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2  DISPUTA

Disputa-nap

2015. május 27-én, a kompetencia-mérés rend-
hagyó napján disputa-napot szerveztünk a 9. A 
osztály részvételével. A disputás továbbképzés, 
amelyen az idei tanévben hellyel-közzel részt 
vettem, tűzte ki feladatul egy egész napos vita-
esemény megszervezését. A nap témája, amelyet 
a diákokkal együtt választottunk ki, az iskolai 
motiválatlanság témaköre volt. Szóba került még 
a „foci a tornacsarnokban” kérdése is, de mivel 
teljesen inkompetensnek éreztem magam ebben 
a témában, ezért ezt elvetettem. J 

A napot három nagy egységre bontottam, az első részben 
több feladat alapján körbejártuk a témát, asszociációkat 

gyűjtöttünk, szituációs játékot játszottunk, megbeszéltük 
a korai kelés nehézségeit és igyekeztünk minél több infor-
mációt összegyűjteni. A második nagy egységben megpró-
báltuk kiscsoportos munkában feltárni a probléma okait és 
következményeit, majd megoldást keresni az egyik fontos 
kiváltó okra. A megoldási terveket a csapatok csoportos vita 
keretében ismertették és védték meg. A harmadik részben 
meghívott szakértők (Török Csaba igazgató úr, Samu Györgyi 
tanárnő, Kálnai Bernadett volt diákunk, Mutschler Milán volt 
DÖK-elnök) beszélgettek a csoportokkal, majd a nap lezárá-
saként megpróbáltunk egy közös megoldási tervet kidolgoz-
ni, illetve reflektálni a nap eseményeire. 

Azt gondolom, mindannyiunk számára tanulságos volt ez 
a foglalkozás, annak ellenére, hogy az idővel nem sikerült túl 
jól gazdálkodnom, így a tényleges vitára sajnos kevés idő ju-
tott, mint ahogy a szünetekre is. Köszönöm a lelkes részvételt 
a 9. A osztálynak! 

Iványi-Szabó Rita

P R O H Á S Z K A L A P 
S Z E R K E S Z T Ő S É G :

Szerkesztőség címe: Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium, 2092 Budakeszi, 

Széchenyi utca 141. • Alapította: Török Csaba 
• Szerkesztőségvezető: Iványi-Szabó Rita és 

Nagy Edit Szerkesztette: Kis-Lőrincz Katalin 
11. A, Pásztélyi Blanka 11. A, Mutschler 
Milán 12. B,  Mihalek Anna 12. A, Lesták 

Zsófia 12. A, • A fényképeket Nagy Bertalan, 
valamint iskolánk diákjai és tanárai készítették 

• Felelős kiadó: Török Csaba  
• A sokszorosítást a Paletta Press Kft. végzi.

DI
SP

UT
A



TORNACSARN
OK

TORNACSARNOK 3

Isten ajándéka, sport! 
      Élet éltető vize! 
Couberten báró, a modern olimpiai gondolat 
megalapítójának szavaival köszöntöm kedves 
vendégeinket, tanárainkat, és akikért ma itt 
vagyunk, iskolánk tanulóit. Tekintsünk vissza az 
elmúlt huszonöt évre. 

Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Jóistennek, 
hogy ügyünkben mindvégig mellettünk állt. Segítette 

Németh László atyát és az alapítókat, hogy egy nagyszerű he-
lyen nagyszerű gimnáziumot álmodjanak meg. A helyi kez-
deményezés mellé állt Püspök atya vezetésével a fehérvári 
egyházmegye, fenntartóként irányítva, lelkiekben vezetve az 
itt folyó pedagógiai munkát. A gimnázium alapításában és 
formálásában sokak közül kiemelkedett Kőrösiné Dr. Merkl 
Hilda igazgató asszony, aki közös álmainkat nem csak álmod-

ta, hanem tevékenyen és sikeresen meg is valósította, egy jól 
működő, országos szinten elismert intézményt hagyva ránk, 
ezzel is öregbítve Prohászka Ottokár nevét. 

Értelem, érzelem, és akarat hármas egységének a diadala 
ez. Az érzelemé, amely gyerekeinket helyezi a középpontba, 
és hangsúlyozza a jövőbe vetett hitünket, az értelemé, amely 
felfogja a szükségszerűt, látja a célokat, és képes megtervez-
ni a feladatainkat, és az akaraté, amely nélkülözések árán is 
végrehajtja álmainkat. Ezek az álmok már több mint húsz 

éve megszülettek; ahogy épült és fejlődött iskolánk, úgy for-
málódtak és valósultak meg a tervek az idők folyamán. 

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkod-
hass a jövőn. – Ezt üzeni nekünk gróf Széchenyi István. A 
mai napon megértettük, hogy a jövőbe vetett bizodalmunkat 
csak az elődeink hagyományain, mindennapi nehéz munká-
val erősíthetjük. Amit megálmodtak, megterveztek az előt-
tünk járók, azt nekünk Isten útját járva, gyerekeink jövőjébe 
vetett hittel kell a jelenben tovább építenünk. Szent-Györgyi 
Albert szavait idézve: „A sport a test útján nyitja meg a lelket. 
A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik 
legerőteljesebb nevelőeszköze.”

Pedagógiai hitvallásunk egyik bástyája a testnevelés. Pe-
dagógiai programunkban megfogalmaztuk szellem, lélek és 
test harmóniáját - ennek megvalósítása alapvető feladatunk. 
Az itt végzett magas szintű pedagógiai munka alapjait rakják 
le testnevelőink, mert a testnevelés nem csak verseny, hanem 
a fejlesztés eszköze is. Hiszen a mozgás fejlődése megelőzi az 
íráskészség kialakulását, és segíti a kognitív képességek fej-
lődését és kiteljesedését. Ezeken túl büszkék vagyunk a sport 
területén elért sikereinkre és eredményeinkre is. 

Kedves Diákjaink! 

Szemtanúi voltatok, hogyan épül ez a csodálatos csarnok, 
nap, mint nap láttátok, hogy egy kietlen füves pályából ho-
gyan nőnek ki a falak, hogyan kerülnek helyükre a gerendák, 
és hogyan áll össze kőből, vasból, fából egy új épület. Ez ne-
héz fizikai munka árán valósult meg. Tisztelet az építőknek. 
Kérlek benneteket, vegyétek birtokba a csarnokot, és vigyáz-
zatok rá! A mai nap egyik fontos eseménye a Kaszap István 
terem megáldása. A csarnok egyik termét, amely szintén a 
mozgás, a tánc szent helye lesz, Kaszap Istvánról neveztük 
el, hogy mindenkor erőt meríthessünk szenvedéseiből. «Ké-
rünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példa-
képet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a 
magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!» 

Török Csaba igazgató úr

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
Tornacsarnokának avató ünnepsége
Iskolánk régi nagy álma teljesült, mikor 2014 
decemberében végre elkészült a Tornacsarnok. 
Az avató ünnepséget december 5.-én rendezték 
meg, amin részt vett iskolánk minden tanulója, 
a tanári kar, meghívott vendégeink, a budakeszi 
önkormányzat, Soltész Miklós államtitkár, Filó 
Kristóf plébános, Spányi Antal megyéspüspök, és 
iskolánk volt igazgatója, Kőrösiné Dr. Merkl Hilda.

A rendezvény, amelyet Jámbor Erzsébet igazgatóhelyettes 
asszony egy Pilinszky-idézettel nyitott meg, 11 órakor 

vette kezdetét. Ezután hallhattuk igazgatónk gondolatait 
is, majd Soltész Miklós beszéde következett. Ez követően a 
püspök megszentelte a tornacsarnokot és az emeleten lévő 

Kaszap István termet, majd megáldotta az egybegyűlteket.
Iskolánk tanulói műsorral is készültek, hogy még szebbé 

tegyék ezt az ünnepet. A kilencedik évfolyamtól nagy embe-
rek bölcs gondolataikat hallhattuk, majd Schmotzer Kristóf 
11. a osztályos tanuló adott elő egy részletet Karinthy Frigyes 
Tanár úr kérem című művéből. 

A következő műsorszám egy trambulin-bemutató volt, 
melyet Balogh Dániel tanár úrnak köszönhetünk. Október óta 
minden pénteken a 0. órában gyakorolt egy kiválasztott csa-
pattal könnyebb illetve nehezebb ugrásokat.

Az avatási ünnep legvégén meghívott vendégeink és isko-
lánk kosárcsapata kipróbálhatta az új kosárpalánkokat is.

Pásztélyi Blanka (11. A)
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Szalagavató
11.-es diákként a szalagavató megszervezésében 
igen nagy szerepünk volt, így nagy lelkesedéssel 
fogunk hozzá az előkészületekhez. A szalagavató 
közeledtével persze a viták sem maradhattak el, 
hiszen a feszültség is egyre növekedett minden-
kiben. Talán kijelenthetem, hogy mi is izgultunk 
annyira, mint az este főszereplői, a 12.-esek.

Az évfolyam számtalan feladatai mindegyikében lehetne 
negatív dolgokat keresni, de sokkal dominánsabbak 

számunkra a végeredményből levont pozitívumok.:
Nem kérdés, hogy egy büfé mindig fontos része az ünnep-

ségeknek, de a szülők ismét jól helytálltak, és senki nem ma-
radt éhen. Emellett az iskola szokásaihoz híven miénk volt a 
lehetőség, hogy egy ünnepi műsorral is megajándékozzuk a 
12. évfolyamot. Talán kijelenthetem, hogy sem az előkészüle-
tek, sem a műsor nem volt átlagos. Nagyon sok tanár és diák 
munkája volt benne, ezért sok konfliktushelyzetbe is kerül-
tünk egymással, sikerült elérni, hogy valami maradandót és 
személyeset alkossunk. Ismét a jó oldalát nézve a dolgoknak, 
persze az elmaradt órák miatt is megérte, de legfőképpen né-
hány diáktársunk lelkesedése emelte a hangulatot a próbák 
során. Habár nem a műsor volt az est fénypontja és fősze-
replője, majdnem annyit vacilláltunk rajta, mint a végzősök 

a zenéiken, táncaikon, mivel mindegyikünknek fontos volt, 
hogy hangsúlyozzuk személyes kapcsolatunkat a végzősök-
kel. Végül is örülök a sok vitahelyzetnek, mert így 11.-esként 
megtanultunk kiállni a saját elképzeléseink mellett.   

Az este folyamán több csodára is felfigyelt a nézőkö-
zönség. A gyönyörű lányok és elegáns fiúk önmagukban is 
elkápráztattak mindenkit, ráadásként még egy bécsi és an-
golkeringőt, illetve két osztály táncot is eljártak nekünk. Ezek 
mellett Cselényi Máté külön is képviselte a 11. évfolyamot, és 
csodával határos módon varázsolta el a nézőket zongoratu-
dásával. De legnagyobb csodának a műsorunk alatti nevetést 
tartom. Nem sokan hitték volna közülünk, hogy ekkora sike-
rünk lesz a búcsúztatásunkkal, és jó pár végzős arcára köny-
nyeket is tudtunk csalni. Még a „kemény fiúk” arcán is megje-
lent olykor egy-egy mosoly, vagy egy kis elérzékenyülés. 

Az elmúlt fél évben a végzősök arcán leginkább izgalmat 
és feszültséget lehetett felfedezni, de a szalagavató után, és 
most, a félévzáráskor eddig ismeretlen érzések jelentek meg: 
az érettségitől való félelem, és gyomorgörcsöt okozó izgulás 
a továbbtanulás miatt.  Talán ez az érettségre és a felnőtté 
válásra utal, de mindenesetre az idei év első nagy szórako-
zásán és izgalmán túl vannak, most a kemény tanulásra kell 
összpontosítani.                                                     Kis-Lőrincz Katalin (11. A)

November 28. A nap. Először még szomorko-
dunk, hogy milyen messze van. Azután elfeled-
kezünk róla... elvégre itt a nyári szünet, kinek 
jut eszébe az iskola. A szeptember elseje nagyon 
hirtelen jön el, és biztosak vagyunk benne, hogy 
ez nem lehetséges, valami szörnyű összeesküvés 
van a háttérben szegény diákok ellen. És egyszer 
csak meghalljuk a bűvös szót: SZALAGAVATÓ. 

