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1998-ban kezdtük el írni és kiadni „Kétévkönyv” címmel gimnáziumunk krónikáját. E kiadvány  
létrehozásának hármas célja volt, és ezt leghűbben az első „Kétévkönyv” általam írt köszöntőjének 
bevezető sorai tükrözik: „A jelen a jövőbe mutat, de a múltban gyökerezik. Ez az évkönyv kapocs 
kíván lenni a múlt és a jövő között. Valójában a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 
mindennapjait kívánja bemutatni úgy, hogy közben visszapillantást ad a múlt jeles eseményeire,  
de felvillantja a jövő lehetőségeit is.”

A sorozat utolsó kötete 2012-ben jelent meg, tehát a kiadvány 7 kötetet élt meg. 

A 2012-2013-as tanévben ünnepeltük jogelődünk, a Pius Gimnázium 1912-es alapításának 100. év-
fordulóját. A 2013 tavaszán megrendezett centenáriumi ünnepségsorozatra készült el Janus-Pius 
Centenáriumi emlékkönyv címmel iskolánkat és a jogelőd gimnáziumot bemutató kiadványunk.  
A krónika tehát 2013-ig kész van. E kiadvány a 2018/2019. tanév eseményeit igyekszik megörökíteni. 
Megörökítésre vár még a 2013-2017-ig tartó időszak, bízom benne, hogy elkészül ez is hamarosan. 

E kiadvány más, mint az eddigiek, hiszen elektronikus formában készült, egy tanévről szól, és 
nyomtatásban csak korlátozott példányszámban, korlátozott tartalommal és kevés képpel jelenik 
meg. Az új forma viszont lehetőséget ad arra, hogy anyagi okokra hivatkozva ne kelljen korlátoznunk 
a megírt szöveges tartalomhoz tartozó képeket, adatokat. Ez az évkönyv azonban nem egy egyszerű 
pdf állomány, hanem egy igényes, jól szerkesztett elektronikus kiadvány.

Őszintén kívánom, hogy minden olvasó örömét lelje benne, és, hogy legyen minden évben  
ereje és tehetsége intézményünknek megjelentetni az aktuális tanév krónikáját.

Ritter Attila
intézményvezető

Kedves Olvasó!



8 Eseménynaptár »›‹« Bevezető

„S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben”

Kitartás, dac, bátorság, életerő… - számos értelmezési lehetőséget kínál Janus Pannonius verssora, 
akárcsak gimnáziumunk történetének közelmúltja.

Egy iskolának minden évben szembe kell néznie elért eredményeivel, meg kell határoznia,  
milyen kihívásoknak kell megfelelnie a változó társadalmi és jogszabályi környezetben, figyelnie kell 
a partnerei elvárásaira, akár a diákokról, a szülőkről, a tanárokról vagy más intézményi partnerekről 
legyen is szó. Az éves eredmények számbavétele jelenti azt az alapot, amely a jövő eredményes 
működéséhez készíti elő az utat.

Hetven éve viseljük hazánkban egyedüli középiskolaként a pécsi püspök és költő, Janus Pannonius 
nevét. Közel három évtizede kínáljuk a töretlenül népszerű négy- és hatosztályos képzési formáin-
kat. A változás és állandóság egyszerre formálja az iskolai közösséget, biztos keretet adva a szellem 
fejlődésének. 

A nevelőtestület az alábbi kiemelt célokat határozta el a 2018/19. tanévben: az iskolai nevelési 
program végrehajtása és a diákélet támogatása. Az érettségi vizsgák jó színvonalú lebonyolítása, 
a tanulók pályaválasztási és továbbtanulási esélyeinek segítése, továbbtanulási mutatók javítása. 
Az egyéni bánásmódot igénylő, valamint a hátrányos helyzetű tanulók támogatásához kialakított 
rendszer továbbfejlesztése. A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése. Az iskola regionális szere-
pének megőrzése. Az intézmény fejlesztése és a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása. 
A pedagógiai munka egyéni és intézményszintű javítása. A pedagógusok felkészítése a pedagógus 
életpálya-modell lehetőségeinek kihasználására. A pályázatok fenntartási kötelezettségeinek telje-
sítése. Az iskolai működés tárgyi feltételrendszerének további javítása. Az iskolai működés személyi 
és szervezeti feltételrendszerének a stabilizációja. 

A mindenkori iskolavezetés folyamatos törekvése az iskola homlokzatának és az épület energe-
tikai felújítása. A pályázati eljárás elhúzódása miatt még nem kezdődtek meg ezek a munkálatok. 
Mindazonáltal a fenntartó támogatásával közel 48 millió Ft összértékű beruházás révén valósult 
meg a Díszterem felújítása. A színpad és a Tröszt előtér helyén, valamint a régi Díszterem ketté-
osztásával két nagy tanterem, továbbá egy kisebb csoportterem jött létre. A színes mobilfalak-
nak köszönhetően a három tanteremből rövid idő alatt egy 150 főt befogadó teret alakíthatunk ki.  
A Janus Pannonius Alapítvány és a Szülők-nevelők báljának hathatós támogatásával a Díszterem 
informatikai fejlesztése is megvalósult. 

A közvélemény által talán a legjobban ismert iskolai rangsoron, a HVG 100 Legjobb Középiskola 
2019 ranglistáján a Janus a 43. helyen szerepelt. A korábbi évek kompetenciaméréseinek, érettségi 
és felvételi eredményeinek figyelembevételével készült rangsoron iskolánk a legeredményesebb 
középiskola Baranya megyében.

Oktatás – nevelés a 2018/19. 
tanévben az intézményvezetés 
szemével

RITTER ATTILA –  PERGER ATTILA –  SZLOVÁK SZABOLCS:
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A döntően állami pályázatokon (Határtalanul!, Csoóri Sándor Program, Nemzeti Kulturális Alap)  
elnyert támogatási összegeket közösségépítő, hagyományőrző, művészeti és kulturális programok-
ra fordítottuk. Ennek köszönhetően diákcsereprogrammal erősítettük testvériskolai kapcsolatunkat 
a brassói Áprily Lajos Főgimnáziummal, a nevelőtestület Kárpátaljára utazott, a Leánykar és a Nap-
kelte (Anatolí) néptáncegyüttes fellépőruhákkal gazdagodott. 

A Pécsi Tudományegyetem partneriskolájaként a tanárképzés felelősségén is osztozunk más 
gyakorlóhelyekkel együtt. A pedagógiai kurzusok hallgatóit tanórai hospitálásra fogadjuk, míg  
a tanárszakos egyetemi hallgatók egyéves, összefüggő tanítási gyakorlatukat végezhetik elhivatott 
mentortanárok irányításával. A partnerségnek köszönhetően több tanéven átívelő, a diákok idegen 
nyelvi kompetenciáit sokrétűen fejlesztő pályázat („Nyelvtanulással a boldogulásért”) megvalósítói 
vagyunk. 

Az intézmény tanulmányi átlaga több évi lassú növekedés után az előző tanév végén elérte  
a 4,38 átlagot, amely a jelen tanév első félévében minimálisan változott (4,37). A 2018/19. tanév 
végén az összes osztályzatból (tehát nem egyéni tanulói átlagokból, nem tantárgyi átlagokból) 
számított tanulmányi átlag: 4,44. 

8. évfolyam matematika

10. évfolyam matematika

10. évfolyam matematika

8. évfolyam szövegértés

10. évfolyam szövegértés

10. évfolyam szövegértés

hatosztályos

négyosztályos

hatosztályos

jobb

jobb

jobb

10

1

10

jobb

jobb

jobb

5

0

7

hasonló

hasonló

hasonló

28

24

39

hasonló

hasonló

hasonló

37

26

48

Gimnáziumunk kiváló eredményt ért el az országos kompetenciamérésen (8. és 10. évfolyam).  
Minden évfolyamunk és képzésünk eredménye kiemelkedő, mégis érdemes megemlítenünk, hogy  
a négyosztályos gimnazistáknál matematikából csak egy, szövegértésből egy iskola sem ért el szig-
nifikánsan jobb eredményt. Tanulóink a családi háttér-index alapján várható eredményénél a tény-
leges teljesítménye lényegesen jobb, így bekerültünk a kiválóan teljesítő iskolák közé. 

Az alábbi táblázat a 2018-ban készült mérési eredményeket mutatja be évfolyamok, kompetenci-
ák, képzési típusok szerint, valamint (országosan) a szignifikánsan jobb vagy hasonló gimnáziumok 
száma szerint.
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65 tanuló kitűnő bizonyítványt vitt haza. Kiemelendő a 12.B osztály 8 kitűnő tanulója, valamint  
a 10.A, 10.C és 12.C osztályok 5-5 kitűnő diákja. (Félévkor 38 diák örülhetett kitűnő értesítőjé-
nek.) A tantárgyi dicséretek száma 928. Örvendetes, hogy a 8.D osztályban 87, a 10.C osztályban  
81 tantárgyi dicséretben részesültek a tanulók. Az iskola 7 tanulója egyenként több mint 10 tantárgyi 
dicséretben részesült.

A 10. és 12. évfolyamokon 2 tanuló (3 tantárgyból) nem tudta teljesíteni a követelményeket, emiatt 
elégtelent szereztek egy-egy tárgyból (kémia, történelem, földrajz). A tanulók sikeres javítóvizsgát 
tettek. 

Az összes osztályzatból (tehát nem a tantárgyi átlagok átlagából) számított tantárgyi átlagokat 
az alábbi táblázat foglalja össze. Jelentős változás egyik tantárgy vonatkozásában sem tapasztal-
ható, inkább néhány százados eltéréseket láthatunk az elmúlt tanév végéhez képest.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Osztály
8.D

12.A

8.C

12.C

7.D

7.C

10.B

12.B

11.A

10.D

11.D

9.A

10.C

9.C

11.B

9.B

12.D

10.A

11.C

9.D

Átlag
4,63

4,57

4,55

4,52

4,51

4,49

4,48

4,48

4,45

4,44

4,41

4,4

4,38

4,38

4,36

4,36

4,34

4,34

4,33

4,23

A 20 osztály tanulmányi eredményét rangsorrendben az alábbi táblázat foglalja össze.  
A tavalyi év kiemelkedő kezdését követően megőrizte vezető helyét (1. és 3.) a 8.D és 8.C osztály  
(hatosztályos). Örvendetes, hogy a kezdő évfolyamnak számító 7. osztály szintén kiváló eredményt 
ért el.
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A tanév során két alkalommal mértük fel a nyelvvizsgák számát. Megállapíthatjuk, hogy a 11. év-
folyam II. félévében, illetve a 12. évfolyam során a tanulók döntő többsége eljut a B2 szintre, vagy 
meghaladják azt. A felmérés azt is kimutatta, hogy a 12. évfolyamon osztályonként 3-8 tanuló két 
(legalább B2 szintű) nyelvvizsgával rendelkezik. Iskolánkban angol, német és francia nyelvet, illetve 
vendégtanulói jogviszonyban horvát nyelvet tanulhatnak diákjaink.

Irodalom     4,22

Magyar nyelv    4,27

Angol nyelv 1    4,53

Német nyelv 1    4,41

Angol nyelv 2    4,48

Német nyelv 2    4,32

Francia nyelv 2    4,46

Történelem,társadalmi  
és állampolgári ismeretek   4,21

Matematika    4,16

Fizika     4,24

Kémia     3,91

Biológia- egészségtan   3,99

Földrajz     4,41

Ének-zene    4,71

Vizuális kultúra    4,75

Mozgóképkultúra és médiaismeret  4,68

Művészetek    4,73

Informatika    4,89

Életvitel és gyakorlat   4,9

Etika     4,96

Hit és erkölcstan    5,0

Testnevelés és sport   5,0

Tanulmányi átlag    4,44

NYELVVIZSGA

2018/19. TANÉV

B2OSZTÁLY-
LÉTSZÁM

223312.A

133512.B

163212.C

162912.D

B2

2

 

 

3

B2

9

12

11

4

B2

1

 

 

 

B2

 

 

 

1

B2

 

 

 

1

C1

19

13

16

8

C1

 

 

 

 

C1

2

 

2

 

C1

1

 

 

 

Angol Német HorvátFrancia Lengyel Spanyol
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12.A

33

90,9%

25

1

2

1

1

3

12.B

35

97,1%

32

2

0

0

0

1

12.C

32

96,9%

29

2

0

0

0

1

12.D

29

86,2%

19

5

1

0

0

4

Évfolyam

93%

81,39%

7,75%

2,32%

0,77%

0,77%

6,97%

Az idegen nyelvi kompetenciamérést a 8. évfolyamon német nyelvből 21-en, angol nyelvből 47-en 
írták meg 2019 májusában. Mindkét nyelvből igen magas lett a százalékos átlag: angol 92%, német 
91%. Angolból 13 tanuló 100%-os eredményt ért el, és 90 % felett 24-en teljesítettek. Csak kettő 
tanuló ért el 70% alatti eredményt. Németből heten 100%-os eredményt értek el, és csak egy tanuló 
ért el 70% alatti eredményt.

A május-júniusi vizsgaidőszakban 128 diák tett rendes érettségi vizsgát közép- és emelt szinten. 
(A vizsgázók 149 emelt szintű vizsgát tettek!) 37 vizsgázó kitűnő érettségi bizonyítvánnyal fejezte be 
középiskolai tanulmányait. Az érettségi eredmények mutatják a vizsgatárgyak magas %-os átlagát, 
valamint az összes vizsgatárgy átlagait közép- és emelt szinten.

12.A

Of: Perger Attila

73,94 %

71,85 %

78,76 %

87,46 %

85,42 %

61,00 %

78,91 %

92,58 %

84,30 %

 

75,03 %

86,68 %

84,42 %

 

71,39 %

84,56 %

86,86 %

69,75 %

79,97 % 74,84 % 69,79 %

magyar

matematika

történelem

angol nyelv

német nyelv

francia nyelv

összes vizsgatárgy 
%-os átlaga

összes jegyek
átlaga

közép

73,94 %

72,10 %

80,00 %

88,00 %

83,88 %

 

 77,75 %

4,45

79,16 %

93,95 %

83,78 %

 

82,20 %

4,61

74,31 %

90,00 %

86,44 %

 

79,72 %

4,57

72,33 %

88,25 %

87,40 %

 

76,47 %

4,4

80,10 % 79,91 % 70,81 %64,00 %

75,90 %

87,25 %

88,50 %

61,00 %

79,17 %

4,86

77,00 %

85,00 %

89,00 %

 

80,87 % 

4,87

82,00 %

82,85 %

78,33 %

 

74,78 %

4,73

46,00 %

78,00 %

85,50 %

69,75 %

73,50 %

4,63

79,79 % 61,89 % 42,00 %

közép

73,20 %

közép

74,75 %

közép

72,38 %

emelt emelt emelt emelt

86,50 %

Of: Meiszterics
Zoltánné

73,20 %

Of: Scherdán
Zsuzsanna

74,75 %

Of: Radics Ágnes

73,39 %

12.C12.B 12.D

Osztály

Osztálylétszám

Felvett tanulók aránya (%)

1. helyen felvett tanuló (fő)

2. helyen felvett tanuló (fő)

3. helyen felvett tanuló (fő)

4. helyen felvett tanuló (fő)

5. helyen felvett tanuló (fő)

nem tanul tovább felsőoktatásban (fő)
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Érdemes külön szólni az informatikából, angol és német nyelvből előrehozott érettségit tevő 10. és 
11. évfolyamos tanulók kiemelkedő teljesítményéről. A középszintű érettségin 24 fő informatikából 
4,91 átlagot (87%), 20 fő angol nyelven 5,0 átlagot (93%) és 5 fő német nyelven 5,0 átlagot (94%) 
ért el. 7 vizsgázó angol nyelven tett emelt szintű vizsgát 5,00 átlaggal (83%), továbbá 5 vizsgázó né-
met nyelven 5,0 átlaggal (85%) és egy vizsgázó horvát nyelven 94% eredménnyel tett emelt szintű 
érettségi vizsgát.

A felsőoktatási felvételi eljárás során a 12. évfolyamos tanulóink 93%-át vették fel az általuk meg-
jelölt, döntő részt magyarországi felsőoktatási intézményekbe. Néhány tanuló szakképzésben tanul 
tovább, vagy a munka világában keresi útját. Az alábbi táblázat részletezi osztályonként a felvételi 
eredményességet. 

Nevelési program

Az évenként ismétlődő nevelési tevékenységek megvalósítását segíti az osztályfőnökök közreműkö-
désével, a NAT fejlesztési területeinek figyelembe vételével összeállított Nevelési segédlet. Évfolya-
mokra és korosztályokra lebontott foglalkozásokat tartalmaz, amelyből az osztályfőnökök – ismerve 
az osztályuk igényeit, érdeklődési körét – saját belátásuk szerint választhatnak ki programokat. 
Ezek nagy része az elmúlt évtized alatt folyamatosan jelen volt az osztályfőnöki órákon, általában 
külső előadók révén valósultak meg (pl. a rendőrség, a bíróság, a munkaügyi központ foglalkozásai, 
illetve a védőnői órák). A rendőrség bűnmegelőzési szakembere az ifjúságvédelem témaköreiben 
(drogprevenció, személy- és vagyonvédelem, büntethetőség) tartott előadásokkal bővítette a di-
ákok tájékozottságát. A „Nyitott bíróságok” programja betekintést adott a jog munkaterületéhez 
köthető eljárásokról, lehetőséget nyújtott tárgyaláson vagy börtönlátogatáson való részvételre.  
A munkaügyi központ egyéni tanácsadásban, illetve számítógépes pályaorientációs programmal se-
gítette a tanulók továbbtanulását. Osztályfőnöki órán az iskola védőnője a családi életre nevelésről, 
az egészséges életmódról, a helyes táplálkozási szokásokról, a testi fejlődésről tartott rendszeresen 
interaktív foglalkozásokat. Az idő múlásával fontos feladat lett a megvalósulás során begyűjtött 
információk értékelése, a programok, foglalkozások újragondolása, korrekciója, más témák beépí-
tése. Az utóbbi években már nemcsak a sikeres felvételi lett prioritás az iskola nevelőtestülete és 
vezetősége számára, hanem a diákok pályaorientációjának segítése is. Ezt hivatott erősíteni az 
utóbbi években több külső partnerrel kialakított szoros együttműködés, ami betekintést ad más 
intézmények és szervezetek számára is az itt folyó oktató-nevelő munkába. Számunkra pedig egy 
hosszú távú, kiegyensúlyozott és kiszámítható kapcsolatot jelent, biztosítva diákjaink eredményes 
pályaorientációját. Így a 9. évfolyam számára az alternatív napokon üzemlátogatásokat, szakmai 
előadásokat szervezünk. A 10. évfolyamot minden év január hónapjában elvisszük az EDUCATIO Ki-
állításra, hogy megismerkedjenek a felsőoktatási intézmények képzési formáival, szakjaival, hogy 
felkészülhessenek a továbbtanulásukat segítő fakultációválasztásra. Az iskola részéről újabb kezde-
ményezés volt az immár ötödik éve megrendezésre kerülő „Továbbtanulási börze”, ahol a januszista 
„öregdiákok” bemutatják és elmondják az egyetemükről a legfontosabb tudnivalókat, erősségeket, 
netán a képzésük gyengeségeit kerekasztal-beszélgetés formájában. Két éve alakult ki a PTE Köz-
gazdaságtudományi Karának Marketing Irodájával egy szoros együttműködés. Az osztályfőnöki és 
az életvitelórákat segítő foglalkozásokon a karriertervezésről, a fogyasztói tudatosságról, a gaz-
dasági és pénzügyi nevelésről, a médiatudatosságról hallhatnak fontos és érdekes információkat  
a karról érkező előadóktól. 
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Az önismeret és a szociális kompetencia fejlesztésében ez évtől egy szakképzett iskolai szociális 
segítő nyújt támogatást a diákjainknak – igény szerint – egyéni vagy csoportos formában. Termé-
szetesen a személyiség- és az önismeret fejlesztésénél fontos szerep hárul az osztályfőnökre és  
a szaktanárokra is.

A kritikai gondolkodás és a reflektív szemlélet kialakítását az élményközpontú színházi nevelési 
programmal támogatjuk, együttműködve az Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezettel. Új kez-
deményezésként jelentek meg a filmklub előadásai (félévenként 1-2 alkalommal az Apolló Moziban).

Törekszünk iskolai rendezvényeinket évről évre magas színvonalon megvalósítani, hogy a ta-
nulók számára maradandó élményt és szép emléket jelentsenek. Ezek közé tartozik az újonnan 
belépő osztályok „beavató” programja, a Szecskaavató. A felsőbb éves diákok tréfás és hu-
moros feladatokkal, majd egy eskütétellel fogadják be a közösségbe az új osztályok tanulóit.  
Az ősz folyamán rendezzük meg a „Tudományok napja” rendezvényből kiinduló Janus Night-ot, ami  
a tudományok világába kalauzolja az érdeklődő diákokat. A program két fő részből áll: egyrészt 
különböző tudományágakhoz kötődő tartalmas előadásokat és interaktív foglalkozásokat kíná-
lunk, másrészt diákjaink tanári felügyelet mellett az iskolában éjszakázhatnak másnap reggelig. 
A rendezvény megtervezésében és megvalósításában támaszkodhatunk a Diákönkormányzat öt-
leteire, segítségére. A nemzeti ünnepekhez, emléknapokhoz köthető megemlékezéseket az iskola 
tanulóival együttműködve, közösen szervezve valósítjuk meg. Iskolai ünnepeink közül a Szalagava-
tó és a Ballagás a 12. évfolyam diákjainak nyújtanak maradandó, szép emlékeket. Hagyományos-
nak tekinthető programjaink közül kiemelkedik az Egészségnap, a Művészetek Napja, valamint  
a Bemutatkozunk. Az iskola névadójáról a Janus-napon emlékezünk meg, ahol minden évfolyam 
Janus Pannonius szellemi örökségéhez vagy a reneszánsz korhoz köthető programon vesz részt. 
A szülőkkel való kötetlen kapcsolattartást támogatja az évtizedes múltra visszatekintő Szülők–
nevelők bálja. A szülők által felajánlott anyagi támogatásokat a gimnázium oktatási hátterének 
fejlesztésére fordítjuk. Hagyományteremtő célzattal, a Szülői Munkaközösség közreműködésével 
először rendeztük meg a Farsangi mulatságot a 7.-8.-9. évfolyamok számára.

Az iskolával kapcsolatos elvárások, igények figyelembevételével a nevelőtestületünk elkötelezett 
az egyéni fejlődést és a közösségteremtést sokrétűen támogató nevelési program megvalósítása 
és a magas szintű, a tanulói igényekhez igazodó, valamint a módszertani újításokra fogékony 
oktatás iránt. Célunk továbbra is megadni a hátrányok leküzdéséhez és a tehetség kibontakozá-
sához azt a támogatást, útmutatást, amely a januszista diákok kiteljesedését szolgálja.
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2018/19. tanév eseményei

AUGUSZTUS

08.28.  • Nevelőtestületi értekezlet

08.29.  • Javítóvizsgák

08.31.  • Közösségépítő foglalkozások a 7.C, 7.D, 9.A és 9.B osztályok számára

SZEPTEMBER

09.03.  • Tanévnyitó ünnepély

 • Iskolatörténeti vetélkedő a 7.C, 7.D, 9.A és 9.B osztályoknak Valusek Andrea és  
  Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnők, valamint Perger Attila tanár úr vezetésével

09.04.  • Tűz- és balesetvédelmi oktatás (iskolarádió)

09.10.  • A Napkelte (Anatolí) Táncegyüttes fellépése a Pieria Fest fesztiválon Nei Poriban 
(Görögország) szeptember 10-19. között. Együttesvezető: Sandó Eszter tanárnő

09.13.  • A francia cserekapcsolat keretében 18 tanuló utazott Aix-en-Provence-ba szeptember 
  13-21. között Sonzogniné Papp Katinka és Szűcs Ibolya tanárnők szervezésében

09.17.  • A Bécsben rendezett Junge Donaubrücken elnevezésű nemzetközi ifjúsági táborban 
4 diák vett részt szeptember 17-21. között. A csoportot Molnár Eszter tanárnő kísérte

09.18.  • Nevelőtestületi értekezlet

09.21.  • Szecskaavatás

09.25.  • Szülői értekezlet valamennyi osztály számára

09.29.  • Négy- és hatosztályos (beiskolázási) nyílt nap 
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OKTÓBER

10.01. • Négyosztályos előkészítők kezdete az általános iskolai diákok számára

10.02.  • A Zene világnapján élvezetes zenei műsor keretében vettük birtokba a minisztérium 
(EMMI) „Kodály Program” által adományozott elektromos zongoráját. Az ünnepélyen  
Király Istvánné, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese adta át  
hivatalosan a hangszert, amelyet a közönség előtt Győrfi Sarolta 11.D, Krebsz Nikolett 11.B 
és Varga Medárd 10.A szólaltatott meg először. Tanári négykezes is felcsendült  
Hám Bernadett és Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnők előadásában. Ezután a közös 
éneklésé volt a főszerep Benda Matteo 12.B gitárkíséretével

10.03.  • A 9.C osztály látogatása a Jakováli Haszán-dzsámiban

10.04.  • A 8.D osztály látogatása a Jakováli Haszán-dzsámiban

10.05.  • Az aradi vértanúkra emlékeztünk az iskolarádióban Herner Mihály tanár úr segítségével

 • A középiskolai hangversenybérlet első koncertjére a 9-10. évfolyamok osztályaiból   
60 fő látogatott el a Kodály Központba

 • Hatosztályos előkészítők kezdete az általános iskolai diákok számára (magyar nyelv)

10.10.  • Iskolai népdaléneklési verseny

10.11. • Látogatás a Paksi Erőműben
  A 12. évfolyam érdeklődő diákjaival egynapos látogatást tettünk Pakson az 

atomerőműben, ahova elkísértek bennünket az iskolánkban gyakorló egyetemi  
hallgatók is. Elsőnek a hulladéklerakó központját néztük meg, ahol a magyarországi 

  radioaktív hulladékok osztályozásáról, elhelyezéséről kaptunk tájékoztatást. Az 
erőmű látogatóközpontjában tekintettük meg az interaktív kiállítást, ahol a diákok 
megismerkedhettek az energiatermelés folyamatával, az erőmű működésével. 
Ezután láthattuk a vezérlőtermet, az egyik reaktor feletti szerelőcsarnokot, de 
rácsodálkozhattunk az óriási generátorokra is. A program a néhány éve létesített 
múzeumban zárult, ahol az eszközök kipróbálhatók, így a tervezett idő dupláját  
töltöttük el itt.

  /Lehőcz Mária tanárnő/

 • A 8.C osztály látogatása a Jakováli Haszán-dzsámiban

10.12.  • Hatosztályos előkészítők (matematika)

10.13. • Tanítási nap (hétfői órarend szerint)

 • A 12.D osztály látogatása a Holokauszt Emlékközpontban

10.15.  • Angol próbanyelvvizsga (írásbeli)
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 09.21. Szecskaavatás

09.03. Iskolatörténeti vetélkedő

 10.10. Iskolai népdaléneklési verseny

   10.24. Hallowe’en – az angol nyelvi programok 
mellett tökfaragóverseny is várta a diákokat.
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10.16.  • Egy osztályban tanítók értekezlete (7.C, 7.D, 9.A és 9.B)

 • Német próbanyelvvizsga (írásbeli)

10.18.  • Angol próbanyelvvizsga (szóbeli)

10.19.  • Iskolai ünnepély és megemlékezés az 1956. forradalom és szabadságharc hőseire. 
  A műsort Lehőcz Róbert tanár úr állította össze

20-23.  •  Tanítási szünet

10.24.  • Hallowe’en – az angol nyelvi programok mellett tökfaragóverseny is várta a diákokat

10.25.  • Négyosztályos nyílt nap

 • Német próbanyelvvizsga (szóbeli)

10.26.  • Hatosztályos nyílt nap

 

NOVEMBER

A Díszterem felújítása a végső szakaszába ért: két tanteremben külföldről adományként érkezett  
kihajtható nagy táblát szereltek fel, illetve a Díszterem 2. teremben egy új projektort és vetítővász-
nat helyeztek el. Az egyik informatikateremben interaktív televízió került felszerelésre. A fejlesztések  
a Janus Pannonius Alapítvány és a Szülők-nevelők bálja bevételeiből valósultak meg.

11.06.  •  Az általános iskolai tanulók számára a Tudásközpontban szervezett Mi a pálya? c.  
pályaválasztási rendezvényen óriási érdeklődés övezte a Janus bemutatóját

 • Megyei matematikaverseny (általános iskolai tanulóknak)

 • Idegen nyelvi szülői értekezletek

 • Fogadóóra (7-10-12. évfolyamoknak)

11.07.  • Megyei angol és német nyelvi verseny (általános iskolai tanulóknak)

11.08.  • Fejér Lipót Matematikaverseny (megyei forduló)

11.10.  • Tanítási nap (pénteki órarend szerint)

 • A 12.C osztály látogatása a Holokauszt Emlékközpontban
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11.13. • A 8.D osztály Élő felszín, az Élőkép Színház rendhagyó előadását tekintette meg 
  a Janus Egyetemi Színpadon (JESZ)

 • Idegen nyelvi szülői értekezlet

 • Fogadóóra (8-9-11. évfolyamoknak)
11.14. • A Szülői Választmány értekezlete

11.16.  • Továbbtanulási börze (10-12. évfolyam számára)

 • A Börzére az előzetesen felmért igények alapján, jelenleg egyetemi képzésben részt 
vevő közel 50 egykori januszista diákunkat hívtuk meg. Az öregdiákok pályaválasztási 
tanácsokat adtak, ismertették egyetemi képzésük előnyeit, és kritikusan beszámoltak  
a hátrányairól is a velük társalgó 10-11-12. évfolyamos diákoknak

 • Janus Night

 • A Janus Night sokrétű ismeretterjesztő-tudományos előadásai, a szabadulószoba  
és a társasjátékok élményei a diákok sokaságának nyújtottak tartalmas időtöltést

11.22.  • Látogatás a Bűvösvölgyben
  A 10. évfolyam majdnem 50 diákja vett részt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

által létrehozott médiaértés-oktató központban, azaz a Bűvösvölgyben egy egész 
napos programon, hogy a diákok segítséget kapjanak a média tudatos és biztonságos  
használatához. A diákok csoportosan dolgoztak, és játékos, aktív alkotói folyamatok 
során ismerkedhettek meg kicsit közelebbről a média működésével, hatásaival, illetve 
szakemberek előadásai során tájékozódhattak a mindennapjainkat meghatározó 
digitális világ szabályairól. A nap során készítettek híradót, állítottak össze rádióműsort, 
reklámszövegeket írtak, forgattak egy rövid filmjelenetet, interjúkat készítettek, és 
beszélgettek az internet előnyeiről, hátrányairól (pl. online adatvédelem, biztonság, 
online zaklatás témakörökben). Az elkészült anyagokat a központ a program után  
a résztvevők rendelkezésére bocsájtotta, így hazatérve a csoportok megnézhették 
egymás munkáit.

  /Kádár Edit tanárnő/ 

11.23.  • Felsőoktatási Nyílt Nap, a Pécsi POK pályaválasztási napja (a 11-12. évfolyam számára)

11.26.  • A megyei versenyek eredményhirdetése

11.27.  • A Fejér Lipót Matematikaverseny eredményhirdetése
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11.22. Bűvösvölgy

12.10. Leánykar előadása a Dóm Kőtárban

 12.02. Rotary Club Pécs

12.20. Cipősdoboz-akció

12.20. Karácsonyi hangversenyen 
 a Pius-templomban
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DECEMBER

12.01.  • Tanítási szünet

12.02.  • A Rotary Club Pécs az Advent időszakában minden nap megjutalmaz egy pécsi 
középiskolai diákot. December 2-án Schmidt Brúnó 12.D osztályos tanuló vette  
át a Rotary Club jutalmát a kiemelkedő művészeti (néptánc) tevékenységéért  
a Széchenyi téren. A Janus Leánykar adventi műsort adott.

12.03.  • Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumi képzésről

12.08.  • A Szalagtűző ünnepélyen 129 végzős tanulót avattunk fel a PTE ÁOK Aulájában.  
Az osztályok tánccal és a négy, illetve hat közös évük meghatározó pillanatait felelevenítő 

  diashow-val készültek az estére. A Szalagavató bál nyitótáncát rekordszámú táncos, 
  37 pár táncolta!

12.10.  • Az ünnepvárás jegyében töltöttük a délutánt a Dóm Kőtárban. Az Adventi hangversenyen  
felléptek az iskola diákjai prózai és zenei előadásokkal. A műsort összeállította 
Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő. 

 
12.12.  • Nagy Emma kulturális attasé (USA Nagykövetség) előadása.
  (A program az American Corner Pécs együttműködésével valósult meg.)

12.14.  • A 7.D osztály „angyalai”, a lelkes diákok és szüleik dekorálták az iskolai karácsonyfát, 
  amelyre mézeskalács díszeket készítettek.

12.20.  • A Karácsonyi hangversenyen a Pius-templomban felléptek az iskola diákjai prózai és 
zenei előadásokkal, valamint a tanári kórus. A műsort összeállította Kotáncziné Vajda 

  Ildikó tanárnő.

12.21.  • Magyar nyelv és irodalom próbaérettségi a 12. évfolyam számára

 • Cipősdoboz-akció a Janusban!
  Januszista diákok, szülők és tanárok állítottak össze ajándékcsomagokat rászoruló 

gyermekek számára a karácsonyi ünnepekre. Rekordszámú, 224 cipősdobozt ajánlottak 
fel a segíteni szándékozók. A cipősdobozokat a 9.A osztály Pfeiffer Enikő és Hám 
Bernadett tanárnők vezetésével szállította a Pécsi Egyházmegye Katolikus Karitászhoz. 
Az erről készült rövid videót itt láthatják:  
https://www.facebook.com/PecsiEgyhazmegyeiKatolikusKaritasz/
videos/322628598588882/

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

https://www.facebook.com/PecsiEgyhazmegyeiKatolikusKaritasz/videos/322628598588882/
https://www.facebook.com/PecsiEgyhazmegyeiKatolikusKaritasz/videos/322628598588882/
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JANUÁR

01.07.  • Az osztályozóvizsga időszaka: január 7-18.

01.11.  • Educatio Kiállítás (Bp.) a 10. évfolyam számára

12-19.  • Sítábor

01.14.  • Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumi képzésről

01.15.		 • A 12. évfolyam diákjai ügyfélkaput nyitottak a NAV-nál

01.16.  • Felvételi tájékoztató a 12. évfolyam tanulóinak és szüleiknek

01.17.  • Ezen a napon zajlott a Kreatív Matematikaverseny, a MaTech iskolai fordulója

01.19.  • Közös központi írásbeli felvételi vizsga (általános iskolásoknak)

01.21.  • A középiskolai hangversenybérlet újabb koncertjét hallgatta meg 60 diák a Kodály 
Központban

01.24. • Közös központi írásbeli pótfelvételi vizsga (általános iskolásoknak)

01.25.		 • Az első félév vége

01.28.  • Konferenciák

01.29. • Konferenciák

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

FEBRUÁR

A havi-hegyi mandulafa képviselte idén hazánkat az Európai Év Fája (The Tree of the Year) verse-
nyen. https://www.treeoftheyear.org/home 

02.05.		 • Nevelőtestületi értekezlet, rövidített órák

02.06.  • Előrehozott érettségire jelentkezés a 10-11. évfolyam számára

 • Az angol témanap keretében angol nyelvű prezentációkkal készültek az érdeklődési 
  körüket bemutatni szándékozó diákok

https://www.treeoftheyear.org/home
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 02.08. Farsangi mulatság
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 02.20. Lengyelországi jutalomút 

 03.01. Új tanulói szekrények beszerzése 

 03.14. Március 15. megemlékezés

  03.28. Művészetek napja
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02.08.  • A farsangi mulatságon a 7-8. évfolyam osztályai izgalmas vetélkedőn mérték össze 
  tudásukat. A szabadulószoba és a társasjátékszoba újra népes tábort vonzott.  

A legjobb jelmezek értékes díjakban részesültek. Köszönjük a Szülői Munkaközösségnek 
  a büfé bőséges étel- és italkínálatát, valamint a felajánlott tombolatárgyakat.

02.11.  • Felvételi tájékoztató a hatosztályos gimnáziumi képzésről

02.12.  • Német témanap a 7-8. évfolyamnak 
  „Német szaktanárainknak köszönhetően az elmúlt években többször is megrendezésre 
  kerültek német projektnapok. Különböző témákat dolgoztunk fel, mint például a 

“Wurst” és a “Landeskunde”. Mindkét alkalommal interaktív feladatokon keresztül 
gyarapítottuk Németországgal és a német emberekkel kapcsolatos ismereteinket.  
Úgy érzem, minden feladattal hasznos tapasztalatokat szereztünk, ugyanis ezáltal 

  közelebb kerülhettünk egy másik nemzethez és annak szokásaihoz. Kedvenceim közé 
  tartozott többek között, mikor különböző kolbászkülönlegességeket/specialitásokat 
  kóstolhattunk meg, vagy mikor éppen egy játékos keresztrejtvénynek köszönhetően 
  ismerhettük meg a híres Forma1-es pilótát, Sebastian Vettelt. Ezeknek a délutánoknak 
  köszönhetően nem csak egy másik kultúrához, de egymáshoz is közelebb kerülhettünk 

a német nyelven keresztül.”
  /Polgár Antónia 8.D/

 • Szülői értekezlet valamennyi osztályunk számára

02.14.  • Ödön von Horváth Kazimir und Karoline c. darabját tekintették meg az érdeklődők  
a Deutsche Bühne Szekszárd előadásában német nyelven.

02.15.		 • Az érettségi és felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje

 • Befejeződött a Janus-szobor restaurálása. Az egyhetes érintési moratórium után, 
megnövelt „varázserővel” ismét fogadja a szobor a számonkérés megúszásában 
bízó tanulók simogatását. (Az egyik közösségi oldal JanusElit csoportja szerint ez  
a hét maga volt az Armageddon.)

