

Kosztolányi	Nóra

Máté Jázmin Kitti

Nagy	Eszter

Németh	Vilmos

Niedling	Zsófia

Nyulasi	Csenge

Oszvald	Lina

Rankasz	Bora	Kata

Réger	Luca

Sasvári	Zsombor	Zsolt

Stercz	Míra	Krisztina

Szabó	Márton

Szabó	Milán

Szép	Hanna

Varga	Bence

Vida	András

Vukovics	Eszter
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