A miénk? Hogyan? Máris? Vééégre! Hát igen. 
Ezt gondoltuk először.

A készülődés hosszú-hosszú folyamata várt ránk. Éjsza-
kába nyúló beszélgetések és veszekedések a táncokról, 

még hosszabb viták a zenékről, a ruhákról folyó harcot pedig 
már nem is részletezném. Utána pedig csak próba, próba, 
próba. Osztályvideó-készítés, fodrász, sminkes, ruhaszalon, 
cipő, prohászkás ing, és még sok-sok tennivaló maradt az 
utolsó hetekre. Hogy a végén vártuk-e még a szalagavatót? 
Nem. Megérte a rengeteg harc, a kevés alvás, a próbák a 0. 
órákban és a temérdek elintéznivaló? Teljes mértékben.

El sem tudtuk hinni, hogy így rohan az idő. Hiszen bizto-
sak voltunk abban, hogy a táncokat még egyáltalán nem tud-
juk, borzalmasan le fogunk égni, és egyébként is, már tényleg 
végzősök vagyunk? Így először nem is izgalommal és várako-
zással, hanem félelemmel tekintettünk a nagy nap elé. Az első 
ránk váró próbatétel (amitől sokan jobban féltek, mint az esti 
eseménytől) az iskola előtti bemutató volt, ami szokás szerint 
inkább fő-főpróbának sikerült, és rengeteg bakival, izgulással, 
de szerencsénkre leginkább a félelem elmúlásával járt.

Az este pedig tényleg felejthetetlen lett. Végre, végre, vég-
re bevonultunk a választott zenénkre, az aula gyönyörűen 
feldíszítve, kivilágítva, mindenhol mosolygó arcok, a szeren-
csésebbek talán egy-egy ismerőst vagy rokont is felismertek 
a tömegben, és tudatosult bennünk, hogy eljött a pillanat. A 
tizenegyedikesek meglepetés műsorával kezdődött az egész, 

ami (szerintem mindenki egyetért velem) fantasztikus volt. 
Kicsit keserédes, kicsit sírós, nagyon mosolygós, és egész 
egyszerűen gyönyörű. Köszönjük Nektek! Olyan gyorsan 
történt minden, hogy a következő, amire emlékszem, az, 
hogy kint állunk, és már a nevemet mondják. Nem is az volt 
a legszebb, amikor megkaptuk a szalagot, hanem látni az 
osztálytársainkat, amint szólítják őket. Igen, ők a barátaim, 
az emberek, akiket hihetetlenül szeretek, akikkel több, mint 
hét évet töltöttem el egy közösségben, és észre sem vettem 
közben, de mind felnőttek. Ahogy én is. Számomra ez a felis-
merés volt az egyik legemlékezetesebb pillanata az estének. 
De persze nem ez volt az, amit mindenki a legjobban várt. 
Megkezdődött a második rész, az osztálytáncok. Tökéletes 
volt az összes. Nem biztos, hogy hibátlanul megcsináltuk a 
koreográfiát (sőt, biztosan nem), de nem is az volt a lényeg. 
Élveztük, hogy együtt vagyunk, táncolunk, nevetünk, sírunk, 
és sikerült mindent kizárnunk. Csak mi voltunk. Amíg meg 
nem jelentek a családtagok, apukák, anyukák, nagyszülők, 
testvérek, és mindenkivel táncoltunk, ekkor már mindenki-
vel megosztottuk az élményt. A koccintás során a tanárokkal 
is. És igazuk lett, akkor tényleg nem a pezsgő volt a legfonto-
sabb. Megható volt nekik is megköszönni az elmúlt éveket, és 
elnézésüket kérni a korábbi hetekben való teljes használha-
tatlanságunkért. Mostantól minden visszatér a régi kerékvá-
gásba. Ennek ők szerintem jobban örültek, mint mi. Ahogy 
mondtam, ez egy boldog nap volt mindenki számára.

Lassan elmúlt az este, és sajnos nem csak az. Addig is 
tisztában voltunk vele, hogy bizony a szalagavatóval lezá-
runk egy hosszú időszakot, és onnantól valami teljesen új 
kezdődik. Így is lett. Előttünk az érettségi, a bizonytalanság, 
a pályaválasztás, de az utolsó kirándulások, 18. szülinapok, 
palacsintázások, közös programok is. Ezekkel pedig (részben 
a szalagavatónak is köszönthetően) még az eddiginél is na-
gyobb összetartással nézünk szembe. 

Varga Borbála (12. A)
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Diákbál
Idén is megrendezésre került a Prohászka 
Diákbál. Az idei bálnak a „tornacipős-bál” nevet 
adtuk. Így idén a koktélruha és az öltöny mellé 
tornacipőt is fel lehetett venni.

A bál február 6.-án este fél hétkor kezdődött. Mint ahogy 
már szokássá vált, idén is a 9. évfolyam nyitotta és zárta 

a bált. A nyitó tánc a 9. B osztály cha cha cha produkciója volt.  
Ezt a NO COMMENT Hip-Hop tánc együttes fergeteges han-
gulatot varázsoló táncbemutatója követte. Nekik köszönhe-
tően megismerkedhettünk néhány Hip-Hop tánc lépéssel is. 
Idén sem maradhatott el az élő koncert. Most a SLIDE, a 10. 
A bandája mutathatta meg a diákoknak és a tanároknak te-
hetségét. A koncert után, az est hátralévő részében a zenét a 
SLYTEK DJ szolgáltatta.

Eköz ben 3-4 fős csoportok próbálhattak kijut ni egy sötét 
teremből, egy rejtély meg fej té sé vel,  a szabadulós játék kere-
tében. Vagy ha valaki éppen beszélgetni vágyott, beülhetett a 
Távol-Keleti Teaházba és finomabbnál-finomabb teákat iha-
tott. Ezalatt a Kaszinóban bárki szabadon pókerezhetett és 

nyerhetett, még akár annak ellenére is, hogy nem is ismeri 
a játékot. Farkas Reni, a Pina Coladatól a Mojitón keresztül a 
Kókuszos limonádéig különlegesebbnél-különlegesebb kok-
télokat kevert profi módon. Ha valaki megéhezett, a büfében 
sütemény és szendvics várta a torkoskodni vágyókat. 

A karaoke idén is nagy sikert aratott, és a bál végén 
szinte mindenki egy emberként énekelte a Punnany Massif 
együttes Élvezd című számát. 

Ismét volt lehetőség a rózsaküldésre is, és a „futárok” a 
szívből jövő üzeneteket is továbbították. Az este folyamán 
mindenki leadhatta a szavazatát a Bálkirályra és Bálkirály-
nőre. Az idei Bálkirálynő Fazekas Dóra, a Bálkirály pedig 
Schmidt Balázs lett. Miután eltáncolták a „királyi” táncot, a 9. 
A country tánccal zárta le az idei Prohászka Diákbált.

Köszönjük a szervezőknek, a segítőknek, a fellépőknek 
és a résztvevőknek, hogy idén is sor kerülhetett a Diákbálra. 

Tóth Júlia 10. B.

Suli-Buli 

Február 6-án pénteken került megrendezésre 
iskolánkban a farsang, a suli-buli és a diákbál. 
Mindháromnak több éves hagyománya van, 
így természetesen most sem hagytuk ezeket a 
programokat a feledés homályába veszni, és újra 
fergeteges hangulatot varázsoltak a szervezők.

Tanítás után legelőször a farsang vette kezdetét. Minden 
évben van egy téma, ami alapján az osztályok különféle 

műsorokkal készülnek, és idén a filmekre, mesékre esett a 
választás. Annyi változtatás történt, hogy az elmúlt évekhez 
képest most a zsűri nagyobb hangsúlyt fektetett a táncokra, 
jelmezekre és díszletekre. Ennek köszönhetően minden osz-
tály előadásának legfőbb eleme a tánc lett. Fantasztikus ko-
reográfiákat, lenyűgöző műsorokat láthattunk, és a választott 
filmek műfajban és korban is igen széles skálán mozogtak. 
Charlie Chaplintől kezdve Bud Spenceren keresztül egészen 
a Walking Deadig nagyon sok minden 
a színpadra, vagy inkább azt mondhat-
nám, a táncparkettre került. A filmek 
mellett több mese is előbukkant, és nem 
csak a kisebbek előadásában. Láthattuk 
a Grut a sok kicsi minionnal, illetve egész 
Aprajafalvát a hupikék törpikékkel, nem 
is beszélve Dr. Bubóról és az erdő állatai-
ról. De nem csak a diákok készültek ilyen 
lelkesen. A farsang lezárásaképp a taná-
rok egy meglepetés táncműsorral ruk-
koltak elő, amely elsöprő sikert aratott. 

Azonban valaminek a vége mindig 
egy új dolognak a kezdete, így a far-

sangot követően sem csitult el a jókedv, ugyanis kezdetét 
vette az algimnáziumnak rendezett suli-buli. Első körben 
az apró tehetségek csillogtathatták meg énektudásukat 
egy karaokeparty keretein belül. Igen nagy volt az ujjongó 
közönség, azonban akadtak, akik inkább a büfében néztek 
körül finom falatok után kutatva. A következő program a 
tombola volt, ahol szinte mindenkinek jutott valami apróság 
a sok-sok nyeremény közül. Végül pedig egy limbóversennyel 
zártuk a bulit, melynek nyerteseit kinevezték a 2015-ös Suli-
buli limbókirályának illetve limbókirálynőjének.

A nap utolsó programja a főgimáziumnak rendezett Diák-
bál volt. A nyitó, illetve záró táncokat minden évben a 9. évfo-
lyam adja elő, így ez most sem volt másképp. Kezdésképpen 
a 9. B osztálytól láthattunk egy cha-cha-cha-t, majd utána 
következett a No Comment hip-hop tánciskola bemutatója, 
melynek végén mi is elsajátíthattunk egy-két lépést. Ezután 
a felső tornateremben folytatódott a buli, ahol a 10.A osztály 
zenekara, a Slide adott koncertet. Ezzel párhuzamosan több 
program is kezdetét vette, többek között a karaokeparty az 
aulában, illetve egy szabadulós játék, ami először szerepelt 
a diákbálon, és nagy népszerűségnek örvendett. A bál ideje 

alatt folyamatosan elérhető volt a rózsakül-
dő szolgálat, a büfé, a teaház valamint a ka-
szinó, ami magába foglalta a koktélbárt is. 
A lehetőségek tára óriási volt, és mindenki 
megtalálta a számára legideálisabb helyet, 
ahol az estéjét tölthette. A diákbált végül a 
bálkirálynő és bálkirály megszavazásával, 
és a 9. A osztály country táncával zártuk.

Összességében számomra felejthetet-
len nap volt és szerintem sokan mások is 
hasonlóképpen vannak vele. Az ilyen alkal-
mak remekül építik az osztályok, diákok, 
tanárok közösségét egyaránt.

Szilágyi Anett (11. B)

BÁLI SZEZON 5
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Kalandozás Észak-Európában: 
Finnorszáááág!!!
Miért is írom én ezt az élménybeszámolót ide? 
Egy kicsit azért, hogy elmondjuk a tapasztala-
tainkat Nektek, másrészt, hogy kapjatok kedvet 
hasonló munkához, mint amilyet mi végeztünk, 
és akkor Ti is kijuthattok ilyen helyekre. 