02.20.  • Lengyelországi jutalomút (február 20-24.) 

 • A Curie Alapítvány „Lengyel Mezőkön” című pályázatának keretében szervezett 
tanulmányi versenyen a döntőben 3. helyen végzett a Csányi Eszter, Sefcsik Kata és 
Schweitzer András (9.C osztály) alkotta csapat. Jutalmul egy 5 napos lengyelországi 

  utazáson vehetett részt. Felkészítő tanáruk Dr. Csóka Balázs tanár úr volt.

02.21.  • Lezajlott a Kreatív Matematikaverseny, a MaTech második fordulója

02.22.  • Hatosztályos középiskolai felvételi vizsga (szóbeli)

02.23.  • Hat-és négyosztályos középiskolai felvételi vizsga (szóbeli)
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02.25.		 • Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnő osztotta meg gondolatait a kommunista diktatúrák  
áldozatainak emléknapján az iskolarádióban.

 • Hatosztályos középiskolai felvételi vizsga (szóbeli)

02.28.  • Középiskolai pótfelvételi vizsga (szóbeli)

MÁRCIUS

A Janus Pannonius Alapítvány új tanulói szekrények beszerzésével enyhítette a szűkös tárolási 
lehetőségeket. Az új szekrényeket az I. emeleten helyeztük el.

03.01.  • A 12.A és 12.B osztályok tanulmányi kiránduláson a Terror Háza kiállítását tekintették 
  meg.

 • A középiskolai hangversenybérlet újabb előadásán a Kodály Központban 60 tanuló 
  vett részt.

03.50.		 • Ezen a napon rendeztük a tavasz első, a teljes iskolát megmozgató rendezvényét, 
az Egészségnapot. Az egyes évfolyamok számára eltérő programokkal készültek  
a természettudományi munkaközösség tanárai és a külső szakértők. Valamennyi  
osztály elénekelte az Osztályéneklési versenyen a népdalcsokrát és a szabadon 
választott dalát. Évfolyamonként a legjobb produkció díja egy-egy torta volt, amelyet 

  a szülők ajánlottak fel. A zsűri döntése alapján az abszolút legjobb előadást bemutató 
osztály jutalma egy szabadnap volt. 

03.07.  • Katasztrófavédelmi ellenőrzés

03.11.  • Színházi nevelés: A 10.D osztály megtekintette a CSIKK c. előadást a Szivárvány  
Gyermekházban.

03.12.  • 10. évfolyamos tanulók egy csoportja részt vett az Agykutatás Hetén (Brain
  Awareness Week) a PTE ÁOK szervezésében.

 • A hatosztályos osztályfőnökök értekezlete

03.14.  • Iskolai ünnepély és megemlékezés 1848. március idusára nemzeti színbe öltözött 
diáksereggel és kortárs szövegekkel. #forradalom A műsort összeállította: Dancsó 
Beáta, dr. Pálfiné Huszár Nóra és Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnők. 

03.18.  • Testvériskolánkat, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium diákjait és tanáraikat 
fogadtuk március 18-24. között. (A Határtalanul! pályázat Középiskolai együttműködés 

  alprogram keretében valósult meg.)
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03.20.  • Színházi nevelés: A 10.C osztály megtekintette a CSIKK c. előadást a Szivárvány 
  Gyermekházban

03.21.  • Az Addikt c. előadás az iskolai színházbérlet keretében

 • Az erdélyi cserekapcsolat búcsúestje

03.22. • Szakmai nap a BME-n 
A Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) tartott OTDK-napon 16 diák tett látogatást. 
Józsa János rektor köszöntötte a résztvevőket, majd egy nagyszerű kísérletekkel  
tűzdelt foglalkozást tartott Härtlein Károly. Ezután a robotokról hallhattunk előadást, 
amit az egyetem gyönyörű épületeinek bemutatása követett. Ebéd után a tudományos 

  tagozatok meglátogatása és két előadás meghallgatása következett. Végül mindenki  
a választott tudományterület egy oktatójával beszélgethetett. Az egyik tagozaton 
a gömböcről hallhattunk felfedezőjétől, Domokos Gábortól. 

  /Lehőcz Mária tanárnő /
 
03.26.  • A 12. évfolyam tanulói rendhagyó irodalomórán vettek részt Varró Dániel költővel.  

A moderátor Radics Ágnes tanárnő volt

03.27.  • A Harmadik Színház Előttem az élet c. előadását tekintettük meg az iskolai 
  színházbérlet keretében

03.28.  • Matematika próbaérettségi a 12. évfolyam számára

 • A Művészetek napja alkalmából iskolai kiállítás nyílt tanulóink képzőművészeti 
alkotásaiból a földszinti folyosón. Az alkotásokat Albóci Gabriella tanárnő válogatta

 • Este a Bemutatkozunk, a Janus művészeti-kulturális rendezvényén zenei, prózai  
és néptáncműsorral léptek fel tanulóink a Pécsi Művészeti Szakgimnázium 
Színháztermében. Ekkor köszöntöttük az idén 10 esztendős Napkelte (Anatolí) 
Táncegyüttest

 • Francia cserediákok érkeztek Aix-en-Provence-ból. Az április 3-ig tartó program során 
  részt vettek tanítási órákon és megismerték Pécs és a megye nevezetességeit

03.29.  • A Janus-napon a reneszánszhoz és Pécs történelméhez kötődő előadásokat 
hallgattak meg az osztályok. Az ünnepélyt a Barbakán-kertben tartottuk Janus 
Pannonius szobra és a virágzó mandulafa mellett. Közös versmondással zártuk  
a műsort.
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ÁPRILIS

04.01.  • Iskolai versmondóverseny és a diákírók, diákköltők bemutatkozása. Szervezők: 
dr. Almásiné Balatinácz Éva és Gilincsek Tímea tanárnők

 • Az osztályozóvizsga időszaka: április 1-25.

 • Angol és német nyelv írásbeli osztályozóvizsga

04.02.  • Fogadóóra minden évfolyamnak

04.04.  • Informatika osztályozóvizsga

 • Michael Simmons emberi jogi aktivista African American Civil Rights Movement címmel 
tartott előadást. (A program az American Corner Pécs együttműködésével valósult meg.)

 • A Mini Floorball Bajnokság immár hatodik alkalommal került megrendezésre 
iskolánkban. A tanév végén, általában májusban szoktuk tartani a bajnokságot a 
floorball szakkör záró eseményeként. Egy csapat 3-6 főből állhat, melyben fiúk és 
lányok vegyesen szerepelhetnek. Évről évre növekszik a nevezések száma. A 10 perces 
mérkőzések nem tűnnek túl hosszúnak, de ha egyszer valaki kipróbálja ezt a sportot, 
rájön, hogy a floorball nagyon nagy koncentrációt, gyorsaságot, pontosságot és  
kitartást igénylő, fárasztó, de egyben nagyon élvezetes sportág. A bajnokságban részt 
vevő csapatok oklevélben és kisebb ajándékban részesülnek, az első három helyezett 
csapatot éremmel is díjazzuk. A bajnokcsapat elnyeri az iskola vándorserlegét, és  
a torna gólkirálya aranylabdát vehet át az eredményhirdetésen.

 • Nagy örömünkre szolgált, hogy az iskola alapítványa mellett szülői felajánlás is 
segítette a díjak biztosítását. Köszönjük Rákóczy Zsombor apukájának a támogatást! 

 • A 2018/2019. tanév bajnokcsapata: Kék malacok - Lipcsik Dávid, Szénássy Márton, 
Rákóczy Zsombor, Schlepp Krisztián, Vass Gábor (12.B).

  /Szűcs Ibolya tanárnő/

04.05.		 • Szülők-nevelők bálja a PTE Színháztermében (Szántó Kovács János utca)

04.08.  • Angol nyelv osztályozóvizsga (szóbeli)

 • A Nemzetközi Ifjúsági Táborban (Flossenbürg, Németország) április 8-15. között 
  Lőrincz-Götzer Zsófia tanárnő kíséretében négy tanuló vett részt

04.09.  • Angol nyelv osztályozóvizsga (szóbeli)

04.10.  • A Költészet napján verskereső játékot játszhattak az érdeklődők. Az iskola területén 
  elrejtett QR-kódok segítségével egy vers részleteit keresték meg és küldték el a 

vers szövegét címmel és szerzővel ellátva. Szervezők: Sonzogniné Papp Katinka és 
Gilincsek Tímea tanárnők. A 4. óra elején az iskolai szavalóverseny győztesei előadták 

  verseiket.

 • Angol nyelv osztályozóvizsga (szóbeli)
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 04.04. M Simmons előadás

  04.12. Juvenes Translatores fordítóverseny 
Elismerő okleveleinek átadása
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11-14. • Nevelőtestületi kirándulás Kárpátaljára

04.12.  • A Juvenes Translatores fordítóverseny Elismerő okleveleinek átadása Budapesten. 
A 11. évfolyam 5 tanulója (Amrein Vivien 11.B, Balázs Anna 11.D, Dobra Viktória 11.A,  
Hangay Laura 11.D, Nemeskéri Dóra 11.C, Tombory Liza 11.C) indult a versenyen,  
amelyen angol, francia és német nyelvről fordítottak egy-egy szöveget anyanyelvükre. 
A bírálók Balázs Anna (német nyelv), Dobra Viktória (angol nyelv) és Tombory Liza 
(francia nyelv) remek fordításait Elismerő oklevéllel jutalmazták, valamint kiemelték, 
hogy a fordítók nagyon jól használják a célnyelvet, megoldásaik nem fordításízűek, 
az eredeti mondanivalót hűen, mégis kreatív módon adják vissza. Külön öröm, hogy 
a résztvevő iskolák közül egyedül a Janus fordítói részesültek három Elismerő 
oklevélben. A Budapesten rendezett eredményhirdetésen fordítástechnikai 
workshopon vettek részt a díjazott tanulók. A felkészítők Darázs Ágnes (angol 
nyelv), Szalainé Wéber Mária (német nyelv), Sonzogniné Papp Katinka (francia nyelv) 
tanárnők voltak. 

04.15.		 • Színházi nevelés: A 10.A osztály megtekintette a CSIKK c. előadást a Szivárvány 
Gyermekházban

 • Német nyelv osztályozóvizsga (szóbeli)

04.16.  • Iskolai megemlékezés a holokauszt áldozatairól. Valusek Andrea tanárnő beszédében 
  morális kérdések felvetése mellett a holokauszthoz vezető eseményeket idézte fel  

a kirekesztéstől a megsemmisítésig

 • Német nyelv osztályozóvizsga (szóbeli)

04.18.  • Tavaszi szünet

25-28.		 • Kórustábor Sikondán. (A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.)

04.26.  • Konferencia a 12. évfolyam osztályainak.

MÁJUS

Az Oktatási Hivatal közzétette a FIT-jelentést a 2018 májusában végzett országos kompetenciamé-
résről. Az előző évi mérésen a (mostani) 9.C és 9.D osztályok, valamint a 11. évfolyam diákjai Baranya 
megye legjobb kompetenciamérési eredményét érték el. 

05.01.		 • Tanítási szünet.

05.02.	 • Zöld nap a 12. évfolyam számára.

05.03.		 • Ballagási ünnepély a Barbakán-kertben.
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05.06.	 • Középszintű írásbeli érettségi (május 6-20.)

05.07.		 • A 8.D osztály természettudományi kompetenciamérésen vett részt

05.08.		 • A 8.C osztály természettudományi kompetenciamérésen vett részt

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

 • A 7.C osztály látogatása a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Budapest)

10–16. • Iskolánk 25 fős küldöttsége indult el Darázs Ágnes, Szlovák-Baris Katinka és
  Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnők vezetésével Brassóba az Áprily Lajos Főgimnázium 
  meghívására. Az utazás a Határtalanul! pályázat keretében valósult meg.

05.22.		 • Idegen nyelvi kompetenciamérés (8. évfolyam)

05.24.		 • A Dibusz Kupa eredményhirdetése

05.28.		 • Nyelvtan osztályvizsga (8. évfolyam)

05.29.		 • Országos kompetenciamérés (8. és 10. évfolyam)

05.30.		 • Matematika osztályvizsga (11.AB), informatika osztályvizsga (10. B)

05.31.		 • Matematika osztályvizsga (10.CD)

JÚNIUS

06.03.  • Első idegen nyelvek osztályvizsgája (10. évfolyam)

 • Az érettségi dolgozatok megtekintése.

06.06.  • Emelt szintű szóbeli vizsgák (június 6-7-8.)

06.07.  • 7.D látogatása a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Bp.)

 • A német nyelvet tanuló diákok tanulmányútja Grazba. (A Nyelvtanulással 
  a boldogulásért pályázat támogatásával valósult meg.)

06.11.  • Osztályvizsgák (idegen nyelvek, történelem); Alternatív nap

06.12.  • Osztályvizsgák (idegen nyelvek, történelem); Alternatív nap

06.13.  • Osztályvizsgák (történelem); Alternatív nap
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06.14.  • Utolsó tanítási nap, Konferenciák

06.17.  • Középszintű érettségi szóbeli vizsgák (június 17-26.)

06.18.  • Tanévzáró ünnepély

06.21.  • Beiratkozás a 7.C, 7.D, 9.A és 9.B osztályokba

06.28.  • Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
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Tíz éves a Napkelte  
(Anatolí) táncegyüttes
Sandó	 Eszter	 tanárnő,	 együttesvezető	 osztja	 meg	 emlékeit	 a	 Napkelte	 (Anatolí)	 táncegyüttes	
megalakulásáról	 és	 első	 10	 évéről.	 Egykori	 és	 jelenlegi	 tanítványok,	 táncosok	 idézik	 fel	 a	 tánc	
örömét és a közösség összetartozását.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Napkelte - görögül Anatolí - táncegyüttese 2009-ben alakult. 
Kezdetben csak iskolai műsorokon vettünk részt, de mivel elsősorban görög táncokat táncolunk, ha-
mar jó kapcsolatot alakítottunk ki a Pécsi Görög Önkormányzattal és Beloiannisz görög közösségével. 
Rendszeresen részt veszünk a görög táncházakban (fellépőként és résztvevőként is), és a görög 
nemzeti ünnepélyeken, országos görög rendezvényeken. 

Lelkesen ismertetjük meg a görög kultúrát Dél-Magyarország településeivel, sokszor tánctanítás-
sal és a viselet bemutatásával is összekötjük műsorunkat. Az együttes macedón koreográfiáival 
több ifjúsági, de felnőtt néptáncfesztiválon is arany minősítést szerzett.

Emellett szívügyünknek tekintjük a határon túli, elsősorban erdélyi magyar táncok népszerűsítését. 

Ez az együttes hivatalos bemutatkozója, de azért a történet előbb kezdődött. Az iskola hagyomá-
nyos Szülők-Nevelők báljára évről-évre összegyűlt egy-egy kis csapat, akik baranyai nemzetiségek 
néptáncait mutatták be. És egyszer csak az egyik csapatocska együtt szeretett volna maradni.  
Mivel csak 3 legényke volt köztük, természetesnek tűnt, hogy célszerű körtáncokat táncolni. És akkor 
elkezdődött a keresgélés, hogy melyik baranyai nemzetiség elég aktív, hogy fellépési lehetőséget 
biztosítson nekünk. Így találtunk egymásra a pécsi, majd a beloianniszi görög közösséggel. Az iskola 
segítségével elkészült egy alapruha, és lelkesen mentünk fellépni az iskolai és görög rendezvé-
nyekre. 3 pályázatnak köszönhetően (Innovációs pályázat, Csoóri Sándor Alap 2017, 2018) ma már  
a viselettárunkban macedón, görög, magyar és moldvai ruhák sorakoznak. 

Sok-sok munka, minden hétvégén viseletvarrás, hímzés (sokszor éjjel a fellépés előtt) és egyre 
több gyerek a táncegyüttesben, egyre több felkérés. Falunapok, versenyek, tánctáborok és most 
már rendszeresen fesztiválok is szerepelnek a programunkban. Közben az együttes egy nagy csa-
láddá vált, minden zsörtölődésével és szeretetével együtt. Az új tagokat érdeklődéssel és szere-
tettel várjuk, és ma már rangot jelent az Anatolí táncegyüttes tagjának lenni. Büszke vagyok arra, 
hogy én lehetek ennek a gyönyörű családnak a pótmamája, bátran fordulnak hozzám gondjaikkal, 
problémáikkal a gyerekek, de örömeiket is megosztják velem.

Ahol felléptünk: 
görög táncházak, görög nemzeti ünnepek, Görög-Magyar Barátság Napja, Folk a Poszton, Szülők- 
Nevelők bálja, Bemutatkozunk, iskolánk 100 éves jubileumi műsora, Helikonok, Ikarosz bálok,  
Bolgár-Görög Nemzetiségi Kiállítás megnyitó, Nemzetiségi Gála - Kodály Központ, Nemzetiségi kör-
kép - Görög kiállítás megnyitó, Babits Gimnázium, I. Tanuló Fesztivál - Pécs, Széchenyi tér, Illyés Ovi, 
25 éves a hatosztályos - Jubileumi gála, Nemzetiségek Napja, Falunapok: Nagyharsány, Görcsöny, 
Mánfa, Matty, Okorvölgy, Lázi
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Versenyek
2014, 2015 - Baranya Megyei Gyermek Néptánccsoportok Találkozója, Komló
2016, 2018 – Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál
2016 – Népek Tánca, Népek Zenéje
2018 – Nemzetiségi Néptáncfesztivál, Pécs
2019 - Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál - Komló

Nemzetközi fesztiválok
2018, 2019 - Harkányi Szüreti Fesztivál
2018 – Pieria Fest – Nei Pori (Görögország)
2019 – Déli Kapu Fesztivál - Pécs
2019 – Szent István Napi Néptánctalálkozó – Kolozsvár és környéke

Kurucz	Réka	(társvezető	az	induláskor)

A táncházmozgalomban „felnőve” evidens volt számunkra, hogy közös dolgaink szeretete ismeretlenül 
is feltételezi egymás szeretetét, vagy legalábbis valamiféle összetartozást. De az azért zavarba ejtett, 
mikor kedves középiskolai tanárom megkeresett a táncegyüttes ötletével. Megint megszólít és visszahív 
a kedves Alma Mater! De jó is lesz újra megsimogatni a Janus-szobor térdét, újra köszönni szeretett ta-
nárainknak, már sokkal többet felfogva abból, mennyi minden köszönhetünk Nekik… örömmel mondtam 
igent a felkérésre. Én voltam a gyakorlottabb táncos, Eszter mindenképp a jobb tanár. Elfogadással és 
kölcsönös tisztelettel támogattuk egymást. A cél közös volt, és mindkettőnk számára „szent”!

Sokszor nyer igazolást előttem, az, hogy valami létrejöjjön, működjön a világban, olykor egyetlen 
ember hitén, elszántságán, munkáján múlik. A „januszista” évekből emlékszem poros szekrényekből 
véletlenszerűen előkerülő karaktercipőkre, néptáncos kosztümökre… vagyis valaha valami volt, és 
Eszter hitte, hogy lesz. És lett! VAN! 10 ÉVE VAN a táncegyüttesen túl közösség, utazások, fellépések, 
közös emlékek sora, melyek örökre elkísérnek minden tagot a nagybetűs Életbe! Főhajtással és 
szeretettel gratulálok, és köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett a táncegyüttes 
indulásában és töretlen fejlődésében. Drága Eszter, gratulálok, csak így tovább!  

Kovács Kamilla (volt tag)

Sok szép emlékem fűződik a táncegyütteshez, azonban a legemlékezetesebb a Helikon volt. Ott is-
mertük meg egymást igazán, kicsit másképp, mint a heti próbákon. Mindenki sokkal oldottabb volt, 
nagyon jó csapat voltunk. Persze a heti próbák is mindig jó hangulatban teltek, néha kicsit túl jóban, 
amit Sandó Eszter tanárnő idegei bántak, de ő egyáltalán nem mutatta ezt. Nagyon megszeretett 
mindenkit, amit a mai napig is kimutat. Hihetetlen, hogy 10 év után is pontosan emlékszem, ahogy 
diktálja a lépéseket: „lassú, gyors, gyors, lassú, gyors, gyors, lassú, lassú, lassú, gyors, gyors…”

Szegleti Zsófia (volt tag):

Kilencedikben kezdtem el néptáncolni, amikor az egyik barátnőm hívott, hogy jó móka lenne. Ezt a 
döntést sohasem bántam meg, nagyon sok élménnyel gazdagodtam abban a négy évben ennek 
a tevékenységnek köszönhetően. Még mindig emlékszem a számos fellépésre, a néptánctáborokra, 
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amelyek mindig jó hangulatban teltek el. Még a Helikonra is kijutottunk, ami nem mindenkinek ada-
tott meg. Az egyetlen dolog, amit sajnálok, hogy a ballagásom után be kellett fejeznem a táncot, és 
lemaradtam az együttes felvirágzásáról, ami legfőképpen az elkötelezett és szenvedélyes tanárom-
nak köszönhető, aki mindig bátorított és segített nekünk, hogy jobbak legyünk.

Kovács Dániel (volt tag)

2015-ben végeztem, de még mindig örömmel gondolok vissza a tánccsoportos időkre. Ezért is örül-
tem, hogy felkerestek, írjak néhány sort az évkönyvbe. Tömérdek mennyiségű emléket sikerült ab-
ban a néhány évben begyűjteni, amit az Anatolí tagjaként szereztem. A próbák többsége nagyon jó 
hangulatban telt (azokat leszámítva, ahol nem figyeltünk kellőképp a táncra, és ezért tovább kellett 
bennmaradni, hogy megfelelően tudjuk a lépéseket, koreográfiát), rengeteget beszélgettünk, nevet-
tünk és szórakoztunk, ismerkedtünk. A fellépések szuperek voltak, az az izgalom, ami akkor átjárja 
az embert, egyszerűen leírhatatlan. Egyszerre fél, nehogy majd elvétse a lépést, de ugyanakkor már 
menne a színpadra, hogy megmutassa, mit sikerült elsajátítani a számtalan mennyiségű próba 
alatt. A helikoni fesztivál is hihetetlen volt. Az egésznek olyan a hangulata, mint egy nyári tábor egy 
kis csipetnyi kultúrával megszorozva, ott igazán összekovácsolódtak a csoporttagok, mert nemcsak 
egy fél napot, hanem teljes 3 napot töltöttünk együtt, és így még inkább megismertük egymást. 
Sokat köszönhetek a tánccsoportnak, szereztem egy kis ritmusérzéket (ami nemcsak a néptáncban, 
de bármelyik másik táncban előny), megtanultam táncolni egy remek társaság tagjaként, sok ked-
ves emléket szereztem, amit sosem fogok elfelejteni, és számtalan barátot is sikerült szerezni az ott 
töltött néhány év alatt.

Schäffer Klaudia (volt tag)

A tánc mindig is az életem része volt, de az igazán színes emlékeket a Janus Pannonius Gimnázium-
ban eltöltött éveim alatt szereztem meg.

Már általános iskolában megismerkedtem a néptánccal, és ez elkísért végzős évemig. Számos 
fellépésen és versenyen jártam, viszont a Janusban Sandó tanárnő vezetésével igazán színvonalas 
műsorokat adhattunk. Társasági embernek tartom magam, és a tánc révén rengeteg embert ismer-
tem meg, természetesen más iskolákból is. A régi csapatban számomra fontos barátságok szövőd-
tek, amelyek segítettek átvészelni a gimnázium kemény éveit.

Nagyon sokat nevettünk és szórakoztunk a próbákon és az utakon. Sandó tanárnő mindig tartoga-
tott meglepetéseket, mindig ott volt mellettünk, hogy akár pótolva egy-egy társunkat, végigtáncolja 
velünk a műsort, vagy végigvezessen minket a város főterén a felvonuláson. Valahol azt olvastam, 
egy igazi vezető beáll a „munkásai” közé, és velük együtt küzd a sikerért. Sandó tanárnő szemé-
lyében igazi vezetője volt a tánccsoportnak, aki valóban a szívén viselte az egész csapat minden 
gondját, legyen az tanulmányi, vagy éppen magánéleti.

Hazudnék, ha azt mondanám, nem akartam soha abbahagyni, vagy hogy nem vette el sok időmet 
a tánc. Mégis legalább ugyanannyi szép percet szerzett. A tánc által sokkal toleránsabb lettem az 
emberekkel szemben, hiszen egy ekkora csoportban, ennyi korosztályban bizony akadtak néha prob-
lémák, de mindig megoldottuk őket. Megtanultam küzdeni a céljaimért, mert ugye olyan nincs, hogy 
megy a lépés, addig kell gyakorolni, amíg nem lesz elfogadható.

Ha újrakezdhetném, ugyanúgy belépnék a tánccsoportba, mert pótolhatatlan élményeket kaptam általa.
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Tóth	Sarolta	tanárnő	(állandó	kísérőtanárunk,	idegenvezetőnk,	technikai	vezetőnk)

Pieria Fest – Nei Pori

Egy könnyed déli világba csöppentünk, más a temperamentum, késő éjszakáig nyitva lévő boltok, mozgó 
zöldségárusok, mosolygós, pár magyar szót tudó árusok közé. Sok magyar nyaraló vendég szólított meg 
minket a tengerparti sétányon, ahol felvonultunk népviseletben, énekelve, táncolva és kérdezték, hogy 
hol fogunk szerepelni. Ott leszünk! Ígérték. Eljöttek egy másik országba, és egyúttal örömmel köszöntötték  
a hazai táncosokat, a hazai muzsikát. Akik végigülték az egész előadást, tapasztalhatták, hogy 
a mi temperamentumos páros táncaink mennyire különböznek a többi, zömében balkáni népek 
táncaitól. A Napkeltés táncosok átestek a tűzkeresztségen, nagyon szépen, mosolyogva táncol-
tak. A kívülállók nem is sejtették, hogy ez volt a tánccsoportunk első nagyobb, külföldi szereplése. 

Kolozsvár

Erdély szívében, a kincses Kolozsváron 21. alkalommal rendezték meg a Szent István napokat. Az 
Erdélyben már kisebbségben élő magyarság táncain kívül az anyaországi és közép-európai kisebb-
ségek táncait táncolta 14 tánccsoport. Iskolánk táncosai balkáni eredetű, macedón táncokat adtak 
elő három egymás utáni napon, három Kolozsvárhoz közeli, magyarok lakta faluban és Szent István 
ünnepén, augusztus 20-án, a gálán, Kolozsvár főterén, a Mátyás király csodálatos szobra mellett 
felállított nagyszínpadon. Az esti előadások után a táncházban, a búcsúesten Válaszúton, a Kallós 
alapítvány épületében a tánccsoportunk macedón és görög táncokat tanított a többi táncosnak.  
A fellépéseken, próbákon kívül kirándulást tettünk a csodaszép aranyosszéki Torockóra, bejutottunk 
cifra Kalotaszeg legszebb fatornyos, kazettás mennyezetű református templomába Körösfőn, Ko-
lozsváron megcsodáltuk Mátyás király szülőhelyét, a város főterét és sétaterét, a magyar és erdélyi 
művelődés színhelyeit, hazafelé Gyulafehérváron a várban megemlékeztünk a nándorfehérvári győz-
tes Hunyadi Jánosról a székesegyházban lévő sírjánál.

Fodor Evelin 10.C (tag)

A legnagyobb élményeim a görögországi és kolozsvári turnéról vannak. A görög út kovácsolt minket 
igazi közösséggé az együtt átélt fesztivál és eltöltött napok alatt. Akik előtte még visszahúzódóak 
voltak, megnyíltak, akik nem ismerték egymást, összebarátkoztak, és esténként együtt nevettek. A 
kolozsvári fesztivál során a legjobb pillanatok azok voltak, amikor a kis falvakon végigsétáltunk, és 
mindenki örömmel fogadott minket. Mindkét alkalommal örültem és büszke voltam arra, hogy ennek 
a közösségnek a tagja lehetek.

Bőhm	Hanna	8.D	(tag)

Kezdő nyolcadikosként érkeztem a tánccsoportba, még eléggé idegennek és kicsinek éreztem magamat 
a sok nagy táncos között. Mindenki barátságosan fogadott, gyorsan beilleszkedtem, és a tanulásban 
is segítettek. Egymást követték a fellépések, nyáron pedig tánctáborba is mentem. Úgy indultam neki  
a hétnek, hogy nagyon fáradt leszek a végére, mert napi 4 órát táncolunk, mégsem ez határozta 
meg az ott töltött időt, nem ez maradt meg bennem. Sokkal inkább a beszélgetések, amikor este 
már túl fáradtak voltunk a tánchoz, ezért kimentünk a csillagos ég alá, a römi partik, és persze az új 
barátok. Nagyon sok új embert ismertem meg, és számomra jó döntés volt belépni a tánccsoportba.
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Papp	Zsuzsa	tanárnő	 2018. április 22. (Facebook bejegyzés - Helikon után)

Csapatocska!

Írok nektek néhány gondolatot, amit tegnap nem tudtam megfogalmazni.

Legelsősorban, hogy fantasztikusak vagytok!

Eszter néni néhány éve minden hagyomány nélkül alapította meg a táncegyüttest. Néhány év alatt 
fényéveket fejlődtetek. Hagyományt teremteni nagyon hosszú idő. Az utat ki kell törni, az alapokat 
le kell rakni. Ez a legfontosabb. Templomot nem lehet építeni, csak sziklára. Ti ez a szikla vagytok! 
Már tisztán látszik, hogy nagyon jók vagytok. De a sziklaalapra kevesen mondják, hogy “deszép”. 
Tovább kell építkezni, hogy a templom épüljön. Nem lehet feladni! Hosszú időnek kell eltelni, mire 
mindenki tudni fogja, ismerni fogja a neveteket, mire vėdjeggyé váltok.

Legyetek büszkék a munkátokra, mert van mire büszkének lennetek! Ti vagytok az alapítók, a terem-
tők. 20 év múlva is ti lesztek.

Ölellek benneteket ezerszer!

Köszönőlevél (2019. Nemzetiségek Napja)

 
Kedves Sandó Eszter Tanárnő!

A Sopianae Kulturális Egyesület EFOP 1.3.5-16-2016-00051-es számú pályázata keretében szervezett-, 
"Közösségek Pécsért" programok jelentős része megvalósult, búcsúzunk a 2018/2019-es tanévtől, 
mely során a Nemzetiségek Napja rendezvényünkön felülmúlhatatlan élményt jelentett részvételük.

Ezúton köszönjük együttműködésüket, önzetlen segítségüket, aktív szerepvállalásukat, a tánccso-
portjuk profizmusát, magas szintű produkcióját.

Köszönjük, hogy hozzájárultak a Közösségek Pécsért projekt sikeréhez, köszönjük, hogy Pécset az 
Önök segítségével jobb hellyé tehettük.

Bízunk benne, hogy a diákok számára is élményt jelentett a fellépés.

Kívánunk a továbbiakban is sok sikert munkájához!

Bízunk benne, hogy a jövőben is lesz alkalmunk az együttműködésre.

Köszönettel:

Haffner-Kiss	Alexandra 
elnökhelyettes 
Sopianae Kulturális Egyesület

Ha felkeltettük érdeklődésüket, rengeteg képpel és videóval várunk mindenkit az együttes Facebook 
csoportjában: Anatoli-Napkelte Táncegyüttes, Janus, Pécs
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 2018 Best Impression díj

 2014 Baranya Megyei

Néptáncfesztivál

 2016 Arany minősítés

 2017 Görög Farsang
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 2018 Helikon

 2019 Bemutatkozunk

 2019 Déli Kapu Fesztivál

 2019 Nei Pori Fesztivál

 2019 Kolozsvár
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Francia diákcsereprogram
Sonzogniné	Papp	Katinka	tanárnő	és	Szűcs	Ibolya	tanárnő	összegezték	a	Pécsi	Janus	Pannonius	
Gimnázium	és	a	Lycée	Emile	Zola	 (Aix-en-Provence)	francia	nyelvi	diákcsereprogramjának	előz-
ményeit.

2012-ben Pierre Vasarely, Victor Vasarely örököse, a Vasarely Alapítvány kezelője úgy döntött, hogy 
Pécset szeretné összekötni Aix-en-Provence városával egy kulturális hálón keresztül. Alapítványa je-
lentős összeggel kívánta támogatni azokat a programokat és intézményeket, akik ebben a partneri 
viszony kialakításában segédkeznének. Különös tekintettel volt az iskolák és művészeti intézmények 
bevonására. Megkereste azokat a gimnáziumokat Franciaországban és Magyarországon, akik szíve-
sen részt vennének iskolai csereprogramok kialakításában. Iskolánk meg is pályázta ezt a lehetősé-
get, és felvette a kapcsolatot az Emile Zola Gimnáziummal. 

A diákcsereprogram kiemelt része a Vasarely-örökség és a két ország kulturális értékeinek a meg-
ismertetése. A két várost különösen sok azonos jegy köti össze. Mind a kettőnek a történelme a ró-
mai korig nyúlik vissza, ezért megtalálhatunk ókori sírkamrákat, római fürdőket. Földrajzi és éghajlati 
szempontból is azonos klímával rendelkeznek; míg Pécs a Mecsek, Aix-en-Provence a Mont Victoire 
hegy lábánál fekszik, ahol a lankákon jelentős szőlőműveléssel találkozunk mindkét esetben. Továb-
bá a két város jelentős egyetemi és kulturális központként jelenik meg saját régiójában. Az iskolák 
a csereprogram során a felsorolt hasonlóságok és különbségek megmutatására nagy hangsúlyt 
fektetnek, továbbá olyan célokat tűznek ki a csereutak során, mint a multikulturális szemléletmód, 
a mások iránti tolerancia kialakítása, az európai öntudat megerősítése és az idegen nyelvi kompe-
tenciák fejlesztése. Mind a két iskola meghatározott célokkal érkezik a másikhoz. Francia partnereink 
minden évben európai uniós pályázatot nyújtanak be az utazás finanszírozása érdekben, amelynek 
a feltétele, hogy az út során dokumentálják a programokat, majd projekt formájában összegezzék 
tapasztalataikat a gyerekek. Ezért minden évben segítjük őket, hogy a magyar kultúrának egy újabb 
aspektusával találkozzanak, amikor hozzánk érkeznek. A mi iskolánkat pályázat nem köti, de megha-
tározott kulturális és oktatási céljaink vannak a programmal. 

A	program	célja	és	előnyei

Iskolánk, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium diákjai második idegen nyelvként tanulhatnak francia 
nyelvet. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy évfolyamonként két párhuzamos francia cso-
portunk van. Az egyikben a hatosztályos képzésben tanuló diákok, míg a másikban a hagyományos 
négy évfolyamos gimnáziumi képzésben részt vevő tanulók vannak. Létszámuk az iskolában körül-
belül 120 gyermek, akik közül minden évben vannak közép- és emelt szintű érettségit, vagy B2-es 
nyelvvizsgát letevő tanítványaink. Az ő nyelvi, szociális és kulturális kompetenciafejlesztését szolgál-
ja az Emile Zola Gimnáziummal folytatott cserekapcsolatunk. Az alaphelyzet, hogy a gyerekek csa-
ládoknál vannak elszállásolva hét-nyolc napon keresztül, készteti őket arra, hogy kommunikáljanak, 
hogy megoldjanak szituációkat, felismerjék azokat a beszédhelyzeteket, amelyeket a franciaórákon 
begyakoroltunk, megtanultunk (egy éttermi ebéd menete, egy vonatjegy megvásárlása, vagy egy 
bemutatkozás), és ezekre tudjanak reagálni. A csereprogram abban segít, hogy a gyerekek képesek 
legyenek működtetni a megtanult kifejezéseket, mondatokat francia anyanyelvű környezetben, és 



Pályázataink »›« Rendezvények ‹ 45

egy idő után túllépjenek ezeken, önálló kommunikációs stratégiákat kiépítve. Az intenzív nyelvi fej-
lesztésen túl szeretnénk, hogy a diákjaink az út során nyitottá és befogadóvá váljanak az új helyek, 
helyzetek, kultúrák iránt. Fontosnak tartjuk, hogy a csereprogramon megismert családok megőrizzék 
egymás között a kapcsolatot, és a tanulók között tartós barátságok alakuljanak ki. Alapvetően pe-
dig olyan élményekkel szeretnénk gazdagítani a gyerekeket, amelyeket nagy valószínűséggel nem 
szereztek volna meg ezen út nélkül. Gondolunk itt arra, hogy Provence vidéke annyira szerteágazó 
kulturális szempontból, hogy azt csak családokon keresztül és helyi, tapasztalt vezetőkkel lehet 
felfedezni.

Mivel nem tantermi közegről van szó, a csoportdinamika és a csoportkohézió is meg fog változni, 
mivel több évfolyam hallgatói alkotnak egy összefüggő egységet. Itt ki kell emelnünk azt a tényt, 
hogy iskolánk mindig az ANK 1. számú gimnáziumával utazik közösen. Iskolánk tanulói bár 70%-os 
többséget élveznek ebben a programban, nem szabad elfelejtenünk, hogy a maradék 30% gyerek 
más iskolának a tanulója, akikkel egységes csoportot kell alkotniuk. A toleranciára, a nyitottságra 
való fejlesztés már az utazás elejétől kezdve kitűzött cél. Törekszünk arra, hogy a nyitottság ne csak 
egymás, de a más nyelvben és kultúrában élők felé is megjelenjen a gyerekek magatartásában és 
gondolkodásában. A nyelv mint eszköz kapocs és cél is az út során. Nyelvi tudás és nyitott attitűd 
nélkül igazi „csere” nem jöhet létre. A kisebbeket már az út előtt hasznos panelmondatokkal látjuk 
el, amelyek segítik a befogadó családokkal való interakcióikat. Összegyűjtjük az órákon a leghasz-
nosabb szavakat és kifejezéseket. A nagyobbaknak ezzel már nincs gondjuk, mert van, aki évek óta 
levelez a partnerével. 