Kezdjük az elején: az első nap utazással ment el, ren-
geteget kellett várnunk a helsinki reptéren, ahol az 

1200 Ft-ba kerülő muffinok közül választhattunk (ez be-
tegesen sokba kerül, de a reptéren normális). Végül esté-
re megérkeztünk a helyi járattal Joensuuba, ahol a foga-
dó családok vártak minket szeretettel. Én az erdő kellős 
közepén laktam, mindentől távol, a közelünkben lévő 
tavat kivéve (legalábbis a GPS azt írta, hogy valahol ott 
van mellettünk egy), de ez természetes azon a vidéken.  
Másnap reggel kilencre bebuszoztunk az iskolába. Az isko-
la hihetetlenül jól felszerelt, minden gyerek kap egy iPadet 
ingyen, és az éttermi szintű ingyenes menza is széles vá-
lasztékkal, és korlátlan fogyasztási lehetőséggel várt ben-
nünket. Ez mind azért lehetséges, mert ott országos szinten 
rengeteg pénzt költenek oktatásra. Délelőtt a nemzetek be-
mutatkozása zajlott, majd délután szintén minden nemzet 
bemutathatta, hogy mit is csinált projektmunka címszó 
alatt. Estebédnek pedig egy svédasztalos étteremben bi-
zonyíthattuk be, hogy mennyit bír el a gyomrunk. Termé-
szetesen kulturált keretek között. Tiszta hízókúra eddig.  
Harmadnap kirándultunk: megmásztuk a mindössze 300 
méter magas Kolit és környékét, majd elmentünk egy ét-
terembe vacsorázni, és ott is annyit ettünk, amennyit bír-
tunk. Eztán elutaztunk egy tóhoz, ahol szauna volt gőz-

fürdővel és egy parkkal. Miközben a tanárok szaunáztak, 
a gyerkőcök csizmadobálósat, meg egyéb finn játékokat 
játszottak. A nemzetek egymás ellen versenyeztek, és a 
11. A csapata lett végül az első helyezett. A verseny végez-
tével ettünk egy jót, és éjszakába nyúlóan szaunáztunk.   
A következő napot szintén az iskolában töltöttük, ahol 
egy színdarabot kellett előadnunk, de a nap fénypontja 

mi más lett volna, mint az ünnepi díszvacsora. Sajnos az 
utolsó napon kénytelenek voltunk hazaindulni, de mielőtt 
teljesen hazaértünk volna, megálltunk Helsinkiben egy rö-
vid városnézésre, csak aztán tértünk vissza Budapestre.  
Úgy érzem, életre szóló élményben lehetett részünk, tuti, 
hogy vissza fogunk menni oda. Biztos.

Schmotzer Kristóf (11. A)

A Spuren Comenius projeket keretében idén          
6 diák juthatott ki Belgiumba 
            3 kísérő tanárral. 
    
Az indulás napján nagyon korán kellett kelnünk, 
mert a repülő hajnali 6-kor indult és 5-re oda 
kellett érnünk a becsekkolásra. A repülőút után 
Mechelenbe mentünk vonattal, ahol a szállás 
volt. Amikor odaértünk a diákszállóhoz, kicsit 
megijedt mindenki, mivel nem volt ott senki a 
többi résztvevő közül, de hamar megérkezett a 
szervező, és beengedett minket. 

Nem sokkal később megérkeztek a diákok és tanáraik 
a többi országból is, és egy rövid bemutatkozás után 

elindultımk két csoportra osztva várost nézni. Mechelen na-
gyon szép, gyakorlatilag minden sarkon van egy templom, és 
egy kis folyó szeli át. Az este is ismerkedéssel telt, társasjáté-
kokat játszhattunk a többiekkel. Másnap Strasbourgba men-
tünk megnézni az Európai Parlamentet, itt az idegenvezeté-
sen kívül egy előadást is tartottak nekünk. 

Utána Gentbe mentünk, ahol először megnéztünk egy 
waldorf iskolát, és bemutattuk egymásnak a projekttel 
kapcsolatos munkáinkat. A magyarok elénekeltek néhány 
dalt. Utána megint ketté vált a csoport, és az egyik fele esti 
városnézésre ment, a másik pedig vegetáriánus vacsorát 
kapott, amit érdekes kinézete és íze ellenére mindenki me-
gevett végül. Ezután a két csoport felcserélődött. A város 
gyönyörü, itt is rengeteg templom van, és a házak mintha 
mézeskalácsból lennének. Mivel későn értünk haza, semmi 
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program nem volt estére, mindenki újonnan megismert 
barátaival beszélgetett, vagy elment aludni. Szombaton 
Antwerpenbe mentünk egy múzeumba, ahol gyönyörü 
festınényeket nézhettünk meg. Utána városnézésre vittek 
minket, és, mint az összes előző város, ez is gyönyörü volt. 
Ezután kaptunk egy kis szabadidőt, amikor megkóstolhat-
tuk Belgium híres gofriját, és vehettünk ajándékot az ottho-
niaknak (legfőképp belga csokit). 

A vasárnap szomorú búcsúzkodással kezdődött, mert 
nagyon sok jó barátság született, és nehéz volt az elválás. 
Miután mindenki elindult hazafelé, mi Brüsszelbe mentünk, 
mert a gépünk csak este indult. Itt megnéztük az Atomiumot, 
a híres pisilő fiús szobrot, és a maradék szabadidőnkben né-
zelődtünk, vásároltunk. Gépünk este 9 és 10 között érkezett 
meg Magyarországra. Nagyon élvezte mindenki az utazást, 
és nagyon örültünk hogy ide is eljutottunk. Remélem, lesz 
még lehetőségem a Comeniussal más országokba is eljutni, 
és új embereket megismerni.

Inotay Tekla (10. B)

Euskadi?
Kedd reggel 7.10, kémiaterem. Csak elszántak-
nak! Pitter tanár úr és Németh András (végzett 
diákunk) elektronika szakkört tart, vagy Come-
nius-szakkörön fúrnak, fűrészelnek, csiszolnak… 

Talán emlékeztek még a Tehetségnapra. Molnár Doma és 
Hidas Bálint (9. a) egy egérfogó rugójának erejével működ-

tetett járművet mutat be. Ez is kedd reggelente készült. A jár-
mű méltóságteljes lassúsággal megtesz öt métert – és nagyon 
büszkék vagyunk. Czifra Balázs (11. a) egy tenyérnyi napelemes 
autót mutat be. Napsütés híján kondenzátorról üzemel.

A nyolcadik b-sek az otthoni energiafogyasztást és a 
takarékoskodás lehetőségeit kutatják Dobsa tanárnővel. 
Rajzórán posztert készítenek Kokas tanárnővel. A sok ügyes 
néptáncos közül négyen egy kőrispataki forgatós táncot gya-
korolnak Peták tanár úr és Peták tanárnő vezetésével.

Mi köti össze a fentieket? Mindnek köze van az energiá-
hoz, felkészülés volt ez az utolsó, Baszkföldön rendezett Co-
menius Energy találkozóra.

És milyen volt Baszkföldön?

Kaixo! Melegszívű, mosolygós vendéglátóink így köszöntik 
egymást baszkul. Andoainban a legtöbb családban otthon is 
baszkul beszélnek. A város egy bővizű folyó szűk völgyében 
terül el, a meredek hegyoldalra helyenként mozgólépcső visz 
fel! Az iskola mellett zúg a folyó, az éves csapadékátlag 1200 
mm. Az iskolai programok színesek és tartalmasak voltak, 
rengeteg alkalmat adtak arra, hogy angolul beszélgethes-
senek a diákok. Köszöntésül a vendégeknek hagyományos 
üdvözlő táncot táncoltak, és elénekelték az iskola himnuszát. 
Minden nép nyelvén ki volt írva, hogy ’Welcome’. Magyarul ez 
így nézett ki: ’Fogadtatás’ – ami remek volt. A nyolcfős nem-
zetközi csapatok közül hatnak sikerült másfél óra alatt mű-
ködő villanymotort építenie! Az egérfogó járművek különbö-
ző modelljei közül izgalmas versenyben került ki győztesnek 
az egyik helyi építésű modell. Az eső miatt a napelemes au-
tók feltöltött kondenzátorról üzemeltek, harmadik helyezést 
szerzett a magyar csapat. 

Játszottuk egyik nemzeti játékukat, ami leginkább tenyér-
rel ütött swash-hoz hasonlított. Kipróbálhattuk magunkat 
nemzetek közötti kötélhúzásban, ahol a magyarok és a len-

gyelek egymásnak is fantasztikusan szurkoltak! Nagy siker 
volt a ’pintxo’ műhely, ahol a nyolc-nemzetiségű csapatok ké-
szítették a szendvicseket. Nyolcfélét: a hagyományos sonkás 
és halastól az omlettesen át a milka csokisig! – majd ezeket el 
is fogyasztottuk ebédre.

Az iskolai programok mellett jártunk az Atlanti-óceán 
partján. Egy félelmetesen szép Flisch nevű meredélyről le-
néztünk a háborgó óceán hatalmas hullámaiba, majd le is 
másztunk a képen látható sziklaformációkhoz. Egy halász-
faluban a homokos tengerparton a bátrabbak kipróbálták a 
vizet is: 12 fokos lehetett – brrr. 

San Sebastian meseszerű öble a felső tízezer nyaralóhelye – 
mi szezon előtt ismerkedtünk a várossal és strandjával. A ma-
gyar fiúk fürödtek is az óriási hullámokban, a szemerkélő eső 
ellenére. Végül meglátogattuk a város lenyűgöző akváriumát.

A három ott töltött nap végén péntek reggel a vendéglátó 
családok kikísértek a buszmegállóhoz, és könnyes (valóban) 
búcsút vettünk tőlük. Mindannyian úgy éreztük, a tenyerükön 
hordoztak minket! Ez után már csak a hétórás buszút volt hát-
ra Barcelonáig. Útközben először a Pireneusok nyúlványain, 
üde erdők között kapaszkodtunk fel: mintha Ausztriában len-
nénk. Majd a hegy túloldalán, ahogy azt földrajzból tanultuk, 
félsivatagos vidéken vitt az utunk. Ennek a vidéknek, az Ebro 
völgyének az éves csapadékmennyisége 300 mm.

 
eskerrik asko [eszkekrikaszko] – köszönöm

kaixo [káiso] – szia, jó napot!
pintxo [pincsó] – kis falat kenyérre fogpiszkálóval 

feltűzött finomságok
agur [aur] – viszlát

Euskadi [euszkádi] – Baszkföld
A többes szám jele: - k, mint a magyarban!

Miért utolsó? 

A kétéves, Energia – inspiráció Európának című projekt az 
idei tanévvel lezárul. Résztvevő tanárok és diákok végiggon-
doltuk-kísérleteztük az energia-előállítás, átalakítás, szállí-
tás, tárolás és kereskedelem kérdéseit a fizika órák látószö-
gén túl is. Nagyon sokan járultak hozzá a sikerhez. Az itthoni, 

Flysch 

Windcomb / Szélfésű San Sebastian/
Donostia-ban

San Sebastian/Donostia tengeröble 
a hegytetőről

Akvárium: medúzák

Akvárium - San Sebastian
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iskolai munka mellett a nemzetközi találkozók adtak ihletet 
és motivációt a résztvevőknek.

 
Merre jártunk a két év alatt? 

Szinte minden partneriskolában. Egy kis ízelítő a szakmai 
programokból:

2014. 
január 

Werther Evangelische Gymnasium, Észak-Rajna-
Westfália, Németország: 

Téli Műhely: Mennyi energia van egy ceruzaelem-
ben? Van-e jövője az atomenergiának Európá-
ban? A megújuló energiaforrások lehetőségei

12 diák
3 tanár

2014. 
május

POKG: Napkályha készítés nemzetközi csapatok-
ban, katapultverseny, látogatások a Budapesti 

Műszaki Egyetemen, napelemes autók I. 
versenye

12 tanár
80 diák

2014. 
szept.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica Ostrodában, Észak-Lengyelország: 

Tanártalálkozó: a második projektév szervezése
3 tanár

2014. 
dec.

A kiskórus Mariborban, Szlovénia: Koncertek, 
Látogatás az iskola Comenius műhelyében

4 tanár 
kiskórus

2015. 
márc.