További feladatunk, hogy a francia kollégákkal szoros partneri viszonyt ápoljunk. Kiutazásunk és az 
ő ittlétük alatt megteszünk mindent, hogy a legtöbb alkalmat megragadjuk a szakmai beszélgeté-
sekre. Pedagógiai szempontból kifejezetten gyümölcsözőek a kinti tanárokkal való közös vacsoraes-
tek, ahol módszertani és szakmai anyagokat is cserélünk egymás között. 

Csere	itt,	szerva	ott

A csereprogram második fázisa, amikor mi fogadjuk francia vendégeinket. Fogadásukat mindig hosz-
szú szervezőmunka előzi meg. Mivel a gyerekek egy része az érettségire való felkészülés miatt nem 
tud már fogadni és kiutazni, ezért mindig új tanulókat kell toboroznunk tavaszonként. Első körben 
a franciás csoportoknak hirdetjük meg a lehetőséget, majd ha marad még hely, akkor az érdeklő-
dőknek. A jelentkezési lapok begyűjtése után az adatokat digitalizáljuk, táblázatos formába szedve. 
Majd a tanulók által megírt bemutatkozó levelek alapján eldöntjük, hogy melyik magyar gyermekhez, 
kit rakjunk a francia oldalról. 

Cserediákjaink pécsi tartózkodását igyekszünk kulturális és sportprogramokkal színesíteni. Minden 
alaklommal rendezünk egy Mecsek-túrát, egy sportdélutánt, ahol zumba, kosárlabda és közös foci 
van, egy alkalommal pedig elmegyünk a siklósi élményfürdőbe. A többi nap a város nevezetessé-
geinek megismerésével telik el. A cserehét során biztosítunk még egy független, szabad családi 
napot, amikor a család talál ki programot a fogadott diáknak. Az utolsó előtti nap pedig búcsúestet 
tartunk közösen a szülőkkel és gyerekekkel. Tavaly iskolánk zenekarát és versenytáncosait hívtuk 
meg, hogy adjanak elő egy kis műsort, mielőtt megkezdődik a közös mulatság. A visszajelzésekből 
ítélve a francia diákoknak nagyon tetszettek a programok. A kollégák, a szülők és az iskola dolgozói 
sokat tettek azért, hogy minden a helyére kerüljön, mire a gyerekek megérkeznek, és jó hangulatban 
teljen ez az este. 
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 Francia diákcsereprogram
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Kiutazásunk	legfőbb	állomásai

A csereprogram megszervezése során törekszünk arra, hogy minden évben újabb látnivalóval ked-
veskedjünk tanítványainknak, megőrizve néhány fix kirándulási pontot. Igyekszünk tanulói kéréseket 
is figyelembe venni, így Monacót, Cannes-t mindig meglátogatjuk. A két város jellegéből adódóan 
nem autentikusan provence-i jegyeket tükröz, de diákjaink örömmel fotózkodnak a vörös szőnyegen 
és strandolnak a legdrágább szállodák előtti partokon. Nizza hasonló élményeket tartogat, de az 
óvárosban sétálva egyre jobban előbukkannak a hajdani francia építészet stílusjegyei. Piaca pedig 
kifejezetten csábító, helyi különlegességeket kínál az arra járóknak. A nagyvárosok listájáról Marseille  
sem hiányozhat, bár karakteres különbségeket mutat. Marseille 2016-ban megkapta - Pécshez  
hasonlóan - az Európa Kulturális Fővárosa címet, amelynek köszönhetően a város évről évre gazda-
godik kulturális eseményekben. Marseille katedrálisához mindig felmegyünk, hiszen bizánci stílusú 
mozaikjai kivételesek Európában, mindamellett csodás kilátás nyílik az egész városra és a kikötőre.  
A városnézésen túl diákjaink kifejezetten élvezik a marseille-i hajókirándulásokat, melyek során  
kisebb szigeteket, azúrkék öblöket érintünk, estenként strandolunk is. 

Hagyománnyá vált, hogy elmegyünk Arles városába, melynek két ókori építménye is van: egy aré-
nája és egy kőszínháza. Arles híres továbbá Van Gogh munkásságáról, amely lépten nyomon felbuk-
kan a városban. Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy útunk során felhívjuk a gyerekek figyelmét az 
általuk ismert, megtanult művészettörténeti, történelmi és irodalmi jelenségekre. Franciaországnak 
ezen része kifejezett kincsesbánya, mert minden városban van egy román vagy gótikus katedrális, 
illetve egy vagy több impresszionista festő vagy író is megfordult bennük. Victor Vasarely pedig 
kapocs számunkra, hiszen a Vasarely Alapítványnak köszönhetően kerültünk kapcsolatba csereisko-
lánkkal. Természetesen a helyi Vasarely Múzeum sem marad ki útjainkból és maga Aix-en-Provence 
belvárosa sem.

Évről-évre igyekszünk kirándulásokkal, túrákkal tarkítani a programot. Roussillon okker bányáit is 
megmásszuk, ahol a vöröses-sárgás por mindent ellep, és festeni lehetne vele bármit. A „bánya” 
Nevadához hasonló vörös oszlopokkal tagolt, kies táj, amely ritkaság a kontinensen. Mellette pedig 
Luberon városkája fekszik, ahol diákjaink szívesen próbálgatják a helyi kistermelők portékáit. Igyek-
szünk évente újabb „village perché-t” (sziklába vájt város) felkeresni, hiszen hangulatuk, látképük 
felejthetetlen élmény. 

Tavaly egy különleges elemmel gazdagítottuk hazautunkat. Antibes-ban bementünk a Marineland 
parkba, ahol delfin, orka, és fóka show-t láttak a gyerekek, továbbá lehetőség nyílt megnézni a töb-
bi tengeri állatot akváriumokban, medencékben. A visszajelzések alapján ez a megálló különleges 
színfoltja volt a csereprogramnak, így szívesen megőrizzük. 

Útunk során cél, hogy gyerekeink minél több kulturális, gasztronómiai, földrajzi és történelmi  
helyet felfedezzenek, ki-ki megtalálja a hozzá legközelebb álló helyet, motivációt kapjon a további 
nyelvtanuláshoz, és örömmel térjen vissza Franciaországba.

Elmondhatjuk, hogy a program olyan emberi és szakmai élményt ad mind gyermeknek, mind  
tanárnak, amely meghatározza a további iskolai tanórai munkát. A gyerekekkel van egy közös  
élményanyagunk, amit sokszor felemlegetünk, megbeszélünk. Motivációt és célt ad egy ilyen utazás, 
mert szeretnének minél jobban kommunikálni külföldön. A mi szerepünk a jövőben, hogy minél több 
gyereknek megadjuk a lehetőséget egy ilyen élmény megélésére.
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Német nyelvtanulás iskolai 
kereteken kívül
Balázs	Anna	11.D	osztályos	tanuló	foglalja	össze	tapasztalatait,	élményeit.

Napjainkban, amikor a nyelvtudás fontossága egyre csak növekszik, különösen szerencsésnek  
érzem magam, amiért az iskolánkban eltöltött évek alatt számos olyan német nyelvű projektnek 
lehettem részese, melyek fejlesztették nyelvtudásomat és megismertették velem a német kultúrát. 

2018 nyarán Amrein Viviennel (11.B), Győrfi Saroltával (11.D) és Rasztik Noémivel (11.A) Németor-
szágba, Ulmba utazhattunk ahol egy nemzetközi ifjúsági tábor valósult meg 13 Duna-menti ország 
részvételével. A hét során különböző workshopok (politika és történelem, harcművészet, tánc, zene, 
színjátszás, díszlettervezés) működtek az első világháború témájához kapcsolódva, melyek végül 
nagy egésszé összeállva egy rendkívül kreatív színdarabot eredményeztek. Természetesen volt le-
hetőség városnézésre és egymás hagyományainak, kulturális örökségeinek megismerésére is. Az 
,,Europa sind wir!”, vagyis a rendezvény számos alkalommal elhangzott mottója generációnknak 
határokon átívelő összetartását szimbolizálta.

2018 őszétől kezdve Polgár Antóniával (8.D) bekapcsolódtunk a pécsi Lenau Ház által szervezett prog-
ramokba, melyeket német anyanyelvű önkéntesek koordináltak. Novemberben újságíró workshopon  
vettünk részt, melynek keretében egy romániai német nyelvű újság (Banater Zeitung) főszerkesz-
tőjétől széleskörű elméleti tudásra tettünk szert, illetve interjúkat készíthettünk városunk kulturális 
életének valamely terén kiemelkedő lakosaival. A tanév során néhány hetente összeültünk a már 
említett Lenau Házban, és német iskolaújságot szerkesztettünk más pécsi iskolákkal együttműköd-
ve. A megjelenést egy Aradon tartott Layout-Workshop előzte meg, ahol az újság belső elrendezését 
terveztük meg illetve román diákokkal dolgoztunk együtt újabb cikkek létrehozásán. A kinyomtatott 
példányokat júniusban vehettük a kezünkbe, és egy online verziót is elérhetővé tettünk. 

A tanév során Dobra Viktóriával (11.A) és Tombory Lizával (11.C) részt vettünk a Juvenes Translato-
res elnevezésű fordítási versenyen, melyet az Európai Bizottság az Európai Unió összes tagállamá-
ban megrendez.

Viki angol, Liza francia, én pedig német nyelvről fordítottam szöveget a verseny iskolai fordulóján, 
amelyeket tanáraink továbbküldtek. A budapesti szervezők mindhármunkat elismerő oklevéllel ju-
talmaztak, s ellátogathattunk a fővárosban található központba, ahol bepillanthattunk a fordítás és 
tolmácsolás rejtelmeibe. 

2019 szeptemberében Buzás Petrával (12.C), Harsányi Grétával (12.B) és Trombitás Kornéllal (11.D) 
egy négynapos bécsi szemináriumon vehettünk részt, amely a Junge Donaubrücken nevet viselte.  
A programok a Városháza egy termében, gyönyörű környezetben zajlottak. A szervezők fő célja 
Európa aktuális társadalmi problémáira (környezetszennyezés, korrupció, elöregedő társadalom, 
munkanélküliség) való közös megoldások keresése volt. Ellátogattunk az ENSZ - sokak által Uno 
City néven emlegetett - központjába, ahol betekintést nyerhettünk a világszervezet történetébe 
és az épületegyüttes több szárnyának működésébe. Körbevezettek minket a belvárosban, illetve  
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Német nyelvtanulás iskolai 

kereteken kívül
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a Városháza épületében, ahol kipróbálhattuk a páternosztert is. A szabad délutánunk során elsőként 
a Császári Kápolnába látogattunk el. Ez a Habsburg-dinasztia temetkezési helye, itt nyugszik többek 
között Ferenc József és Sisi is. Számunkra nagyon érdekes volt testközelből látni a tanult történelmi 
személyek sírjait, a minket körbevezető főszervezőnő anekdotái pedig még különlegesebbé tették 
az ott töltött időt.

Összességében elmondhatom, hogy az említett projektek, utazások mindegyike hozzátett ahhoz, 
hogy magabiztosan kommunikáljak németül, és ami még fontosabb, merjem kipróbálni magam új 
dolgokban. Ezzel a cikkel szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy bátran keresse a hasonló lehető-
ségeket és merjen belevágni a kihívásokba!
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Janus Night 2018
Az ősz legnagyobb iskolai rendezvénye november 16-án a kora esti órákban tudományos-ismeret-
terjesztő előadásokkal, interaktív játékokkal várta a kíváncsi diákokat. Együttműködő partnerünk a 
Cloud4est szervezet volt (mentor: Kutsera Róbert tanár úr). Az óriási érdeklődés miatt a 10 előadást 
két idősávban párhuzamosan hirdettük meg, a részvételt online regisztrációhoz kötöttük. A 7-8. év-
folyam tanulói 20.00, míg a 9-12. évfolyam tanulói 22.00 óráig vehettek részt a Janus Night-on. Az 
igazán kitartó diákok számára lehetőséget adtunk, hogy másnap reggel 6.00 óráig az iskolában ma-
radjanak. A „bentalvós” programot a DÖK szervezte (filmklub, társasjáték stb.), és tanári felügyeletet 
biztosítottunk. A Pécs TV november 19-i adásában a 6:04 perctől tekinthetik meg a Janus Night-ról 
szóló tudósítást.

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

Regisztrációhoz kötött programok

Ritter Ádám  
(ügyvezető helyettes, Muratus Kft.)  
Láthatatlan szuperhősök. A beton szerepe  
a jelen és a jövő építészetében.

Nagy	Enikő  
(egyetemi docens, Kaposvári Egyetem)  
A LEGO robot és a programozás alapjainak  
bemutatása.

Dr. Mehring István 
Fegyverek és hadfelszerelés  

– világháborús tárgyak bemutatója.

Rendes Péter  
(ügyvezető igazgató, InnoTeq Kft.) 
Virtuális kalandok – valóságos élmények,  
avagy a világ egy méhecske szemével.

Dr. Bock-Marquette Ildikó  
(Pécsi Tudományegyetem ÁOK) 
Őssejtek vagy molekulák  

– hogy újra dobogjon a szív!

Götz Attila  
(színész, Pécsi Nemzeti Színház) 
Színház! Avagy az egész világ.

Szabó László András  
(hallgató, Kaposvári Egyetem) 
A micro:bit programozás alapjainak  
bemutatása.

Dr. Csóka Balázs tanár úr 
Természettudományos szabadulószoba  
(csapatoknak)

Schelb Arnold (12.C) 
A 3D nyomtató beszéddel való irányítása

Nagy Ádám (11.C) 
PITCH Hogyan add el magad 5 percben?

Kuthy Márk (12.C) 
Orwell, a próféta, avagy a digitális Nagy Testvér 
(Kína jelenje és a nyugat jövője)

Székely Balázs (12.A) 
Sport- és táplálékkiegészítők.

https://www.youtube.com/watch?v=qVgKdM_jIIE
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Regisztrációhoz nem kötött programok

Götz Attila  
Improvizációs játék

John Marquette 
Odyssey of the Vivid Palette

Rendes Péter 
Virtuális valóság – rovarlátás-szimuláció

Bemutatkozik a Jabatka, a motivációs aktivitásmérő pontrendszer

LEGO robotverseny

micro:bit robotverseny

Társasjátékszoba

Dárdai	Lajos	(11.C) 
Agy és zene

Schelb	Arnold,	Kuthy	Márk	(12.C) 
Tanulj otthon a Harvardon!

Nagy Ádám (11.C) és Bányai Lili (10.A) 
Útikalauz stopposoknak – USA. New york-i élmények.

Szőke	Bálint	(10.A) 
Védhetők-e ötleteink? A szellemi tulajdon védelmének kérdései.

Szőke	Bálint	(10.A) 
Személyes adataink mindenhol. 

Schelb Arnold (12.C) 
Valaki feltöltötte az egész világot ide. Open source programok.
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Egészségnap
Milyen az egészséges étrend?

Fiatalként	mit	érdemes	tudnom	a	daganatos	betegségekről?

Hogyan	küzdhetek	meg	a	mindennapi	élet	kihívásaival?

Ezeken kívül még sok más, testi és lelki egészséggel kapcsolatos kérdésre kaphattak választ  
tanulóink március 5-én az Egészségnapon. Az egyes évfolyamok ugyan eltérő témákkal foglalkoznak, 
de a tudományos és életvezetési megközelítések keresztmetszetében az egészségtudatosság állt.  
A foglalkozásokat iskolánk tanárai és külső szakértők vezették.

Az Egészségnapon az iskola számos munkatársa és 18 év feletti tanulója adott vért a Vöröskereszt 
kihelyezett véradó állomásán.

Hagyományosan ezen a napon adták elő az osztályok a népdalcsokrot és a szabadon választott 
dalukat az Osztályéneklési versenyen a megújult Díszteremben. 

 

Az	Egészségnap	programjai

7. és 8. évfolyam

Dr. Csóka Balázs tanár úr: Az alvás biológiája 

Molnár Eszter tanárnő: Hogyan futok magam után? (a napirendről) - Mottó: „A nap legfontosabb 
döntése mindig arról szól, hogy mivel foglalkozol azonnal, és mi az, amit későbbre halasztasz.”  
(Brian Tracy)

Sportverseny a Tollaslabda csarnokban (Jeki Andrea tanárnő és Varga Csaba tanár úr vezetésével)

9. évfolyam

„Terülj, terülj, asztalkám!” projekt Szépné Polgár Nóra tanárnő vezetésével

Téma: Az egészséges táplálkozás (piac/boltszemle megbeszélése, BMI számolás, egészségtál készí-
tése, értékelése és elfogyasztása)

10. évfolyam

Külső helyszín: PTE ÁOK 

MediSkillsLab (Szimulációs Oktatási Központ) és prevenciós standok az Aulában. További standok: 
sebimitáció, ökológiai lábnyommal foglalkozó feladat, helyes táplálkozással összefüggő ételbemu-
tató, 3D stand, a PTE karainak bemutatkozása, grafológus.
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11. évfolyam

László Melinda védőnő: Z generáció és internethasználat

Szabó Mónika védőnő: Családi életre nevelés

Fischerné Virág Éva védőnő: Daganatos betegségek

Dr.	Hamar	Anikó iskolaorvos és Wéber Eszter védőnő: Szűrőpont

12. évfolyam

Dr. Stefanovits Ágnes orvos (PTE ÁOK): A fiatal felnőttkor a nőgyógyász szemével ELMARADT /  
helyette: film a fiatalkori szexualitásról

Hartung	István pszichológus (PTE ÁOK): Mindennapi küzdelmeink

Varga Gyula mentőtiszt: Újraélesztési gyakorlat

Kulcsár László tanár úr: Genom és epigenom

Az egész iskolát megmozgató Egészségnap eseményeit, élményeit idézik fel a diákok beszámolói.  
A tanulságos javaslatokat figyelembe vesszük a jövő évi programok tervezésénél! 

8. évfolyam

Osztályunk 7 óra 50 perckor gyülekezett a Basamalom utcai tollascsarnoknál. A gyors átöltözést kö-
vetően kezdetét vette az óra, ahol játékos bemelegítő feladatok után kedvünkre kamatoztathattuk 
a tavaly szerezett tollastudásunkat. 

A következő állomást csapatunk számára a díszteremben megrendezésre került osztályéneklési 
verseny jelentette. Utolsóként léptünk színpadra a 8.C, illetve a 7.C és D produkciója után. Számunk-
ra meglehetősen meglepő módon 2. helyezést értünk el, aminek természetesen nagyon örültünk, 
mindezek ellenére sajnáljuk, hogy a tortát nem sikerült megkaparintanunk. 

Az eredményhirdetés után egy lélegzetvételnyi szünet következett, majd Csóka Balázs tanár úr 
vezetésével belemerültünk - mondjuk ki!- a kedvenc időtöltésünk, az alvás biológiájába. Az előadás 
során megtanultuk, hogy miért nem érdemes sokáig fennmaradnunk - még ha tanulásról van is szó, 
a számítógépes játékokról nem is beszélve -, és hogy melyik élőlénynek milyen alvásigénye van a 
testfelépítésétől és a táplálékláncban elfoglalt helyétől függően. Szó esett még egy bennünket igen 
felcsigázó témáról, a tudatos álmodásról és a már-már félelmetesnek mondható alvásparalízisről is.

Miután az alvás szakértőjévé váltunk, Molnár Eszter tanárnő egy játékos vetélkedő keretein belül 
bemutatta nekünk, hogy hogyan érdemes beosztani az időnket, és melyik napszak vagy időinterval-
lum melyik tevékenységre a legalkalmasabb. Ezekből legfőbb következtetésként azt vontuk le, hogy 
nem érdemes éjszakába nyúlóan tanulnunk, és jobban tesszük, ha reggel nézzük át az anyagot. 
Ennek fényében és ismeretében reménykedünk abban, hogy soha többé nem leszünk kialvatlanok 
és rossz jegyek gazdái sem. (Marton Dorina 8.D)
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9. évfolyam

Nekünk ez volt az első egészségnap, úgyhogy nem igazán tudtuk elképzelni, hogy milyen lesz, de 
szerintem viszonylag jól oldottuk meg a feladatokat. Érdekes volt látni, hogy az egyes csapatok mi-
lyen tapasztalatokat gyűjtöttek a boltokból. Sok helyen eltértek az árak és a körülmények. 

Az egészségtál összeállítása mindenkinek stresszes volt, mert nagyon szorított minket az idő és 
természetesen az egész osztály a legjobbat akarta kihozni magából. A verseny után büszkén ettük 
meg az általunk elkészített ételt. Nagyon eseménydús nap volt, segítette még jobban összeková-
csolni az osztályunkat. (Egy 9. A osztályos tanuló)

10. évfolyam

A 10. C osztálynak összességében nagyon tetszett az egészségnap, mert a POTE aulában a termé-
szettudományi kar sok oldalát megismerhettük. Nagyon jó volt, hogy számos „kiállító” között lehe-
tett válogatni és nem egy előadást lehetett csak végighallgatni, hanem akit, amelyik téma éppen 
érdekelt ahhoz az asztalhoz, kiállítóhoz mehetett oda. Az orvostanhallgatók által használt eszközök 
bemutatása is érdekes volt, különösen tetszett az osztálynak, hogy megismerhette az ultrahang 
működését. Néhányan azt kifogásolták, hogy bár számukra is érdekes volt az eszközök megismeré-
se, mégis szívesebben töltöttek volna több időt, a kiállított asztaloknál, mert aki nem orvosi pályára 
készül, annak hamar unalmassá vált az orvostanhallgatókkal és az általuk bemutatott eszközökkel 
töltött idő. Az osztálynak külön tetszett az is, hogy elsősorban nem tanároktól, hanem fiatal hallga-
tóktól hallhattak érdekességeket, mert így sokkal oldottabb volt a hangulat. 

11. évfolyam

Idén is megrendezésre került iskolánkban a szokásos osztályéneklési versennyel egybekötött Egész-
ségnap. A 11. évfolyam tanulói különböző tematikájú előadásokat hallgathattak meg, illetve énekelhet-
tek az osztályukkal. Az osztályéneklési keretein belül egy népdalcsokrot (3 népdal) és egy szabadon 
választott dalt énekeltek az osztályok. A versenyt az évfolyamon 11.A osztály nyerte.

A nap folyamán 3 előadáson, illetve egy egészségügyi szűrésen vehettek részt a diákok, ahol többek 
között egy 3D-s demonstrációs szemüveget is ki lehetett próbálni. A 3 előadás témája a családalapítás, 
a Z generáció, valamint a daganatos betegségek (hererák, mellrák) szűrése volt. Az előadásokról és 
magáról a napról megkérdeztünk pár diákot, íme a véleményük: „a Z generációs előadás kifejezetten 
tetszett, igyekezett a mi korosztályunkhoz igazítani az egészet. A daganatos betegséges előadás ér-
dekes volt, az előadó nem túl tudományosan beszélt.” (Benics Márk, Horváth Dániel Gáspár 11.B)

12. évfolyam

A nap során az első programunk az osztályéneklés volt. Bár kellemes program, a díjazása lehetne 
más, hiszen számos osztály mindent beleadva készül a „versenyre”, mégis olyanok nyernek, akik 
a legjobb hangulatot kerekítik. Az, hogy soha nincsen négy külön helyezés arról tanúskodik, hogy 
rugalmas a rendszer, tehát a holtverseny helyett lehetne két díj. A tortát kaphatnák a legfelké-
szültebb, legjobban éneklő osztály (és belőlük választanák ki az 1 napos kirándulás nyertesét), míg 
különdíjat kaphatnak az egyes évfolyamokról az az osztály, aki valamivel szórakoztatóvá tudja tenni 
a produkcióját.
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Az újraélesztés az a téma, amivel ha számos alkalommal nem találkoztunk januszista voltunk alatt, 
akkor egyszer sem. Ennek ellenére mindenképpen úgy gondolom, hogy ez a téma tényleg megköve-
teli a rendszeres ismétlést. Bár egy teljes előadást már nem szánnék rá.

Kulcsár tanár úr előadása érdekes volt, és kétség kívül néhány helyen megdöbbentő.  
(Gibicz Laura 12. C)

Véradás

Ez volt életem első véradása, így számomra minden újdonság volt. Újdonság volt az orvosok és 
ápolók nem megfáradt, hanem valódi kedvessége, és újdonság volt a segítőkész, nyugodt környezet, 
amit teremtettek. Maga a folyamat - adatok felvétele, orvosi vizsgálat, a konkrét véradás - ha kicsit 
lassan is, de olajozottan ment. A véradást vagy, ahogy az oklevélen nevezték, az önzetlenség egyik 
legszebb formáját könnyen megvalósíthatóvá és szórakoztatóvá tették. (Éliás Ágnes 12. C)
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Egészségnap
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Az osztályéneklési verseny 

Hagyományosan az Egészségnap keretében adták elő az osztályok a népdalcsokrot és a szabadon 
választott dalukat az Osztályéneklési versenyen a megújult Díszteremben. A zsűrit Verle Marietta 
(Liszt Ferenc Zeneiskola) és Zsbán Máté egyetemi hallgató (PTE BTK), iskolánk egykori tanulója 
alkotta. A verseny kitűnő előkészítése és az osztályok felkészítése Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő 
munkáját dicséri. Réger-Dallos Dominik (12.B) és Szalona Zalán (9.B) voltak a diáksegítők a verseny 
során.

7-8. évfolyam:

Arany fokozat: 8.C (Népdalcsokor, Hooligans: Paradicsom)

Ezüst fokozat: 7.C (Népdalcsokor, Hungária: Csavard fel a szőnyeget)

Ezüst fokozat: 8.D (Népdalcsokor, KFT: Afrika)

Bronz fokozat: 7.D (Népdalcsokor, Neoton: Santa Maria)

9. évfolyam:

Arany fokozat: 9.B (Népdalcsokor, Érik a szőlő… - feldolgozás)

Ezüst fokozat: 9.C (Népdalcsokor, Republic: Szállj el, kismadár)

Bronz fokozat: 9.A (Népdalcsokor, Halott Pénz: Darabokra törted a szívem…)

Bronz fokozat: 9.D (Népdalcsokor, ByeAlex: Még mindig…)

10. évfolyam:

Arany fokozat: 10.A (fél torta + üdítő) (Népdalcsokor, Oasis: Wonderwall)

Arany fokozat: 10.C (fél torta + üdítő) (Népdalcsokor, House of Gold)

Ezüst fokozat: 10.D (Népdalcsokor, Imagine Dragons: Demons)

Bronz fokozat: 10.B (Népdalcsokor, Ocho Macho: Jó nekem)
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11. évfolyam:

Arany fokozat: 11.A (Népdalcsokor, ABBA: Mamma mia)

Ezüst fokozat: 11.B (Népdalcsokor, Számoló)

Bronz fokozat: 11.C (Népdalcsokor, Honeybeast: Így játszom)

Bronz fokozat: 11.D (Népdalcsokor, Presser Gábor: Valaki mondja meg)

12. évfolyam:

Arany fokozat: 12.B (Népdalcsokor, Smash Mouth: All Star)

Ezüst fokozat: 12.A (Népdalcsokor, Tukora Péter-Radnóti Miklós: Két karodban)

Ezüst fokozat: 12.D (Népdalcsokor, Dés László: Vigyázz rám!)

Bronz fokozat: 12.C (Népdalcsokor, Vance Joy: Riptide)

Abszolút	győztes: 8.C (jutalmuk 1 nap kirándulás)

Külön dicséretek:

Zeneszerzői: Tukora Péter 12.A ősbemutató

Népdaléneklés: Dobra Viktória 11.A, Polgár Antónia 8.D, Dévai Gitta 10.D

Zongorakíséret: Szabadkai Lea 11.A, Vecsei Dóra 10.C, Varga Medárd 10.A

Gitárkíséret: Pallag Luca 8.D

Népdalcsokor: Vörös-Bene Virág 12.D
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Az osztályéneklési

versenyen fellépő

osztályok:

7.C

7.D

8.C
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8.D

9.A

9.B
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9.C

9.D

10.A
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10.B

10.C

10.D
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11.A

11.B

11.C
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11.D

12.A

12.B
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12.C

12.D
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Bemutatkozunk
A	Pécsi	Művészeti	Szakgimnázium	Színházterme
2019. március 28. csütörtök 18.00
Konferál: Káplár Marcell (8.C)

A hagyományos műsoros esten, a Bemutatkozunkon elsősorban a tánc és az ének kettőse volt 
jellemző. Rendhagyó módon idén örömteli jubileumot is ünnepeltünk: iskolánk néptánccsoportja,  
a Napkelte - Anatolí Együttes fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte. A táncosok ünnepi mű-
sora mellett természetesen iskolánk énekkarai, szólistái, színjátszói is pódiumra léptek. 

Az est első műsorszámaként a Leánykar népdalcsokrot énekelt. „Ki az ő idesit, igazán szereti”  
címmel Kallós Zoltán moldvai gyűjtéséből hallhattunk dallamokat, majd Karai József: Ugrótánc című, 
oldott hangulatú kórusműve következett Weöres Sándor versére. Zongorán közreműködött Bártfai 
Zsuzsanna tanárnő. Vezényelt: Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.

Dékány Anina (10.A) és Győrfi Sarolta (11.D) duettje következett. Jacques Offenbach: Hoffmann me-
séi című darabjából hallhatunk részletet, címe: Barcarola. Az érzelmes szerenádban a velencei gon-
dolák lágy ringatózása elevenedik meg előttünk. Zongorán közreműködött: Hám Bernadett tanárnő

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Napkelte - görögül Anatolí táncegyüttesét 2009-ben hívta 
életre iskolánk pedagógusa, Sandó Eszter tanárnő. A tíz éve működő együttes repertoárján el-
sősorban görög és macedón táncok szerepelnek. Elsőként két macedón népszokást mutattak be.  
A Mariovszka Tresenica egy húsvétváró, termékenységvarázsló szokást elevenít fel. Ezt a produkci-
ójukat a szakmai zsűri arany minősítéssel jutalmazta. Másodikként a Galicska Szvabda elnevezésű 
tánc következik, mely ezüst minősítésben részesült. 

A táncok után most a szólóéneké volt a főszerep. Három lírai dal csendült fel egymás után. Első-
ként Szabadkai Lea (11.A) lépett színpadra Jorja Smith angol énekes-dalszerző Don’t watch me cry 
című dalával. 

Musical-részlet következett Bogos Boglárka (7.C) előadásában. Frank Wildhorn: Rudolf című darab-
jából hallhattunk egy részletet. Címe: Ez a perc úgy fáj.

A hetedikes Boglárka évek óta szerepel zenés darabokban, többek közt a Pécsi Nemzeti Színház 
és Nemzeti Lovas Színház produkcióiban. Számos tehetségkutató versenyen ért el kiváló eredményt.

Végezetül Jónás Bettina (12.D) és Benda Matteo (12.B) duettjét hallhattuk. A Snow Patrol együttes 
Chasing Cars című dalát Matteo kísérte gitáron.

A 7. évfolyamon testnevelés óra keretében folyik a néptáncoktatás Sandó Eszter tanárnő  
vezetésével. Két görög táncot láthattunk a hetedikesek alkotta Kikelet Táncegyüttestől Szerviko és  
Haszapikosz címmel. 

A Napkelte - Anatolí Táncegyüttes görög-magyar elnevezése nem véletlen: a magyarországi görög- 
macedón nemzetiségi kultúra ápolásán kívül szívügyüknek tekintik a nem hazánkban élő magyarság 
táncainak népszerűsítését. Az első rész zárásaként következett egy csokorra való a moldvai táncokból. 

A második rész nyitányaként ismét kórusmuzsikát hallhattunk, ezúttal a vegyes kar előadásában. 
Elsőként egy jól ismert néger spirituálét énekeltek: Nobody knows the trouble I’ve seen. Szólót énekelt 
Hajnal Péter (10.C), Benda Matteo (12.B) és Győrfi Sarolta (11.D), gitáron közreműködött Benda Matteo.
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Második darabjuk Daróci Bárdos Tamás játékos, felszabadult hangulatú kórusműve, melyet a szer-
ző Lackfi János versére komponált, a humor és nyelvi játék kettősére építve. Zongorán közreműkö-
dött Hám Bernadett tanárnő. Vezényelt: Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.

A következő görög blokkal a Napkelte – Anatolí Együttes felidézi a szeptemberi görögországi fesz-
tivál emlékeit, ahol a „Best impression – Legjobb benyomás” díjjal jutalmazták táncaikat.

A táncegyüttes régóta ápol jó kapcsolatot a Pécsi Görög Önkormányzattal és Beloiannisz görög kö-
zösségével. Rendszeres résztvevői a görög táncházaknak, görög nemzeti ünnepélyeknek és a pécsi 
görög közösség rendezvényeinek. A bemutatott három koreográfia címe: Ipiroszi táncok, Kalamatiano,  
Thesszáliai pillanatok voltak.

A színjátszók vették birtokukba a színpadot a What if…? Mi lenne, ha …? c. előadásukkal. Öt ott-
hontalan ember él egy szemétdombon. Napjaik kilátástalanságát egy dologgal tudják enyhíteni: 
új életeket találnak ki maguknak. Eljátsszák vágyaikat, félelmeiket, ki nem mondott érzéseiket.  
A színjátszó csoportot Steenhuis Raul (10.C), Varga Medárd (10.A), Szőke Bálint (10.A), Friesz Márton 
(12.D) és Raffay Sára (12.D) alkotta. A diákok improvizációi alapján az előadást rendezte: Dr. Pálfiné 
Huszár Nóra tanárnő.

Az est zárószámaként ismét magyar táncokban gyönyörködhettünk a Napkelte - Anatolí tánc-
együttes előadásában. A táncosok ezúttal a magyar-ukrán-erdélyi hármas határra kalauzoltak ben-
nünket szatmári, majd szilágysági műsorukkal. 
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 Benda Matteo és Jónás Bettina

 Bogos Boglárka

 Dékány Anina és Győrfi Sarolta
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  Leánykar

 Anatolí táncegyüttes
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 Ritter Attila és Sandó Eszter

 Szabadkai Lea

 Vegyeskar

 Színjátszók
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Janus-nap (2019. március 29.)
Ünnepély a Barbakán-kertben
1972	 óta	 minden	 tanévben	 Janus	 Pannonius	 halálának	 évfordulóján	 (március	 27.)	 emlékezünk	
meg	 a	 pécsi	 püspök	 és	 humanista	 költő	 életművéről.	 Valusek	 Andrea	 tanárnő	 ünnepi	 műsora	 
ennek	a	nem	mindennapi	életpályának	állomásait	és	a	jelenkorban	is	érvényes	üzenetét	idézte	
meg.	Az	ünnepély	zárásaként	Janus	költeményét	közösen	szavalta	el	az	iskola	valamennyi	diákja	
és pedagógusa.

„Száll a tavasz.” S mi újra itt vagyunk a Barbakán-kert újjáéledő és illatozó fái között, a kőfal tövében 
álló, intelligenciát és érzékenységet sugárzó Janus-szobor előtt. A püspöki kalap árnyéka rávetül  
a fiatal arcra, s rejtélyessé varázsolja.

Mi lehet Janus titka? Mi lehet a költő titka? Mi lehet az ember titka? Miért tartotta a művelt Euró-
pa a 15-16. század egyik legnagyobb költőjének ezt az Itália felől nézve a barbárok földjéről, az Alpok 
hegyein túlról, az egykori Pannóniából származó ifjút? Mi érvényeset mondhatnak számunkra a több 
mint öt százada született versei? Mi érvényeset mondhat számunkra élete, sorsa?

Az édesapját korán elvesztő 13 éves Csezmiczei Jánost édesanyjától is elszakítva nagybátyja,  
Vitéz János, a nagyhatalmú váradi püspök 1447 tavaszán a kor elitiskolájába küldi, Ferrarába Guarino 
mesterhez. A kis barbárt a szerencsésebb népek fiai közé. De a tanítványok közül ő a legragyogóbb. 
„nemzetségében pannóniai, de itáliai erkölcseiben, tanultságában csodálatos, de még inkább döbbe-
netes” – írja róla mestere. A tehetséges ifjú ekkor írt epigrammái azt mutatják, hogy éli a bentlakó 
diákok eseménydús életét, hogy megtalálta a helyét, kivívta környezete elismerését, kialakította 
személyiségét és megtalálta küldetését: költőként műveltté tenni a barbár Pannóniát. 

Ferrarai tanulmányai után – ekkor már Itália-szerte híres költő - 1458-ban a padovai egyetemen 
doktorált római jogból, majd egy rövid utazás után hazatért. Mert haza kellett térnie. A trónra lépő 
királynak, Mátyásnak szüksége volt tanult ifjakra, leginkább a diplomácia terén. Az alig 24 éves  
fiatalember belekerül a politika világába, hamarosan Beatrix királyné főkancellárja, pécsi püspök,  
a királyi tanács tagja, titkos kancellár.  

A király jóindulatát azonban hamar elvesztette, Mátyás ugyanis nem felelt meg a jó királyról al-
kotott képének, s mert Janus nem értett egyet Mátyás külpolitikai elképzeléseivel, főleg törökkel 
kapcsolatos politikájával. 1471 tavaszán nagybátyjával, Vitéz Jánossal összeesküvést szőtt az ural-
kodó megbuktatására. A király hamar felszámolta a szervezkedést, Janus püspökségébe, Pécsre, 
majd Velence felé menekült. Útközben a Zágráb melletti Medvevárban hosszú ideje húzódó tüdőbaja 
következtében 1472. március 27-én érte a halál.

Nem mindennapi élet volt az övé. Sorsának alapvető problémái – az apa elvesztése, ifjúság, be-
tegség, az egészséges élet utáni vágy, a földi megsemmisülés, a lélek továbbélése, a hazához való 
viszony, művészet és politika, múlt és jelen kapcsolata, hírnév és halhatatlanság – bennünket, mai-
akat is foglalkoztató, nemegyszer kínzó kérdések.

E gondolatokat idézzük Janus Pannonius versei és Zalán Tibor Midőn halni készült c. monodrámá-
jának segítségével. A felcsendülő lantzene John Dowland Lachrimae ’Könnyek’ című szerzeménye.

Szereplők: László Rebeka (11.C), Vecsei Dóra (10.C) és Varga Medárd (10.A)
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Az iskola zászlóját Lang Brigitta (12.A), Jankó Júlia (12.B) és Torjay Benedek (12.C) vitte.  
A Janus-szobrot: Tombory Liza (11.C) és Szőke Máté (11.B) koszorúzta meg.

Az ünnepélyt követően a 7.C és 7.D osztályok megkoszorúzták Janus Pannonius pécsi püspök és 
költő sírhelyét a Székesegyház altemplomában a Leánykar előadásának kíséretében.

 

Osztályprogramok:

7.CD  Káptalan utcai pincerendszer bejárása (Káptalan utca 2.) Gábor Olivér régész  
 (Janus Pannonius Múzeum) vezetésével és városismereti séta (Tóth Sarolta tanárnő  
 útvonalának felhasználásával) osztályonként 3-3 csoport részvételével

8.CD  Dr. Nagyváradi László: Csillagászat a reneszánsz korában c. előadása 

9.AB  Kárpáti Gábor régész: Janus sírja, majd Pozsárkó Csaba és Tóth Zsolt régészek:  
 3D épület rekonstrukció (Cella Trichora) előadások (a Janus Pannonius Múzeum  
 munkatársai)

9.CD  Kárpáti Gábor régész: Janus sírja, majd Balogh András (Pazirik Kft.): Virtuális séta  
 a középkori Pécsen c. előadások 

10.BD  A pécsi reneszánsz legszebb emléke: Szatmári-pasztofórium (Corpus Christi-kápolna),  
 a Dóm Kőtár kiállítása (Tárlatvezető mindkét helyszínen: Tillai Gábor múzeológus)

10. AC  A pécsi reneszánsz legszebb emléke: Szatmári-pasztofórium (Corpus Christi-kápolna),  
 a Dóm Kőtár kiállítása (Tárlatvezető mindkét helyszínen: Tillai Gábor múzeológus)

11.ABCD Dr. Varga Szabolcs történész: A király eltűnt! (Nyomozás II. Lajos halálának ügyében)  
 c. előadás 

12.ABCD  Dr. Jankovits László irodalomtörténész (PTE BTK): Humanista malacok az éjszakában  
 c. előadás 

Bemutatkozik a Jelenkor folyóirat (Díszterem)

Ünnepély: 10.30-kor a Barbakán-kertben 

Nyugdíjas-találkozó 11.30 
Háziasszony: Bacskay Beáta, Dancsó Beáta
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Janus-nap 2019. 03. 29.
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Szülők-nevelők	bálja
2019.	április	5.	19.00
PTE Kancellária – Színházterem (Aula) 
Háziasszony:	Pfeiffer	Enikő

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium idén már 15. alkalommal invitálta az iskolában tanító tanárokat 
és a diákok szüleit egy közösen eltöltött estére. A szülők nagylelkű felajánlásokkal (támogatójegyek, 
tombolatárgyak) vagy a bálon való részvételükkel támogatták a gimnáziumot. Ennek köszönhetően 
minden évben igyekszünk jobbá tenni a diákok mindennapjait, növelni az oktatás minőségét.

A megnyitó első műsorszámát Szántó Csenge, 9.C osztályos tanuló, a rúdsport jeles képviselője 
mutatta be. A rúdsport az előadóművészet egyik formája, a tánc és az akrobatika kombinációja.  
Táncelemeket tartalmaz akrobatikus trükkökkel vegyítve. Csenge 2017 óta űzi ezt a sportot, előtte 
5 évig ritmikus sportgimnasztikázott. 2018-ban az első versenyén már első helyezést ért el. Azóta 
számos hazai, európai és világversenyen ért el kiemelkedő eredményt. A spanyolországi világbaj-
nokságra elsőként jutott ki, világrekord pontszámot ért el és a mai napig világranglista vezető.  
A világbajnokságon 4. helyezést ért el. Edzője Fülöp Szilárd.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Napkelte - görögül Anatolí táncegyüttese 2009-ben alakult, 
ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Műsoraikon elsősorban görög és macedón 
táncokat mutatnak be. Azonban nem véletlen a táncegyüttes görög-magyar neve, a magyarországi 
görög-macedon nemzetiségi kultúra ápolásán kívül szívügyüknek tekintik a nem Magyarországon 
élő magyarok táncainak népszerűsítését.

A báli megnyitón Szilágysági csárdást és ugrálóst mutattak be. A Szilágyság Szatmár és Kalo-
taszeg között helyezkedik el, így a régi és új stílus jellemzőit egyaránt magába foglaló, forgatós 
karakterű, motívumokban meglehetősen gazdag tánckultúrával rendelkezik. A dalok és táncok Kallós 
Zoltán gyűjtéséből származnak. A táncokat betanította az együttes vezetője, Sandó Eszter tanárnő. 

A műsor zárásaként latin amerikai táncokat láthattak iskolánk 11. A osztályos tanulója, Dobra  
Viktória és párja, Draskovics Gergő, a kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola tanulójának 
előadásában.

Viki és Gergő közel 10 éve táncolnak, de versenykarrierjük egészen egy évvel ezelőttig két külön 
szálon futott. Az elmúlt egy évben számos hazai és külföldi versenyen mérették meg tánctudásukat, 
és rendre szép eredményeket értek el. Mindketten a pécsi RITMO Tánc Sportegyesület versenyzői, 
edzőjük Józsa János.

Műsorukban elsőként vérpezsdítő szambát adtak elő. Másodikként a játékos cha-cha-chát mu-
tatták be, aztán a lírai rumba következett. Negyedikként paso doblét láthattunk, mely a spanyol 
bikaviadalokat idézi. Műsorukat jive-val zárták. 

A Szülők-nevelők bálját Ritter Attila igazgató úr nyitotta meg.

A báli hangulathoz a zenét a pécsi Palatinus Táncegyüttes szolgáltatta.
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Iskolai versmondó verseny
2019 áprilisának első délutánját iskolánk diákíróival, diákköltőivel és versmondóival tölthettük együtt. 
Az érdeklődők színvonalas és változatos témájú írásokat hallhattak a diákírók és diákköltők előa-
dásában, melyek közül itt is olvasható Varga Medárd, 10.A osztályos tanulónk írása, egy Csokonai 
modorában írt költemény.

A felolvasást követően a versmondók egy kötelező és egy szabadon választott vers előadásával 
mérhették össze tudásukat. A magyartanárokból álló zsűrihez idén Raffay Sára, 12.D osztályos tanu-
ló is csatlakozott. Köszönjük a munkáját! Az elhangzott versek után a zsűri az alábbi helyezésekről 
döntött:

I. kategória (7-8-9. évfolyam)

1. helyezett: Halmos Adél (8.D)

2. helyezett: Polgár Antónia (8.D)

3. helyezett: Kispál Dániel (7.C)

II. kategória (10-11-12. évfolyam)

1. helyezett: Benics Márk (11.B)

2. helyezett: Vecsei Dóra (10. C)

3. helyezett: Lehmann Krisztina (11.B)

Saját	költeményeiket,	írásaikat	adták	elő:

Baróti Adél (9.D)

Faludi Laura (10.C)

Halmos Adél (8.D)

Polgár Antónia (8.D)

Raffay Sára (12.D)

Rudnai Roland (10.B)

Schiller Charlotte (7.D)

Varga Medárd (10.A)

Gratulálunk a helyezetteknek és minden versmondónak! Köszönjük az érdeklődők részvételét, remél-
jük, hogy jövőre is találkozunk!
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Varga Medárd: Fellegvár a Mélyben

Ihol terülnek el lankái Mecseknek,
E fákkal övezett, setét rengetegnek.
Egünk talpalatján, ahol a Nap fekszik,
Égő súgár-lángja más fénnyel vetekszik.
Hajh, mi lehet e fény, mely világlik? talán
Szép Pécs városának tündöklő asztalán 
Felcsillana újból a Kultúra Tüze,
Ki minden árnyékot pokolba üldöze.
Pécs magas tornyai mindég elenyésznek
E máglya tüzén, mely otthona az észnek.
Jókora építmény, s az állványzat ott áll:
Pallosa a névnek, mit már oly rég szolgál.
"Gimnázium" - látszik. Tán egy a sok között,
Hova a kultúra bővülni költözött.
Nagy ennek a híre, az is tán az átka:
Tenger remegő kéz tapint ajtajára.
Nyílik a faajtó, belépnek hívei,
Üdvözlésre gyúlnak Pécs-Róma fényei.
Egy közös cél-sok szív; két épület-négy szint:
Ím a varázs nyitja - nem egészen, részint.
Több e szent hely annál, mit elsőre látunk.
Itt nevelkedünk, s itt születik meg álmunk,
Mi - bár ízes -, mégsem kínálják fel sülve,
De az ódon falak között teljesül be.
Az ódon udvaron érezni illatát
Rózsakertnek, mi meg nem mutatja magát.
Ódon vakolaton, hol hibádzik festék,
Ha lehullik, hagyjuk, hogy kertünkbe essék.
Ódon hangulat, mely minden termet áthat,
Sas-szemét kitárván miljom csodát láthat.
Itt láttam szememmel, miként diákocskák
Udvarunk közepin cipőtalpuk mosták
Csatornák mélyirül feltörő ár okán…
Jó, hogy a bűzös rém nem harapott bokán.
Korábban Földanya Rousseau-ra hallgatott,
Szuterénünk mélye torz hangot hallatott.
Egyhamar felderült, mi a titok vala:
Természet ereje! s vízben ázó fala…
Noha meg-meginog, mindmáig ő regnál:
Nem kél ide csoda, áll még a Fellegvár! 
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Elkélne a csoda másik csoda-tájra,
Melynek csodálkozó elme a határa.
Csodálatos csókon dúl a csata lángja,
Ember barátjának többé nem barátja.
Jőjj, Csoda, hogy fajunk sok év után lássa:
Bajunk folyama szó, balgaság forrása.
Mert áll még a Szikla, ám csapdossa hullám,
S majd bitófát látunk a pokolba hullván.
Hiába az ember felhalmozott kincse, 
Érc lévén vált vassá, s az lett a bilincse.
Nem tudjuk már, mi jó; nem látjuk, mi érték,
Belzebub és hívi mételyre cserélték
Azt, mi egykor minket hős célra vezetett,
S mára tagadom az "ész" s "szív" nevezetet…
Van-é szíve annak, ki pénzesként élvén
Saját vagyontárgyát még jobbra cserélvén
Népétől a jussot inkább elragadja,
S lészen skót vágyának ikaruszi rabja?
Van-é esze annak, ki áldásra számít,
Jólétéért mégis meglépne akármit?
Mégis: csak az ész az, ami megmenthető,
S általa a gyarló jó útra vihető.
Itt látok csak tisztán, itt szólok én bátran,
Setét mélység magos, jó Fellegvárában.
Még itt is érezem bőrömön: a mocsok,
Melytől Pécs utcái s minden tere tocsog,
Szűk réseket lelvén helyitül búcsúzik,
Sátáni kígyóként a fény felé kúszik.
Légyen hát az ész-tűz mély vájat a rögben,
Ki baktéria az isteni Örökben!
Jómagamban mit sem tehetnék én, gyenge.
Elbujdosok egy nagy, setét rengetegbe.
Volnék a Mecsekben búsuló remete,
Hogyha nem látszódna Pécs város mecsete.
Magos mecset mellett düledező állvány
Töviben sétáltam oskolába járván.
Ott áll még a Váram, ott áll majd örökre,
Új lyukakat verve a sátán-rögökbe.
Kidugul most fülem, éles a látásom,
Két kezembe fogom én is kalapácsom…

Sásd, 2018.12.15.
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Versmondó verseny
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Nemzetközi	Ifjúsági	Találkozó
Lőrincz-Götzer	Zsófia	tanárnő	és	a	küldöttség	négy	végzős	tanulója	osztotta	meg	személyes	
élményeit	a	bajorországi	Flossenbürgben	megrendezett	Nemzetközi	Ifjúsági	Találkozóról.	

2019 áprilisában került megrendezésre a flossenbürgi koncentrációs tábor emlékközpontjának szer-
vezésében az immár hagyománynak számító nemzetközi ifjúsági tábor. A programsorozaton tíz 
ország diákjai vettek részt. Minden meghívott országból, amelyek között megtalálható volt példá-
ul Lengyelország, Csehország, Ukrajna, Fehéroroszország, Franciaország, Olaszország, négy tanuló  
érkezett. Iskolánkból a végzős évfolyam diákjai utaztak: Lang Brigitta (12. A), Papp Júlia (12. A),  
Jankovits András (12.B) és Torjay Benedek (12.C). Hatalmas örömmel és lelkesedéssel indultak neki 
az utazásnak a növendékek. Az egyhetes tábor alatt rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagod-
tak, melyeket más országok fiataljaival közösen és interaktív módon gyűjtöttek. A foglalkozások 
német és angol nyelven folytak, amely lehetőséget nyújtott a diákoknak, hogy nemcsak a máso-
dik világháborúról, illetve a holokausztról meglévő ismereteiket bővítsék, hanem nyelvtudásukat is.  
A szemináriumi órákon pedig a flossenbürgi koncentrációs tábor történetének részletes megisme-
rése mellett betekintést nyertek, hogy a résztvevő országok milyen emlékeket állítottak a nemze-
tiszocializmus áldozatainak.

Az egyhetes út során a tanulók kötetlen programokon is részt vettek. A nemzetközi tábor szervezői 
a téma nehézségét és a tábor lakóinak életkorát is szem előtt tartva igyekeztek közös bowlingozás-
sal, illetve egy regensburgi városnézéssel oldani az ismeretek feldolgozását.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium növendékei megtiszteltetésnek vették, hogy a programsoro-
zat zárásaként a koncentrációs tábor egykori foglyaival találkozhattak, illetve kiscsoportos beszél-
getéseken meg is ismerhették a túlélők személyes történetét. Ezt a programot várták a leginkább, 
amely mély benyomást hagyott bennük. A flossenbürgi koncentrációs tábor felszabadításának nap-
jához kötődő megemlékezés végén pedig közösen megkoszorúzták a magyar áldozatoknak állított 
szimbolikus síremléket.

„Az egyhetes flossenbürgi út hatalmas élményt jelentett számomra. Az International Youth  
Meeting keretein belül rendkívüli embereket ismerhettem meg, miközben a német (és egyben euró-
pai) történelem második világháborús korszakába áshattam bele magam egy hatalmas forrásanyag 
használatával, melyet a flossenbürgi látogatóközpont biztosított. A hét során a mentorok vidám, 
szórakoztató programokkal oldották a komoly, nyomasztó témákkal való foglalkozást. Számomra 
hihetetlen élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség volt ez a külföldi út. Az ott megismert embe-
rekkel pedig a mai napig tartom a kapcsolatot.” (Torjay Benedek 12.C)

„Iskolám biztosította a lehetőséget, hogy 2019 áprilisában egy hetet tölthessek a németországi 
Flossenbürgben rendezett megemlékezésen és ifjúsági táborban. A programsorozat témája szomo-
rú: az itt működő munkatábornak, a rabok életének bemutatása. A szervezők mindent megtettek 
azért, hogy az olyan megrázó események ellenére, mint a krematórium felkeresése, jól érezzük ma-
gunkat. Maguk a foglalkozások egyrészt a barakkokban élőket mutatták be, másrészt a közösségi 
programokon keresztül közelebb hozták egymáshoz a világ minden tájáról érkező diákokat. Csoport-
munka keretében megfoghattuk a rabok személyes tárgyainak reprodukcióit, projektekben dolgozva 
fel, hogy nekünk mit jelentenek. Mindenki ismertette saját lakóhelyének emlékeit a holokausztról, 
ezeket még otthon kellett összegyűjtenünk. A legfontosabb foglalkozáson a túlélőkkel beszélget-
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hettünk. Egyikük Erdélyben született, külön megszólított minket, magyarokat. A többi program is 
változatos volt, például egy teljes napot töltöttünk Regensburgban. De talán a legnagyobb élmény, 
hogy megismertük a többi résztvevőt. Eleinte azt gondoltam, nehezen fog menni, de a második nap 
éjszakáján már vígan kockáztunk az olasz és izraeli delegáció diákjaival. Az egyhetes táborban renge-
teget tanultam, a nácik rémtettei, a holokauszt tragédiája sokkal megfoghatóbbá váltak. Talán a cél 
is ez: így sokkal többet teszünk azért, hogy soha ne ismétlődhessen meg.” (Jankovits András 12. B)

„Számomra maradandó élmény volt, amit a táborban megtapasztaltam. Az ott dolgozók hiva-
tásuknak tekintik a múlt megőrzését és bemutatását, annak érdekében, hogy ennyi idő után se 
halványuljon el a történtekre való emlékezés. Az egyik legmeghatározóbb esemény a túlélőkkel való 
találkozás volt számomra. Érdekes, de megrendítő is volt egyben, mikor a saját történeteiket mesél-
ték el vagy fényképeket, tárgyakat mutattak meg. 

Köszönhetően a csoportvezetőinknek e nehéz téma feldolgozása és körbejárása nem hatott nyo-
masztóan rám, amitől kezdetben tartottam. A feladatok változatosak voltak, kirándulásokon is részt 
vettünk és mindez segített ebben.

A tábor során a nyelvtudásomat is fejleszthettem, ugyanis csak idegen nyelven tudtunk egymás-
sal kommunikálni, hisz több országból érkeztek diáktársak. A sok csoportmunkának és beszélgetés-
nek köszönhetően barátságok is szövődtek. Van néhány ember, akikkel máig beszélek és tartom  
a kapcsolatot.”  (Lang Brigitta 12.A)

„2019. április 8. és 15. között az iskola jóvoltából részt vehettem a flossenbürgi egykori koncentrá-
ciós táborban megrendezett ifjúsági találkozón. A szervezők segítségével testközelből ismerhettük 
meg a történelmet: az egyik foglalkozáson például foglyok és őrök használati tárgyain keresztül. Így 
felkészültünk arra, hogy a hét végén a tábor túlélőivel találkozhassunk. Martin Hecht élettörténeté-
nek meghallgatása nagyon meghatározó élmény volt számomra.

A szervezőknek mindig sikerült vidámabb programokkal megkönnyíteni a nehéz téma megisme-
rését. Esténként rendszeresek voltak a csapatépítő foglalkozások (amiket később más játékok is 
követtek, gyakran éjszakába hajlóan). Ismeretségeket, barátságokat köthettünk ekkor a találkozó 
résztvevőivel: olaszokkal, izraeliekkel, németekkel, csehekkel, fehéroroszokkal.

A találkozót a tábor felszabadulásának évfordulóján rendezett megemlékezés zárta. Itt nekem is 
volt lehetőségem röviden felszólalni a magyar diákok nevében. A Flossenbürgben töltött időt nehe-
zen tudnám elfelejteni, hálás vagyok, hogy részem lehetett benne.” (Papp Júlia 12. A)
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Flossenbürg
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Ballagás
Barbakán-kert 
2019.	május	3.	péntek	10.30

A ballagási műsort összeállította Andok Zita tanárnő.

Műsorközlő: Szép Hanna (9.D) és Varga Medárd (10.A) 

Az	ünnepi	műsor:

Weöres Sándor Első szimfónia című költeménye.

A Himnusz közös éneklése.

Balázs Anna 11.D búcsúzott a végzős diákoktól.

A Bojtorján Együttes „Összetartozunk” című dalát énekelte a Leánykar. Szólót énekeltek a 12. év-
folyam énekkaros tanulói: Lang Brigitta és Papp Júlia (12. A), Vörös-Bene Virág, Vámosi Tamara, 
Vukman Dominika és Prokop Bianka (12. D), gitáron közreműködött Benda Matteo (12.B). Vezényelt 
Kotáncziné Vajda Ildikó tanárnő.

A végzősök nevében Raffay Sára 12. D osztályos tanuló búcsúzott.

Az ünnepélyes zászlóátadás: a végzős diákok nevében Lang Brigitta (12. A), Jankó Júlia (12. B) és 
Torjay Benedek (12. C) osztályos tanuló adta át a zászlót Szabó Tamara (11. A), Tombory Liza (11. C) 
és Szőke Máté (11. B) osztályos tanulóknak. 

Vörös-Bene Virág - Vámosi Tamara - Prokop Bianka (12.D) alkotta Csokréta Együttes a „Csillag szüle-
tik” című film betétdalát, a Shallow-t énekelte. Gitáron közreműködött Benda Matteo (12.B).

Ritter Attila igazgató úr ünnepi beszéde következett.

A jelentős tanulmányi és sporteredményeket elért, valamint kiemelkedő művészeti és közösségi 
tevékenységet végző 12. évfolyamos tanulókat jutalmaztuk a Janus-díj, az Aranykoszorús jelvények 
és az oklevelek átadásával.

A Szózat közös éneklése zárta a ballagási műsort.
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Ballagás



Pályázataink »›« Rendezvények ‹ 85

12.A
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12.B
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12.C
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12.D
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Barbakán-kert
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 Raffay Sára 12.D

 Balázs Anna 11.D

 Ritter Attila

 Benda Matteo 12.B és

a Csokréta együttes



Pályázataink »›« Rendezvények ‹ 91

 Janus-díj átadása

 Janus-díj átadása

 Jutalmak
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 Aranykoszorús jelvény átadása (12.A)

 Aranykoszorús jelvény átadása (12.B)

 Aranykoszorús jelvény átadása (12.C)

  Aranykoszorús jelvény átadása (12.D)



›‹ 93

Pá
ly

áz
at

ai
nk



94 ›‹



Búcsúzunk »›« Pályázataink ‹ 95

Erdélyi élmények
A	 brassói	 Áprily	 Lajos	 Főgimnáziummal,	 testvériskolánkkal	 közel	 20	 éves	 múltra	 tekint	 vissza	 
cserekapcsolatunk.	 A	 Határtalanul!	 Középiskolai	 együttműködés	 alprogram	 támogatásával	 
valósítjuk	meg	25	pécsi	és	25	brassói	diák	kétszer	egyhetes	kirándulását,	amely	során	a	résztvevők	 
magyar	 családoknál	 kapnak	 elhelyezést.	 A	 program	 sikerét	 Darázs	 Ágnes,	 Kotáncziné	 Vajda	 
Ildikó	és	Szlovák-Baris	Katinka	tanárnők	állhatatos	szervezőmunkája	biztosítja.	A	2018/19.	tanév	 
csereprogramjáról	Baróti	Adél	9.D	osztályos	tanuló	osztja	meg	emlékeit.

2019 tavaszán a Határtalanul! című pályázat keretében vettem részt a Pécsi Janus Pannonius Gim-
názium és a brassói Áprily Lajos Főgimnázium csereprogramján. A cserekapcsolat már 2002 óta 
működik a két testvériskola között. Ebben az évben központi téma volt a földrajz, amelynek személy 
szerint nagyon örültem. 

Márciusban érkeztek hozzánk a brassói diákok, és röpke egy hét alatt jártuk be Pécs és környéke 
földrajzi különlegességeit. Ahogy én tapasztaltam, a diákok gyorsan megtalálták a közös hangot. 
Már az első naptól kezdve baráti hangulat uralkodott a társaságban.

Mi május közepén utaztunk Brassóba, ahonnan egy hét után rengeteg élménnyel gazdagodva 
tértünk vissza. Geológiai formákból nem volt hiány. Odafelé az aranyosfői jégbarlangnál álltunk meg, 
amely a pleisztocén kori eljegesedés emlékét őrzi. Ottlétünk első napján bejártuk Brassó belváro-
sát. A város fölött magasodó Cenk hegyre (van, kinek örömére) az időjárás miatt nem mentünk fel.  
A brassói diákok többsége néptáncolni jár, náluk ez egyrészt hagyományőrzés, másrészt nagyon jól 
összetartja a közösséget. A Búzavirág nevű néptáncegyüttes (amelynek az én cserediákom is tagja) 
ottlétünk során ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Ennek alkalmából gyönyörű előadást tar-
tottak, amit természetesen mi is megnéztünk. 

Következő nap a havasi pásztorkodás, házi készítésű sajt- és puliszkakóstolás, macskasimogatás 
és barátkozás között még egy bobozásra is maradt idő. (A következő napi megfázást nem is említe-
ném…) Jó társaságban még a busz lerobbanása sem volt tragédia, amikor éppen a program végén 
utaztunk vissza Brassóba. Igaz, egy bluetooth hangszóró a buszban néha idegesítő, de egy útszéli 
táncos, mentőbusz-várós, medvétől félős csapatépítésnek nagyon jó alapot adott. 

Az elkövetkező napokban a vulkáni utóműködés példáival is találkoztunk Hargitafürdőn és Kovász-
nán, megcsodáltuk Segesvár belvárosát, és a Csíki Sörgyárba is ellátogattunk. (Sörkóstolás nem 
volt, ezt a csapat egyik fele rezignáltan fogadta.) A kávézós, mosdókeresős, chips-evős történeteken 
túl is volt élmény, főleg azoknak, akik most ismerték meg Erdély ezen területét. Mesebeli tájakon 
jártunk, ahol a fenyvesek szinte az égig érnek a hegyek csúcsain. Igaz, néha az ablakból kinézni is 
fárasztó volt, de megérte. Magas hegyek, szűk völgyek és gyors folyású patakok kísérték szürke 
Mercedes buszunkat.

Egyre jobban összekovácsolódó csapatunkra hamar eljött a búcsúzás órája. Sokan könnyes szem-
mel integettek új barátaiknak, de nem hinném, hogy ezek az integetések egyben a barátság végét 
is jelentették. (Hála az internetnek és a minden évben ismétlődő cserekapcsolatnak). 

Hazafelé Torockón volt a tranzitszállás, ahol egy gyermekotthont is meglátogattunk. Egy nevelő 
mesélte el, hogyan is élnek ott a többnyire szegény családból odakerült óvodás és kisiskolás korú 
gyerekek. Sajnos a gyerekekkel az idő szűke miatt nem tudtunk sokat beszélni. Amikor a torockói 
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szállás felé vettük az irányt, érződött, hogy sokan arra gondoltunk, milyen jó is, hogy minket otthon 
várnak a szüleink, és van hová hazamennünk. A szálláson már újra a bluetooth hangszóróé volt  
a főszerep, és kiderült, hogy hálózsákban egész kényelmesen túl lehet élni a fűtetlen faházakban 
töltött éjszakát (és egy fiktív medvetámadást). A program majdnem utolsó helyszíne a tordai só-
bánya volt, ahol a 40 méter mély teremben mintha egy mesevilágba csöppentünk volna. Fotók 
készültek bőven, leírni elég nehéz a látottakat. Engem leginkább a Hobbit c. filmben látható bánya-
termekre emlékeztetett. 

Csütörtök este 8 óra körül kicsit fáradtan értünk haza. A sok esti élménybeszámoló után én nem 
tudom, ki ment iskolába pénteken, de a hétvége valószínűleg legtöbbünknél a pihenésről szólt.  
A beszámoló lezárásaként írhatnám, hogy milyen gyönyörű úton vettem részt, és mennyi élménnyel 
gazdagodtam, de ebből az olvasó sokat nem tud elképzelni. A cserekapcsolat egy nagyon jó módja 
annak, hogy új embereket és új helyeket ismerjünk meg. Mindenféleképpen tudom ajánlani az utat 
azoknak, akik nem félnek a medvéktől, és készen állnak megismerni ezt a területet.
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Az erdélyi utazás állomásai
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Kárpátalja
A	nevelőtestületi	kirándulás	élményeit	Perger	Attila	tanár	úr	osztja	meg.

A nevelőtestület 40 tagja részvételével indultunk Kárpátalja természeti és kulturális öröksé-
gének felfedezésére, valamint az ott élő magyarság múltjának és jelenének megismerésére. 
Utazásunkat a Határtalanul! Kárpátaljai Szolidaritási Program támogatta. Utunk kiemelt célja 
egy kárpátaljai magyar iskola segítése. Választásunk Salánk település magyar iskolájára esett.

Salánkot a Beregszász-Nagyszőlős közötti útról lehet elérni. A 15 kilóméteres útszakasz megtéte-
léhez nagyjából egy óra szükséges autóbusszal. A település a magyar nyelvhatár peremén található. 
A hagyomány szerint Esze Tamás és Kis Albert vezetése alatt gyülekező kurucok Salánkról indultak 
Verecke felé, hogy fogadják a Lengyelországból hazatérő II. Rákóczi Ferencet. A szabadságharc utol-
só országgyűlését is itt tartották 1711. február 11-18. között Barkóczyné Koháry Judit kastélyában.  
A településen a forrást és a kutat Mikes Kelemenről nevezték el. A bortermelés évszázados hagyo-
mánnyal bír, és a helyi kádárok is ismertek a térségben. 

A Salánki Mikes Kelemen Középiskola tanári kara és növendékei szívélyes fogadtatásában része-
sültünk. A helytörténet megismerése után a versmondók, a néptánc- és népdalegyüttesek fellépései 
következtek. Műsoruk tükrözte szoros kötődésüket a magyar kultúrához és nevelőik, tanáraik áldo-
zatos munkáját. Az iskolabejáráson módunk volt bepillantani a magyar tanítási nyelvű osztályok 
óráiba és tanulságos beszélgetéseket folytatni a tanárokkal. Reméljük, adományunkkal segíteni 
tudjuk munkájukat.

A négynapos kirándulás során (április 11-14.) számos magyar kötődésű nevezetességet tekint-
hettünk meg: református templomok fakazettás mennyezeteit, a munkácsi és ungvári várakat, Tu-
rul-szobrokat, Husztnak „bús düledékeit” és „Verecke híres útját”. Számos szívbe markoló élményünk 
közül meghatározó volt a Szelmenc faluban tett rövid látogatásunk: az egykor magyar falut a (jelen-
legi) szlovák-ukrán államhatár szeli ketté, évtizedek óta elválasztva rokonokat, barátokat. Kárpátalja 
etnikai és kulturális sokszínűségét az ungvári Skanzenben tapasztalhattuk.

A részletes program:

1. nap: Beregszász – római katolikus templom (Szt.István mellszobra), Bethlen-kastély (ma Beregvi-
déki Múzeum), Kaszinó/Arany Páva étterem, Vérke-híd; Oroszlán Szálló (Petőfi-emléktábla) és a Be-
regszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház; a volt Vármegyeháza; a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola; Kultúrház (egykor zsinagóga) Tovább a szállásra: Kismuzsaly (romtemplom az út 
mellett) –Csetfalva (református fatemplom, fakazettás mennyezet, harangláb)

2. nap: Csetfalva-Salánk útvonal (salánki iskola). Utazás Técső irányában a Tisza mentén. (átutazó-
ban: Felsőveresmart – ikerpárok, forrás) Técső – református templom (1546 óta), fakazettás mennye-
zet (1784); Hollósy Simon szobra (a nagybányai művésztelep egyik alapítója); a világháború áldoza-
tainak emlékműve. Técsőtől visszafele haladva Csetfalva irányába: Szeklence (Szt.Miklós fatemplom 

– máramarosi fatemplomok jellegzetes vonásai: kettős nyeregtetős, zárt tornácos). Huszt (a várrom 
„bús düledékei”). Átutazóban: Nagyszőlős, majd Tiszaújlak (Turulmadár).
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3. nap: Csetfalva-Munkács útvonal. Munkácsi vár (Korjatovics Tódor litván herceg birtoka a 14.sz. 
végén, majd a Rákóczi-családé lett; várkút, Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc szobra, Turulmadár, pa-
noráma /Feszty Árpád: A magyarok bejövetelét ihlette/). Verecke (emlékmű). Szolyva (Emlékpark a 
málenkij robotra elhurcolt áldozatoknak) Munkács belvárosa (Rákóczi-kastély; Munkácsy Mihály /Lieb 
Mihály/ szülőháza; Városháza; a Kéményseprő szobra)

4. nap: Munkács-Ungvár közötti úton (Szerednye: Dobó, majd Rákóczi-birtok, pincerendszer, borászat. 
Börvinges falu – Egán Ede, a hegyvidéki akció vezetőjének emlékműve). Ungvár – a Vár (udvarán a 
tiszaújlaki Turul-szobor eredetije, Bercsényi Miklós szobra, a hidrával küzdő Héraklész szobra, a pihe-
nő Hermész – eredetileg egy kályhából készült); Skanzen (a viski magyar ház; ruszin és román házak, 
görög katolikus fatemplom). Kisszelmenc („a kettévágott falu”) – a két fél székelykapu. Csap-Záhony 
határátkelő.
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  A vereckei emlékműnél 

 Munkács várában

 Salánk: a két nevelőtestület
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 Magyar tanítású osztály Salánkon

 Az adomány átadása    
(balról: Perger Attila, Izáj Diána, Ritter Attila)

 Érkezéskor az iskola előtt

 A fellépők egy csoportja
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Nyelvtanulással a boldogulásért 
(német nyelv)
Mohari	Mónika	tanárnő	foglalta	össze	a	sokoldalú	pályázat	előnyeit.

Iskolánk 2018 tavaszától a Pécsi Tudományegyetemmel karöltve sikeresen részt vett a „Nyelvtanu-
lással a boldogulásért” elnevezésű EFOP-3.2.14-17 számú projektben, melynek elsődleges célja az 
élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása volt. Diákjaink 
mind angol, mind pedig német nyelvtudásukat fejleszthették a program keretein belül. 

A 12 alkalmas, 24 órából álló nyelvi kurzusok előkészítésében és megvalósításában a januszista 
diákokon kívül a PTE nyelvszakos hallgatói, valamint az ő munkájukat segítő helyi pedagógus kollé-
gák vettek részt. Az így létrejött oktatási háromszögből minden résztvevő rengeteget profitálhatott.  
A középiskolás diákok élményszerűen tanulhattak nyelvet mindenféle anyagi vonzat nélkül, a hall-
gatók bepillantást nyerhettek a közoktatási intézményekben folyó munkába, gyakorlatot szerezhet-
tek későbbi hivatásukhoz. Mi, mentortanárok pedig új módszereket, feladattípusokat leshettünk el  
a kreatívabb, módszertanilag naprakészebb egyetemi hallgatóktól. Így jutottunk ki egy német nyel-
vű szabadulószobából, majd részt vettünk a Lenau Ház egy városismereti vetélkedőjén, amelynek 
végén teljesen elcsigázott tanulóink még az Unser Bildschirm tévéműsor riporterének is nyilatkoz-
hattak. Aztán fejtettünk Kódneveket és üldöztük a Vérfarkasokat is. És mindezt németül…

Az élményalapú oktatási projekt egy másik nagyon fontos pillére a németet tanulóknak egy már 
megvalósult és egy még szervezés alatt álló egynapos grazi kirándulás volt. Mindkét túrára közel 50 
tanulót vihettünk magunkkal. A városlátogatás során alkalmunk nyílt Graz történelmi látnivalóinak 
megtekintésére. Pár órát eltölthettünk a várostól nem messze fekvő, gyönyörű parkban elhelyez-
kedő Eggenberg kastélyban, szórakoztató idegenvezetéssel végigsétáltunk a Fegyvertár termein, 
felpróbálhattunk lovagi ruházatot, majd fogaskerekűvel felmentünk a városközpont tőszomszédsá-
gában található hegyre, ahonnét fantasztikus panoráma nyílt a környékre. 

Végül, de nem utolsósorban szeretnék még arról a középiskolai tanároknak tartott továbbképzés-
ről	szólni, melyet a PTE módszertan tanárai tartottak a Bölcsészettudományi Karon. Az egyhetes  
képzésen újra előtérbe került a tanórák digitalizálása, a középiskolások motiválása és persze  
néhány új feladattípus is.

A 2019 márciusában rendezett témanapon a nyelvvizsgára való felkészülés sikeres stratégiái áll-
tak a középpontban. A PTE ECL nyelvvizsga-központjának vizsgáztatói értékes tanácsokkal látták el 
a résztvevőket az eredményes vizsgázói attitűddel kapcsolatban.

Bacskay Beáta tanárnő pedig részt vehetett egy kéthetes ausztriai ösztöndíjprogramon, ahol 
aktuális nyelvoktatási kérdések kerültek terítékre.

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy egy nagyon szerteágazó, a tanulási folyamat több 
résztvevőjét is érintő érdekes, de mindenekelőtt nagyon tanulságos program zárul rövidesen.  
Remélhetően több hasonló projekt indulhat még útjára a későbbiek folyamán.
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Nyelvtanulással a boldogulásért 
(angol nyelv)
Molnár	Eszter	tanárnő	foglalta	össze	a	sokoldalú	pályázat	előnyeit.

2018 márciusában Ritter Attila igazgató úr felkérésére részt vettem a Pécsi Tudományegyetem által 
szervezett tájékoztatón, amelyen a Nyelvtanulással a boldogulásért pályázatot mutatták be. 

A projekt angol nyelvi tanfolyamai során egy egyetemi hallgató, egy középiskolai nyelvtanár és 
annak csoportja kapcsolódik össze és vesz részt színes foglalkozásokon heti egy alkalommal 12 hé-
ten keresztül. A hallgató munkáját, így a foglalkozásokat a Pécsi Tudományegyetem óratervekkel 
segíti, amelyek során a hallgató nagy gyakorlatot szerezhet a középiskolai csoporttal való együtt-
működésben. A foglalkozások nem képezik a pedagógiai képzésük szoros részét, számukra is kihí-
vást, egyúttal lehetőséget jelentenek, miközben teljes csoport előtt tanítanak, középiskolai keretek 
között, motivált tanulókkal. 

A tavaszi időszak az angol munkaközösség számára túl rövidnek bizonyult, hogy diákjainkkal egy 
12 hetes nyelvi kurzusba fogjunk, így az első angolos foglalkozást 2018 szeptemberében indítottuk el. 