Sint-Romboutscollege, Mechelen, Flandria, Bel-
gium: Lufi-meghajtású jármű készítése, Energia-
tőzsde játék, Elektromos hálózatok PPT, Könyv 

bemutató (versek, novellák, grafika)

8 diák, 
4 tanár

2015 
május

Andoaingo Aita Larramendi Ikastola Koop. 
Elkartea, Baszkföld, Spanyolország: Egérfogó-
járművek távolsági versenye, napelemes autók 

II. gyorsasági versenye, táncos-, énekes bemuta-
tók, Poszter kiállítás

8 diák
2 tanár

Miért volt érdemes koordinátorként dolgozni ebben a Co-
menius programban? Először is a résztvevők miatt: csodála-
tos emberekkel dolgozhattam együtt! Másodszor a feladatok 
miatt is: mindig kicsit túlmutattak az iskolai kereteken. Mind 
kollegáim, mind a résztvevő diákok nagy kreativitásról tettek 
tanúságot. Végül, de nem utolsó sorban, sokfelé járhattunk, 
más iskolák munkájába is belepillanthattunk és belekóstol-
hattunk a nemzeti konyhák ízeibe is. Remélem, hogy ez a 
táguló horizont sokaknak adott örömöt, és kedvet további 
munkájához!                                                         Rácz Mátyás (koordinátor)

Zöld hét – Tanári beszámolók
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
2014. január elseje óta az Ökoiskola címet viseli. 
Ezzel a titulussal kapcsolatos a Zöld hét elneve-
zésű projekthét, amelyet április 21.-24. között 
rendeztünk meg iskolánkban. A hét fő célja a 
diákok környezettudatosságra való nevelése volt, 
a programokon tanítási időn kívül vettek részt. 

A témahetet a Természettu-
dományos munkaközösség 

szervezte Balogh Zoltán veze-
tésével, de a többi munkakö-
zösség – kiemelve a Testneve-
lés munkaközösséget, hiszen a 
sport is fontos szerepet játszott 
ezen a héten – is részt vett a 
munkában.

Kedd délután a Templom-
kert takarításra négy 5. b osz-
tályos diák jelentkezett. Végig 
nagyon komolyan vették a fel-
adatot, őszinte megrökönyödés-
sel látták, mennyi hulladékot 
hagynak szanaszét az emberek. 
Egy bő órán át dolgoztunk. Néhány nappal előtte már a cser-
készek is takarítottak, így nem volt lehetetlen vállalkozás 
négy gyerekkel elvégezni a munkát. Csütörtökön délután 
négy 5. a-s diákkal a tanári parkoló mögött, a Batthyány utca 
felől a tuják alá behajigált szemét összegyűjtésével kezdtük, 
majd tovább, a kerítés mentén. Végül a szemben lévő busz-
megálló környékén szedtünk szemetet. Mindkét alkalommal 
az iskolában kapott gereblyékkel, lapáttal, zsákkal és eldob-
ható kesztyűkkel dolgoztak a diákok. A jelentkező diákok na-
gyon jó hozzáállással, rendes munkát végeztek. 

I. hétfői játékos feladatmegoldós (lencsés) óra - a 10.b 
osztály érdeklődéssel és szívesen fogadta a feladatokat, az 
első 11 feladattal végeztünk, mindegyikre akadt megoldó, 
mindenki gondolkodott a feladatokon. 

II. A szerdai természetbúvár vetélkedőre 8 osztály volt 
hivatalos, 5 osztály jelent meg, 3 osztály készült rendesen 

az előfeladatokkal. A helyszíni fordulóban mind a 16 tanuló 
tudása legjavát adta. - Köszönet segítőimnek (JM, FBA, VE, 
SDJ, BZ). A vetélkedőt a munkaközösség. minden évben meg-
rendezhetné (szívesen vállalom továbbra is az összefogását), 
a biológusok javaslatára azzal a kiegészítéssel, hogy előre 
megadnánk a felismerendő élőlények / helyek jegyzékét, 
hogy felkészülhessenek belőle a résztvevők, s így nagyobb 

sikere legyen ennek a feladatnak is. 
III. Pénteki takarítás: öt tanuló + egy kutyus részvételével 

két nagy zsák szemetet gyűjtöttünk a Mamutfenyők környé-
kén és az oda vezető úton, 1 bő óra leforgása alatt. 

Pitter Károly, Rácz Mátyás
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Tehetségnap

2015. április 20-án már második alkalommal 
rendezett Tehetségnapot a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium.

A program a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001„Tehetséghidak 
Program” keretében, A tehetség hónapja – 2015 pályá-

zat részeként valósult meg, és a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium, a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium, a 
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola (Budakeszi) és a 
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola (Budaörs) Tehet-
ségpontok együttműködésével jött létre. 

Ebben a hónapban mind a négy Tehetségpont szervezett 
valamilyen bemutatkozó, a tehetséggondozás eredményeit 
bemutató rendezvényt.

A pályázati partnerek egy-egy zenei tehetség által előa-
dott darabbal képviseltették magukat.

A Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
képviseletében Szirmai Jenő (trombita), és Csidei Barnabás 
(furulya) lépett fel, zongorán kísérte Barcsik Hédi, a zeneis-
kola igazgatónője. Jenő iskolánk régi diákja, aki a Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója, és a 38. Rézfú-
vós és Ütőhangszeres Találkozó és Versenyen trombita ka-
tegóriában az I. helyet szerezte meg. Barnabás a gimnázium 
5. évfolyamának diákja, az érdi Regionális Furulyaverseny 2. 
helyezettje.

A Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolából  Kecskés  
Arankát (hegedű) és Homola Barnabást (gitár) hallhattuk, 
a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumból pedig egy 
tehetséges testvérpár, Németh Barbara és Németh Levente  
(hegedű, zongora) jött el és mutatta be tudását.

A bevezetőben Vajnovszky Judit pedagógiai igazgatóhe-
lyettes ismertette az iskolában ebben a tanévben indult men-
torprogramot. A résztvevő mentorok az iskola volt diákjai, 
akik szakterületükön segítik a jelenlegi diákokat. Az iskola 
közösségi terében, a Teaházban kiállításon tekinthetjük át a 
mentorok szakmai útját, és a diákok is bemutatkoznak egy 
motivációs levélben.

A művészettörténésznek készülő Hidas Bence (11.A) 
nagy hozzáértéssel és rendkívül szórakoztató módon nyitot-
ta meg a 7. évfolyam alkotásaiból rendezett kiállítást.

A 7.A és a 7.B Vincent van Gogh két festményét dolgozta 
fel egy heteken át tartó projektben. A diákok a festményekből 
kiindulva tárgyakat készítettek, melyekből a legjobbak szin-
tén a Teaházban láthatóak.

Az egész iskola diákjait megmozgatta a következő óra 

programja. A főgimnázium tehetséges diákjai az algimnáziu-
mi osztályokban tehetségébresztő foglalkozásokat tartottak. 
Csak egy kis ízelítő a témák közül: Játékos feladatok matema-
tikából; Halmazállapot-változások; A kétéltűek; Bevezetés 
a posztmodern költészetbe Varró Dániel versei alapján; Az 
arab-izraeli konfliktus, stb. Ezalatt a főgimnáziumi osztá-
lyokban játékos szellemű tanárok vezetésével gondolkodást 
és kreativitást fejlesztő játékok zajlottak, olyan feladatokkal, 
melyek megoldásához nem szokványos konvergens gondo-
latmenetre van szükség, hanem divergens gondolkodásra. A 
nyertesek minden osztályban jutalmat kaptak.

Győryné Csomó Ildikó, a MATEHETSZ alprojektvezetője 
érdekes előadást tartott a mentorálásról, példákkal is ki-
emelte ennek a módszernek a tehetséggondozásban betöl-
tött fontos szerepét.

Ezt követően került sor a diákok előadásaira. A 11. évfo-
lyam biológia fakultációs csoportja előadást készített az ideg-
rendszer működéséről. Szilágyi Anett (11.B) az idegszövetet 
alkotó idegsejtek felépítését és az idegsejtek közötti ingerü-

letátadás folyamatát mutatta be, Keresztes-Nagy Ábel (11.B) 
pedig az emberi agy anatómiájáról és az egyes agyterületek 
funkcióiról beszélt. Horváth Mátyás (11.B) előadásában fel-
vázolta a limbikus rendszer elhelyezkedését és működését, 
kiemelve a mentorcsoportjával végzett kutatások eredmé-
nyeit. Ő az a diákunk, aki ebben az évben a MATEHETSZ 
országos mentorhálózatában nyerte el egy mentor támoga-
tását. Sepp Yvette (11.A) és Császár Réka (10.B) az idegse-
bészettel, az idegrendszer baleseti sérüléseinek gyógyítási 
lehetőségeivel ismerkedett mentora támogatásával. Az itt 
szerzett tudást egy rövid előadás keretén belül osztották 
meg a hallgatósággal.

Öröm volt látni, hogy a diákok lenyűgözve figyeltek!
Mészner Máté (10.B) elmesélte, hogy a mentorprogram 

keretén belül miként zajlik a kapcsolatfelvétel, a bemutatko-
zás, és a tényleges munka első lépései. 

Rendkívüli érdeklődés övezte a Comenius Energy projekt-
ről tartott beszámolót. Különleges együttállása az elméleti és 
gyakorlati készségeknek, ha valaki jól működő modellekkel 
tudja bemutatni a fizikai törvények működését. Elsőként Be-
nedek Barnabással és Mészáros Bencével (8.B) beszélgetett 
Rácz Mátyás tanár úr arról a propulziós meghajtású hajómo-
dellről, amely egy belgiumi projekttalálkozón már elsőként 
ért a célba. A fiúk meséltek az építés munkálatairól, a felme-
rülő nehézségekről, megoldásokról, majd egy lavór vízben 
felberregett a kis járművön a „gőzmotor”. Molnár Domonkos 
és Hidas Bálint (9.A) egy egérfogó rugójának energiájával 
hajtott járművet készített és mutatott be működés közben.  A 
szerkezet nem sokára versenybe száll a hasonló járművekkel 
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Egy tanórán kívüli tevékenység 
bemutatása
Egy elnyert pályázat meg-
valósítása: Csapatépítés a 
Diákönkormányzatban  
/DÖK tréning/

Amikor három évvel ezelőtt a gim-
náziumba kerültem, rögtön meg-

bíztak a Diákönkormányzat koordiná-
lásával. Szívesen vállaltam, mert már 
előző munkahelyemen is DÖK tanács-
adóként segítettem a diákok munkáját, 
és mert nagyon szeretek diákok között 
lenni, nem csupán tanórán, hanem tan-
órán kívül is. Azóta sok minden meg-
valósult a DÖK életében: létrehoztunk 
egy teaházat, amely mindennapjaink 
részévé vált, különböző programokat 
szerveztünk és szervezünk /diákbál, 
DÖK nap, kirándulás, múzeumlátoga-
tás/hála a lelkes diákképviselőknek 
és nem utolsó sorban a DÖK elnöknek. 
Valamennyi program által pozitív él-
ményekkel gazdagodhat közösségünk. 
Még a tanév elején vetette fel a lekö-
szönő végzős DÖK elnök, hogy milyen 
jó lenne, ha egyszer a DÖK csapatának 
szerveznénk egy több napos csapat-
építő programot, ahol a DÖK tagok is 
jobban megismerhetnék egymást. Így 
született meg az ötlet és az isteni gond-
viselésnek köszönhetően épp ránk 
várt egy kiírt pályázat, amelyet meg-
nyertünk és megvalósítottunk.

Első nap:  
2015. április 9.

2015. április 9.-én, csütörtökön ren-
deztük meg iskolánkban a DÖK közös-
ségépítő tréning (közösségi felelősség-
vállalás fejlesztése az iskolán belül és 
kívül) első foglalkozását, amelynek té-
mája az volt, hogyan találkoznak a diá-
kok saját iskolai környezetükben a ki-
rekesztés jelenségével. A foglalkozást, 
amely 23 tanuló részvételével közel 
négy órát vett igénybe (10:45-14:45-
ig), a közösségi vita módszereire épí-
tettük. Kiemelt szerepet kapott így a 
csoportmunka, és a diákok szociális 
érzékenységének és problémamegol-
dó képességének fejlesztése. A foglal-
kozás három modulból állt, mindegyik 
modul bevezető, feszültségoldó játék-
kal kezdődött. 