A „Nyelvtanulással a boldogulásért” elnevezésű projekt kitűzött célja, hogy a tanórai idegennyelv- 
oktatást kiegészítő, nem formális tanórai keretek között javuljon a diákok nyelvtudása,  
a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja. A 2018/19. tanévben a 9.A osztály emelt 
óraszámú osztályának egyik csoportjában kezdtem angol nyelvet tanítani, és tekintettel arra, hogy  
különböző iskolákból érkeztek, nyelvtudásukban is igen bizonytalannak látszottak, ezért eldöntöt-
tem, nekik lesz a leginkább szükségük erre a lehetőségre. 

A diákokkal is megosztottam a pályázat legfontosabb pontjait, igaz, nagyobb hangsúlyt fektettem 
arra, hogy miért lesz mindannyiunknak jó, ha ezeken az órákon részt veszünk, és legnagyobb meg-
lepetésemre nem is volt szükség biztatásra a pénteki 7. órákon történő megjelenéshez. 

A hallgatóval hetente kétszer konzultáltam arról, hogy mire is lenne a legnagyobb szüksége  
a csoportnak, mi segítene abban, hogy megnyíljanak, merjenek megszólalni, ugyanakkor élvezzék, 
de tanuljanak is az elhangzottakból. A 12 hét alkalmával a legszínesebb témaköröket dolgoztuk fel 
közösen, köztük az ünnepeket, a közlekedést, az utazást, a sportokat, az időjárást. A tanulói munka 
csoportokban és párokban zajlott. Az egyetem rendelkezésünkre bocsátott 10 darab tabletet, így 
az órák inkább szórakozást és játékot jelentettek, szívesen ültünk össze. A hallgatóval jó kapcsolat 
alakult ki a 12 hét alatt, így a végén közös filmezésre is meghívtuk. 

A 2018/19. tanév második félévében két angol nyelvi csoporttal csatlakoztunk a projekthez, bár  
a cél ezúttal a nyelvvizsgára való készülés volt. A két hallgató nagyon lelkiismeretesen végezte hét-
ről hétre munkáját, hetente szintén több alkalommal is alakítottunk az órák tervén. 

Mikor a tanfolyamok véget értek, a diákok több alkalommal megkérdezték, hogy lesz-e folytatás. 
Szerencsére lesz!

A nyelvtanfolyamot és a szabadidős kulturális programokat magában foglaló 8 napos tanulmányi 
kirándulásra a délnyugat-angliai Barnstaple városában 2019. október 6-13. között kerül sor, amely-
nek teljes költségét a projekt finanszírozza 10 tanuló számára. 
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A tanév folyamán (februárban) egy témanapot is tartott az angol munkaközösség, amelyen  
a diákok az általuk legizgalmasabb vélt témáról tartottak PPT előadást angol nyelven társaik számára.  
A tanulók megszavazták, melyik társuké volt a legizgalmasabb téma, a legérdekesebb előadás.  
A legjobb előadókat a Pécsi Tudományegyetem a projekt keretében szótárakkal ajándékozta meg. 

A	diákelőadások	témái

A 2019/20. tanév második félévében újabb csoport számára tervezünk hallgatóval közös nyelvi tan-
folyamot és témanapot. A tanórán kívüli angol nyelvi foglalkozásokat szívesen látogatják diákjaink, 
nem csak nyelvtudásukat tudjuk fejleszteni, de lehetőségünk nyílik jobban megismerni is őket.

Friesz Márton 12.D

Fischer Tamara 11.D

Dobra Viktória 11.A

Vajda Nóra Anna 12.A

Balogh Petra 12.A

Harsányi Gréta 11.B

Murányi Éva 12.C

Horváth Brúnó 9.B

My trip to Flossenburg

My visit in the USA

A Trip to New York City — A Dream Come True

Ivy League

I.E.L.T.S - studying abroad

Dear Passangers,

Welcome aboard the flight from Rome to Tokyo. 
We are happy to inform you that the plane is  
ready to depart. Please, fasten your seatbelt 
and enjoy your flight. 

The Uncanny Valley - flesh or machine?

The Plastic Menace
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Kóruspályázat
A	Nemzeti	Kulturális	Alap	(NKA)	működő	iskolai	kórusok	támogatása	alprogramján	„A	Pécsi	Janus	
Pannonius	Gimnázium	2018/19.	tanévi	kórusprogramjának	támogatása”	című	nyertes	pályázatról	
Kotáncziné	Vajda	Ildikó	karnagy	ad	beszámolót.

A 2018/19. tanév tervét idén a több éves hagyományaink és a pályázati szakmai program alapján 
állítottam össze. A tervezés minden tanév előtt valóban terv, mivel az új kórustagok hangi adottsá-
gait figyelembe véve, éneklési készségüket felmérve, a felkéréseket szem előtt tartva ez módosul. 
Júniusban a beiratkozáskor kórusmeghallgatást tartottam, de a szeptemberi első próbák után tud-
tam az éves tervemet elkészíteni, pontosítani a repertoárt. A fejlesztés teendőit is ekkor jelöltem ki.

Műsoraink,	programjaink	a	2018/2019.	tanévben:
 
Tanévnyitó ünnepély (iskola udvarán): Erkel Ferenc: Himnusz, Bárdos Lajos: Szellő zúg, Egressy 
Béni: Szózat

A	Zene	Világnapja	(október	1.)	(iskola	udvarán):	Dés László-Geszti Péter: Mi vagyunk a grund

Adventi	hangverseny	(Dóm	Kőtárban),	és	Karácsonyi	hangverseny	(Pius	Templomban),	Rotary	mű-
sor (Széchenyi téren): Népek karácsonyi dallamai, Kórusművek: Bárdos Lajos, Karai József, Kerényi 
György, John Rutter, Gabriel Faure, és más szerzők karácsonyi műveiből, hangszeres kísérettel, 

Janus-nap (március, koszorúzás a Bazilika altemplomában)

Bemutatkozunk – iskolai rendezvény (Pécsi Művészeti Szakgimnázium színházterme): népdalcsokor, 
Thomas Weelkes: Four hands, two necks, one wreathing, Bárdos Lajos: Gerlice, Karai József: Ugrótánc

Éneklő	Ifjúság (április) (Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium aulája)

Ballagás (Barbakán kert): Erkel Ferenc: Himnusz, Kaláka: Összetartozunk, Egressy Béni: Szózat

Tanévzáró ünnepély: Erkel Ferenc: Himnusz, Presser Gábor: Arra születtünk, Egressy Béni: Szózat

A pályázati célunk volt: a kórus egységes megjelenésének érdekében nyakkendő/sál varratása, zon-
gorakísérő díja, a szabadtéri szereplésekhez mikrofon és tartozékainak beszerzése, a kórustábor 
szállásköltségeinek fedezése.

Ezeket mind megvalósítottuk a sikeres pályázatnak köszönhetően:

 • kórus sál készült kék alapon sárga hímzéssel,

 • zongorakísérőt díjaztunk,

 • térmikrofonokat és állványokat vásároltunk,

 • kórustáborban vettünk részt Sikondán 2019. április 25-28. között.
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A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Leánykarának előadását az Éneklő	Ifjúság országos minősí-
tésén arany diplomával, valamint elismerő	oklevéllel értékelték.

Műsorunk:

1. „Ki ez ő idesit, igazán szereti” - Népdalcsokor Kallós Zoltán moldvai gyűjtéséből

2. Paolo Bellasio: Perché fuggi, anima mia

3. Bárdos Lajos: Gerlice

4. Karai József – Weöres Sándor: Ugrótánc

Zongorán közreműködött: Bártfai Zsuzsanna

Vezényelt: Kotáncziné Vajda Ildikó

Az előadás felvétele, valamint a Sikondán megszervezett kórustábor fényképei az alábbi linken ér-
hetők el. http://www.janus-pecs.sulinet.hu/wordpress/?p=5805

Énekkari tagok a 2018/19. tanévben:

7.C: Fülöp Csenge, Miltényi Anna, Pais Katinka
8.C: Boda Sára, Molnár Boglárka, Soós Berta
8.D: Böhm Hanna, Fazekas Rebeka, Polgár Antónia, Polgár Petra
9.A: Bartos Kata, Kereky Éva, Kereky Krisztina
9.B: Nagy-Gál Judit
9.C: Csányi Eszter
9.D: Baróti Adél, Nagy Eszter
10.A: Benedek Anna, Dékány Anina
10.C: Leitol Lili, Szabó Réka, Tóth Lili, Várvölgyi Dorka
10.D: Dévai Gitta, Finta Fruzsina, Juhász Anetta, Koltai Zsófia, Panka Lilla
11.A: Dobra Viktória, Liebhardt Sára, Matkó Fanni, Rasztik Noémi, Ruszkai Sára
11.B: Lehmann Krisztina, Krebsz Nikolett
11.C: Irsik Luca
11.D: Győrfi Sarolta
12.A: Lang Brigitta, Papp Júlia
12.D: Prokop Bianka, Vámosi Tamara, Vörös-Bene Virág, Vukman Dominika

Kiváló karénekes a 2018/2019. tanévben: Miltényi Anna (7.C)

http://www.janus-pecs.sulinet.hu/wordpress/?p=5805
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Kóruspályázat
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Kórustábor Sikondán
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Kórustábor Sikondán
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Légy	a	saját	dizájnered
Albóci	Gabriella	tanárnő	mutatja	be	a	„Légy	a	saját	dizájnered”	pályázat	eredményeit.

A 2017/18. tanév „Légy a saját dizájnered” pályázat eseménysorozatához kapcsolódva, Papp Zsuzsa  
kezdeményezésére, iskolánk egy új pályázatot nyújtott be a Pécsi Tankerületi Központnak.  
600.000 Ft-ot nyertünk iskolai dekorációs célokra. Mivel az előző tanévben jó kapcsolatot építettünk 
ki a Deko-Rozmár Kft.-vel, és volt már egy közös pályázatunk, ezért ismét a vállalkozás vezetőjé-
vel, Rozner Máriával kerestük a kapcsolatot. Így tehát ebben a tanévben is lehetőség volt rá, hogy  
a diákok egy színvonalas képzőművészeti pályázaton vegyenek részt. Ennek a pályázatnak a célja 
az volt, hogy minél több tanterembe tervezzünk és készítsünk dekorációkat. A tárgytervezés és kör-
nyezetkultúra minden évfolyam vizuális kultúra tanmenetében megtalálható, ezért ezt a projektet 
jól be lehetett építeni a tanév munkájába. Így a rajzórai keretek között volt lehetőség a pályaművek 
elkészítésére, illetve voltak diákok, akik otthon is dolgoztak a feladaton. 

Innovatív jellegű, egyéni látásmódot tükröző, egyedi, kreatív megoldások születtek, hiszen 
a feladatok elkészítésénél sem formában, sem színben semmilyen megkötés nem volt. A „Légy  
a saját dizájnered” pályázat 2. fordulója, lehetőséget adott arra, hogy 8 tanterem színes dekoráció-
kat kapjon. A pályázatra több száz egyedi alkotás készült el. Ezekből válogattuk ki a legdekoratívabb 
műveket, amelyekből a Deko-Rozmár Kft. színes nagyításokat készített habkartonra nyomtatva.  
Az így elkészült 115 rajz reprodukciói az 5., a 113., a 114., a 201., a 202., a 203., a 208. termeket, valamint 
a tanári előteret díszítik. 

Kis-Bogdán Kolos 10.B Dorn Anna 10.C
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Trombitás Karolina 10.C

Kollár Dorka 10.A

Jónás Bettina 12.D
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Digitális kompetencia
A	 „Digitális	 kompetencia	 fejlesztése”	 projekt	 megvalósulásáról	 Perger	 Attila	 tanár	 úr	 ad	 
beszámolót.

A Klebelsberg Központ az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt uniós 
projekt keretében a 2017/18. tanévben 36 pályázó pedagógusnak biztosított korszerű notebookot és 
tartozékokat. A projekt fő célja a konvergencia régió tankerületi fenntartású köznevelési intézmé-
nyeiben dolgozó pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, az IKT eszközök alkalmazásával 
kapcsolatos módszertani megújulás támogatása.

A pedagógusok vállalták „A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök 
rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban” elnevezésű, ún. Alapozó továbbképzés 
(30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés) sikeres elvégzését, amely 2019. május 15. és június 
30. között távoktatási formában, e-learning keretrendszerben valósult meg.

A továbbképzés az alábbi modulok mentén épül fel: 

1. modul: A 21. századi iskola 

2. modul: Tartalomszerkesztés és –megosztás 

3. modul: IKT-eszközök és alkalmazások a tanulási-tanítási folyamatban 

4. modul: Az e-tanulás lehetőségei

A projektnek köszönhetően egy interaktív panelt helyeztek üzembe az egyik informatika teremben. 
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3D nyomtató
Dlusztus Péter tanár úr ismerteti a pályázat eredményeit.

A digitális témahét keretein belül meghirdetett pályázaton iskolánk bekerült azon 10 iskola közé, 
amelyek a tanév végéig kölcsönkaptak egy CraftBot plus 3D nyomtatót. A feladat egy olyan tár-
sasjáték létrehozása volt, amely kedvet csinál egy tantárgyhoz, segíti annak alaposabb megérté-
sét, valamint az alkotóelemeket 3D nyomtatóval állítják elő. Ajánlást, részletes játékszabályt és 
dokumentációt is mellékelni kellett. A 10 kiválasztott iskola közül a verseny 1-3. helyezett iskolája 
végleg megtarthatta a 3D nyomtatót. A 3D és Innováció szakkör fejlesztő diákjai társasjátékukkal  
3. helyezést értek el.

A társasjáték a benne megjelenő hatszögek miatt a Hexapath nevet kapta. A játék Kis-Bogdán 
Kolos 10. B osztályos tanuló tervei alapján készült, a kivitelezésben segített több hetedikes diák.  
A 11. B osztály tanulói segítettek a médiaanyag (videó) elkészítésében.

A koncepció egy innovatív társasjáték létrehozása volt, amely bármikor tovább bővíthető. Igye-
keztünk minden elemet a kapott 3D nyomtatóval elkészíteni, így az elemek festése helyett, az 
ajándékba kapott fehér filament mellett a szülői támogatásnak köszönhetően színes filamenteket 
is tudtunk használni.

A játék során különböző mezőket kell elfoglalnia a játékosoknak. Akkor van vége a játéknak, ha 
minden bázis egy játékos vagy csapat kezébe kerül. Számos játéktípus, illetve szabályrendszer is 
alkalmazható ezen az innovatív, szabályos hatszög alakú társasjátékon. A kinyomtatott játékelemek 
(alapok, utak, jelölők, bábuk, kártyák, tárolók) tulajdonképpen egy bővíthető keretrendszer részei.  
A társasjátékot logikai, stratégiai formában vagy kvízként is, valamint tantárgyspecifikusan vagy  
a tudományterületeket vegyítve játszhatjuk. A kvízverzió elkészült matematika, történelem és bio-
lógia tantárgyakhoz is.
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   Nyomtatás folyamatban

 Társasjáték

 Oklevél
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Búcsúzunk
A	 tanév	 során	 három	 PEDAGÓGUS-tól	 búcsúztunk	 el	 nyugdíjba	 vonulásuk	 alkalmából.	 Indokolt	
nagybetűvel	írni	a	szót,	hiszen	mindhárman	kiemelkedő	egyéniségei	voltak	a	nevelőtestületnek,	
fáradhatatlanul	járultak	hozzá	az	iskola	fejlődéséhez,	hivatástudattal	végzett	tehetséggondozó	
és	közösségteremtő	munkájuk	példaértékű	volt.	A	pedagógustársak	méltató	soraival	kívánunk	 
Dr.	 Balogh	 Gyöngyi,	 Tóth	 Sarolta	 és	 Vargáné	 Bertók	 Zita	 tanárnőknek	 boldog	 nyugdíjaséveket!

 

Dr. Balogh Gyöngyi
 
Radics	Ágnes	tanárnő,	a	magyar	nyelv	és	irodalom	 
munkaközösség	vezetője	osztotta	meg	gondolatait.

„Mert kell egy hely, hol minden szellem látható!
Mert kell egy hely, hol minden szólam hallható.
Mert kell egy hely, hol nem fáznak a csillagok,
Mert kell egy hely, hol emlékünk majd élni fog.” 
(Presser-Sztevanovity: A padlás)

Nyugdíjba vonulása alkalmából a fenti idézettel köszöntünk 
el Dr. Balogh Gyöngyi kolléganőnktől, aki maga is nagyon 
sokat tett azért, hogy a Janus olyan hely legyen, ahol 
nagy szellemek mutatkozhatnak meg, ahol a szólamok 
összhangja hallható, ahol felragyoghatnak a csillagok, és 
szeretnénk biztosítani arról, hogy igen, a Janus az a hely, 
ahol nem feledjük odaadó munkáját, fáradhatatlanságát.

Gyöngyi magyar-történelem szakon végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd magyar szakon 
elvégezte az egyetemet, aztán bölcsészdoktori diplomát szerzett Dr. Bécsy Tamás tanítványaként.

1978-ban kezdett tanítani. Az egyetem gyakorlóiskolája és a Nagy Lajos Gimnázium után 1992-ben 
lett a Janus Pannonius Gimnázium magyar szakos tanára, a hatosztályos képzés egyik életre hívója, 
osztályfőnök, majd a magyar munkaközösség vezetője. Minden tevékenységi területen elkötelezett, 
igényes, következetes munkát végzett.

Szaktanárként fő célja volt, hogy irodalomértő olvasókat neveljen, olyan embereket, akik rendel-
keznek a kritikai gondolkodás képességével, akik gondolataikat, mondandójukat világosan, sza-
batosan tudják megfogalmazni. Módszertani és tartalmi szempontból is a folyamatos megújulás,  
a változó világ igényeinek való megfelelés jellemezte. Ezt mutatja, hogy részt vett Dr. Bánréti Zoltán 
anyanyelvi-kommunikációs programjában, Dr. Bókay Antal irodalmi kísérleti tananyagának megte-
remtésében, kipróbálásában. Iskolánkban elsőként vállalta a kompetenciaalapú oktatás bevezetését 
a HEFOP keretében, a kísérleti tankönyv egy fejezetét maga dolgozta ki. Pedagógus szakvizsgát tett. 
A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt fontos volt számára. Magyar nyelvből négy tanít-
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ványa jutott az OKTV döntőjébe, közülük egy első helyezést ért el. A Dráma OKTV –ben is a döntőig 
vezetett az út. Szorgalmazta, hogy készítsük fel tanítványainkat az Arany János Irodalmi Versenyre, 
több növendéke is arany minősítéssel zárta a tatai döntőt. Szorgalmazta a gyerekek részvételét  
a nyelvi, helyesírási versenyeken, volt olyan tanulója, aki a Bendegúz versenyt nyerte meg, mások 
a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen jeleskedtek, az Édes Anyanyelvünk vagy a Nyelvünkben élünk 
verseny döntőjében szerepeltek. Mindezt a teljesség igénye nélkül sorolhatjuk felkészítő munkájáról.

Gyöngyi osztályfőnökként is maximalista volt. Megismerte tanítványait, és tudta, hogy az önisme-
retre nevelés a következő, elengedhetetlen lépés. Kapcsolatot tartott a tanulók szüleivel, küzdött 
a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtéséért. Szerette osztályai tanulóit, 
és ez a szeretet kölcsönös volt, és itt alighanem helytelen a múlt idő használata. Ha szükségesnek 
vélte, egy-egy kollégával is „megküzdött” a tanulók problémái kapcsán. A mai napig érdeklődéssel 
és segítő szándékkal kíséri figyelemmel útjukat.

A magyar munkaközösség vezetőjeként odafigyelt a pályára érkezők segítésére, a munkaközösség 
tagjainak arányos terhelésére. Bevezette a „körbetanítás” módszerét, hogy megnézhessük, elemez-
hessük egymás óráit. Tervezte és irányította munkánkat, továbbadta az általa megismert módsze-
rek tapasztalatait.

Az iskolai rendezvények, műsorok összeállításában és lebonyolításában szigorú igényességgel vett 
részt, kiemelkedő a szerepe az iskola névadójához, Janus Pannoniushoz kötődő hagyományápolás-
ban.

Tapasztalatait olyan módon is megosztotta, hogy vállalta az iskolába érkező hallgatók mentorálását.

Gyöngyi kiemelkedően sokat tett a pedagógus hivatás méltósága és a Pécsi Janus Pannonius 
Gimnázium léte és rangja érdekében. Egy személyben egyikünk sem tudja folytatni ezt a munkát,  
a magyar munkaközösség tagjaként azonban mindannyian erre törekszünk. Példaadását köszönjük!

Zárszóként hadd álljanak itt Nemes–Nagy Ágnes szavai, melyeket Gyöngyi pedagógiai hitvallásul 
választott:

   „tanulni kell magyarul és világul,
   tanulni kell mindazt, ami kitárul,
   ami világít, ami jel:
   tanulni kell, szeretni kell”
 

Dr.	 Balogh	 Gyöngyi	 tanárnő	 tehetséggondozó	 munkáját	 az	 alábbi	 kiemelt	 versenyeredmények	
tükrözik:

Nyelvünkben élünk: 1989. Helyes Zsuzsanna 1.

Édes	Anyanyelvünk-döntő: Kiss Tamás-1996, Pótó Judit-1997.

Arany János Irodalmi Verseny - döntőbe jutott tanulók:

1997. Kiss Tamás, Pótó Judit, Láng Zsolt

2000. Sándor András

2003. Martsa András
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2008. Szijártó Anna

2009. Tinusz Benedek BRONZ minősítés

2016. Pálfi Nadin

2017. Pálfi Nadin

2018. Benedek Anna

2018. Varga Medárd EZÜST minősítés és különdíj a legjobb szóbeli feleletért

OKTV	Magyar	nyelv	döntő

2004. Martsa András 10. helyezés

2010. Gyöngyösi Megyer 1. helyezés

2011. Szilvási Viktória 8. helyezés

2013. Tinusz Fanni 16. helyezés

OKTV	Dráma	döntő

2017. Zsbán Máté 8. helyezés

Nyelvészeti Diákolimpia

2016. Souly Alexandra az országot képviselő csapat tagja

2017. Souly Alexandra az országot képviselő csapat tagjaként egyéni díj 

A	 Pécsi	 Tankerületi	 Központ	 Közneveléséért	 Díja	 –	 Életműdíj elismerésben részesült Dr. Balogh 
Gyöngyi tanárnő 2018-ban. 



122 Végzősök »›« Búcsúzunk ‹

Tóth Sarolta

Scherdán	 Zsuzsanna	 tanárnő,	 az	 angol	 nyelvi	 munkakö-
zösség	 vezetője	 osztotta	 meg	 gondolatait	 Tóth	 Sarolta	
tanárnőről,	 akinek	 a	 Pécsi	 Tankerületi	 Központ	 Elismerő	
Oklevelet	 adományozott	 több	 évtizedes	 oktató-nevelő	
munkája	elismeréseként	2018-ban.

2018 júniusában nagyon kedves kollégától vettünk búcsút, s 
kellett megbarátkoznunk azzal a ténnyel, hogy Tóth Sarolta 
(Saci) nem fogja a következő tanévet velünk kezdeni, mert 
nyugdíjba vonul. 

Saci, Saci néni, ahogy a diákok szólították, 1987 óta taní-
tott a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban. Angol - orosz 
szakosként korán elkötelezte magát a nyelvtanulás, a taní-
tás és az ismeretátadás mellett. Már főiskolásként megsze-
rezte az idegenvezetői képesítést, és mind a mai napig elhivatottan, lelkesen ismertet meg turistákat, 
diákokat, kollégákat hazánk és más országok szépségeivel, kincseivel, látnivalóival. Az évek során 
lelkesen gyarapította idegen nyelvi tudását a finn és lengyel nyelvekkel, és sok más ország nyelvé-
vel ismerkedett meg utazásai és munkái során, mert érdekelte az adott nyelv, kultúra vagy ország. 

Rövid, máshol töltött időszak után tanári pályája a mi gimnáziumunkkal kapcsolódik össze. Nem-
csak angoltanár, az angol munkaközösség vezetője volt sokáig, hanem osztálykirándulások szer-
vezése, diákok kísérése, pályázatok, cserekapcsolatok építése, támogatása és még ezer más is  
a feladatai közé tartozott, s mindegyiket teljes odaadással, elkötelezettséggel, lelkesen végezte. 
Neki köszönhetjük az erdélyi és a lengyel cserekapcsolatok felvirágoztatását. Diákjai, a „gengszterek” 
szerették, megértette velük, hogy mi a nyelvtanulás célja, és a tudás átadása mellett a lelkükkel is 
foglalkozott. Mindig volt egy-egy jó szava hozzájuk, ott állt, készen egy jó mondattal, egy hosszabb 
beszélgetéssel, egy pillantással, egy szóval, ami átlendítette őket a nehézségeken és kételyeken. 

A munkaközösségben mindig lehetett rá számítani, többször vállalt el olyan feladatokat, amik nem 
voltak népszerűek, s mások nem tolongtak érte. Kérdéseinkkel, kételyeinkkel fordulhattunk hozzá 
segítségért, tanácsért. Adta azt, amivel a legtöbbet tudott segíteni, a tudását, tapasztalatát, az 
idejét, a figyelmét, a szeretetét. 

Reggeli „Good Motring” köszönései, vagy legendás „bjútifül”-jei mindenkinek mosolyt csaltak az 
arcára. Természetesen ő is volt fáradt, néha kételkedett magában, a képességeiben, volt, amikor 
már majdnem feladta, amikor megbántották, de végül mindig ott volt, amikor kellett. Ott volt akkor 
is, mikor kolléga szorult segítségre, vagy néhány jó szóra. Örültünk vele, többször együtt sírtunk vagy 
szomorkodtunk, nevettünk, beszélgettünk, vagy épp hallgattunk, ha arra volt szükség. És ez jólesett, 
ez tette és teszi a kapcsolatunkat annyira emberivé, barátivá. 

A szombati piaci találkozások, együttvásárlások, a „paprikás, a szőlős bácsik”, a finom falatok 
(kolbász, szalonna, tepertő) beszerzése mind a mai napig örömmel töltenek el, alkalmat adnak arra, 
hogy a kapcsolatunk továbbra is élő maradjon, megosszuk a legfrissebb híreket, pletykákat, történé-
seket. Június óta újabb közös témánk lett: Réka unokáink, akikről estig tudnánk beszélni. 
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Három gyermeke, akik már felnőttek, két unokája, Áron és Réka jelentik neki a családi köteléket 
és örömet. Élete jó részét mostanában Budapesten tölti, nagymamai energiáit mozgósítja, mikor 
unokázni megy, vagy lakást újít fel ezerrel a mesteremberek után szaladva, időpontokat egyeztetve. 
De a krakkói utat most is ő szervezi két osztálynak. Az évek során kétségekkel ment az igazgatói 
irodába, hogy a Csíksomlyóra menő vonattal el mehet-e (mivel az még tanítási idő). Most már ezen 
sem kell izgulnia, biztosan odaér. 

Biztos vagyok benne, hogy bár szegényebbek lettünk a napi kapcsolatainkban, Sacka most is 
aktívan teszi azt, amit szeret, ami az örömet jelenti neki. Mi pedig örülünk, ha beugrik hozzánk, ha 
összefutunk vele valahol, vagy telefonon értekezünk. Tudjuk, hogy ő is az aktív, „nem érek rá”, „sem-
mire sincs időm” nyugdíjas kollégák táborát gyarapítja. És ez így van jól. 

Az angol munkaközösség örökös tagja, nélküle nincs év végi angolos buli. Ezt csak egyetlen dolog 
írhatja felül: „Mama, gyere”.

 

Vargáné Bertók Zita

Kulcsár	László	tanár	úr,	a	természettudományos	munka-
közösség	vezetője	méltatta	pedagógustársát.

Az iskola a folyamatos változás és az állandóság világa egy-
szerre. Természetes számunkra az évenkénti ballagás, az 
új gyermekarcok szeptemberben. Látszólag állandó a meg-
szerzendő tudás, a normák követésének elvárása, illetve 
ezek képviseletében a tanári kar. Pedig néha kollégáink is 
elballagnak: nyugdíjba vonulnak. A diákokat bíztatjuk balla-
gásukkor, hiszen mi már végigjártuk az utat, ami előttük áll, 
és reméljük, hogy szüleikkel együtt sikerült felkészítenünk 
őket a rájuk váró „nagybetűs Életre”. De mit mondhatunk a 
kollégának, aki most nyugdíjas éveit kezdi meg, amiről még 
egyikünknek sincs tapasztalata? Nem tudjuk, milyen az élet 
évnyitók, ünnepélyek, tanórák, dolgozatok, javítások, csen-
gőszó nélkül. Hiányoznak-e majd a gyerekek, a kollégák?

Vargáné Bertók Zita tanárnő, kolléganőnk 28 januszista év után elballagott. 1991-től dolgozott 
iskolánkban kémia-fizika szakos középiskolai tanárként. Részese volt az iskola fejlődési, átalakulási 
folyamatainak, szerepe volt a Janus Pannonius Gimnázium eredményeiben, sikereiben. A csaknem 
négy évtizedes tanári munkája során tanulók ezreinek igyekezett megtanítani a nem könnyű kémiát, 
hiszen ez volt a „fő” tantárgya. De nemcsak szaktanár volt, hanem pedagógus is, aki figyelt a gye-
rekre. Segített a lemaradóknak, és mindent megtett a tehetséges gyermekekért. Maga is igyekezett 
mindent megtenni szaktanárként, de a tanulóktól is elvárta a következetes munkát. Igényes volt. 



124 Végzősök »›« Búcsúzunk ‹

Iskolánkban érkezését megelőzően nemigen voltak versenyeredmények kémiából, sőt még érett-
ségiző, felvételiző diákok sem. Mondhatjuk, hogy az ő szakmai, pedagógiai munkája nyomán erő-
södött, fejlődött iskolánk kémiából arra szintre, hogy olyan eredményeket értek el diákjaink, mint 
azok az iskolák, amelyekben kémia tagozatos osztályok voltak, vannak. Mikortól az orvostudományi 
egyetemek lehetővé tették a kémia tantárgy felvételi tárgyként szerepeltetését, számos tanuló 
választotta évről évre ezt a tárgyat tanítványai közül. A tanárnő erre a legbüszkébb. Pedig szintén  
a munkáját dicsérik a hosszan sorolható, - és részben már általa is „feledésbe merült” - versenyered-
mények is! (Mindig az volt a fontos, amiben éppen benne voltam - mondta.)

Rendszeresen felkészített a Curie Kémia Emlékversenyre, ahol tanítványai a döntőbe kerültek, volt 
olyan év, hogy 5 tanítványa volt Curie-döntős! Szinte minden évben döntős résztvevői voltak az Irinyi 
János Középiskolai Kémiaversenynek a januszista diákok. És hát az OKTV, amely döntőjében szintén 
rendszeresen ott voltak a tanárnő tanítványai! Kik is ők? Hiszen az ő tanulmányaikban, sikereikben, 
sőt későbbi életükben is fontos szerepe volt a tanárnő munkájának: Májusi Gábor, aki szinte mindent 
elért kémiából, egy hajszál választotta el a kémiai olimpiai-csapatba kerüléstől, vagy Samu Viktor, 
Cigány Máté, Hegyi Zoltán, Vass Gábor, akiknek a nevét talán a legtöbbször hallottuk a kémiából 
elért versenyeredmények kapcsán a hirdetésekben, díjátadásokon.

Vargáné Bertók Zita tanárnő osztályfőnöke volt négy és hatosztályos gimnáziumi osztályoknak 
is. 1996 és 2014 között öt osztályt kísért el az érettségiig. Utolsó osztályaiban már én is tanítottam, 
így közelebbről is láttam, hogy mennyire törődött a tanítványai problémáival, mennyire igyekezett 
a jó irányba terelgetni az osztályt, amit tanítványai akkor talán nem is mindig értettek meg. Szív-
vel-lélekkel végezte ezt a munkát is. Felelősnek érezte magát azért, hogy a lehető legtöbbet hozza 
ki a gyerekekből, s ezért megküzdött gyerekkel, szülővel, körülményekkel. Ha kellett, mert az élet 
úgy hozta, akkor anyaként törődött a rászoruló gyerekkel, ha kellett, heti rendszerességgel ment  
a gyermek érdekében „családot látogatni”.  Nemrégiben az utolsó osztályába járó, akkor nagyon 
sokféle gonddal küzdő, de igen tehetséges fiatalemberrel találkoztam, aki hosszan elkísért, s miköz-
ben ecsetelte egyetemi sikereit, jövőbeni terveit, egyszer csak megjegyezte: „Belőlem soha nem lett 
volna az, aki lettem, ha nincs a Bertók.” De szerencséjére volt. És biztosan nincs egyedül felnőttként 
ezzel az érzéssel… 

Vargáné Bertók Zita tanárnő, kolléganő hosszú-hosszú munkája során minden nehézséggel igye-
kezett megküzdeni, de ezek a nehézségek, bajok az utóbbi években egyre sűrűbben találták meg. 
Akik régebben ismertük, aggódtunk érte. De ebben a nagyon nehéz időszakban is igyekezett helyt-
állni, nem adta fel, nem hagyta cserben az iskolát, kollégáit, gyerekeket. Az utolsó munkanapjáig  
fáradhatatlanul tanított, foglalkozott a versenyre készülő gyerekekkel, végezték a tanórai kísérlete-
ket, nem volt semmi lazítás. Mert ő ilyen! 

Kedves Zita! Te vártad a ballagásodat, és remélem jól láttuk, hogy felkészültél az ismeretlenre, az 
újra, a nyugdíjas éveidre. Végre több időd lesz magadra, csökkentheted a „tempót”! Több időt tölt-
hetsz a családoddal, virágaiddal. Kívánunk Neked jó egészséget, örömöt, sok boldogságot! 
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Kémia	OKTV	-	országos	döntő

2008 Májusi Gábor 11.B 2. hely

2009 Májusi Gábor 12. B 2. hely

2011 Samu Viktor 11. B 8 hely

2011 Czigány Máté 11. D 24. hely

2012 Samu Viktor 12. B 18. hely

2012 Czigány Máté  12. D 24. hely

Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny -	országos	döntő

2006 Májusi Gábor 9.B 1. hely

2007 Májusi Gábor 10.B 2. hely

2009 Samu Viktor 9. B 10. hely

2010 Samu Viktor 10. B 8. hely

2010 Czigány Máté 10. D 14. hely

2012 Hegyi Zoltán 9. B 10. hely

2015 Hegyi Krisztina 10. B 16. hely

2016 Vass Gábor 9. B 13. hely

2017 Vass Gábor 10. B 16. hely

Curie	Kémia	Emlékverseny	-	országos	döntő

2007 Májusi Gábor 10.B 4. hely

2008 Májusi Gábor 11.B 2. hely

2009 Májusi Gábor 12. B 3. hely

2009 Samu Viktor 9. B 4. hely

2010 Samu Viktor 10. B 18. hely

2010 Czigány Máté 10. D 11. hely

2011 Czigány Máté 11. D 13. hely

2012 Hegyi Zoltán  9. B 8. hely

2014 Hegyi Krisztina 9. B 7. hely

2014 Temesvári Zalán 11. D 10. hely

2015 Hegyi Zoltán 12. B 4. hely

2016 Vass Gábor 9. B 4. hely

Vargáné	Bertók	Zita	tanárnő	tehetséggondozó	munkáját	kiemelkedő	versenyeredményei	is	igazolják:
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Szalagavató
PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aula 
2018. december 8. szombat 17.30

 
A	 szalagtűző	 ünnepélyen	 Bródy	 János	 Álmodom	 című	 dalát	 hallhatták	 vendégeink	 Benda	 Mat-
teo	12.	B	osztályos	tanuló	előadásában	gitárkísérettel.	Ezt	követően	Szabó	T.	Anna	Útravaló	című	
verse	 hangzott	 el	 László	 Rebeka	 11.C	 osztályos	 tanuló	 tolmácsolásában.	 Az	 iskola	 nevelőtestü-
lete	és	diákközössége	nevében	dr.	Almásiné	Balatinácz	Éva	tanárnő,	a	11.	B	osztályfőnöke	gyűj-
tötte	 össze	 gondolatait	 a	 szalagavató	 alkalmából.	 A	 szalagtűzést	 követően	 az	 osztályfőnökök	
osztották	meg	emlékeiket	osztályukról,	majd	az	osztálytáncok	és	diashow-k	következtek.	A	sza-
lagavató	bál	nyitótáncát	37	pár	végzős	diák	előadásában	élvezhettük.	A	keringőt	Dudley	Katalin	
táncpedagógus tanította be. Az este további részében a zenét a Perfekt együttes szolgáltatta. 

Dr. Almásiné Balatinácz Éva 
tanárnő	beszéde	

Kedves végzős Tanítványaink, tisztelt Szülők, 
Hozzátartozók, kedves Kollégák!

A szalagavató azon kevés ünnepek közé tarto-
zik, amelyet csak egyszer ünneplünk életünkben 
úgy, hogy mi vagyunk a főszereplői. Jelentősé-
gét az is emeli, hogy életünk kitüntetett pontját 
jelzi: a felnőtté válás eljövetelét, a várt önállósá-
gét, a vágyott szabadságét, a lehetőségek kitá-
rulkozásáét, a remények megvalósulásáét. Leg-
alábbis kamaszként így gondoljuk. És jó, hogy 
így gondoljuk. Persze már az ünnepi beszédek 
figyelmeztetnek arra, hogy ez az új időszak nem 
lesz olyan egyszerű. Ilyen mondatokat hallunk: a 
feltűzött szalag jelzi, hogy kezdődik az elválás a 
felhőtlen diákévektől, jön a felelősséggel járó felnőtt élet, hogy mindenki tarsolyában ott van a virtu-
ális marsallbot, és hogy csak rajtunk áll, mire jutunk, mindössze jól kell sáfárkodni a lehetőségekkel, 
s hogy nemsokára számot kell adni a megszerzett tudásról. 

Igen, tulajdonképpen ez így is van, de milyen rémisztően hangzik ez az egész. Felhőtlen diákévek? 
Sáfárkodás a marsallbottal?