Az első modul központi feladata 
a téma meghatározása, asszociációk 
gyűjtése volt, ehhez képeket használ-
tunk, illetve kiscsoportos szituációs 
játék segítette a témában való elmé-
lyülést. A téma körvonalazása után a 
második modulban a diákok csopor-
tokban feltárták a probléma (iskolai 
kirekesztés) okait és következményeit, 
azaz problémafát készítettek. A cso-
portok által feltárt okokból kiválasz-
tottuk a legfontosabbakat – a követ-
kező lépésben ezeknek a szem előtt 
tartásával dolgoztak ki a megoldási 
terveket a diákok. A harmadik modul 
feladata a megoldási tervek ismerte-
tése volt az akadémikus vita módsze-
rével, amelynek előnye, hogy a több 
körös vita/prezentáció során minden 
csoporttag megszólalhat. A megol-
dási tervek megvitatását egy közös 

megoldási terv kidol-
gozása követte, ennek 
azonban már csak a 
vázlata készült el. A di-
ákok záró reflexióikban 
pozitívan értékelték a 
foglalkozást, elmond-
ták, mennyit tanultak 
egymásról és magukról 
a kooperatív feladatok 
során, és megfogalmaz-
ták azt az igényüket is, 
hogy mennyire hasznos 

egy baszkföldi találkozón. Czifra Balázs (11.A) kezében, majd 
a padlón is, megindultak egy napelemmel és – napsütés híján 
– tölthető kondenzátorral is működő szolár-jármű kerekei, 
mely szintén a projekt keretében készült. Ez a szerkezet már 
jól modellezi, milyen kihívásoknak kell megfelelnie egy elekt-
romos meghajtású járműnek.

Mutschler Milán és Kénoszt Barbara (12.B) a diákönkor-
mányzat által nyert pályázatról számolt be. A 8-12. évfolyamig 
a diákönkormányzat képviselői részvételével 3 napos prog-
ramsorozat zajlott iskolánkban, melynek témája a kirekesztés 
volt. Az első napon egy disputa-tréninget tartottak az iskolai 
kirekesztésről, a másodikon: Kirekesztés társadalmi kontex-
tusban; Nemadomfel érzékenyítő tréning volt.  A résztvevők 
bekötött szemmel beszélgethettek sérült fiatalokkal, és szimu-
lálták a vakok életét egy fehér-botos akadálypályán. A diákok 
nem tudták, hogy kikkel, milyen élethelyzetű fiatalokkal talál-

koznak. A program hatása az elvártnál is sokkal nagyobb volt, 
többen sírtak, ölelgették egymást, és egy gazdagabb közösség, 
egy megújult csapat vágott bele a munkába mindezek után. 

A harmadik napon a Magyar Néprajzi Múzeumba látogat-
tak, ahol a „Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájá-
ból” című kiállítást nézték meg, találkoztak és beszélgettek a 
Lauder Javne gimnázium diákjaival.

A Tehetségnap résztvevői meggyőző képet kaphattak ar-
ról, hogy milyen sokrétű, változatos területeket érintő tehet-
séggondozó tevékenység folyik a Prohászka Gimnáziumban. 
Ennek a munkának a következő állomása az „Ora et labora” 
nevű humán tehetségtábor lesz, melyet Pannonhalmán tar-
tunk 26 diák és 6 tanár részvételével 2015. június 2-6. között. 
A táborba meghívott diákok névsorát Rubovszky Péter tanár 
úr ismertette. A tábor munkájáról a későbbiekben szintén 
beszámolunk.                                                                        Vajnovszky Judit
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lenne a DÖK illetve az egész iskolakö-
zösség számára, ha rendszeresen szer-
veznénk hasonló tréningeket.

Második nap: 
2015. április 10.

Kirekesztés társadalmi kontextusban. 
Nem adom fel érzékenyítő tréning. A 
program kulcsa a meglepetés volt, így 
egészen a kezdetig titkos volt, hogy mi 
fog történni. Majd hosszú másfél órás 
előkészületek után, megkezdődött az 
esemény. Dely Géza a „Nem adom fel!” 
Alapítvány vezetője, nyitotta meg a 
programot és röviden szólt arról, hogy 
a program részeként minden résztve-
vőnek bekötik a szemét, amennyiben 
ez nem feszélyezi. Kezdetben sokan 
jelezték, hogy ez talán gondot okozhat, 
de végül senki se vette le a szemkötőt. 
Ugyanis a résztvevők a program keretén 
belül, két csoportban beszélgethettek 
mozgásában illetve szellemileg sérült 
fiatalokkal, és szimulálták a vakok éle-
tét fehérbotos akadálypályával. Mind-
eközben a diákok nem tudták, hogy 
kivel, milyen élethelyzetű fiatalokkal 
vesznek részt a foglalkozáson. Három 
óra elteltével levehették a kendőt a sze-
mükről. Amikor megtapasztalták, hogy 
ki kicsoda, többen ámulatban estek. 
Az igazi értelme ezeknek Nick Vuičic, 
a végtagok nélkül született prédikátor, 
idézetével írható le legjobban: „Hivata-
losan mozgásképtelen vagyok, de pon-

tosan a végtagjaim hiánya tesz engem 
képessé, bármire Isten terve szerint”.  
A program hatása az elvártnál is sok-
kal nagyobb és pozitívabb volt. Többen 
sírtak, mindenki ölelgette egymást, és a 
szemünk előtt erősödött meg újra egy 
közösség, egy csapat. Megerősödött egy 
közösség, köszönhetően ennek az ér-
zékenyítő tréningnek, mely által sokan 
ráébredtek arra, hogy közösen együtt-
működni csak úgy lehet, ha tisztelem, 
elfogadom, segítem az embertársamat. 
Másnap, amikor a folyosón találkoztam 
a programban résztvevő diákjaimmal, 
mindenki hálás, boldog tekintettel né-
zett rám. Örömmel töltött el, valamivel 
ismét gazdagodtak.

Harmadik nap:  
2015. április 17.

Kirekesztés történelmi kontextusban.  
A DÖK tréning keretében a harmadik 
napon a Néprajzi múzeumba látogat-
tunk el, ahol a „Tantárgy és Barchoba” 
című múzeumpedagógiai foglalkozá-
son vettek részt a diákok. A tárlat a „Kő 
kövön: Töredékek a magyar zsidóság 
kultúrájából” címet viseli, melynek so-
rán olyan interaktív kiállítás részesei 
lehettünk, amelynek segítségével képet 
kaphattunk mindarról, amely a Holo-
kauszt előtti időszakból megismerhető 
a magyar vidéki zsidóságról. Mindezt 
úgy, hogy közben a megmaradó, újraé-
ledő zsidó kultúra elemeire is reflektál.

A kiállítás része volt egy olyan kiál-
lító terem, amelyet a Néprajzi Múzeum 

hat középiskolából érkező szakértő di-
ákjai rendeztek be, közösen készítették 
el a dekorációt, helyezték el a terembe 
személyes tárgyaikat és találták ki az 
ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai 
programot is. Maga a múzeumpeda-
gógiai foglalkozás azért is nevezhető 
egyedülállónak, hiszen felnőtt és diák 
tárlatvezetők vittek körbe minket a 
kiállítótermeken, ahol egymást váltva 
meséltek nekünk a zsidók mindennap-
jairól. Diákjaink figyeltek, nagy érdek-
lődéssel hallgatták őket és az utolsó 
teremhez érve már folyamatos párbe-
széd alakult ki köztük és a tárlatot be-
mutató Lauder Javne Zsidó Közösségi 
Iskola diákjai között. A tárlatvezetés 
végén a nagy babzsákokra lehuppan-
va egy nagyon tartalmas, izgalmas 
beszélgetés vette kezdetét, melynek 
során kiderült, hogy sok emberben 
van előítélet egy-egy kultúra, felekezet, 
egyéb közösség iránt és bizony ezek-
től az előítéletektől megismerés útján 
megszabadulhat az ember. A másik 
iskola diákjaival való disputa olyan jól 
sikerült, hogy a jövőben talán lesz még 
közös alkalom a találkozásra, immár 
múzeumi kereteken kívül.

Ez a három nap minden résztvevő 
számára pozitív élményeket adott. A 
DÖK közössége ismét megerősödött, 
telve lelkesedéssel hihetetlen erővel 
vágott bele a mindennapi munkába 
mindezek után. Elmondható, hogy a ki-
tűzött célok, mint a kirekesztésre való 
rávilágítás, a csapatépítés, és a DÖK 
fellendítése, mind-mind megvalósul-
hattak. Sőt, azóta is tart a lelkesedés, 
beindult a gondolkodás és az újabb 
programok szervezése, tervezése a 
jövő tanévre vonatkozóan.

Reflexió

Egy-egy ilyen rendezvény megszer-
vezése nagyon sok többletfeladattal, 
idővel és energiával jár, ennek elle-
nére nagyon szeretem a munkámnak 
ezt a részét. Nem is igazán munka ez, 
hanem boldog pillanatok a diákokkal, 
a kollégákkal; azokkal, akik szívesen 
csatlakoznak ehhez a tanár-diák csa-
pathoz. Nagy örömömre egyre többen 
vagyunk. Úgy gondolom, hogy a több 
éves tapasztalatom segíthetett abban, 
hogy gyorsan és zökkenőmentesen 
megszerveztem és lebonyolítottam ezt 
a 3 napos programot. Munkám tovább 
erősödtem a közösség fejlesztését 
szolgáló kompetenciámban /5./. Nem-
csak a diákok, én is nagyon örültem 
ennek a nyertes pályázatnak, hiszen 
egy jól működő közösséget is kell ápol-
ni, gondozni, hogy megmaradjanak az 
értékei.

Kleinhappelné Nagy Edit
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Ballagási beszéd – 12. A
Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött 
(ma), hogy velünk együtt nevessen, nosztalgiáz-
zon, vagy esetleg sírjon.

Mi sírni fogunk, biztos vagyok benne, pedig nincs rá sem-
mi okunk. Miért sírnánk olyan dolgok miatt, amik jók 

voltak. Sőt nem is csak jók, csodálatosak. Vajon azért szomor-
kodunk, mert lezárul ez a nyolc év, vagy csak félünk a jövő-
től? Minden megváltozik, de hogyan tudnánk ezt elfogadni, 
ha még nem vagyunk képesek elengedni a múltat. Ez viszont 
tényleg lehetetlennek tűnik, mert mi magunk vagyunk az a 
múlt. Huszonnyolc gyerek, két osztályfőnök, egy iskola, hét 
osztályterem, tizenegy felejthetetlen kirándulás, nyolc év és 
rengeteg emlék. Mindig azt halljuk, hogy az emlékek örökre 
megmaradnak. Főleg ebből a korból. De mi nem is az emlé-
kek, hanem egymás elvesztésétől félünk. Egy olyan közösség 
tagja lehettem, amilyenről még csak nem is álmodtam. Még 
mist is alig hiszem el, hogy igazi volt. Egy saját kis világot 
építettünk fel magunknak, amelyben mindenki önmagát ad-
hatta, ahol soha nem volt ciki tanulni, ahol néhány játszótér-
nek mindig jutott hely, és ahol örökké gyerekek maradtunk. 
Persze azért ez nem ennyire egyszerű. Hiszen huszonnyolc 
teljesen különböző egyéniség volt összezárva egy teremben 
a hét öt napján, napi hét-nyolc órában. Kész katasztrófának 
hangzik. De kik is vagyunk mi? A kötözködők. Osztályunk 
szeretett tagjai, akik gyakran csak vitatkozással tudták le-
vezetni a bennük felgyülemlett feszültséget, és árgus sze-
mekkel kerestek minden olyan helyzetet, ami alkalmat adott 
erre. A mindent elrontók. Mindegy, mi volt a feladat, vagy a 
kérdés, biztos, hogy nem a helyes választ adták. Vagy ha még-
is, akkor is csak másodszorra. De mi már megtanultuk, hogy 
másodszorra mindig jobb. A költözködők. Akiket soha nem 

lehet megtalálni. Bárhova is ültették őket, biztos, hogy nem 
maradtak ott. Néha ugyan egy-egy elhagyott szendvicsma-
radvány jelezte az utat, de ez sem mindig segített. Az önkén-
tes nyelvújítók. Ki gondolná, hogy olyan mindennapi szavak-
nak, mint például a nyúl, tulajdonképpen rengeteg jelentése 
van. De persze a magyar szókincs felének becézett alakjai is 
megtalálhatóak osztályunk szótárában. Az örökké kedvesek, 
a mindig csinosak, a bármikor éneklők, a túl okosak, a kajá-
sok, a focisták, a fizikus költők vagy a saját viccükön neve-
tők. Csak néhány kategória a sok ezerből, amik mi vagyunk. 
Hogy ne félnénk attól, hogy itt hagyjuk egymást, amikor az 
elmúlt években szinte több időt töltöttünk egymással, mint 
a családunkkal. Annyira szeretnék mindenkiről mesélni, az 
összes csodálatos emberről, akikkel együtt nőttem fel. Sokat 
gondolkoztam azon, hogy mennyire illik egy ilyen beszédet 
személyesre megírni. De a múlt héten egyikünk elsírta ma-
gát, miután elmondta, hogy végre sikerül elfogadnia a tényt, 
hogy elbúcsúzunk egymástól. Talán ez volt az a pont, ahol 
tényleg felfogtam, hogy mi következik.

A búcsúzás. És nem csak egymástól, hanem a tanáraink-
tól is. Elképzeltem, milyen lehet kicsi ötödikeseket tanítani, 
majd arra ébredni, hogy tizennyolc éves majdnem felnőttek 
ballagnak el. És nem tudnak semmi mást mondani, csak kö-
szönetet. Ahogy mi is. Köszönjük. Hálásak vagyunk a két fan-
tasztikus osztályfőnökünkért. Fodor tanár úr remekül helyt 
állt, amikor még picik és idegesítőek voltunk. A közösségünk 
akkor, alsóban alakult ki, és nem tudok elégszer köszönetet 
mondani ezért. Pelyach tanárnő pedig a mi ügyeletes anyu-
kánk immár négy éve. Köszönjük, hogy befogadott minket a 
családjába, hogy felejthetetlen történeteket hagyott ránk, és 
hogy mindig kiállt mellettünk. És ígérjük, hogy az elkövetke-
ző évek karácsonyai és húsvétjain rendszeresen felbukka-
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nunk majd egy kis palacsintáért. Köszönjük mindenkinek, az 
egész iskolának, hogy olyan értékeket kaptunk, és tanultunk 
meg, amikre máshol nem tehettünk volna szert. A hitün-
ket, az elveinket és a szeretetet, amit itt kaptunk, és adtunk, 
visszük tovább magunkkal, és remélem, hogy nem csak mi 
élünk majd ezek alapján, hanem továbbadjuk másoknak is. 
És végül köszönet szüleinknek, testvéreinknek, mindany-
nyiunk családjának, hogy támogattak és elviseltek minket a 
kamasz éveink során. Bár nekik még rengetegszer mondha-
tunk köszönetet, de sohasem elégszer. Köszönjük. 

De nem most mondunk búcsút egymásnak. Az utóbbi 

napokban már számtalanszor megtettük, és a jövőben is 
van még rá időnk. Ma csak a változások kezdődnek el. Már 
nem vagyunk többé iskolások, sehol nem köszönünk többé 
laudéturral, és mostantól nem látjuk egymást minden nap. 
De a legfontosabb dolgokat megtanultuk, és ha nem is telje-
sen biztosan, de mind tudjuk, hogy merre megyünk tovább. 
Nehéz abbahagynom a beszédet, még mindig húzom az időt. 
Én egyetlen tanácsot adnék nektek, magunknak. Ne akarjuk 
túl gyorsan felnőni, élvezzük az apró dolgokat az életben, 
és mosolyogjunk. Sokat. Mert az mindig segít. De a legfon-
tosabb, amit most mondani tudok, csak ennyi: Maradjatok 
gyerekek!

 Varga Borbála (12. A)

Kedves egybegyűltek, vendégeink, 
tisztelt tanárok és drága végzősök. 

A mai napon az osztály a kifürkészhetetlen isteni 
útnak szomorú és fájdalmas állomásához érke-
zett. Máma a 12.B osztály elhagyja e földi para-
dicsomot, hogy lelke új utakat találjon, és fáradt 
teste megpihenjen. Persze, az érettségi után. 

Mielőtt arról a mélységes fájdalomról beszélnénk, hogy 
az iskola valaha volt legjobb osztálya elballag, idézzük 

fel ezen atyafiak kissé hektikus pályafutásának főbb csúcs-
pontjait.

 Az OSZTÁLY 2007. szeptember 1-én született. A teremtő 
Isten átlagon felüli értelmi képességekkel, tanulékonyság-
gal és életrevalósággal áldotta meg őket. Tehetségük pallé-
rozására és reflexeik fejlesztésére a latinnal eltöltött órák 
bizonyultak a legalkalmasabbnak. Az osztály hiányát egyes 
pedagógusok már 5.-ben érezték, s a nagy fájdalomtól köny-
nyes szemmel távoztak a teremből, de ez lehetett csupán a 

termet belengő zsiráfszag következménye. Kezdő évük meg-
határozó eseményei közé tartozott egy kisebb sátor minő-
ségellenőrzése 14 fő bevonásával, továbbá első virrasztásuk 
alkalmából megtudhatták, mi az az állóképesség, és magukra 
vértezhették a Nem Adom Fel-lelkületet.

 „Indulj!” szólt a parancs, és a tojáshéj elkezdett lehulla-
ni a fenekükről. Csakúgy, mint az osztály védőszentje, Szent 
Jeromos, aki labda általi erőszakos halála miatt valószínűleg 
örökre lemondott az osztályról. Az olimpia évének jegyében 
többféle extrémsportban kipróbálták magukat, és bajnokok 
lettek párkányon való közlekedésben. 6.-os korukban már 
több tanár elfogyasztásával dicsekedtek, többek között két 
osztályfőnök helyettessel. 

A hét a teljesség száma, és egyben a változás éve: az osz-
tály egy igazi anyukával gazdagodott Balogh Andrea tanárnő 
személyében. Mindig óvta és védte őket, jó atyjukkal, Németh 
Lászlóval együtt, bár az alkimista kísérletekkel szemben ők 
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is tehetetlenek voltak. A kedélyeket a Balaton hűs vize, vala-
mint a német sportcsatornák szépsége... lankasztotta. A sze-
relmi szálak és barátságok fonódása és szakadása közepette 
is megnyugvást hozott lelkükbe a metodista egyház története 
órákra lebontva.

 Már kezdték magukat nagynak érezni, amikor ismét a 
legkisebbek szerepében találták magukat... egy folyosóval fel-
jebb, szívükben apjuk elvesztésének fájdalmával, de egy újjal 
való gazdagodásnak örömével. Ő, a fő, Balogh Zoltán, terelte 
végig göröngyös útján az osztályt, s e szomorú napig hordoz-
ta ezen igen nagy keresztjét.

 A népvándorlások is gyötörték az osztályt. Mindezek fel-
dolgozására Erdély volt a gyógyír, csodás látnivalóival, gaszt-
ronómiai különlegességeivel és beiktatott vállmasszázzsal.

 10. évükben testi fejlettségük a tetőfokára hágott, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint rátermettségük a fedett pályás 
asztaltörésben és a szabad téri kúszásban, mellékesen pedig 
a legsportosabb osztály cím megszerzésében. Ezen teljesít-
mények közepette nem kis segítséget nyújtottak a felvidéki 
teák. 

Az első nagy döntéshozatal éve következett, és valószínű-
nek tartom, hogy még egy osztály sem bánta meg ilyen gyak-
ran elhamarkodott fakultációválasztását. Ráadásul egyre 
több atyafi veszélyeztette négy keréken a gyanútlan járókelők 
testi épségét, de most a balszerencsés áldozatok neveit az idő 
rövidsége miatt nem sorolhatom fel. 

Az utolsó kirándulásuk Prága szívében volt, hol felfedez-
tek mindent, amiről ez a csodás város híres. Az osztály két 

legnagyobb összefogása erre az utolsó évre esett, mindenki 
teljes vállszélességgel állt ki Zsámbék és Páty elmaradottsá-
gát illetően, illetve élte túl a húsevő baktérium járványt. 

Ekkor sokan idejekorán temették az osztályt. Azonban 
baljós érzéseik végül is valóra váltak. 

Így tehát, testvéreim, bár még sokáig siratni fogják eltávo-
zott szeretteik emlékét és hiányát, de könnyeik idővel letör-
lődnek. Az osztály felejthetetlen emléke azonban örökre él.

Ez a nyolc év a legmeghatározóbb minden fiatal életében, 
hiszen ekkor születnek az első igaz barátságok, nagy sze-
relmek, ekkor kapjuk első feladatainkat, leküzdhetetlennek 
tűnő kihívások állnak velünk szemben, csalódások érnek 
minket, de ebben az ingatagnak tűnő világban mindig ott van 
az állandó kapaszkodó: az osztály. A felejthetetlen közösség 
emléke egész életünkben elkísér. És akkor, kedves egybegyűl-
tek, amikor majd kezdenek belenyugodni a megváltoz-tat-
hatat-lanba, lesz erejük az eltávozott osztály tablója mellett 
elhaladva az „elment” szó helyett a „találkozunk még”-re gon-
dolni, itt az alma mater-ben, ahol minden kezdődött. 

Köszönjük Prohászka!
Mutschler Milán (12. B)

Kedves Végzősök!
Szerintetek milyen színű a tükör? Én nem tudom, 
és meg merném kockáztatni, hogy ti sem. Vagy 
tudjátok-e, hogy hová lesznek azok a dolgok, 
amiket elfelejtünk?

Ezek buta kérdéseknek tűnnek, de engem tényleg érde-
kel a válasz. Tizenkét éve tanultok. Ha belegondoltok, 

hogy ez alatt mennyi minden változott körülöttetek, és, hogy 
mennyi minden történt, rengetegnek tűnik ez a tizenkét év. 
Mégis több kérdés van előttetek, mint mögöttetek.

Tizenkét év nagyon hosszú idő. Mikor elkezdtétek az 
iskolát, Magyarország még nem volt az Európai Unió tagja, 
még útlevelet kértek minden határnál, és nem volt még né-
gyes metró. Amíg ti a gimnáziumot végeztétek, kitalálták az 
ízesített sört, kijött az Avatar, a Harry Potter összes kötete és 
együtt okosodtatok a telefonokkal.

2003. őszén Michael Schumacher hatodik alkalommal 
megnyeri a Forma 1-et, ti pedig, a velem szemben ülő vég-
zősök, megkezditek tanulmányaitokat az általános iskolá-
ban. 2007. szeptember. A Rolling Stones budapesti koncertje 
után, először lépitek át a Prohászka küszöbét. Azóta eltelt 
2922 nap, amiből 1448-at itt, az iskola falai között töltötte-
tek. Hányszor hallottuk már szüleinktől, tanárainktól, hogy 
a gimnázium felejthetetlen időszak az életünkben. Nekem 
mondhat bárki bármit, ember legyen a talpán, aki 2922 na-
pot meg tud jegyezni. Ha van köztetek ilyen, annak szerintem 
gyerekjáték lesz az érettségi.  