Valójában hányan tudják egyáltalán közületek, kedves tanítványaink, hogy mik szeretnének lenni? 
S igazából hányan lettek azok közülünk, kedves Szülők, amik egykor, kamaszként lenni akartunk? 
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Amikor valami elkezdődik, általában nem tudjuk, hogy fog végződni.

Az élet nem ennyire kiszámítható és belátható, jóllehet szinte minden időnket azzal töltjük, hogy 
a jövőnkért aggódunk, tervezzük, próbáljuk megjósolni azt, de a jövő állandóan változik. A jövő tar-
talmazza legrejtettebb félelmeinket és a legvadabb reményeinket, de egy dolog biztos: ha egyszer 
megmutatja magát, a jövő sose olyan, mint amilyenre számítunk.

Van, hogy egy apróság megváltoztatja az életünket. Hirtelen, amikor a legkevésbé számítunk rá, 
történik valami, találkozunk valakivel, és ez az esemény, ez a találkozás új irányba indít. Olyan útra, 
amely csupa meglepetés, ahol nem várt remények teljesülnek, ahol nem sejtett lehetőségek nyílnak, 
ahol válaszokat kapunk kérdéseinkre. Ezen az úton nem egyedül haladunk, mind együtt utazunk az 
időben, életünk minden egyes napján. Találkozásaink más emberekkel nem maradnak nyom nélkül, 
kölcsönösen magunkon viseljük ezek hatását. 

Ezért kapnak az idő múlásával egyre nagyobb jelentőséget azok a tulajdonságaink, hogy tudunk-e 
együttműködni másokkal, képesek vagyunk-e megérteni és elfogadni gondolataikat, eltérő néző-
pontjukat, tudjuk-e a különböző motivációkat egy közös cél elérésének alárendelni.

Szeretném hinni, hogy a Jánuszban ezeket a készségeket is kialakítottuk bennetek.

Bízom benne, hogy felkészülten fogadjátok majd a váratlan pillanatokat, hogy mertek és tudtok 
majd élni a kínálkozó lehetőségekkel, hogy lesz bátorságotok dönteni, változtatni, újat kezdeni, s így 
egy olyan életet kialakítani, amelyben a legvadabb reményeitek teljesülnek.

Kedves Vendégeink! Hogy erre minden reménye megvan a kétoldalt várakozó ünnepelteknek, bi-
zonyítják azok a B-sek, azaz spec. matekosok és infósok által - mondhatni költői vénával - megírt 
lélek-metaforák, melyekkel önmagukat jellemezték.

Tehát szólítom a színpadra azokat, akiknek lelke tigris, akinek lelke világítótorony, angyali kacaj, 
háborgó tenger, lépjen a színpadra, kinek lelke vándorútra indul a Végtelenbe, kinek lelke egy ka-
kaóscsiga közepe, egy ceruza törött hegye, egy befalazott ablak, lezárt láda, végtelen tenger, várjuk 
azokat, akiknek lelke felhő az égen, gyertya a sötétben vagy megannyi matekegyenlet.

Jó szórakozást kívánok!

Perger	Attila	tanár	úr,	a	12.A	osztályfőnöke

Nummer Eins: Wir sprechen miteinander auf Deutsch, und

Nummer Zwei: sonst kommt die Rache.

Mivel 3,5 éve minden hullámhosszon az angol nyelvet sugárzom, méltatlanul háttérbe szorultak a 
németesek, akiket most a széles nyilvánosság előtt Frau Kádár gyakori intéseivel kárpótolok.

Kedves 12.A!

Ajándéknak érzem ezt a pillanatot, hogy Örömapaként itt állhatok veletek együtt a szalagtűzésen, 
mint korábban megannyi más közös eseményen.
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Hálás vagyok a Sorsnak, hogy ennyi jólelkű 
gyermeket terelt ebbe az osztályba. Nem vártam 
el, hogy a sokféleségből valaha is egység legyen, 
hogy az erős egyéniségek feloldódjanak a közös-
ségben, azt azonban tapasztaltam, hogy rossz-
indulat nélkül fordultok egymáshoz, önzetlenül 
segítitek a másikat. Képesek voltatok feloldani 
az angolosok és a németesek közötti kezdeti ta-
golódást, és mostanra kisebb - nagyobb baráti 
közösségeket kialakítani. Már régen megbocsá-
tottunk a később jövőnek (de azóta is ugratjuk), 
amiért nem elsőre a Janusba jött. Közösen fájt 
a szívünk a külhonba költözőért, és tárt karokkal 
fogadtuk vendégdiákként Amerika legszeretet-
reméltóbb gyermekét. 

Janus-szal először jöttek a szent Helikon zöld-
koszorús szüzei az ősi Dunához. Mi nélkülük is 
elboldogulunk, mert közöttünk van: kiváló zene-
szerző, tehetséges táncosok, zenészek és éne-
kesek, a magyar nyelv aranyos „Aranyos” baj-
noka és a töri csapatversenyek gőzhengerei, az idegen nyelven gondtalanul olvasók, a lovak és  
a labdajátékok szerelmesei, a diákszínpadosok és mindazok, akik szorgalmasan teszik a dolgukat 
nap mint nap. 

Azt mondják, hogy minden korszakban az idősebb generációk úgy élik meg, hogy a világ kifordult 
a tengelyéből, mintha minden a feje tetejére állna. Manapság az utca hever a témán, és fallal me-
gyünk a fejnek. Az alapvető dolgok pedig megkérdőjeleződnek, ha a jobb vagy a balfék nyúz Ben-
nünket. 

A világ átértelmezésében Ti is élen jártok: Tőletek tudom, hogy az alvás a gyengéké, és a triumvi-
rátust valójában három tizenéves lány alkotja. Állítólag, amilyen az osztályfőnök, olyan az osztály, de 
ez talán fordítva is így van. Ezért amikor az osztály egyik kedvenc dalát, az I will survive-ot hallgatom, 
az első sort mindig úgy értem, hogy „First I was afraid, I was Pergified!” Vagy nem ezt éneklik? 

Nincsenek illúzióim afelől, hogy a világ minden kihívására felkészítettünk Benneteket, de a szívós-
ság, a hatékonyabb időbeosztás terén bizonyosan mindenki fejlődött. 

Az osztálykirándulásnak álcázott teljesítménytúrákon az időjárási körülmények, égi dörgedelmek, 
a távolság vagy a tűzifa hiánya nem jelentett akadályt. Minden problémát meg tudtok oldani, ha 
összefogva kellő erőfeszítést tesztek. A Bájolóban Ti énekeltétek: „mossa az eső össze szívünket”.

Ugyan nem tudok egy ujjal üzenetet írni a Messengeren a pad alatt – sem, de tántoríthatatlanul 
hiszem, hogy érdemes a tanóra elején a virtuálisból a közös valóságba jönni, hogy nem fáj a digitális 
elvonókúra, hogy fontos megismerni egymást, mert mi emberek és a világ nagyon érdekes. 

A püspök-költő képzeletbeli palástjáról idén is néhány arasznyi szalag kizárólag a végzősöket illet, 
hordjátok hát büszkén a liliomos címert és J.P. monogramját! 
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1. Balla Mirella Éva
2. Balogh Petra
3. Benedek Tamás Sándor
4. Dolmány Alexandra Ivett
5. Dudás Donát
6. Erdősi Luca
7. Füzes Dorina
8. Gyenis Zsanett
9. Gyöngyösi Dóra
10. Hegedüs Vivien
11. Iveszics Vanda

12. A
 
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
EMELT	SZINTŰ	ANGOL	ÉS	NÉMET	NYELVI	OSZTÁLY

Osztályfőnök: Perger Attila
Osztályfőnök-helyettes: Jeki Andrea

12. Kálmán Dalma
13. Kóbor Zsófia
14. Kulcsár Nikolett
15. Lang Brigitta
16. Majoros Enikő Flóra
17. Mangó Dorottya
18. Mészáros Dorottya
19. Nagy Júlia
20. Nagy Katalin
21. Orbán Szolanzs Filippa
22. Papp Júlia Eszter

23. Pintér Boglárka Rebeka
24. Pokol Bertalan
25. Siklér Dorina
26. Simon Soma Csaba
27. Szabó Ákos
28. Székely Balázs Tamás
29. Takács Júlia
30. Tamási Lilla
31. Tukora Péter
32. Vajda Nóra Anna
33. Varga Maxim
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Meiszterics	 Zoltánné	 tanárnő,	
a	12.B	osztályfőnöke

Tisztelt Szülők, Vendégek, Tanártársaim, Kedves 
Gyerekeim!

„S kint hó alatt a régi lábnyomok. 
Friss légre kap, minek nyomába értem. 
Történik, történt. 
Hát jó. Egyszóval van miről mesélnem.”

Karafiáth Orsolya költőnő szavaival köszöntök 
Mindenkit.

 
Az ünnepre készülődve visszagondoltam arra, 

hogy milyennek láttalak Benneteket fiatalabb 
korotokban, és az évek során miféle tapasztala-
tokkal gazdagítottatok. Ugyanis úgy gondolom, 
hogy nemcsak mi tanítjuk a diákokat, de a min-
dennapi feladatok és problémák megoldásakor mi, tanárok is sok élménnyel gazdagodunk.

Az első emlékem az veletek kapcsolatban, hogy amikor kilencedikesek voltatok, szeptember elején 
határidőre le kellett valamit adnia az osztálynak. Amikor aggódva rákérdeztem, hogy hogyan állunk 
a feladattal, akkor kiderült, hogy a határidő előtt mindent elrendezve rendben elvégeztetek. Megle-
pődtem, mert ez nem jellemző egy olyan osztályra, ahol 31 fiú és 4 lány van. Ám itt a lányok olyan 
talpraesettek, ügyesek és gondosak, hogy a sok fiú sem tudott ellenállni, úgyhogy ez a megbízha-
tóság osztályszinten egyelőre megmaradt.

Aztán az évek és tanórák során további tapasztalatokat szereztem: nem kell nekem aggódni, hogy 
lesz-e demonstrációs eszköz a valószínűségszámítás tanításához, hiszen soha nem tudtam úgy be-
menni Hozzátok, hogy 25-30 dobókocka, néhány kártya és SET ne hevert volna a padokon. Bevallom, 
többször engem is elcsábítottak a logikai játékok…

Persze azon sem kellett sokat nyugtalankodnom, hogy osztálykiránduláson, ha éppen nincsen 
látnivaló, akkor mivel is töltjük el az időt, hiszen társasjátékok garmadával vonultatok kirándulni, 
sokszor hajnalokig, alvás nélkül ment a társasozás. 

Az osztályvideót megnézve persze más emlékek is előjöttek. 

Mindig jó volt veletek kirándulásokon múzeumokba járni, hiszen gyakran hallgathattam azt, hogy 
büszke lehetek, hogy ilyen érdeklődő és értelmes diákjaim vannak. Ám arra is emlékszem, hogy ami-
kor Balatonfüreden a Jókai villába látogattunk, akkor egyikőtök túlságosan interaktívan értelmezve 
a múzeumlátogatást kipróbálta Jókai ágyát, mondván, hogy elfáradt … nyilván merő érdeklődésből.

Egy dologra viszont nem emlékszem: arra, hogy unatkoztam volna mellettetek. Órákon nagyon 
résen kellett lennem, hogy milyen módon teszem fel a kérdéseket, mert mindenben a logikai pon-
tosságokat firtattátok, vagy éppen a legártatlanabb elszólásokból alkottatok szóvicceket.
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Bizonyára máskor is csillogtattátok kreativitásotokat, hiszen hallgathattam eleget az eseménydús 
történelem-, magyar-, angol- vagy németórákról.

Az évek során nagyon sok örömet okoztatok: matematika-, fizika-, kémia-, magyar- és történe-
lemversenyeken remek eredményeket értetek el, de zenei és sportversenyek kapcsán is sokszor 
lehettem büszke Rátok. Azt remélem, a közeljövőben és későbbi életetekkel kapcsolatban is adtok 
még büszkeségre okot.

Kérlek Benneteket, hogy az ünnep perceiben se felejtkezzetek meg szüleitekről és nagyszülei-
tekről, akik lehetővé teszik számotokra a tanulást. Köszönjétek meg nekik azt a sok-sok munkát és 
gondoskodást, amely nélkül most nem állhatnátok itt!

A szalagavató ünnepély gimnazista életetek lezárásának első mozzanata. S bár állnak még előt-
tetek feladatok, most élvezzétek az ünnep örömét szüleitekkel, vendégeitekkel, tanáraitokkal s ba-
rátaitokkal együtt!
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1. Bacskay Benedek
2. Balog Lóránd
3. Balogh Dániel
4. Benda Matteo Giuseppe
5. Bősz Máté Szilveszter
6. Budai Gábor
7. Czakó Balázs
8. Dékány Barnabás
9. Dénes Barnabás Mátyás
10. Dusnoki Csongor
11. Fritz Ábel
12. Gebhardt Bálint

13. Heindl Jakab
14. Illés Gergő
15. Jankó Júlia
16. Jankovits András
17. Juhász Dániel
18. Kálmán Inez
19. Lehőcz Ábel
20. Lipcsik Dávid
21. Márton István
22. Popovic Lena
23. Popovic Luka
24. Pöppl Máté

12. B
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
EMELT	SZINTŰ	MATEMATIKA	ÉS	INFORMATIKA	OSZTÁLY

Osztályfőnök: Meiszterics Zoltánné
Osztályfőnök-helyettes: Mohari Mónika

25. Rákóczy Zsombor
26. Réger-Dallos Dominik
27. Rőhringer Zoltán
28. Schlepp Krisztián
29. Sefcsik László
30. Solti Dániel
31. Szénássy Márton
32. Takács Máté
33. Vass Gábor Dávid
34. Vukmann Viktória
35. Zelefai Kristóf



138 Elismerések »›« Végzősök ‹

Scherdán	 Zsuzsanna	 tanárnő,	
a	12.C	osztályfőnöke

GYÖNGYVIRÁGAIM!

Mindenki itt van? Márk? Julis? Peti? Rendben! 
Kezdhetném úgy is, hogy Gazok, de ma még 
nincs rá okom. Ma nem késett el senki, nem je-
lentették, hogy nincs házi, kollégák sem jöttek 
kezüket széttárva, hogy nem értik az osztályt. Az 
én osztályomat. 

Valószínűleg ez az első és az utolsó alkalom, 
hogy végig tudom mondani, amit szeretnék, 
anélkül, hogy a saját hangomat sem hallom. 

Most negyedszer állok a színpadon osztályfő-
nökként. 2013-ban magabiztosan azzal áltattam 
magam, hogy elég tapasztalt vagyok, nem lehet 
engem meglepni és ismeretlen, váratlan dolgo-
kat elém tolni.  De igen. Persze, hogy lehetett. 
Ebben – is – jók vagytok. Sok mindenben az elsők:

Ti vagytok az első osztályom, 

 - ahol 18 – 14-re a fiúk nyernek,
 - akikkel májusfát állítottunk, és a szülőket vendégül láttuk Liptódon,
 - akikkel körbekerekeztük a Velencei-tavat, és addigi elvemet feladva jó nagyokat fürödtünk,
 - akikkel az egri főtéren élveztük a tavaszi estét,
 - akikkel a Balaton mellett tanultunk golfozni,
 - akik soha semmilyen tantárgyból nem buktak meg – EDDIG.

Kedves tizenkettedik c-s Szülők! Emlékeztek, amikor az első szülőin azt mondtam, hogy gyorsan 
fog elrepülni ez a hat év? Akkor ti hitetlenkedve ráztátok a fejeteket. Most elhiszitek?

És ti, Gyöngyvirágaim, emlékeztek?  

7. évvégén csúcsot döntött a tanulmányi átlagotok. A tanulási és az iskolába való beilleszkedési 
folyamat részeként néhányan egy párszor a bejárati kapunál győződtek meg arról, hogy milyen 
intézményben is tartózkodnak. Mások, vagy ugyanazok is, megismerkedtek a hideg víz szájakra gya-
korolt tisztító hatásával. Nevezetes párosunk tagjai a lépcsőn felfelé futva is ki tudták rúgni egymás 
lábát, ami az első igazgatói irodában tett látogatáshoz vezetett. Az is előfordult, hogy valakinek 
májusban jutott eszébe a szeptemberi hiányzását igazolni. Ezek az idők elmúltak, talán. Sokan,  
sokat változtatok, remélem előnyötökre. Csatákat vívtunk, és vívunk, veletek, értetek, néha megta-
lálva, máskor pedig nem, a közös hangot. Nem fogtok elmenni nyom nélkül, és az iskola is nyomokat 
hagy bennetek. A tantárgyak biztosan.

A matematikának köszönhetjük Dlusztus Péter tanár urat, osztályfőnök-helyettesünket, akivel, ha 
a szalag nem is, de a szeretet szálai és a közös emlékek mindig összekötik az osztályt.
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Az osztály fizika iránti érdeklődését bizonyítja, hogy fizikakísérletek külső helyszíneken, köztük  
a Bory-várban is folytak, ahol néhány, a tantárgy iránt elkötelezett diák, még az osztálykiránduláson 
is bizonyos anyagok gyorsulását és becsapódását tanulmányozta, Saci néni legnagyobb meglepe-
tésére.

Magyarból megtanultátok, hogyan kell helyesen válaszolni a Balogh és Radics tanárnők által fel-
tett, kínainak vélt kérdésekre.

Történelem órákon megtudtátok, hogy Kutsera tanár úr kronologikus sorrendje hogyan korrelál  
a történelemkönyvekével, illetve, hogy Dancsó tanárnő komolyan gondol dolgokat.

Az idegen nyelvek jó eszköznek bizonyultak a pólók és pulóverek rejtett üzeneteinek feltárására.

Földrajzi ismereteitek rekord gyorsasággal gyarapodtak, mikor Szlovák tanárnővel Aggtelek kör-
nyékén néhányan világrekord tempóban fedezték fel a domborzat sajátosságait, a többiek pedig 
velem a földalatti cseppkő világ szépségeit. 

A biológiához kapcsolódóan megtapasztalhattátok az alkohol kilencedikesek szervezetére és az 
osztályfőnök idegrendszerére gyakorolt hatását. 

A mobiltelefonok többfunkciós használata a lehető legrövidebb idő alatt a tanítási órákon akár 
életvitel óra témája is lehetne.

Talán az egyik legmaradandóbb emléket a művészetek tantárggyal kapcsolatban őrzitek. Eddig 
rajtunk kívül kevesen tudták, hogy ti bizony alapítottatok egy osztálykórust, Zsuzsánna testvér  
vezetésével, amelyik soha, sehol nem lépett fel, mégis vagy éppen ezért, vidám perceket szerzett 
sokunknak. 

Természetesen a testneveléshez kapcsolódóan is szert tettetek különleges képességekre. Az egyik 
sportág a vívás, amikor is mindennapos csatáitokat vívjátok, hol az igazatokért, hol a túlélésért. 
Lövészetben szeretnétek elkerülni, hogy levadásszanak benneteket az aktuális feleletek során, és 
csípőből tüzeltek vissza, néha célpontot tévesztve, vagy rossz célpontot választva. 

Láthatjátok tehát, és mindenki más is, hogy csupa-csupa hasznos ismerettel felvértezve vesztek 
majd búcsút a gimnazista élettől.

Ennek az eljövendő búcsúnak a látható jele ott van rajtatok. Most, hogy mindegyikőtök egyenru-
háját díszíti a szalag, már nem ugyanazok vagytok, mint tegnap voltatok. Hétfőn, az iskolába menet 
és az iskolában is, mindenki tudni fogja, hogy ti mások vagytok, mint a többi iskolába siető, büfé-
ben sorba álló, folyosón ücsörgő diák. Ti VÉGZŐSŐK vagytok, tizenkettedikesek, akik megérdemelten 
kapták és viselhetik azt a megkülönböztető szalagot. Két évszám áll rajta: 2013 – 2019. Most még 
csak 2018-at írunk, de a visszaszámlálás elkezdődött. Túl vagytok az utolsó gimis tanévnyitón, őszi 
szüneten, és előttetek állnak olyan megmérettetések, melyekkel csak a végzősök szembesülnek. 

Legyetek büszkék, hogy itt álltok, hogy a Janusban eltöltött évek felkészítettek benneteket arra, 
hogy ezt az időszakot is sikeresen abszolváljátok. 

Ma azonban másról szól az este. Ma mindenki értünk van itt, nekünk szól az ünneplés, az öröm. 
Élvezzétek! Élvezzétek, hogy együtt vagytok, s veletek ünnepelnek szüleitek, testvéreitek, rokonaitok, 
barátaitok. 

Kívánom, hogy a mai estét őrizzétek legszebb emlékeitek között, és az érettségi találkozókon 
nosztalgiázzunk majd az itt átélt perceken. 
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12. C
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS

Osztályfőnök: Scherdán Zsuzsanna
Osztályfőnök-helyettes: Dlusztus Péter

1. Auth Bálint
2. Baranyai Artúr
3. Baumgartner Péter József
4. Dravecz Máté
5. Eckhardt Júlia
6. Éliás Ágnes
7. Gibicz Alexander Valér
8. Gibicz Laura Luca
9. Guth Máté
10. Hajgató Marcell
11. Horváth Ákos

12. Kerekes Roland Attila
13. Kiss Veronika
14. Kiss Zsófia
15. Kóta Léna
16. Kovács Balázs
17. Kuthy Márk
18. Kúti Dorottya
19. Makai Dóra
20. Maric Viktor
21. Matók Anna
22. Molnár Tamás

23. Molnár Zorka
24. Murányi Éva
25. Pálfi Nadin Virág
26. Schelb Arnold
27. Torjay Benedek
28. Tóth Veronika
29. Tulipán Máté
30. Várkonyi Gergő
31. Vilmányi Péter
32. Zsigovics Bianka
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Radics	Ágnes	tanárnő,	 
a	12.D	osztályfőnöke

Kedves Növendékek!

Amit most rólatok mondok, azt vendégeitek és 
tanáraitok is hallják. Hiába füröszteném önma-
gamban, másban is meg kell mosnom arcotok. 
Ezért így kezdem:

Kedves Gyerekek, tisztelt Szülők, Kollégák, 
Vendégeink!

A 12.D gyönyörűszép, remek, ám nem maku-
látlan osztály. Makulái közé tartoznak a késé-
sek, készületlenségek. Nem hallgatják tanárukat 
koncentrált figyelmet sugárzó, csillogó szemek-
kel. Házi feladatban nem vétenek hibát. Megesik 
velük az a matematikai csoda, hogy bár évről 
évre elhagyja az osztályt egy-egy gyenge tanuló, 
az osztályátlag egy fikarcnyit sem javul. 

És mindezért nem tudok szemrehányást tenni nekik. Ha mégis megpróbálok, kész a válasz: Boldog 
az az iskola, ahol 4,17 a leggyengébb átlag. És ez a válasz nem csupán egy retorikai fogás részükről, 
hanem jelzés, hogy olyasmiről szólok, aminek számukra ebben a formában nincs jelentősége. 

Itt egy kis kitérőt szeretnék tenni: Esterházy Péter A szavak csodálatos életéről című előadásában 
(Babitsot is idézve) azt mondja a magyar- és a világirodalom viszonya kapcsán: nincs okunk kisebb-
ségi érzésre. „A kisebbségi érzés nem azért van, mert az ember kicsi, hanem mert érzi, hogy kisebb, 
mint szeretné. Ilyenkor vagy nőni kell, vagy mást és másképp szeretni”.

Az én osztályom nem kisebb, mint szeretné, és nőni sem kíván. Bár a miénk pont egy oktatási 
intézmény, ők mégis arra kínálnak lehetőséget: mást és másképp kell szeretni bennük, nem a tanul-
mányi előmenetelt. És nem is kell szeretni, csak lehet. Nekem ez az első perctől elég könnyen ment. 
Talán azért is, mert sokuknak már a testvérét, sőt az anyukáját is tanítottam. És talán azért, mert 
a növendékek is elfogadtak engem.  Egymáshoz is nagyon ragaszkodtak: Csenge a felvételi beszél-
getésen elmondta, hogy ő csak akkor jön, ha Tamit is felvesszük. Fel is vettük, nem ez volt ugyan az 
ok-okozati összefüggés, de barátságuk azóta is töretlen, és az iskola is csak gazdagabb lett velük. 
Lidi ajánlotta a figyelmünkbe Julcsit, így maradt teljes a dámák kvartettje, amelynek még Vani 
és Juci a tagja. Náluk már családi vonás, hogy a gyerekek a Janusba járnak. Talán már az oviban 
megszületett Teo és Kristóf barátsága; azóta sem ültek el egymás mellől. Azt gondolom, nemcsak 
azok találták meg a helyüket, akik már eleve barátságban érkeztek. Új tartalmat teremtett sokuk 
életében a tánc: Bianka, Vamitami, Brúnó, Virág és Kitti Sandó Eszter tanárnőnek köszönhetően 
vált otthonossá a néptánc világában. A karének Dominikát és Bettit is iskolai közösségbe vonta Bia, 
Tami és Virág mellett. Patrik jó kis baráti csapatot szervezett maga köré: Klaudia, Zsófi és Levente 
az iskolán kívül is együtt tölti idejét. Jó kis párost alkot minden különbözőség ellenére az órákat 
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vagy a többieket kicsit kívülről vagy felülről szemlélve Geri és Balázs. Tiszteletre méltó, ahogy Eszter 
küzdött, hogy visszakapja barátnőül Bettit. Fanni, Csenge, Tami és Tündi megmutatta, hogy kell ön-
zetlenül tanítani a többieket-például egy osztálytáncra. Tündi, Zozó, Peti, Marci bármikor garantálják 
az átjárhatóságot az osztályon belüli csoportok között. Sasa megfogalmazza, amit a többiek gon-
dolnak, és az iskolaújság szerkesztőjeként mások írásait is jól ismeri. Idén érkezett közénk Lili, és azt 
gondolom, hamar otthon érezhette magát körünkben. Sítábor, francia vagy erdélyi cserekapcsolat, 
színjátszó csoport segíthetett még abban, hogy ne csupán a tanuló közösségnek lehessenek tagjai.

Szóval így fújta össze őket a szél. Kedves, vidám társaság lett. Úgy látom, szeretnek együtt lenni. 
Esetleg távol az iskolától. Így vagyok ezzel magam is. Mivel a szülők sem bánták, sokat kirándultunk. 
Ilyenkor együtt volt öröm és izgalom.

Párizsban elveszett Virág, de meglett. Zakopánéban elveszett Kristóf, de ő is meglett. Bécsben már 
nem is veszett el senki. Orfűn, a Bükkben vagy Budapesten egyaránt szerettem részesülni az együtt-
lét öröméből. A töritábor is jó volt. Nem is tudom, idén érettségi szünetben mi lesz majd velünk.

Kedves Növendékek!

Természetesen és szerencsére egészen különbözőek vagytok: indulatosak és visszafogottak, kicsik 
és nagyok, kitűnők és kitűnőtlenek és így tovább. Osztályként az egyik legjobb tulajdonságotok, 
hogy ennek ellenére remekül tudtok együtt élni. Szeretném, ha a felnőtt társadalomban ekkora 
lenne a tolerancia és az együttműködés a szükséges helyzetekben. Tudom persze, hogy még köny-
nyen összekeveritek a szabadságot a szabadossággal, függetlenséget keresve függőségekbe futtok, 
botlotok úton útfélen. Azt gondolom, az érettség állapota után is előfordul ez még. Addig pedig 
természetes. 5 hónap van még vissza közös életünkből. Nem gondolom, hogy ez idő alatt fénylene 
fel fejünk fölött a glória. Magam sem vágyom rá. De azt remélem, hogy emelt fővel fejezzük be ezt a 
tanévet. Erre nem foglak sokszor figyelmeztetni. Lesz rajtad egy kis szalag, ami eszedbe juttathatja: 
a célegyenesbe értünk. Csináljuk úgy, hogy ne csak fáradságunk, hanem örömünk is legyen benne!
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12. D
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS

Osztályfőnök: Radics Ágnes

1. Donáczi Levente Károly
2. Freund Kitti
3. Friesz Márton
4. Gál Gergely János
5. Girán Vidos Teodor
6. Hárs Patrik
7. Herczeg Tünde
8. Hevesi Klaudia
9. Jónás Bettina
10. Juhász Eszter

11. Komár Vanessza
12. Kovács-Hegedüs Zoltán
13. Kovacsik Péter
14. Lakatos Kristóf András
15. Máté Balázs Benjámin
16. Miller Júlia Anna
17. Németh Lídia Sára
18. Nyári Zsófia Galatea
19. Parag Csenge
20. Pestality Fanni

21. Prokop Bianka
22. Pukler Judit
23. Raffay Sára
24. Rétháti Lili
25. Schillinger Tamara
26. Schmidt Brúnó
27. Vámosi Tamara
28. Vörös-Bene Virág
29. Vukman Dominika
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Pillanatok  
az osztálytáncokból

   12.A

   12.B
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   12.C

   12.D
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A szalagavató bál  
nyitótáncai
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2019-ben	Lányi	Vera	tanárnő	részesült	Ericsson- 
díjban	 a	 matematikai	 tehetségek	 gondozá-
sáért,	 illetve	 a	 matematika	 népszerűsítésé-
ért	 végzett	 kiváló	 munkájukért.	 Gratulálunk	 
a hatalmas elismeréshez!

Lányi Vera tanárnő személyiségével, minden 
tevékenységével a matematika iránti elkötele-
zett és nem múló lelkesedését viszi tovább diák-
jaira. Nem tűri, hogy a diákok valamit csak félig 
értsenek, fáradhatatlanul magyaráz. Nagyon sok 
diákjával szerettette meg tantárgyát, lelkese-
dését a matematika iránt fáradhatatlanul adja 
tovább. Végzett tanítványai között mérnökök, 
matematikusok, informatikusok, közgazdászok 
vannak. 

Iskolánkban a hatosztályos osztályokban elindított matematika orientációjú osztályban már ne-
gyedik éve dolgozik és úttörő munkája van ezen matematika csoport szakmai anyagának kidolgo-
zásában. Tudását megosztja a kollégákkal, szakmai anyagait, tapasztalatát szívesen adja tovább  
a kollégáknak, önzetlenül segíti a fiatal kollégák beilleszkedését.

Lányi Vera tanárnő rendszeresen vesz részt diákjai kíséretében a Komáromban minden évben 
megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón, ahol több alkalommal a matematikát nép-
szerűsítő előadást tartott.

A veszprémi Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó Iskola tanáraként éveken keresztül tartott 
foglalkozásokat és kísérte diákjainkat a foglalkozásokra, szervezte a diákok részvételét. A Varga 
Tamás Matematikaverseny iskolai, megyei és a helyben megírt döntő szervezője évek óta. A közép-
iskolás tanulók számára szervezett Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen minden évben kíséri 
a megyéből meghívott tanulókat és részt vesz a versenybizottság munkájában. Rendszeresen részt 
vesz a Bátaszéki Matematikaverseny döntőjében javító tanárként.

Idén felkérést kapott az általános iskolás korosztály számára szervezett Nemzetközi Magyar  
Matematikaverseny versenybizottságában történő részvételre.

A Bolyai János Matematika Társulat Baranya megyei szervezete által évenként megrendezett 
tavaszi szakmai napokon tartott matematikát népszerűsítő előadást érdeklődő kollégák és diákok 
számára.

A Matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésének elhivatott népszerűsítője, minden évben aktív 
résztvevője. Több kolléga az ő hatására kezdett el az RLV-re járni. A vándorgyűlésen készített záró-
dolgozata több alkalommal került fel a Bolyai Társulat honlapjára. A 2012-ben rendezett RLV helyi 
szervezőjeként sokat dolgozott a rendezvény sikeres lebonyolításán.

Meiszterics Zoltánné tanárnő ajánlása

Vajon mi köze van Lányi Vera tanárnőnek az aranymetszéshez és a gördeszkához? Lelkes tanítvá-
nyaitól megtudhatják ebből a videóból: https://www.youtube.com/watch?v=zAVbL_umm8g

… ez a díj egyszerűen nem lehet MNEH!!!

https://www.youtube.com/watch?v=zAVbL_umm8g 
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A	Pécsi	Tankerületi	Központ	a	pedagógusnap	alkalmából	köszöntötte	és	jutalmazta	Elismerő	Okle-
véllel	dr.	Almásiné	Balatinácz	Éva	és	Lehőcz	Mária	tanárnőket	elhivatott	pedagógusi	munkájukért.

Dr. Almásiné Balatinácz Éva tanárnő a kiemelkedő osztályfőnöki és versenyfelkészítő tevékeny-
sége mellett elkötelezett iskolája működése és fejlesztése iránt. A hosszú évek versenyeredményei 
mellett az idei évben tanítványai a következő országos eredményeket érték el: 

László Rebeka 11. C
Szép Magyar Beszéd - gimnazisták  

versenye
Anyanyelvápolók  

Szövetsége - különdíj

Káplár Marcell 8. C
Szép Magyar Beszéd - általános  

iskolások versenye
Kazinczy jelvény  
- bronz fokozat

Balog Lóránd,  
Dékány Barnabás, 
Jankovits András, 

Vass Gábor

12.B
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny  

országos döntő
2. helyezés
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Lehőcz	Mária tanárnő a kiemelkedő osztályfőnöki és versenyfelkészítő 
tevékenysége mellett elkötelezett iskolája működése és fejlesztése iránt. 
Hosszú éveken át folytatott versenyfelkészítő tevékenységét sok kiemel-
kedő eredmény igazolta. Az idei évben tanítványai a következő országos 
eredményeket érték el: 

Balog Lóránd,  
Dékány Barnabás, 
Jankovits András, 
Schlepp Krisztián

12.B
Bolyai Matematika Csapatverseny 

országos döntő
1. helyezés

Balog Lóránd

Schlepp Krisztián
12.B Fizika OKTV országos döntő

4. helyezés

6. helyezés

Schäffer Bálint 10.D
Mikola Sándor fizikaverseny országos 

döntő
5. helyezés

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium* 
(a tanulók összesített eredményei alapján) 

*közösen több felkészítőtanárral

Zrínyi Ilona Matematika 
verseny

A Dél-dunántúli régió-
ban a négyosztályos 
gimnáziumi kategóri-
ában elnyerte az érte 

járó kupát
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A	ballagási	ünnepélyen	a	kiemelkedő	tanulmá-
nyi	és	sporteredményeket	elért,	valamint	kiemel-
kedő	 művészeti	 és	 közösségi	 tevékenységet	
végzett	 12.	 évfolyamos	 tanulókat	 jutalmaztuk	 
a	Janus-díj,	az	Aranykoszorús	 jelvények	és	az	
elismerő	oklevelek	átadásával.

Papp Júlia Eszter 12.A osztályos tanuló a Magyar nyelv OKTV 1. helyezé-
sért, történelem és angol nyelv tantárgyakból elért kiemelkedő országos 
versenyeredményeiért, négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munká-
jáért és énekkari tevékenységéért, valamint példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért kapta a Janus-díjat.

Balog Lóránd 12.B osztályos tanuló a fizika, matematika és informatika 
OKTV döntőjében elért eredményeiért, a matematika, fizika és magyar 
nyelv tantárgyakból elért kiemelkedő országos versenyeredményeiért, 
példamutató magatartásáért és szorgalmáért, valamint négy éven át tar-
tó kitűnő tanulmányi eredményéért részesült az elismerésben.

Dékány Barnabás 12.B osztályos tanuló a matematika OKTV döntőjében 
elért eredményéért, a matematikaversenyeken elért kiemelkedő országos 
és nemzetközi versenyeredményeiért, magyar nyelv tantárgyból elért or-
szágos eredményéért és négy éven át tartó énekkari munkájáért kapta a 
kitüntetést.

Janus-díj
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Jankovits András 12. B osztályos tanuló a matematika, irodalom, törté-
nelem, magyar nyelv és komolyzenei versenyeken elért országos ered-
ményeiért, négy éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért és 
kórustagságáért vehette át a díjat.

Schlepp Krisztián 12. B osztályos tanuló a fizika és matematika OKTV 
döntőjében elért eredményeiért, matematika, fizika és informatika tan-
tárgyakból elért kiemelkedő versenyeredményeiért és példamutató maga-
tartásáért részesült Janus-díjban.

Vass Gábor 12. B osztályos tanulót négy éven át tartó kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, a kémia 
és magyar nyelv tantárgyakból elért országos versenyeredményeiért és 
a matematikaversenyeken elért kiemelkedő eredményeiért jutalmaztuk 
Janus-díjjal.

Torjay	Benedek 12. C osztályos tanuló a történelem OKTV döntőjében elért 
eredményéért, a történelemversenyeken elért kiemelkedő országos ered-
ményeiért, hat éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példa-
mutató szorgalmáért és magatartásért kapta az elismerést.
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Aranykoszorús	Janus-jelvényben	részesült

A 12. A osztályból

Lang Brigitta a történelemversenyeken elért eredményeiért, az énekkarban és a néptánccsoport-
ban végzett négy éves művészeti tevékenységéért, négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi mun-
kájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért kapta a jelvényt.

Pintér Boglárka Rebekát a Glasperlenspiel német nyelvi irodalmi és kultúrtörténeti verseny dön-
tőjében elért kiemelkedő eredményeiért, négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkájáért,  
a közösségért végzett tevékenységéért és szorgalmáért díjaztuk.

Balogh Petra a történelemversenyeken elért eredményeiért, négy éven át tartó kiemelkedő tanul-
mányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért részesült elismerésben.

Tukora Pétert négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkájáért, a történelem- és komolyzenei 
versenyeken elért országos eredményeiért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért jutalmaz-
tuk.

Szabó Ákos négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkájáért és példamutató szorgalmáért 
kapott Aranykoszorús jelvényt.

A 12. B osztályból

Popovic Lena négy éven át kitűnő tanulmányi munkájával, példamutató magatartásával, szorgal-
mával és kiemelkedő Helikoni művészeti eredményével érdemelte ki a díjat.

Popovic Luka négy éven át tartó kitűnő tanulmányi munkáját, példamutató magatartását és szor-
galmát, valamint kiemelkedő Helikoni zenei eredményét jutalmaztuk a jelvénnyel.