Egy nap huszonnégy órából áll, gimnazistának, kisisko-
lásnak, festőnek, jogásznak és filmproducernek egyaránt. 
Mégis, én úgy érzem, minél idősebb leszek, egy napom annál 

rövidebb. Kisiskolásként volt időm megreggelizni, minden 
délután három-négy különórát beiktatni, majd a családom-
mal lenni, mégsem voltam fáradt soha. Ma már rohanok az 
iskolába, soha nincsen időm reggelizni, zeneórákra, edzé-
sekre rég nem járok, a délutánok valahogy elrepülnek, és 
este, mikor lefekszem aludni, már csak egy kérdésem van, 
mit csináltam én egész délután? Az iskola és a sok tanulás 
mellett már nem maradt időtök rengeteg fontos dologra, a 
közös családi vacsorákra, a zenére, rendszeres sportolásra, a 
barátaitokra és a reggelire. Most elhagyjátok a gimnáziumot, 
lehetőséget kaptok arra, hogy választhassatok, mit szeretné-
tek csinálni, és mire szeretnétek fordítani azt az egyre keve-
sebb huszonnégy órát, amit kaptok egy nap. Mindannyian 
különbözően fogtok választani. Élvezzétek a választásotokat, 
tanuljatok, sportoljatok, legyetek sokat a barátaitokkal, csa-
ládotokkal, és reggelizzetek minden nap.

Fontos ponthoz értetek most. Eddig együtt voltatok, 
együtt kaptatok választ a kérdéseitekre, de most eljött az ide-
je, hogy mindannyian különböző utakon menjetek tovább.

Mivel a közelgő érettségi miatt nem is biztos, hogy figyel-
tek rám, szeretném rövidre fogni mondandómat. Nővérem-
nek azt mondtam a ballagásán, hogy én szeretnék búcsúzta-
tó beszédet mondani majd egyszer. Erre annyit felelt, hogy 
egy dolgot jegyezzek meg. A jó ballagási beszéd rövid. 

Kívánom mindannyitoknak, hogy kapjatok választ min-
den kérdésetekre, és ha megtudjátok, hová lesznek azok a 
dolgok, amiket elfelejtünk, keressetek meg, és mondjátok el 
nekem.

Tóth Gabriella (11. B)
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KIDS
Június 5-6-án az utolsó erőpróbára készültünk 
a Prohászkás csapatainkkal; Budapesten került 
megrendezésre a XXII. KIDS labdajátékos orszá-
gos bajnoksága. 

Öt csapattal készültünk a megmérettetésre: labdarú-
gók, kosarasok és röplabdások. A kétnapos küzdelmek 

embert próbálóak voltak a nagy hőségben, de diákjaink ki-
válóan helytálltak. A focisták és kosarasok az ötödik helyet 
szerezték meg, a röpis lányok még jobban szerepeltek; egy 
negyedik, egy harmadik és egy ezüst érmet szereztünk. Kü-
lön kiemelném a második helyen végzett csapatot: a Jelli Klá-
ra, Adorjáni Orsolya, Pásztélyi Blanka, Thaly Anna, Laczkfi 
Dorottya, Csáki Flóra, Csorba Lili és Kemény Zsófi alkotta 
csapat négy magabiztos győzelemmel került a döntőben, 
ahol a nagy ellenféllel, a «Szent Imre» csapatával kerültünk 
össze. Tudásunk - edzőé és tanítványé - egyelőre az ezüst-
éremre volt elég, de jövőre újra pályára lépünk...

BD

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége 
Atlétika KUPA

Közel 40 prohászkás 
diákkal vettünk 
részt az idei atlétikai 
megmérettetésen a 
BP. Honvéd Iharos 
sportpályáján. 
Gyönyörű időben, a 
remek szervezésű 
versenyen sorra 
szerezték diákja-
ink a fényesebbnél 
fényesebb érmeket, 
igazából alig volt 
olyan versenyszám, 
ahol ne értünk volna 
el helyezést. Össze-
sen 22 medált hoz-
tunk haza, 9/7/6-os 
felosztásban.

Aranyérmeseink:

Csáki Flóra  
- magasugrás - V. korcsoport

Szabolcsi Júlia  
- magasugrás - VI. korcsoport

Szabolcsi Júlia  
- távolugrás - VI. korcsoport

Márton Dóra 
 - távolugrás - V. korcsoport

Bődi Márton 
 - 400 méteres síkfutás - IV. korcsoport

Nagy Blanka  
- 800 méteres síkfutás - IV. korcsoport

Jelli Klára  
- 1500 méteres síkfutás - VI. korcsoport

Bődi, Bridge, Németh,  
Mészáros 
4x400 méteres fiú váltónk -  IV. korcsoport

Németh Csongor 
- 100m síkfutás - IV. korcsoport

 Ezüstérmesek:

Márton Dóra 
- magasugrás - V. korcsoport

Oláh Orsolya 
- magasugrás - VI. korcsoport

Oláh Orsolya
 - távolugrás - VI. korcsoport

Jelli Klára 
- 100m síkfutás - VI. korcsoport

Petővári Szilvia 
- 1500m síkfutás - VI. korcsoport

Bridge Henry 
- 1500m síkfutás - IV. korcsoport

 Kalmár, Kőrösi, Illés, Bősze
Főgimnazista fiú svédváltó csapat -

Bronzérmesek:

Kőrösi Soma 
- 100m síkfutás - V. korcsoport

Bődi Márton 
- 1500m síkfutás - IV. korcsoport

Nagy Blanka 
- kislabda hajítás -IV. korcsoport

Szűcs, Richnyovszki, Fésűs, 
Nagy, Melegh
- III. korcsoportos összetett leány csapat 

Hajnal, Korompay, Bótyik, 
Lendvay, Czifra
-III. korcsoportos összetett fiú csapat

Nagy, Nagy, Fésűs, Szűcs
-4x400 méteres leány váltónk

BD
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Senki szigete – filmkritika

Egy gyönyörű, szőke hajú lány (Jakab Juli) bicik-
lizik Budapesten. Egy kopasz taxisofőrnő pár 
ütéssel lefegyverzi támadóját. Később (paróká-
ban) rengeteg pénzt lop Stohl Bucitól, aki egy 
üvegház öltönyös feje.

Az épület tövében a távoli USA nagyvárosainak felirata-
ival ékesített pólókban kosaraz néhány jóképű srác. A 

menyasszony lelép az esküvőjéről egy Converse-ben. A végig 
hajóskapitány egyenruhában feszítő vőlegény beleszeret a 
kopasz taxisofőrnőbe, aki nem mellesleg az egyik kosaras 
forma szeretője, a szökött menyasszony szobatársa egy rak-
tárépületben.

Madarak. Szabadság. Török Feri. Nem, nem a Moszkva tér.
A Senki szigete minden mozis elvárásunkkal szembe-

megy. Sem hagyományos értelembe vett történet nincsen, 
sem kidolgozott karakterek, minden szép és egyszerre va-
lahogy elnagyolt, közben pedig magyar beatmakerek zenéi 
szólnak. Ráadásul trashnek mégsem elég trash...

Szóval szépek a képek, gyönyörűek a színek, harapni le-
het az atmoszférát, de sem eleje, sem vége, csak úgy hömpö-

lyög... Mi ez!?
Film. Újító, modern, a sodródás szabadságát megfestő 

mozi, ami maga is sodródik és szabad. A szabadság és a fia-
talság himnusza.

De kétségtelen: újító filmnyelvével nem könnyű azonosul-
ni. Ennek is köszönhető, hogy ennyire megosztja a közönsé-
get. Míg a Filmvilág dicséri, addig a VOX magazin 50%-ot ad 
neki. Egyesek szerint blöff, mások szerint mérföldkő.

Egy viszont biztos: van létjogosultsága: az egész világot 
átható identitásválság, az elvárásoktól való irtózás hullámát 
lovagolja meg ez a mű. Mindez persze a fiataloknak, ponto-
sabban azok egy rétegének felel meg: egy sziget, ami senkié, 
ahol sem cél, sem múlt, sem jövő nincs, csak a folyamatos je-
lenlét. A pillanatnak élés, a hangulat megragadása.

Török Ferenc új filmje tehát, ha idegesítőnek hathat is, 
nagy élmény lehet, ha lépéseket teszünk felé, elfogadjuk a 
játékszabályait (hogy nincs játékszabály), és hajlandóak va-
gyunk együtt sodródni vele. Egy nagyszerű darabja a kiemel-
kedően jó 2014-es magyar filmtermésnek. 

Kungl Zsigmond (12. A)

Örkény Színház – Tóték
„Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát, 
marad-e utána egy kígyónyi űr? És olyan erőha-
talom van-e, mely egy emberrel ember voltát 
megetethetné? Van? Nincs? Van? Fogas kérdés!” 
(Örkény István: Tóték)

Rég jártunk már osztályszinten az Örkényben, így a vá-
rakozás igazán nagy volt, különösen azért, mert tudtuk, 

hogy egy elég nehéz darabra ülünk be. Örkény István Tóték 
című műve eredetileg filmforgatókönyvként indult, majd a 
történetet a kisregény, illetve a dráma műfajában is feldol-
gozta az író. A színház pedig elvetve a kézzelfoghatót, a kis-
regényt jelenítette meg a színpadon. Tizenkettedikesként ez 
kötelező olvasmány nekünk, talán még érettségi tételünk is 
lesz, így azok is velünk tartottak a Madách Imre térre, akik 
egyébként nem szoktak.

A történet dióhéjban: a II. világháború idején Tóték fia 
az orosz fronton szolgál. Egy napon levelet küld a családjá-
nak, amelyben az áll, hogy készüljenek, mert vendég érkezik 
hozzájuk, mégpedig a fiú parancsnoka, Varró őrnagy, aki rá-
adásul megromlott idegállapota miatt betegszabadságát tölti 
majd velük. Ami ezután történik, az néha mulatságos, néha 
siralmas, de leginkább teljesen kiszámíthatatlan. 

Iványi-Szabó Rita tanárnő már más osztállyal is megnézte 
a darabot, ezért tudta, hogy nem lehet elvinni minket valami-
féle előkészítés nélkül, mert az előadás több okból is nehezen 
befogadható. A felkészítő óra után alig vártam az előadás es-
téjét, sejtettem, hogy megint valami szokatlant, de egészen 
biztosan elgondolkodtatót kapok majd.

Az első felvonás után azonban nem azzal az érzéssel 
mentem ki, amire vágytam. Csalódott voltam, mert nem kap-
tam meg azt a pluszt, amit az örkényes előadásoktól szok-
tam. A cselekmény nagyjából világos volt, hiszen olyan sok 
minden nem történik, a szereposztás nehezen lehetne jobb 

(Csuja Imre, Pogány Judit, Takács Nóra Diána, Epres Attila, 
Ficza István), a dalbetétek izgalmasak, a díszlet a szokásos 
minimalista csoda, szóval minden a helyén volt, csak jött 
mellé valami hiány.   

Éppen ezért várakozással ültem be a második felvonás-
ra, remélve, hogy megtörik a jég, és eljut hozzám ez az egész. 
Így is történt. Kb. negyed óra után elkezdett nőni bennem a 
feszültség, mert éreztem, hogy az összes szereplő összes szá-
nalmasnak tűnő tulajdonsága egy éles tükör a közönségnek, 
nekem. Ekkor már értelmet nyert a darab kezdete, mikor 
Ficza arcátlanul a szemünkbe nézve feltett egy kérdést, időt 
hagyva utána, mintha valóban a válaszunkat várná. Majd a 
dalok között felcsendült egy számomra különösen fontos, 
és ekkor éreztem, hogy teljesen beszippantott az előadás. A 
végkifejlet pedig ennél állatiasabb, ugyanakkor ennél embe-
ribb nem is lehetne.

Összességében a társulat hozta a megszokott színvonalat. 
A minden szépítés nélküli valóságot, magamat láttam a szín-
padon. Szuper rendezés, szuper díszlet, szuper szereposztás. 
Egyszerűen Örkény! 

Mihalek Anna (12. A)
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Stuart Mária az Örkényben

„Jaj a szegény
Áldozatnak, ha ugyanaz a száj
Mondja ki a törvényt s ítéletet!”