Benda Matteo Giuseppe példamutató iskolai szintű közösségi munkájáért, négy éven át tartó ének-
kari és hangszeres zenei tevékenységéért vehette át a jelvényt.

A 12. C osztályból

Gibicz Laura hat éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkájáért, történelem- és sportversenyeken 
elért eredményeiért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért, valamint az osztályközösségért 
végzett tevékenységéért volt jogosult a díjra.

Murányi Éva az angol nyelvi versenyeken elért országos eredményeiért, példamutató magatartásá-
ért és az osztályközösségért végzett munkájáért kapta meg a jelvényt.

Guth Máté a Diákönkormányzatban végzett több éves iskolai szintű közösségi tevékenységével és 
szervező munkájával érdemelte ki az Aranykoszorús Janus-jelvényt.

Horváth	Ákost a Diákönkormányzatban végzett több éves iskolai szintű közösségi tevékenységéért 
és szervező munkájáért jutalmaztuk.
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A 12. D osztályból

Parag Csenge hat éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és 
az osztályközösségért végzett munkájáért részesült az elismerésben.

Vukman Dominikát hat éven át tartó kitűnő és jeles tanulmányi eredményéért, a kórusban végzett 
munkájáért és példamutató magatartásáért díjaztuk.

Raffay Sára hat éven át kitűnő és jeles tanulmányi munkájáért, az iskolaújság szerkesztéséért, a 
francia nyelv és irodalom versenyeken elért eredményeiért és szépirodalmi sikereiért volt jogosult 
a díjra.

Friesz Márton hat éven át kitűnő és jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, 
angol nyelvi versenyeredményéért és iskolánk szellemiségének méltó képviseletéért vehette át a 
jelvényt.

Prokop Bianka hat éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munkájával, példás magatartásával és 
szorgalmával, az iskolai kórusban, a népdalegyüttesben és a tánccsoportban nyújtott művészeti 
teljesítményével érdemelte ki a díjat.

Vámosi Tamara hat éven át tartó jó tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért és szorgalmá-
ért, az iskolai kórusban, a népdalegyüttesben és a tánccsoportban nyújtott művészeti teljesítmé-
nyéért kapott Aranykoszorús Janus-jelvényt.

Elismerő	oklevélben	és	könyvjutalomban	részesültek	 
kiemelkedő	tanulmányi	és	versenyeredményekkel	rendelkező,	lelkiismeretes	kulturális	 
és	közösségi	munkát	végző	tanulóink.

A 12. B osztályból 

Jankó Júlia 

Márton István

Réger Dallos Dominik

A 12. C osztályból

Éliás Ágnes

Kóta Léna

Pálfi Nadin Virág

Schelb Arnold

Várkonyi Gergő
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Elismerő oklevéllel jutalmaztuk a ballagó diákok közül a jó tanulmányi eredményt és versenyered-
ményeket elérő, vagy kiemelkedő kulturális tevékenységet és közösségi munkát végző tanulókat. 

Elismerő	oklevélben	részesült
a 12. A osztályból

Balla Mirella

Dolmány Alexandra

Erdősi Luca

Füzesi Dorina

Hegedüs Vivien

Kóbor Zsófia

Mészáros Dorottya

Nagy Júlia

Orbán Szolanzs Filippa

Simon Soma Csaba

Takács Júlia

Vajda Nóra Anna

Varga Maxim

a 12. B osztályból

Dusnoki Csongor

Illés Gergő

Juhász Dániel

Gebhardt Bálint

Kálmán Inez

Lehőcz Ábel

Rákóczy Zsombor

Rőhringer Zoltán

Szénássy Márton

Vukmann Viktória

a 12. C osztályból

Auth Bálint

Baranyai Artúr

Kerekes Roland

Kiss Zsófia

Maric Viktor

Matók Anna

a 12. D osztályból

Freund Kitti

Hevesi Klaudia

Schillinger Tamara

Schmidt Brúnó

Vörös-Bene Virág

Jutalmazás a tanév végén
2019. június 19-én a tanévzáró ünnepélyen Ritter Attila igazgató úr átadta az Aranykoszorús és Kis-
koszorús Janus jelvény kitüntetéseket.

„Aranykoszorús	Janus	jelvény”	kitüntetésben	részesült

Kis-Bogdán Kolos (10.B) jeles és jó tanulmányi eredményéért, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyen elért  II. díjáért, matematika- és fizikaversenyeken való  sikeres szereplé-
seiért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért.

Rendes Botond (10.B) kitűnő tanulmányi munkájáért, a matematika- és fizikaversenyeken elért  
eredményeiért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért
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Trombitás Karolina (10.C) kitűnő tanulmányi munkájáért, példás szorgalmáért, az osztályközössé-
gért végzett munkájáért, a matematika és a sport terén elért kiváló versenyeredményeiért.

Schäffer Bálint (10.D) kiemelkedő országos fizika, matematika és számítástechnikai versenyered-
ményeiért.

Szita Gergely (10.D) kitűnő tanulmányi eredményéért, kiemelkedő földrajz és matematika verse-
nyeredményeiért.

László Rebeka (11.C) jeles tanulmányi eredményéért, magyar nyelv és irodalom tantárgyból elért 
kiemelkedő versenyeredményeiért, művészeti tevékenységéért, az iskola kulturális életében végzett 
kiemelkedő munkájáért.

Tombory Liza (11.C) kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, szorgalmáért, francia 
nyelvből elért kiemelkedő versenyeredményéért.

Hangay	Laura	(11.D)	angol nyelvi versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért.

„Kiskoszorús	Janus	jelvény”	kitüntetésben	részesült

Borza Csenge Fanni (8.C) Két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért.

Machlik Borbála (8.C) két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért és történelem versenyeken elért 
eredményeiért.

Molnár Boglárka (8.C) két éven át jeles tanulmányi eredményéért, példamutató közösségi és ének-
kari tevékenységért, a Szellemi Diákolimpiákon elért versenyeredményeiért.

Böhm	Hanna	(8.D) két éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, kiemelkedő versenyeredményeiért és művészeti tevékenységéért.

Koczkás Árpád (8.D) jeles és kitűnő tanulmányi eredményéért, matematikából és fizikából elért 
országos versenyeredményeiért.

Marton Dorina Csenge (8.D) két éven át kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartá-
sáért, szorgalmáért, az osztályközösségért végzett munkájáért, tanulmányi versenyeken elért ered-
ményeiért.

Polgár Antónia (8.D) két éven át jeles tanulmányi eredményéért, kiemelkedő országos versenyered-
ményeiért, az osztályközösségért végzett munkájáért, művészeti tevékenységéért.
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JanusMeter
A	JanusMeter	fejlesztéséről	és	az	innovációs	sikerekről	Dlusztus	Péter	tanár	úr	ad	beszámolót.

A 2018/2019. tanév egyik újdonsága volt iskolánkban, hogy beindítottunk egy 3D és innováció szakkört. 
Az első szakkörökön Kis-Bogdán Kolos 10. B osztályos tanuló vett részt, aki már régóta komoly ér-
deklődést mutatott a műszaki dolgok iránt, és többször is elkápráztatott már technikai vívmányaival.

A szakkört nem a hagyományos módon képzeltem, hanem projektalapúvá akartam tenni. Ehhez 
adott nekünk kiváló lehetőséget a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, 
amelynek díjazása is igen vonzóvá tette számunkra a részvételt. Mivel a verseny kiírása szerint egy 
vagy két fővel lehet részt venni, így csatlakozott hozzánk Hegedüs János szintén 10. B osztályos 
tanuló. Kolos ötlete nyomán egy univerzális digitális mérőrendszer elkészítésével pályáztunk a no-
vemberi végi határidőig. 

Mérőműszerünk elnevezését multifunkcionalitásából adódóan egyrészt Janusra, a kétarcú istenre, 
másrészt Janus Pannoniusra, az egykori pécsi püspökre, költőre, iskolánk névadójára emlékezve 
adtuk. Így született meg a JanusMeter.

Célunk egy oktatást segítő komplex mérőműszer (rendszer) kialakítása volt, elsősorban fizika, ké-
mia, biológia és egészségtan órákhoz. A termék előállításához és használatához elengedhetetle-
nek a megfelelő matematikai és informatikai ismeretek. A műszer segítségével a tanórán végzett 
kísérletek szemléletesebbek, gyorsabbak és pontosabbak. Továbbá az egészségügyi mérőeszköz 
használata előtérbe helyezheti az egészséges életmódra való nevelést, és annak fontosságát.  
A JanusMeter egy univerzális digitális mérőrendszer természettudományos órákhoz. A mérésekhez 
szenzorokat használunk. A mérőegységek a különféle mért adatokat WiFi-n keresztül továbbítják 
egy vezérlőhöz, ami továbbítja a megkapott értékeket a számítógép és a diákok okostelefonjai felé. 
A számítógépen futó saját fejlesztésű megjelenítő program pedig MQTT-n (mqtt.org) keresztül kom-
munikál a vezérlővel, ami kapcsolatban van az összes eszközzel. A program a mért adatokat kiírja 
és grafikonon ábrázolja. Minden mérőegységben van egy WeMos D1 Mini (wemos.cc) mikrovezérlő, 
ami kiolvassa az érzékelő adatát, majd feldolgozza és elküldi a vezérlőnek WiFi-n keresztül. A kom-
munikáció történhet az iskolai hálózaton keresztül, vagy közvetlenül a vezérlővel. A mérőegységek 
lítiumos akkumulátorral üzemelnek, és saját fejlesztésű program fut rajtuk. A mérőeszköz dobozai 
saját tervezésűek, 3D nyomtató segítségével készültek (goo.gl/jKcRV5). A mérőműszerek kalibrálá-
sát is saját magunk végeztük.

A számítógépen és okoseszközökön megjelenő felület grafikájára is nagy hangsúlyt fektettünk. 
A platform kellően felhasználóbarát, így mindenki számára könnyen kiismerhető, és alkalmazható.  

Miért innovatív?
Univerzális,	 több	 tudományterülethez,	 tantárgyhoz	 (fizika,	 kémia,	 biológia,	 egészségtan)	 hasz-
nálható	Smart	mérőrendszer.

 • Komplexitásából adódóan is innovatív, mert a jelenlegi piacon nem található ilyen összetett  
  méréseket végző oktatási eszköz. 
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 • A mérőműszereink, a piacon kapható mérőműszerekhez képest hasonló pontossággal,  
  de sokkal kedvezőbb árral bírnak, továbbá nagy részük saját fejlesztésű. 

 • A méréseket valós időben ki lehet írni akár digitális táblára is.

 • A felhasználók okoseszközeiken is nyomon követhetik a méréseket.

 • A mért adatokkal valós időben lehet számításokat végezni, és utólag is feldolgozható  
  különböző programokkal is.

 • Használata mindenki számára könnyen elsajátítható, a kezelőfelület egyszerűségéből kifolyóan.

 • Bővíthető keretrendszer!!! Új mérőegységgel egyszerűen és gyorsan bővíthető a rendszer  
  moduláris felépítése miatt. A felhasználó tantárgyak listája bővíthető, teljesen innovatív,  
  mivel a rendszer lehetőséget biztosít a folyamatos fejlesztésre.

 • A janusmeter.hu oldalon megtalálhatóak a forráskódok, valamint sok hasznos információ  
  a projektről, így mindenki számára elérhetővé vált (“open source”).

 • Előállítása iskolák vagy bárki számára megoldható. 

Mérőegységek:	
 • Hőmérő: pontos, digitális hőmérő nagy mérési tartománnyal

 • Erőmérő: erők mérése digitálisan, rugós erőmérőhöz hasonló

 • Stopperóra: az idő pontos mérése különböző indítási és megállítási módokkal

 • Áramerősség- és feszültségmérő: áramerősség és feszültség mérése digitálisan

 • pH mérő: oldatok, folyadékok pH értékének mérése digitálisan

 • Vércukorszintmérő

 • Pulzoximeter: pulzus és véroxigén szint mérése

 • Bőrellenállás-mérő

 • Testhelyzetfigyelő

A versenyen 112 pályázat vett részt (16 db határon túli magyar fiataloktól). Ezek közül a 22 fős zsűri 
(akadémikusok, professzorok, egyetemi tanárok, gazdasági szakemberek) 74 pályázatot fogadott 
el. Minden továbbjutó pályázat mellé kirendeltek 2 tagot a zsűriből, akikhez konzultációra kellett 
menniük. A mi pályázatunk mellé Dr. Forstner Bertalant (BME VIK dékán-helyettes) és Sipos Imrét 
(miniszteri biztos, Emberi Erőforrások Minisztériuma, EKE OFI főigazgató) rendelték. 2019 tavaszán 
mindkét zsűritagot kétszer személyesen látogattunk meg a fővárosban, akik hasznos tanácsaikkal 
és észrevételeikkel segítették a munkánkat. A JanusMeter teljes dokumentációját április 1-ig kellett 
elküldenünk, melyet minden zsűritag megkapott és átolvasott. A döntőt 2019. április 24-26. között 
tartották a BME-n, ahol a fiúknak 5 perces prezentációt kellett tartaniuk.

A zsűri roppant nagyra értékelte a munkánkat és a JanusMetert, hiszen II. díjban részesítette, ami 
rengeteg díjjal és különdíjjal járt együtt, így a fiúk együttesen nyertek 12 x 20.000 Ft-os ösztöndíjat 
(a díjat az Egis Gyógyszertár Zrt. ajánlotta fel) A díjazott diákok közül Hegedüs János volt a legfiata-
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labb, így ő megkapta Vodafone Magyarország Alapítvány 150.000 Ft-os junior ösztöndíját is. Ezeken 
felül a két fiú (Kis-Bogdán Kolos és Hegedüs János) bekerült a Magyar Fiatal Tudósok (MAFITUD) 
országos jegyzékébe, valamint 30 többlet pontot szereztek a felsőoktatási felvételi eljárásukhoz.  
Jómagamat tanári különdíjban részesítettek, amelynek összege egyszeri 100.000 Ft ösztöndíj. A díja-
kat Dr. Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárjától vettük át Budapesten 
az Ericcson székházban, ahol kétnapos kiállításon mutattuk be a JanusMetert május 29-én és 30-án.  
A termékünket ismertetjük az érdeklődőknek a Kutatók Éjszakáján 2019. szeptember 27-én az  
Ericsson székházban.

 
Végezetül álljon itt egy idézet iskolánk névadójától, mellyel a JanusMeter dokumentációját is zártuk:

 Hegedüs János 10.B, Dlusztus Péter tanár úr 
és Kis-Bogdán Kolos 10.B

 JanusMeter rendszerábra 

“Jó tallért sohasem vertek még fénytelen ércből, 
ahhoz tiszta ezüst kell vagy a sárga arany.”

Janus Pannonius
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

Tantárgy Név Osztály Helyezés Felkészítő	tanár

Angol nyelv I. 
kategória

Hangay Laura 11. D 16. Szabóné Vágó Kinga

Második fordulóba jutott:

Friesz Márton 12. D  Scherdán Zsuzsanna

Murányi Éva 12. C  Scherdán Zsuzsanna

Papp Júlia 12. A  Darázs Ágnes

Biológia II. kategória

Második fordulóba jutott:

Popovic Luka 12. B  Kulcsár László

Szabó Ákos 12. A  Kulcsár László

Tukora Péter 12. A  Kulcsár László

Várkonyi Gergő 12. C  Kulcsár László

Vukman Dominika 12. D  Kulcsár László

Fizika I. kategória
Balog Lóránd 12. B 4.

Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné
Schlepp Krisztián 12. B 6.

Francia nyelv I. 
kategória

Tombory Liza 11. C 14. Sonzogniné Papp Katinka

Második fordulóba jutott:

Raffay Sára 12. D  Sonzogniné Papp Katinka

Informatika I. 
kategória Balog Lóránd 12. B 48. Ódor Péter

Kémia I. kategória
Második fordulóba jutott:

Vass Gábor 12. D  Dr. Csóka Balázs, Vargáné Bertók Zita

Magyar irodalom
Második fordulóba jutott:

Raffay Sára 12. D  Radics Ágnes

Matematika II. 
kategória

Balog Lóránd 12. B 15. Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné

Dékány Barnabás 12. B 22. Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné

Schlepp Krisztián 12. B 33. Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné

Második fordulóba jutott:

Jankovits András 12. B  Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné

Szőke Máté 11. B  Lányi Veronika, Dombi Anna

Vass Gábor 12. B  Lehőcz Mária, Meiszterics Zoltánné

Német nyelv I. 
kategória Szabó Tamara 11. A 10. Mohari Mónika

Történelem
Második fordulóba jutott:

Jankovits András 12. B  Herner Mihály

A	2018/19.	tanévben	elért	kiemelkedő	versenyeredmények	hosszú	sorát	az	OKTV	helyezései	kez-
dik,	amelyet	a	tanulmányi,	művészeti	és	sportversenyek	eredményei	követnek	tantárgyak	szerint	
rendezve.

Versenyeredmények
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Dráma Tanulmányi 
Verseny

Steenhuis Raul 10. C 10. Kádár Edit, 
Dr. Pálfiné Huszár Nóra

Arany János Irodalmi Verseny
Benedek Anna 10. A     41. Kádár Edit
Szép Magyar Beszéd

Káplár Marcell 8. C Kazinczy jelvény - 
bronz fokozat Dr. Almásiné Balatinácz 

Éva
László Rebeka 11. C Anyanyelvápolók 

Szövetsége - különdíj
Országos Lotz János Szövegértési 
és Helyesírási Verseny
Polgár Antónia 8. D 14. Gilincsek Tímea
Aegon - Irodalom Másképp
Jankovits András 12. B országos döntőbe 

jutottak
Dr. Almásiné Balatinácz 

ÉvaLehőcz Ábel 12. B
Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny (OKTV)
Második fordulóba jutott
Raffay Sára  12.D      Radics Ágnes
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Kálmán Inez 12. B

5.

Dr. Almásiné Balatinácz 
Éva

Jankó Júlia 12. B
Papp Júlia 12. A
Balogh Petra 12. A
Balogh Lóránd 12. B

2.
Dékány Barnabás 12. B
Jankovits András 12. B
Vass Gábor 12. B
Az ember tragédiája - 
szpotverseny - videófilm
Dallmann Márk 11. B

Közönségdíj Dr. Almásiné Balatinácz 
Éva

Harsányi Gréta 11. B
Benics Márk 11. B
Hováth Dániel 11. B
Kárpát-medencei Baka István  
vers-, énekelt vers- és próza-
mondóverseny - középiskolás 
kategória
László Rebeka 11. C     1. Gilincsek Tímea
Csorba Győző Regionális 
Versmondó Verseny
László Rebeka 11. C     2. Gilincsek Tímea
Bendegúz Nyelvész Verseny
Marton Dorina 8. D  7.    Gilincsek Tímea
Lélektől-lélekig Siklósi Irodalmi 
Gyermekfesztivál
Szép Hanna 9. D arany minősítés
"Az én Pannóniám" Kárpát-
medencei Vers- és prózamondó 
Verseny

Szép Hanna 9. D     ezüst minősítés Szépné Rappál Tímea 
(édesanya)

László Rebeka 11. C     arany minősítés Gilincsek Tímea
Implom József Helyesírási Verseny

Oláh Barbara Mónika 11. B  7.    Dr. Almásiné Balatinácz 
Éva
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TÖRTÉNELEM
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Dráma Tanulmányi 
Verseny

Második fordulóba jutott

Jankovits András 12.B Herner Mihály

Kosáry Domokos Országos 
Történelemverseny

Drávai Szilveszter 8. C     12. Herner Mihály

Bodor Bence 9. B     14. Lőrincz-Götzer Zsófia

Machlik Borbála 8. C     17. Herner Mihály

Gloria Victis Történelemverseny - 
szóbeli döntő

Jankó Júlia 12. B

6. Herner MihályJankovits András 12. B

Kálmán Inez 12. B

Balogh Petra 12. A

10. Perger AttilaLang Brigitta 12. A

Papp Júlia 12. A

Gloria Victis Történelemverseny - 
középdöntő

Balázs Anna 11. D

12. Herner MihályGyőrfi Sarolta 11. D

Hangay Laura 11. D

Cultura Nostra Kárpát-medencei 
Történelemi Vetélkedő

Pongrácz Dávid 10. C     

17. Valusek AndreaDorn Anna 10. C     

Fazekas Bálint 10. C     

Ránki György Regionális 
Történelemverseny

Hollósi Beatrix 11. D    4.  Herner Mihály

Vass Máté 11. B    6.  Herner Mihály

Országos Általános iskolai 
Tanulmányi Verseny (OÁTV)

Drávai Szilveszter 8. C  1.    Herner Mihály

Kardos Gergő 8. C  3.    Herner Mihály

Belső Szabolcs 8. C  7.    Herner Mihály

Savaria Történelem Verseny

Pongrácz Dávid 10. C  2.    Valusek Andrea

Pusztai Patrik 10. D  5.    Herner Mihály

Dorn Anna 10. C  10.    Valusek Andrea

Városi Történelemverseny

Marton Dorina 8. D
 
2.
 

   

Lőrincz-Götzer ZsófiaPolgár Antónia 8. D    

Eilingsfeld Zsófia 8. D    
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ANGOL NYELV
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV) Angol 
nyelv

Hangay Laura 11. D     16. Szabóné Vágó Kinga

Második fordulóba jutott

Friesz Márton 12. D      Scherdán Zsuzsanna

Murányi Éva 12. C      Scherdán Zsuzsanna

Hangay Laura 11. D      Szabóné Vágó Kinga

Papp Júlia 12. A      Darázs Ágnes

Barcsi Országos Angol nyelvi 
Tanulmányi Verseny

Somogyvári Soma 9. C     18.

Juvenes Translatores Fordító 
Verseny

Dobra Viktória 11. A     Elismerő oklevél Herner Mihály

English Language Competition 
(ELC)

Fazekas Bálint 10. C     4. Molnár Eszter

Fazekas Rebeka 8. D     3. Molnár Eszter

Országos Általános Iskolai 
Tanulmányi Verseny (OÁTV) Angol 
nyelv

Doma Panna 7. C  8.    Molnár Eszter

Pollák Dániel 7. C  11.    Molnár Eszter

Schäffer Donát 7. C  12.    Molnár Eszter

Kovacsik András 8. D  5.    Molnár Eszter

Drávai Szilveszter 8. C  6.    Molnár Eszter

Megyei Angol Nyelvű 
Szavalóverseny

Nemeskéri Dóra 11. C  2.    Szabóné Vágó Kinga
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NÉMET NYELV
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV) 
Német nyelv I. kategória

Szabó Tamara 11. A     10. Mohari Mónika

Juvenes Translatores Fordító 
Verseny

Balázs Anna 11. D Elismerő oklevél Szalainé Wéber Mária

Glasperlenspiel - német nyelvű 
verseny

Pintér Boglárka 12.A     2. Kádár Edit

Lévai Blanka 7. D     23. Bacskay Beáta

Kosztolányi Nóra 9. D     14. Vörösné Keller Henrietta

Polgár Antónia 8. D     16. Szalainé Wéber Mária

Spiel und Gewinn

Hajnal Benedek 9. C

8. Bacskay BeátaUjvári Zsombor 9. C

Tóth Gergő 9. C

Löwenzahn Német Nyelvi Verseny

Nichter Noémi 11. A     5. Pfeiffer Enikő

Nyelvtudással az Egységes 
Európáért Alapítvány Országos 
Nyelvi Versenye (B2)

Rasztik Noémi 11. A     9. Mohari Mónika

Nyelvtudással az Egységes 
Európáért Alapítvány Országos 
Nyelvi Versenye (C1)

Németh Noémi Blanka 11. A     5. Mohari Mónika

Országos Általános Iskolai 
Tanulmányi Verseny (OÁTV)

Káplár Marcell 8. C megyei döntőbe 
jutottak

Szalainé Wéber Mária

Mehring Fruzsina 8. C Szalainé Wéber Mária
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FRANCIA NYELV
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV) 
Francia nyelv I. kategória

Tombory Liza 11. C     14. Sonzogniné Papp Katinka

Második fordulóba jutott

Raffay Sára 12.D      Sonzogniné Papp Katinka

Juvenes Translatores Fordító 
Verseny

Tombory Liza 11. C Elismerő oklevél Sonzogniné Papp Katinka

Aranytoll Francia Verseny 
(Concours de la Plume d'or)

Tombory Liza 11. C 1.     Sonzogniné Papp Katinka

Tombory Liza 11.C a nemzetközi összesítésben 53. helyezést ért el!

Raffay Sára 12. D 8.     Sonzogniné Papp Katinka

Reginolási Újlatin/Latin és Orosz 
nyelvi Kiejtési Verseny

Vámosi Tamara 12. D    4.  Sonzogniné Papp Katinka

Csorbai András 11. B    7.  Gergály Anikó
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MATEMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV)

Balog Lóránd 12. B     15. Meiszterics Zoltánné

Dékány Barnabás 12. B     22. Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Schlepp Krisztián 12. B     33. Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Második fordulóba jutott

Jankovits András 12. B      Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Szőke Máté 12. B      Lányi Vera, Dombi Anna

Vass Gábor 12. B      Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Arany Dániel Matematikaverseny

Takács Tamás 9. B     11. Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Metzger Ábris 9. B     12. Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Holczer Ákos 9. B     13. Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Drávecz Boróka 9. C     15. Lányi Vera

Rendes Botond 10. B     14. Lehőcz Mária, 
Dlusztus Péter

Schäffer Bálint 10. D     14. Lányi Vera

Trombitás Karolina 10. C     2. Lányi Vera

Nemzetközi Kenguru 
Matematikaverseny

Dékány Barnabás 12. B     1. Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Duli Bálint 10. D     8. Lányi Vera

Holczer Ákos 9. B     8. Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Schäffer Donát 7. C     11. Lányi Vera

Trombitás Karolina 10. C     12. Lányi Vera

Varga Tamás Matematikaverseny

Schäffer Donát 7. C     7. Lányi Vera

Koczkás Árpád 8. D     13. Misnics Ildikó

Böhm Hanna 8. D     27. Misnics Ildikó

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Dékány Barnabás 12. B  1.   6. Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Schlepp Krisztián 12. B  2.    Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Vass Gábor 12. B  8.    Lehőcz Mária, 
Meiszterics Zoltánné

Gácsi Zalán 10.B  1.   24. Dlusztus Péter, 
Lehőcz Mária
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MATEMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Trombitás Karolina 10.C  2.    Lányi Vera

Bali Benjámin 10.D  3.    Lányi Vera

Szita Gergely 10.D  4.    Lányi Vera

Kresz Ádám 10.B  6.    Dlusztus Péter, 
Lehőcz Mária

Holczer Ákos 9.B  1.   11. Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Kempf Alex 9.B  2.    Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Müller Péter 9.B  6.    Dombi Anna, 
Meiszterics Zoltánné

Böhm Hanna 8.D  3.    Misnics Ildikó

Polgár Antónia 8.D  8.    Misnics Ildikó

Schäffer Donát 7.C  3.    Lányi Vera

Kresz Tamás 7.C  4.    Lányi Vera

Ramháb Ádám 7.C  5.    Lányi Vera

Papp Miklós 7.C  7.    Lányi Vera

Szőke Máté 11.B  7.    Lányi Vera, Dombi Anna

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
7. évf. - csapat 1.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
9. évf. - csapat 1.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
10. évf. - csapat 1.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
12. évf. - csapat 1.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
8. évf. - csapat 2.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
11. évf. - csapat 2.

Zrínyi Ilona Matematika Verseny - 
iskolai összesítő - gimnáziumok 1.

A Dél-dunántúli régióban a Legeredményesebb Hatosztályos Gimnázium és a Legeredményesebb 
Négyosztályos Gimnázium vándorserlegek

Dürer Matematika Verseny - 
csapat

Jankovits András 12. B
3. Lehőcz Mária, Meiszterics 

ZoltánnéDékány Barnabás 12. B

Regionális Matematika Verseny

Birghoffer Máté 8. C    5.  Sandó Eszter

Bolyai Matematika 
Csapatverseny

Jauck Viktória 10. B

2. Lehőcz Mária, Dlusztus 
Péter

Kresz Ádám 10. B

Minorics Nóra 10. B

Szabó Bence 10. B
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MATEMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Bolyai Matematika 
Csapatverseny

Duli Bálint 10. D

1. 3. Lányi Vera
Schäffer Bálint 10. D

Csuka Csenge 10. D

Szita Gergely 10. D

Balog Lóránd 12. B

2. 1. Lehőcz Mária, Meiszterics 
Zoltánné

Dékány Barnabás 12. B

Jankovits András 12. B

Schlepp Krisztián 12. B

Holczer Ákos 9. B

2. Dombi Anna, Meiszterics 
Zoltánné

Kempf Alex 9. B

Metzger Ábris 9. B

Takács Tamás 9. B

Gácsi Zalán 10. B

5. Lehőcz Mária, Dlusztus 
Péter

Kis-Bogdán Kolos 10. B

Kovács Réka 10. B

Rendes Botond 10. B

Böhm Hanna 8. D

1. 14. Misnics Ildikó
Drávai Szilveszter 8. C

Filótás Tamás 8. D

Koczkás Árpád 8. D

Kispál Dániel 7. C

3. Lányi Vera
Bognár Ákos 7. D

Rankasz Ernő 7. C

Kresz Tamás 7. C

Mencigár Gábor 7. D

2. Lányi Vera
Schäffer Donát 7. C

Csóka Péter 7. C

Horváth Ákos 7. D

Horváth Zsófia 8. C

3. Misnics Ildikó
Molnár Boglárka 8. C

Káplár Marcell 8. C

Buzási Balázs 8. D

Polgár Antónia 8. D

2. Misnics Ildikó
Szabó Kamilla 8. D

Juhász Ádám 8. C

Szira János 8. C

Nemzetközi Magyar Matematika 
Verseny

Rendes Botond 10.B     dicséret Dlusztus Péter, Lehőcz 
Mária
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MATEMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Négy Megye Fejér Lipót 
Matematikaverseny

Szőke Máté 11. B    6.  Dombi Anna, Lányi Vera

Oláh Barbara Mónika 11. B    10.  Dombi Anna, Lányi Vera

Agócs Dániel 11. B    19.  Dombi Anna, Lányi Vera

Négy Megye Fejér Lipót 
Matematikaverseny - 11. évf. 
csapat

2.

Jankovits András 12. B    2.  Meiszterics Zoltánné, 
Lehőcz Mária

Schlepp Krisztián 12. B    5.  Meiszterics Zoltánné, 
Lehőcz Mária

Dékány Barnabás 12. B    6.  Meiszterics Zoltánné, 
Lehőcz Mária

Négy Megye Fejér Lipót 
Matematikaverseny - 12. évf. 
csapat

2.

MEDVE szabadtéri matematika 
verseny

Péntek Virág 7. D

Ezüst 
minősítés

Pálinkás Lili 7. D

Imrő Bianka 7. C

Murber Nóra 8. C

Machlik Borbála 8. C

Várnagy Hanga 8. C

Szücs Dominika Diána 8. D

Szieberth Gréta 8. D

Gyulai Lara Réka 8. D

Bőhm Hanna 8. D

Polgár Petra 8. D

Polgár Antónia 8. D

NAGYMEDVE szabadtéri 
matematika verseny

Kempf Alex 9. B

Arany 
minősítés

Takács Tamás 9. B

Metzger Ábris 9. B

Németh Barnabás 9. B

Süle Zalán 9. B

Oláh Gábor 9. B

Szőke Bálint 10. A

Dékány Anina 10. A

Varga Medárd 10. A
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MATEMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

JEGESMEDVE szabadtéri 
matematikaverseny

Dékány Barnabás 12. B
1. hely 
- arany 
fokozat

4.Jankovits András 12. B

Szénássy Márton 12. B

Szőke Máté 11. B
3. hely 
- arany 
fokozat

Oláh Barbara Mónika 11. B

Agócs Dániel 11. B

Kreatív MaTech Verseny

Kis-Bogdán Kolos 10. B
2. fordulóba 

jutott
Lehőcz Mária, Dlusztus 

PéterRendes Botond 10. B

Hegedüs János 10. B

Fejér Lipót Matematika Verseny

Szőke Máté 11. B  2.    Dombi Anna, Lányi Vera

Oláh Barbara Mónika 11. B  4.    Dombi Anna, Lányi Vera

Fejér Lipót Matematika Verseny - 
csapat - 11. évf. 2. Dombi Anna, Lányi Vera

Dékány Barnabás 12. B  1.    Meiszterics Zoltánné, 
Lehőcz Mária

Schlepp Krisztián 12. B  2.    Meiszterics Zoltánné, 
Lehőcz Mária

Jankovits András 12. B  5.    Meiszterics Zoltánné, 
Lehőcz Mária

Fejér Lipót Matematika Verseny - 
csapat - 12. évf. 1. Meiszterics Zoltánné, 

Lehőcz Mária

Fejér Lipót Matematika Verseny - 
csapat összesített 1.

Kalmár László Matematika 
Verseny

Böhm Hanna 8. D  2.    Misnics Ildikó

Filótás Tamás 8. D  3.    Misnics Ildikó

Koczkás Árpád 8. D  4.    Misnics Ildikó

Zipernowsky Matematika Kupa - 
emelt kategória

Holczer Ákos 9. B  1.    Meiszterics Zoltánné, 
Dombi Anna

Metzger Ábris 9. B  2.    Meiszterics Zoltánné, 
Dombi Anna

Takács Tamás 9. B  dicséret    Meiszterics Zoltánné, 
Dombi Anna

Holczer Ákos 9. B

1. (csapat)Metzger Ábris 9. B

Takács Tamás 9. B

Trombitás Karolina 10. C  1.    Lányi Vera

Schäffer Bálint 10. D  3.    Lányi Vera
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MATEMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Zipernowsky Matematika Kupa - 
emelt kategória

Trombitás Karolina 10. C

2. (csapat)Schäffer Bálint 10. D

Rendes Botond 10. D

Zipernowsky Matematika Kupa 
- emelt kategória - összesített 
csapat

1.

Zipernowsky Matematika Kupa - 
normál kategória

Benedek Anna 10. A  2.    Böhmné Nagy Hajnalka

Benedek Anna 10. A

2. (csapat)Wetzl Eliza 10. C

Steenhuis Raul 10. C

FIZIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV)  

Balog Lóránd 12. B 4. Lehőcz Mária,                                                             
Meiszterics Zoltánné

Schlepp Krisztián 12. B 6. Lehőcz Mária,                                                  
Meiszterics Zoltánné

Jedlik Ányos Fizikaverseny

Schäffer Donát 7. C     1. Lányi Vera

Öveges Fizikaverseny

Koczkás Árpád 8. D     3. Juhász László

Mikola Fizikaverseny

Schäffer Bálint 10. D     5. Lehőcz Mária

Szabó Bence 10. B     17. Lehőcz Mária

Országos Szilárd Leo Atomfizika 
Verseny

Schäffer Bálint 10. D     10. Lehőcz Mária

KÖMAL G-jelű fizika gyakorlatok

Kis-Bogdán Kolos 10. B     4-5. Lehőcz Mária

KÖMAL C-jelű fizika gyakorlatok

Jankovits András 12. B Lehőcz Mária,                                                             
Meiszterics Zoltánné

Dékány Barnabás 12. B Lehőcz Mária,                                                             
Meiszterics Zoltánné
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BIOLÓGIA - TERMÉSZETTUDOMÁNY
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV)

Második fordulóba jutott

Popovic Luka 12. B

Kulcsár László

Szabó Ákos 12. A

Tukora Péter 12. A

Várkonyi Gergő 12. C

Vukman Dominika 12. D

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi 
Verseny

Popovic Luka 12. B

7. Kulcsár LászlóPopovic Lena 12. B

Horváth Dániel Gáspár 11. B

Harsányi Gréta 11. B

8. Szépné Polgár NóraBalla Mirtill 12. A

Dudás Donát 12. A

Bolyai Természettudományos 
Csapatverseny

Gyüre Szabolcs 8. D

8.

Lányi Veronika,  
Szépné Polgár Nóra, 
Vargáné Bertók Zita, 

Lehőcz Róbert,  
Juhász László,  

Dr. Csóka Balázs

Papp János 8. D

Polgár Antónia 8. D

Polgár Petra 8. D

Jarjabka Johanna 8. C

4.
Kovács Veronika 8. C

Mehring Fruzsina 8. C

Szeberényi Fanni 8. C

Molnár Boglárka 8. C

3.
Juhász Ádám 8. C

Kardos Gergő 8. C

Kempl Emma 8. C

Lukács Máté 7. D

5.
Závodi Eszter 7. D

Kerényi Nóra 7. D

Kovács Janka 7. D

Bogos Boglárka 7. C

1. 2.
Csóka Péter 7. C

Imrő Bianka 7. C

Schäffer Donát 7. C

Fazekas Rebeka 8. D

1. 6.
Koczkás Árpád 8. D

Kovacsik András 8. D

Marton Dorina 8. D
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BIOLÓGIA - TERMÉSZETTUDOMÁNY
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Curie Alapítvány - "Lengyel 
Mezőkön" című pályázat 
keretében szervezett tanulmányi 
verseny

Csányi Eszter 9. C

3. Dr. Csóka BalázsSefcsik Kata 9. C

Schweitzer András 9. C

Hangay Bálint 9.C

országos döntőbe 
jutottak Dr. Csóka Balázs

Sefcsik Kata 9. C

Schweitzer András 9. C

Kovács Laura 9. C

Kővári Tíra 9. C

Nagy Liliána 11. D

Balázs Anna 11. D

Nemeskéri Dóra 11. C

Németh Noémi 11. A

Ujvári Zsombor 9. C

Herger Ádám 9. C

Deák Patrik 9. C

Götz Máté 11. C

Gyéresi Attila 11. C

Horváth Dániel 11. B

FÖLDRAJZ
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Lóczy Lajos Földrajz-Földtan 
Verseny

Szita Gergely 10. D     1. Szlovák-Baris Katinka

Kovács Réka 10. B     8. Szlovák Szabolcs

Csikós Hanna 9. D 2. fordulóba 
jutott

Szlovák-Baris Katinka, 
Szlovák Szabolcs

Baróti Adél 9. D 2. fordulóba 
jutott

Kovács Réka 10. B 2. fordulóba 
jutott

Csóka Anna 10. D 2. fordulóba 
jutott

Győri-Nagy Bence 10. D 2. fordulóba 
jutott

Perl Máté 10. D 2. fordulóba 
jutott
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KÉMIA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV)

Második fordulóba jutott

Vass Gábor 12. D Vargáné Bertók Zita,     
Dr. Csóka Balázs

Irinyi Kémiaverseny

Kardos Zsófia 9. D  6.