Friedrich Schiller drámáját ezúttal az Örkény Színház 
társulata vitte színre, az eddig dramaturgként ismert 

Gáspár Ildikó rendezésében. Ahogy azt az Örkény Színháztól 
megszokhattuk, ez a darab sem értelmezhető könnyen, vagy 
csupán egyféleképpen, és a történetet közel hozza a mához, 
a saját életünkhöz. 

A leghamarabb szembetűnő elem a díszlet, melyet Izsák 
Lili és Kálmán Eszter készített. Két, egymással szemben lévő 
ágy található a színpadon, két óra a falon, melyek más időt 
mutatnak, és a többi tárgy elrendezése is szimmetrikus, 
mintha Wes Anderson rendezte volna be a szobát. A jobb ol-
dalon egy üzemen kívüli, míg a bal oldalon egy működő lift 
található, ez az egyetlen út, ahol a szobába be lehet jutni, il-
letve onnan távozni. A háttérben egy széles ablak van a falba 
építve, mely mögött az épp odavetített háttér látszik, de ez a 
kép mindig nagyon egyszerűen van megszerkesztve. Az össz-
hatás egyszerű és modern, nagyon kreatív, de jól átlátható és 
a darab hangulatához illő légkört teremt.

Tehát a rivális királynőknek, a fogvatartott Máriának és az 
angol királynőnek, Erzsébetnek egy térben kell tartózkodnia, 
ez a szoba, melyben Mária raboskodik, és ez a királyi palota 
terme is, ahová Erzsébet van bezárva, bár ő saját magába és 
királynői szerepébe. A két unokatestvér a darab kezdetekor 
már tíz éve nem beszél egymással, a skót és katolikus Mária 
hiába várja a kegyelmet Erzsébettől, mert Erzsébet arra vár, 
hogy végre indokot találjon, és kivégeztethesse rokonát, ami-
ért az kétségbe vonta az uralkodáshoz való jogát. A gyűlölet 
úgy elhatalmasodott köztük, hogy már szinte irányíthatatlan, 
gőgjük miatt a találkozásuk végzetessé válik. A végkifejlet is 
rendkívül tragikus, mert Mária kivégzésével sem oldódik 
meg Erzsébet helyzete, hiszen a rivális árnyéka örökre a fa-
lon marad, igaza lesz tanácsadójának, az egykori börtönőr 
Talbotnak: Erzsébet a halálos ítélettel a saját ítéletét is aláír-

ja. Erzsébet szerepében Sárosdi Lilla látható, aki jól adja elő 
a gőgös, szorongó, irigységgel teli királynőt, ám partnere, Há-
mori Gabriella zseniálisan játssza a meggyötört, raboskodó 
és szintén gyűlölettől forrongó Máriát. 

A Polgár Csaba által alakított Leicester gróf egyszerre Er-
zsébet kegyence, és Mária régi szeretője, aki mindkettőjüket 
elárulva tovább fokozza a gyűlöletet köztük. A színész zseni-
álisan alakítja a sok szempontból megfejthetetlen karaktert. 
Furcsa őt mellékszereplőként látni a hatalmas főszerepek 
után (Peer Gynt, Hamlet), de persze így is fantasztikus él-
ményt nyújt. Érdekes szereplő még az Idegen, Bercsényi Pé-
ter előadásában. Ezzel a karakterrel sok mindent lehet kez-
deni, leginkább a sorsot testesíti meg, de sok funkciója van, 
mint pl. Mária szekrénybe rejtése, vagy hullatakarítás. Nagy 
szerepe van abban, hogy félelmetessé és igazán hatásossá 
tegye az előadást.

Érdemes megemlíteni a jelmezeket is, amellyel a már em-
lített díszlettervezők méltán nyerték meg a Színikritikusok 
Díját ebben az évben: a két királynő ugyanolyan fekete ru-
hát visel, hajviseletük is pont ugyanolyan, csak éppen Mária 
fekete hajú, Erzsébet pedig szőke. Azonban a darab végére 
mindkettő elveszti a haját és nagyon hasonlatossá válnak az 
Idegenhez, aki az utolsó jelenetben ugyanolyan női ruhában 
jelenik meg, mint amit ők viselnek, és neki a darab egészében 
nincs haja. 

Az eladás a hossza ellenére végig fenntartja a néző figyel-
mét, hatalmas feszültség van a színpadon, amely átragad a 
befogadóra is, intenzív hatást kelt és mély benyomást tesz. 
Nem könnyen érthető, de talán emiatt lehet róla rengeteget 
beszélni. Nevetésre természetesen nincs túl gyakran okunk, 
hiszen egy Schiller-drámáról beszélünk. Az aktualitás szem-
pontjából fontos, hogy a rendezés nem a politikára, hanem 
az azáltal kiváltott emberi érzésekre és helyzetekre teszi a 
hangsúlyt, így közelibbnek érezhetjük. Zseniális előadás, 
mindenképp érdemes megnézni.

Lesták Zsófia (12. A) 
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Interjú Sipos Barbara 
          festőművésszel

– Mikor és mi hatására fogant meg benned, hogy 
ezt a hivatást választod?
Gyerekkoromban sokat rajzoltam, és ez egy kifejezési mód 
lett. Ugyanakkor problémamegoldó szerepe is volt, a saját 
magam és a világgal kapcsolatos problémák leküzdésére 
tudtam használni.

– Kik voltak a példaképeid, akikre felnéztél és 
akikből ihletet merítettél?
Számos művész van, akinek egy-egy munkája vagy egy élet-
műve kiemelkedő, például Francois Bacon, Picasso, Lucian 
Freud, Modigliani.

– Nehéz volt az indulás ezen a pályán? Voltak 
támogatóid?
Az indulás volt a legnehezebb. Amikor diplomáztam, a rend-
szerváltás összes előnyét és hátrányát megéreztük. Az állami 
megrendelések és a művészeti szervezetek is megszűntek. 
Magánkézben lévő galériák és vásárlóerő nem volt. Támoga-
tóink nem voltak, önerőből kellett megtalálnunk a munkáink 
után érdeklődőket, akik javarészt külföldön voltak. 

– Mik a témái a munkáidnak?
Főként gyerekekkel, az utóbbi időben nőkkel foglalkozom.

– Mit próbálsz kifejezni a festményeiddel?

A képeimnek többnyire társadalomkritikai szerep jutott. 
Főleg nőket szabok át, topmodelleket alakítok át, kicserélve 
egy-egy részt az arcukon. Ebből születik egy torz, már-már 
riasztó kép, ezzel egyfajta tükröt állítok a fogyasztói társa-
dalom elé. Ez a társadalom megköveteli a tökéletességet, a 
szépséget, a soványságot, miközben fogyasztásra sarkall. Ez 
az ellentmondás nem csak pszichés problémákat okoz, ha-
nem jelentős fizikai deformitást is. Itt a plasztikai műtétekre 
és egyéb átalakításokra gondolok, amik a társadalom által 
elvárt szépségideál elérését szolgálják.  Ezt a problémakört 
boncolgatom a képeimen.

– Úgy érzed, megváltozott a nők társadalom 
által elvárt szerepe? 
Igen, úgy érzem, hogy az emancipációval utat engedtek a nők 
társadalmi érvényesülésének, és ehhez a nőknek ki kellett ta-
lálniuk egy megjelenési formát. A nők a siker zálogát a szép-
ségben látják. A topmodellekre való erőszakos hasonlítási 
kényszer korunk egyik betegsége lett.

– Minden korszaknak megvolt a maga női szép-
ségideálja. Úgy érzed, hogy ez mai társadalomban 
már túlzásokba esett?
Úgy érzem, hogy nem a szépségideálokra való törekvés a 
fő a probléma, hanem a 21. században a nőknek sokkal ne-
hezebb megfelelni, mert a társadalom extra elvárásokat tá-
maszt velük szemben, de ez nem csak a nőkre vonatkozik, 
vonatkozhat a férfiakra is. Amíg egy nőnek gyereknevelés és 
szülés közben is szépnek kell maradnia, addig egy férfinak is 
szükséges a szépség és a sikeres életpálya, mind anyagilag, 
mind karrier szempontjából.

– Mit gondolsz, mit, és hogyan kellene másképp 
csinálni, hogy ez az ideálokra való erőteljes törek-
vés eltűnjön?
Az embereknek mindig szükségük van ideálokra. A problé-
ma a mai társadalom ideáljával van. Ez a kép túlnőtt a saját 
szerepkörén, már inkább a megfelelés a cél és nem a belső 
értékek és tulajdonságok kiemelése. Ez az ideál kiüresedett 
látszatideál.

Készítette: Taubert Bendegúz (11. B.)
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Történelem SZAKKÖR
A 2014/2015-ös tanév folyamán már három íz-
ben tettünk látogatást Budapesten a történelem 
szakkör szervezésében, Földváry Miklós tanár 
úr vezetésével. 

2014 októberében elsőként a Kossuth téren tekintettük 
meg az őrségváltást, miután érdekes előadást hallhat-

tunk a II. világháború pusztításairól, valamint az 1956-os 
Kossuth téri sortüzekről. Innen a Szabadság tér felé men-
tünk, ahol megtekintettük a „felszabadító” szovjet „hősök” 
emlékművét. A helyi parkban ezt követően újabb szemelvé-
nyeket hallhattunk a XX. század történelméből. A következő 
utunk novemberben a budapesti belváros további részeibe 
vezetett, átkeltünk a Lánchídon, majd végigsétáltunk a Du-
na-korzón, ahol érdekes részleteket tudtunk meg az ottani 
épületekről. A Piarista Gimnázium épületének megtekintése 

után utunk a Ferenciek tere felé vezetett, ahol Wesselényi 
Miklós gróf – az árvízi hajós – domborművénél újabb részle-
teket ismerhettünk meg a környék történetéről. Ezek után az 
emblematikus Jégbüfé szintén emblematikus gofriját kóstol-
tuk meg a csapattal. Utunkat a Vásárcsarnok felé folytattuk, 
majd átsétáltunk a Szabadság hídon, ahol a Gellért Szálló 
megtekintésével zártuk a napot. Idén januárban a budapesti 
zsidóság története elevenedett meg a kirándulás alkalmából, 
a Jászai Mari téren kezdve a budapesti gettó bemutatásán 
keresztül egészen a Dohány utcai zsinagógáig. A tanár úr 
rengeteg érdekes történelmi adalékkal elégítette ki a csapat 
kíváncsiságát. 

Összességében elmondható, hogy ezek a látogatások 
amellett, hogy színesítették, kiegészítették történelmi isme-
reteinket, remek hangulatú csapatot kovácsolt össze. 

Danó Dorka (7.A)

Tanárokról

Bednárik 
György
Kedvenc sport: 
foci, hoki

Kedvenc hobbi: 
foci, szeret polcokat csinálni, 
olvasás, olasztanulás

Kedvenc étel: 
hal, rántott sajt

Ebben a gimnáziumban tanult: 
Piarista Gimnázium

Vélemény a diákoktól: 
Kedves, megértő, jól 
magyaráz,ha valaki  
valamit nem ért, vagy nem 
tud, azonnal segít neki.  
Nagyon jó tanár.

Pitter 
Károly
Kedvenc sport: 
futás, kerékpározás, túrázás, 
sakkozás

Kedvenc hobbi:
 tanítás

Kedvenc étel: 
szilvás gombóc, pizza, pince-
pörkölt

Ebben a gimnáziumban tanult: 
József Attila Gimnázium

Vélemény a diákoktól: 
Valamikor kicsit szigorúbb, 
valamikor meg engedéke-
nyebb, változó, de ez jó.  
Jól tanít és jól magyaráz.

Menyhei  
Éva
Kedvenc sport: 
kerékpározás

Kedvenc hobbi: 
tanítás

Kedvenc étel: 
Rántott csirke salátával és 
petrezselymes krumplival

Ebben a gimnáziumban tanult: 
Debreceni Svetits Gimnázium

Vélemény a diákoktól: 
Órákon szigorú, mégis  
megértő. Néha nagyok az 
elvárásai, de ez csak jó,  
mert így többet tanulhatunk.

Gruber Bettina és Somogyi Mária (6. B)
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