Vargáné Bertók Zita,  
Dr. Csóka Balázs,  

Dr. Kiss Ibolya

Metzger Ábris 9. B  2.   40.

Benedek Anna 10. A  4.

Dorn Anna 10. C  5.

Fazekas Bálint 10. C  3.

Curie Kémiaverseny - 7. évfolyam

Závodi Eszter 7. D   6.

Vargáné Bertók Zita,  
Dr. Csóka Balázs,  

Misnics Ildikó

Vámosi Liliána 7. D   12.

Kerényi Nóra 7. D   15.

Curie Kémiaverseny - 8. évfolyam

Koczkás Árpád 8. D   4.

Polgár Antónia 8. D   13.

Polgár Petra 8. D   15.

Marton Dorina 8. D   14.

Curie Kémiaverseny - 9. évfolyam

Deák Patrik 9. C 17.

Metzger Ábris 9. B 3.

Herger Ádám 9. C   14.

Bodor Bence 9. B   11.

Ujvári Zsombor 9. C   12.

Curie Kémiaverseny - 10. 
évfolyam

Fazekas Bálint 10. C   13.

Gyöngyi Benedek 10. C   11.

Dorn Anna 10. C   13.

Duli Bálint 10. D   20.

Bali Benjámin 10. D   18.

Curie Kémiaverseny - 11-12. 
évfolyam

Vass Gábor 12. B   3.  13.

Götz Máté 11. C   14.

Hevesy Kémiaverseny - 7-8. évf.

Schäffer Donát 7. C  3.
Dr. Kiss Ibolya, Dr. Boros 
Borbála, Dr. Csóka BalázsCsóka Péter 7. C  6.

Koczkás Árpád 8. D  4.
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INFORMATIKA
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Informatika OKTV - I. kategória

Balog Lóránd 12. B     48. Ódor Péter

LOGO Országos Számítástechnikai 
Tanulmányi Verseny - 4. kat.

Duli Bálint 10. D   1.  12. Sandó Eszter

Schäffer Bálint 10. D   2.  12. Sandó Eszter

Borbély András 10. C   3.   Sandó Eszter

LOGO Országos Számítástechnikai 
Tanulmányi Verseny - 3. kat.

Böhm Hanna 8. D   2.  36. Sandó Eszter

Várnagy Hanga 8. C   3.   Sandó Eszter

Halmos Adél 8. D   4.   Sandó Eszter

Gyüre Szabolcs 8. D   5.   Sandó Eszter
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ÉNEK-ZENE
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Éneklő Ifjúság

Leánykar

arany minősítés 
diplomával, 

elismerő oklevél-
madrigál

Kotáncziné Vajda Ildikó

Tiszán innen, Dunán túl - 
Népdaléneklési Verseny

Csokréta együttes

kiemelt arany 
minősítés ezüst minősítés

Kotáncziné Vajda Ildikó

Prokop Bianka 12. D

Vámosi Tamara 12. D

Vörös-Bene Virág 12. D

Boda Sára 8. C arany fokozat

Vörös-Bene Virág 12. D ezüst fokozat

Dévai Gitta 10. D ezüst fokozat

Polgár Antónia 8. D ezüst fokozat

Regionális Musical Verseny

Bogos Boglárka 7. C arany 
minősítés

Dékány Anina 10. A arany 
minősítés Kotáncziné Vajda Ildikó

Iskolai Népdaléneklési Verseny

Dévai Gitta 10.D

ARANY 
minősítés

Kotáncziné Vajda Ildikó

Győrfi Sarolta 11.D

Polgár Antónia 8.D

Vörös-Bene Virág 12.D

Miltényi Anna 7.C

EZÜST 
minősítés

Paizs Katinka 7.C

Spengler Kíra 7.C

Benedek Anna 10.A

Gyarmati Anna 9.B

Krebsz Nikolett 11.B

Fazekas Rebeka 8.D BRONZ 
minősítésKempf Alex 9.B
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ÉNEK-ZENE
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Éneklő Ifjúság

Leánykar

arany minősítés 
diplomával, 

elismerő oklevél-
madrigál

Kotáncziné Vajda Ildikó

Tiszán innen, Dunán túl - 
Népdaléneklési Verseny

Csokréta együttes

kiemelt arany 
minősítés ezüst minősítés

Kotáncziné Vajda Ildikó

Prokop Bianka 12. D

Vámosi Tamara 12. D

Vörös-Bene Virág 12. D

Boda Sára 8. C arany fokozat

Vörös-Bene Virág 12. D ezüst fokozat

Dévai Gitta 10. D ezüst fokozat

Polgár Antónia 8. D ezüst fokozat

Regionális Musical Verseny

Bogos Boglárka 7. C arany 
minősítés

Dékány Anina 10. A arany 
minősítés Kotáncziné Vajda Ildikó

Iskolai Népdaléneklési Verseny

Dévai Gitta 10.D

ARANY 
minősítés

Kotáncziné Vajda Ildikó

Győrfi Sarolta 11.D

Polgár Antónia 8.D

Vörös-Bene Virág 12.D

Miltényi Anna 7.C

EZÜST 
minősítés

Paizs Katinka 7.C

Spengler Kíra 7.C

Benedek Anna 10.A

Gyarmati Anna 9.B

Krebsz Nikolett 11.B

Fazekas Rebeka 8.D BRONZ 
minősítésKempf Alex 9.B
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Kézilabda Diákolimpia - megyei 
- lány

Bartók Evelin 9. D

3. Varga Csaba

Bartók Klaudia 9. C

Dobos Emese 11. A

Faragó Panna Ilona 9. A

Gyenis Zsanett 12. A

Jarjabka Johanna 8. C

Kálmán Inez 12. B

Kempl Sára 8. C

Oláh Barbara Mónika 11. B

Rudolf Adél Franciska 10. A

Ruszkai Sára 11. A

Sásdi Boglárka 10. A

Váradi Zsófia 9. A

Vukmann Viktória 12. B

Kézilabda Diákolimpia - megyei 
- fiú

Auth Bálint 12. C

3. Varga Csaba

Balogh Imre Koppány 11. C

Csuba Koppány 11. C

Dárdai Lajos 11. C

Gál Barnabás 11. D

Gyéresi Attila 11. C

Horváth Dániel Gáspár 11. B

Mecsei Marcell 11. B

Rádóczy Zénó 10. C

Szalai Marcell 11. B

Teplán Erik 11. C

Floorball Diákolimpia - országos 
elődöntő

Lipcsik Dávid 12. B

4. Szűcs Ibolya

Rákóczy Zsombor 12. B

Schlepp Krisztián 12. B

Szénássy Márton 12. B

Dékány Barnabás 12. B

Czakó Balázs 12. B

Megyei Floorball Diákolimpia - 
Lány csapat

Csikós Réka 11. D

2. Szűcs Ibolya

Keszeg Kata 11. D

Abay-Nemes Csenge 11. D

Füge Bori 11. D

Hollósi Beatrix 11. D

Hangay Laura 11. D
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Megyei Floorball Diákolimpia - Fiú 
csapat

Dohány Barnabás 11. D

4.

Szűcs Ibolya

Rumszauer Balázs 11. D

Máté Bálint Kristóf 11. D

Szentesi Márton 11. D

Gibicz Alexander 12. C

3.

Kerekes Roland 12. C 

Kovács Balázs 12. C

Torjay Benedek 12. C

Tulipán Máté 12. C

Várkonyi Gergő 12. C

Czakó Balázs 12. B

1.

Dákány Barnabás 12. B

Lipcsik Dávid 12. B

Rákóczy Zsombor 12. B

Schlepp Krisztián 12. B

Szénássy Márton 12. B

Tollaslabda Diákolimpia 
- megyei döntő -                                                                    
A és B kategória

Rankasz Ernő 7. C  1.    Varga Csaba

Trombitás Kornél 10. D  1.    Varga Csaba

Kis-Bogdán Kolos 10. B  3.    Varga Csaba

Drávai Szilveszter 8. C  3.    Varga Csaba

Wetzl Eliza 10. C  2.    Szücs Ibolya

Sefcsik Kata 9. C  3.    Jeki Andrea

Bogos Boglárka 7. C  1.    Szücs Ibolya

Szita Gergő 10. D  1.    Varga Csaba

Balogh Petra 12. A  1.    Jeki Andrea

Úszás Diákolimpia - megyei döntő 
- 100 m gyors

Spándli Dominik 8. D  1.    Varga Csaba

Úszás Diákolimpia - megyei döntő 
- 100 m hát

Spándli Dominik 8. D  1.    Varga Csaba

Úszás Diákolimpia - megyei döntő 
- 100 m gyors

N. Szabó Dominika 9. A  3.    Jeki Andrea

Úszás Diákolimpia - megyei döntő 
- 100 m mell

Simics Bettina 9. A  2.    Jeki Andrea
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Úszás Diákolimpia - megyei döntő 
- 4*50 m gyorsváltó

Simics Bettina 9. A

2. Jeki Andrea
Kerekí Krisztina 9. A

Karlovecz Kamilla 9. A

N. Szabó Dominika 9. A

Úszás Diákolimpia - megyei döntő 
- 4*50 m gyorsváltó

Faludi Laura 10. C

1.

Szücs Ibolya

Kovács Sophie 10. C Szücs Ibolya

Bolla Myrtill 10. C Szücs Ibolya

Pálinkás Petra 9. C Jeki Andrea

Kosárlabda B3*3 Diákolimpia

Auth Réka 9. D

3. Jeki Andrea
Rankasz Bora 9. D

Tóth Veronika 12. C

Kovács Blanka 11. A

KATOLIKUS	HITTAN
Helyezés

Felkészítő	tanár
Városi Megyei Területi Regionális Országos

Pécsi Egyházmegyei 
Hittanverseny

Murber Nóra 8. C

1.

Izsák Kálmán

Csóka Péter 7. C

Schaffer Donát 7. C

Pap Flóra 7. D

Böhm Hanna 8. D

2.
Halmos Adél 8. D

Szieberth Gréta 8. D

Fölker Gerda 8. D
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OKTV pályamunka  
Magyar nyelv

Papp	 Júlia	 Arany	 műveinek	 nyelvi	 kihívásai	 a	 21.	 század	 ifjú	 magyar	 beszélői	 és	 az	 „aranyos-
kodó	kortárs	költők”	számára	c.	pályamunkájában	a	mai	magyar	költők	olyan	verseit	vizsgálja,	
amelyek	 nyelvi	 eszközeiben	 felismerhető	 annak	 az	 Arany	 Jánosnak	 a	 hatása,	 akinek	 2017-ben	
volt	 születése	 kétszázadik	 évfordulója.	 A	 dolgozatíró	 által	 választott	 négy	 vers:	 Varró	 Dániel	
Arany	 Jánosos	 változat	 (Változatok	 egy	 gyerekdalra	 című	 versciklusából),	 Király	 Levente	 Toldi	
visszatér	(Az	így	irtok	én	című	kötetéből),	Parti	Nagy	Lajos	nyúgalomb	és	Kovács	András	Ferenc	 
A	nyelszi	bárdolatlanok	(ez	utóbbi	két	mű	a	bicentenáriumra	íródott).	A	szerző	olyan	alkotókat	
vizsgál,	akiknek	költői	világa,	stílusa	eltér	egymástól,	hogy	minél	átfogóbb	képet	adhasson	Arany	
János hatásáról a kortárs magyar irodalomban. A választott versek mindegyike az elmúlt két  
évtizedben	íródott,	így	felismerhetők	bennük	a	posztmodern	jellegzetességei	is.	

Papp Júlia a 2017/18. tanévben, 11. évfolyamos tanulóként, a magyar nyelv OKTV döntőjén 1. helye-
zést ért el. Felkészítője Valusek Andrea tanárnő volt.

Az alábbiakban az „aranyoskodó” Kovács András Ferenc A nyelszi bárdolatlanok című versének 
nyelvi szempontú elemzése olvasható. 

Kovács András Ferenc:  
A nyelszi bárdolatlanok 

Kortárs, alkalmi függelék 
– Arany-bicentenáriumra 

„Fosztanám a tollat, tudni- Illik a… 
De amiről szólni sem po… Litika.” 
(Arkádia-féle, 1853) 
„Szó bennszakad, hang fennakad, 
Lehellet megszegik.” 
(A walesi bárdok, 1857) 

Nem várt király, glancolt 
király Érdek takart lován 
Feszít – nép hátán is megél 
Sok tarha tartomány. 

Elszánt király, hibbant király 
Lőn Első Eduárd – 
Hajbók, gaz udvaroncival 
Hős Walesről eldumált… 

Mi történt Montgomeryben? 
Ország-szerin, tova, 
Felség, parázsló vágta volt! 
Honnan? S megint hova? 

Sehonnan, Sire! Bár némi 
tűz, Kis hő keletkezett – 
Ötszáz hevült bárd nem 
fogott Dicsőn veled kezet…
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Nevem ki diccsel ejtené, 
Most lesz-e walesi bárd? 
Ifjabb agg leskel nyeldesőn, 
Hogy kegybe felcibáld! 

Tolong, hogy zengje tetteim 
Bősz, bátor bárdcsapat? 
Ha kell – asztalra, húrba vagy 
Bő lé zsírjába csap! 

Ha nem zeng bárdolatlanul – 
Itt éhen hal a bárd! 
Bitor király vigyorra ráng, 
Mint széles alabárd. 

Jer, Szőr, tanácsi szolga, gyűjts 
Gyuvatlan bárdokat – 
Tálent, ki egy tálból velünk 
Hatalmat mártogat! 

Perkálj, király! Nyerget cserélj 
Hazánk fakó lován… 
Haddlám, tahó bárd mennyit ér, 
Ha fánk van, szósz, tokány? 

Harácson fánkot süttetett, 
Szent szószt kavart a séf, 
Fölfortyogott a híg tokány – 
S hemzsegtek aljasék… 

Te séf, a lének adj esélyt! 
Sürögjön konyha, stáb! 
Mészáros, vágj belé kövért! 
Rotyogjon a konc, a táp! 

Hű, Szőr! Szerezz szárnyas gebét, 
Málházz föl egy Pegazt – 
Sajtós csoport, közszolga hord 
Hátára ezt meg azt… 

Legyen hitelvi szósz, tokány, 
Mokány szöveg, szakács! 
Farsangi fánk, könyvmáglyaláng – 
Ötszázötven rakás! 

Vidulj, Pegaz! Repesve vidd 
E lakmát Walesbe el – 
Nem fúj gúnydalt a korcsmabárd, 
Ha csámcsog s nyeldekel. 

S a nép, az istenadta nép, 
Tarháljon tarhonyán – 
Egyék izét, s boldog legyék 
Zabráló tartomány… 

Mint akarom, mintabarom 
Tenyésszen – edukált 
Bárd egy se merje dallani, hogy 
Ne éljen Eduárd! 

Kor és szellem ma destruált! 
Művészi, léha stáb 
Hasát telítse, s lel hazát, 
Ha hajlong – még alább! 

Asztalhoz, bárdolatlanok! 
Belakhatsz, nyegle Wales – 
Mindig te nyersz, mindent benyelsz, 
Benyalsz és elheversz. 

Vesszen, ki nyelvel, s nem nyelős, 
Ki ellenem szegül, 
S gerincnél lágyabb ének új 
Hevén nem lelkesül. 

Nagyúr, ne hős időd rabold, 
De lelket rekvirálj! 
A honni költés fölvirágz! 
Te tetted ezt, király! 

Nos, esett-e Montgomeryben 
Ötszáz kis tűzeset? 
Most bárdok cége, mint a bűn, 
Köröttem hűn pezseg… 

Nyalás nyeléssel passzol itt. 
Lásd, Szőr, ma pont mit ér – 
S mily hasznot hajt, ha fölbuzog 
A pártos honfivér? 
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Világ megáll, csodál, megáld, 
Csipás szemet mereszt: 
Az angol líra újra él! 
Király, te tetted ezt! 

Van őstehetség, millió! 
Nívó van végre, Sire! 
Híred szárnyalják brit idők – 
Ripők had érted ír! 

Elvtárskirály, öngólkirály, 
Magas kézcsókkirály 
Honában mély földszint az ég – 
De van még jobb irály! 

Van alagsor, névsor, offshore is – 
Van küldetés, irány! 
Van eszköz – szájnak ingere, 
Mit szürke cél kihány… 

Ötszázötven nyalongva ment 
Fánkzsírba, milliók – 
Zsarnok zsebéből zengik ők, 
Hogy zsoldban írni jók! 

Na, danoljanak, csak írjanak 
Bérszagra gyűlt vadak – 
A többi sápadt, néma lap, 
Aktákba hűlt adat… 

Nincs ebbe’ nagy kunszt, csak homály, 
Vak szégyen, balladás – 
Kitartott hangon harsonáz 
A vétkes hallgatás. 

Nincs benne bárd, se drámai 
Feszkó, se ballada, 
Csak vérfagyasztó csend – a nyelv, 
A szó megalvada… 

Elvárt király galoppra vált 
Népnek fakó lován – 
Ország s dicsőség gázol át 
Pénzelt dalok porán. 

(A versben szereplő, dőlten szedett sorok, fél-
sorok, szókapcsolatok természetesen A walesi 
bárdok balladájából valók s valának. Tisztelet és 
köszönet értük Aranynak.)

Kovács András Ferenc: A nyelszi bárdolatlanok

Kovács András Ferenc erdélyi költő, a kortárs magyar költészet jelentős alkotója. „Az intertextualitás  
alakzatok palimpszesztszerű használata, az idézésé, a parafrázisé, a rájátszásé, az átírásé  
lírájának alapvonásai közé tartoznak. […] A költői beszéd kettős temporalitásának tapasztalata  
Kovács András Ferenc költészetének legfontosabb esztétikai jegyei közé tartozik, amely párbeszédet 
kezdeményez egymástól távoli költészetszemléletek és formák között, és így magát a költészetet 
folyamatos történeti interakcióként teszi megközelíthetővé.” 1

Kovács András Ferenc Arany születésének kétszáz éves évfordulójára megjelent műve, A nyelszi  
bárdolatlanok Arany A walesi bárdok című versével lép intertextuális párbeszédbe. A parafrázis  
alkotója az eredeti műből szó szerint átvett sorokat az Arany János műveiben is gyakori kurziválás 
technikájával emeli ki, de a szöveg tartalmaz ezeken kívül is jelöletlen, elferdített idézeteket. 

Már a címadás is az eredeti művet evokálja. A nyelszi a „nyel” és a „walesi/velszi” szó kontaminá-
ciója. A verset elolvasva válik világossá, hogy azokat a walesi bárdokat jelenti, akik nyelnek (zsíros 
koncokat, tokányt, fánkot, hitelvi szószt stb., illetve kritikus véleményt), azaz hagyják magukat „leke-
nyerezni”, megvesztegetni. S bár etimológiailag nincs összefüggés a nyel és a nyal igék töve között, 
de a hasonló hangzás és a versben e két tevékenység egymás mellett említése („Nyalás nyeléssel 
passzol itt”) miatt mégis felidéződik a cím kapcsán a nyal ige is, ’hízeleg’ jelentésben. 
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A cím jelzője, bárdolatlanok ezekre a nyelő, nyaló bárdokra vonatkozik. A „bárd” elsődleges jelenté-
se ’kelta népi énekes’, másodlagos, ritka és irodalmias stílusértékű jelentése ’költő’. A fosztóképzővel 
létrejött neologizmus a „bárd” másodlagos jelentésével ellentétes szót teremt, melynek jelentése 
’nem költő’, tágabb értelemben ’nem művész’. A „bárdolatlan” szó utal a homonima „bárd” (’rövid 
nyelű, széles és egyenes pengéjű fafaragó v. húsvágó szerszám’ szóból képzett „bárdolatlan” szó 
másodlagos jelentésére is: ’neveletlen, faragatlan (fickó, beszéd)’. A két egyéni szóalkotás így tömö-
ren jellemzi A nyelszi bárdolatlanok főszereplőit, az Edward királynak behódoló bárdokat. A cím ezért 
valamelyest utal a mű cselekményére is: A walesi bárdokban szereplő ötszáz bárd tűzhalála után 
Edward király azt terveli ki, hogy lakomát rendez az életben maradt bárdoknak. A „lekenyerezés” 
hatására a bárdok többsége feladja elveit, és a királyt kezdi dicsőíteni, és lassanként a walesi nép is 
belenyugszik az új uralkodó zsarnoki uralmába. Míg Arany János hősiesnek állítja be a hatalommal 
dacoló művészeket, addig Kovács András Ferenc maró gúnnyal megírt, kiábrándító képet rajzol a 
megalkuvó, az elnyomó hatalmat kiszolgáló „bárdolatlanokról”. 

Az Arany-műre való akusztikai rájátszásnak tekinthető, hogy Kovács András Ferenc átveszi az ere-
deti mű skót balladaformáját. S a vers első sora hangzásával (a szavak magánhangzói megegyeznek 
az evokált vers első sorának magánhangzóival) is A walesi bárdok kezdő sorát idézi. 

Az Arany-versben többször is megjelenik az „Edward király, angol király” sor, amelyet Kovács András 
Ferenc többféle módon, jelzők használatával alakít át. Ezek a jelzők a zsarnok uralkodó megítélésére 
vonatkoznak, és így mutatják azt, hogyan fogadja el a nép az új hatalmat. A vers legelején „Nem 
várt király, glancolt király” (a vulgáris stílusminősítésű glancol ige ’fényesít’ jelentésben szerepel itt), 
majd „Elszánt király, hibbant király”, aztán „Elvtárskirály, öngólkirály / Magas kézcsókkirály”. Az elv-
társ (’kommunista v. szociáldemokrata párttagok egymás közti megszólítása’) előtag „ideológiailag” 
ellentétben áll az összetett szó utótagjával, a „király”-lyal, így a két egymást kizáró jelentésű szó 
teszi meghökkentővé az összetételt. A további elnevezés sem mentes aktuális eseményekre való 
utalásoktól, így alkalmas arra, hogy kifejezzék Kovács András Ferenc értékítéletét. A mű legvégén 
az „elvárt király” szókapcsolat már az uralkodó elfogadását jelzi, ellentétben a verskezdő „nem várt 
király”-lyal. 

Ide kapcsolódik a (fakó) ló motívuma is. A walesi bárdokban nem fűződik hozzá szimbolikus jelen-
tés, A nyelszi bárdolatlanokban viszont a walesi népet jelképezi, mely a sikeres hódító háború után 
az angol király uralma alá kerül. A versben fel-felbukkanó motívum mutatja a nép és az uralkodó 
kapcsolatának alakulását. Az első versszakban „Érdek takart lován” variációban jelenik meg, ami 
azt jelentheti, hogy a nép nem saját meggyőződéséből hódol be az új királynak, hanem mert az 
elveszített háború rákényszeríti erre. A „lekenyerezés” ötletének megszületése után következő sor 
(„Perkálj, király! Nyerget cserélj / Hazánk fakó lován…”) szerint Edwardnak finomabb eszközökhöz kell 
folyamodnia a kormányzásban a terror helyett. A zárlatban megjelenő „Elvárt király galoppra vált / 
Népnek fakó lován -” pedig hatalmának megszilárdulását jelképezi. 

Parti Nagy Lajoshoz hasonlóan Kovács András Ferenc költészetében is gyakori a szavak frag-
mentálása, a szóalakokkal való játék. Például ilyen a „tarha”, ami bizalmas stílusminősítésű ’(vmit, 
különösen pénzt) (kölcsönként) kéreget’ jelentésű „tarhál” igéből apokopéval keletkezett. Szófaja 
melléknév vagy esetleg főnév lehet, és a nép súlyos adóterheire utal. Szintén apokopé a „hajbók” 
szó a második versszakban a „hajbókol” igéből, és az udvaroncok aljas, hízelgő viselkedését jellemzi. 
A „gaz” melléknévvel együtt szerepel, így szófaja valószínűleg szintén melléknév. Az „udvaroncival” 
szó belsejéből egy „a” hang kiesik (szinkopé), és emiatt a toldalékolás Arany-korabelinek, régiesnek 
érződik. Feltűnik egy szlengszó, az ’elbeszélget’ jelentésű „eldumál”. 
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A harmadik versszakban megjelenik A walesi bárdokból ismert, hatalmat kiszolgáló beszélő, aki 
a tartomány állapotát mutatja be a királynak. Arany verséhez hasonlóan itt is lelkesen beszél, tö-
kéletesnek mutatja a viszonyokat. Az uralkodó angol megszólítása, a Sire többször is megjelenik a 
vers során. Kiejtése változik: hol Arany János használatához hasonlóan „szír”-nek kell ejteni („Van 
őstehetség, millió! / Nívó van végre, Sire! / Híred szárnyalják brit idők – / Ripők had érted ír!”), hol 
az angol kiejtésnek megfelelően „szőr”-nek („Hű, Szőr! Szerezz szárnyas gebét” „Jer, Szőr, tanácsi 
szolga, gyűjts / Gyuvatlan bárdokat” „Lásd, Szőr, ma pont mit ér – / […] / A pártos honfivér?”) A fone-
tikus „Szőr”-nek funkciója van: nem a királyra vonatkozik, hanem a parancsokat végrehajtó „tanácsi 
szolga” gúnyos megnevezése. 

A király kísérője megemlíti az Arany versében szereplő ötszáz walesi bárd kivégzését is, de ironi-
kusnak ható eufemizmusokkal („némi tűz / Kis hő keletkezett / Ötszáz hevült bárd nem fogott / Di-
csőn veled kezet…” „Nos, esett-e Montgomeryben / Ötszáz kis tűzeset?”) jelentéktelen incidensként 
értékeli le a bárdok mártírhalálát. 

A következő versszakban a király A walesi bárdok agg bárdjának dalára utalva („Neved ki diccsel 
ejtené, / Nem él oly velszi bárd”) megkérdezi, hogy hajlandóak-e már dicsőíteni őt a walesi bárdok 
(„Nevem ki diccsel ejtené, / Most lesz-e walesi bárd?”). Kísérője válaszából megtudjuk, hogy a bár-
dok most már szívesen állnának a hatalom szolgálatába. Ezt fejezi ki az utalás A walesi bárdokban 
szereplő agg és ifjú bárdra („Ifjabb agg leskel nyeldesőn, / Hogy kegybe felcibáld!”) A király újabb 
kérdésében az eredetivel ellentétes értelemben használt, kurziválással is kiemelt idézet jelenik meg: 
„Tolong, hogy zengje tetteim / Bősz, bátor bárdcsapat?” (az eredetiben: „Hol van, ki zengje tetteim / 
Elő egy velszi bárd!”) A kísérő válasza A walesi bárdok „S fegyver csörög, haló hörög / Amint húrjába 
csap” sorára utal. A „Bő lé zsírjába csap” sorban tűnik fel először a bárdok megvesztegetésének 
gondolata, a következő versszakokban a király kidolgozza a tervét, és kiadja a parancsokat a szolgá-
jának. A hetedik versszakban újabb egyéni szóalkotás található. A „tarha” és a „hajbók” szavakhoz 
hasonlóan, a pejoratív stílusminősítésű „bitorol” (’jogtalanul birtokol’) igéből apokopéval keletkezett 
„bitor”. 

Edward utasítást ad, hogy gyűjtsenek „gyuvatlan” bárdokat, gúnyosan utalva a montgomery-i 
ötszáz mártír máglyahalálára. Újabb egyéni szóalkotás, a régies „tálentum” (’tehetség’) szóból apo-
kopéval keletkezett melléknév. Így az egész sor értelme az, hogy csak az a művész számít tehetsé-
gesnek, aki behódol a hatalomnak. Erőteljes stílushatást kelt a ritka és bizalmas stílusminősítésű 
„perkál”, aminek jelentése ’fizet’, a bizalmas stílusminősítésű, ’faragatlan, bumfordi (ember)’ jelenté-
sű „tahó”. 

Arany népies stílusát idézi A walesi bárdokból származó „hadd látom” szókapcsolatból szinkopé-
val keletkezett „haddlám”. Napjaink szóhasználatával él Kovács András Ferenc, amikor a „séf” szót 
használja a „főszakács” helyett. 

Az ezt követő versszakokban a bárdok „megvendégelésére” való készülődés jelenik meg ironikus 
párhuzamban a montgomery-i lakomával. Az Arany Jánosnál megjelenő ínyencfalatok helyett itt 
egyszerű, rossz minőségű ételek készülnek el. A sütés-főzés nem titkolt célja, hogy a bárdok és a 
nép az étellel eltelve könnyebben fogadja el Edward zsarnok hatalmát, és feladja „hitelveit”. Felidé-
ződik a „szósz” másodlagos jelentése (’hosszúra nyújtott, tartalmatlan beszéd’) is. A kész lakomát 
egy „Pegaz” szállítja Walesbe, amit Kovács András Ferenc ironikusan „szárnyas gebének” nevez. Ez 
a megnevezés tréfásnak hat amiatt, hogy még ez a mesebeli lény is leértékelődött, mivel málhás 
ló lett belőle. A „Pegaz” szó utalhat azonban Arany János Barátomhoz című versére is, ahol a költő 
ihletét jelképezi: „Unszolsz, hogy írjak holmi verseket: / […] / De átkozott gebe az a Pegaz, / Dehogy 



196 Iskolaközösség »›« Diákmunkák ‹

nyargal, dehogy! csak tipeg az”. A nyelszi bárdolatlanok-ban a Pegaz „repesve” viszi el a lakomát 
Walesbe. A „repes” szó jelentése a választékos stílusminősítésű ’nagyon örül’, de mivel egy szárnyas 
paripáról, pontosabban gebéről van szó, a régies, irodalmias ’(madár) repdes, röpköd’ jelentés is 
felidéződik. A „lakomát” szóból szinkopéval keletkezett „lakmát” szóalakban nyoma sincs az eredeti 
alak által sugallt gazdagságnak, ünnepélyességnek. 

A walesi költők tisztelet keltő „bárd” megnevezése leértékelődik, egy egyéni szóalkotással „korcs-
mabárd”-ra változik (a „korcsma” régies stílushatást kelt), majd az asztalhoz ülés után a címben is 
megjelenő „bárdolatlan” lesz a megnevezésük. Ez is mutatja a bárdok ellenállásának megtörését, 
átváltozásukat hősies „bárd”-ból meghódoló „bárdolatlan”-ná. Az evés szó több pejoratív szinonimá-
ja is megjelenik: a címben szereplő „nyelszi” szóhoz kapcsolódó „nyeldekel”; a korábban egyéni szó-
alkotásként megjelent „tarhál”; illetve a vulgáris stílusértékű, ’(lopva v. rabolva) szerez, fosztogat’ 
jelentésű „zabrál”, ami a durva stílusminősítésű „zabál” igét idézi fel. Ez utóbbi szó „igazán ismert 
a [német uralom alól való] felszabadulást követően lett, amikor a szó jelentése kézzelfoghatóan 
érthetővé vált a szovjet katonák fosztogatásakor. Később a lopkodást a mindennapokban tréfásan 
nevezték így”.2 A „tarhál” szó a hasonló hangzású „tarhonya” szóval játszik egybe (paronomázia). 

A „lakma” hatására „bárdolatlan”-ná vált bárdok „művészetükkel” igyekeznek népszerűsíteni az 
uralkodót. Ebben a részben több szó szerinti (kurzivált) és átalakított (és így nem kurzivált) idé-
zet jelenik meg. Szó szerinti átvétel a „S a nép, az istenadta nép / Tarháljon tarhonyán” (A walesi 
bárdok-ban: „S a nép, az istenadta nép, / Ha oly boldog-e rajt’”), a „Mint akarom, mintabarom / 
Tenyésszen” („Mint akarom, s mint a barom, / Melyet igába hajt?”) és az eredetivel ellentétes érte-
lemben használt „Bárd egy se merje dallani, hogy / Ne éljen Eduárd!” („Ötszáz, bizony, dalolva ment 
/ Lángsírba velszi bárd / De egy se birta mondani / Hogy: éljen Eduárd.”) 

Nem jelölt, átalakított idézet a „mintabarom” neologizmus, a „minta” és a durva stílusminősítésű, 
’műveletlen, ostoba ember’ értelemben használt „barom” szavak összetétele, ami az eredeti mű 
„Mint akarom, s mint a barom” sor hasonlatára játszik rá. A neologizmus gúnyosan arra utal, hogy  
a király a neki behódoló, tehetségtelen, ostoba „bárdolatlanokat” állítja példaként a többi bárd és  
a nép elé. Egyéni szóalkotás a „dallani”, ami a „dal” főnévből a „hall”-„hallani” mintájára keletkezhe-
tett. Bizonyos szavaknak nagyon mai kontextusa van. Szövegkörnyezetbe nem illő, a latin eredetű 
’nevelt’ jelentésű edukált, amely a napjainkban bizonyos körökben gyakran használt edukáció fő-
névnek a befejezett melléknévi igenév formában egyeltalán nem használt változata, s itt a „meg-
nevelt” bárdokra vonatkozik. Szintén latin eredetű a ’bomlaszt, rombol’ jelentésű „destruál” is, ami 
így vonatkozhat azokra, akik „bomlasztják a rendszert”, tehát nem értenek egyet az ideológiával. 
Jellegzetes 21. századi szó a „stáb” is, amit a bizalmas stílusminősítésű, sajtónyelvi ’munkatársi 
kör’ jelentésében használ Kovács András Ferenc. Egyéni szóalkotás a „fölvirágz”, ami a „fölvirágzik” 
szóból apokopéval keletkezett. Az olvasó számára úgy tűnhet, hogy a szótagszám miatt alkalmazta  
a költő a rövidített változatot, így dilettáns hatást kelt. 

A „nyel” igével kapcsolatos szójátékok jelennek meg a következő két versszakban. Az elnyomó 
hatalom diadalát a „nyel” szótőből származó „benyel” „nyelős”, illetve azzal hasonló hangzású (eti-
mológiailag össze nem függő) „nyelvel”, „nyer” és „benyal” szavakkal mutatja be a költő. Megjelenik 
azoknak a bárdoknak, walesieknek a sorsa is, akik Arany velszi bárdjaihoz hasonlóan folytatják az 
ellenállást, „gerincnél lágyabb ének új hevén nem lelkesülnek” (azaz nem válnak gerinctelenekké).  
A kurzivált idézet A walesi bárdok ifjú bárdjának énekére utal („Ha! lágyabb ének kell nekünk; / S 
belép egy ifju bárd”). 

Az uralkodó kísérője kirobbanó sikerként mutatja be a lakoma eredményét, dicsőítése azonban 
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ironikusnak hat. A király érdemeinek méltatása az idézés miatt az Arany-versek kemény vádjaival 
állíthatók párhuzamba, így egyszerre kelt humoros és tragikus hatást is: „A honni költés fölvirágz! Te 
tetted ezt, király!” (az eredetiben: „Vérszagra gyűl az éji vad: / Te tetted ezt, király!”) és „Az angol líra 
újra él! / Király, te tetted ezt!” („Hogy sírva tallóz aki él: / Király, te tetted ezt!”) A második sor külön 
iróniája, hogy az „angol lírát” az újonnan meghódított tartomány költői „támasztják fel”, s ebből 
kitalálható, hogy az új művészet teljes mértékben a hatalom szolgálatába állt. 

Kurzivált idézet, de az eredetivel ellentétes jelentésben használt a „pártos honfivér”. „S mi hasznot 
hajt, ha fölbuzog / A pártos honfivér?” Aranynál a kérdés arra vonatkozik, elrettenti-e a meghódított 
tartomány lakóit a vérontás („Van-e […] / Legelőin fű kövér? Használt-e a megöntözés: / A pártos 
honfivér?”) A nyelszi bárdolatlanok-idézetben szereplő „mi” ’mennyi’ jelentésben áll. A „pártos” szó-
nak az eredeti idézetben lévőhöz hasonló jelentése van (’pártütő’), és az uralkodóval szembeszálló 
ötszáz walesi bárdra utal. A sornak így az az értelme, hogy a bárdok mártírhalála hiábavaló volt. 

Szó szerinti átvétel a „Honában mély földszint az ég / De van még jobb irály!” („Körötte ég föld-
szint az ég: / A velszi tartomány”). Míg azonban az Arany-ballada sora arra utal, hogy a velszi tarto-
mányban ég-föld lángba borult, Kovács András Ferenc kifordítja eredeti jelentéséből a „földszint az 
ég” szókapcsolatot, azt érzékelteti vele, milyen mélyre süllyedt a walesi művészet színvonala. Szó 
szerint idézet található a „Van eszköz – szájnak ingere / Mit szürke cél kihány” sorban is (a „Vadat 
és halat, s mi jó falat / Szem-szájnak ingere” sorra utal). Az inger Aranynál az evéssel, míg Kovács 
András Ferencnél a hányással hozható kapcsolatba. A bárdok megvásárolhatóságára utalnak az 
elferdített, így dőlt betűvel nem jelölt idézetek. Erre példa az „Ötszázötven nyalongva ment / Fánk-
zsírba” („Ötszáz, bizony, dalolva ment / Lángsírba”) és a „Bérszagra gyűlt vadak” („Vérszagra gyűl 
az éji vad”). A „fánkzsír” gúnyosan utal a „lángsírba” hangalakra, mivel a magánhangzóik azonosak. 
Szintén a gúny kifejezésére használja Kovács András Ferenc a „bérszag” szót, ami a „vérszag”-ból 
hangzócserével keletkezett. 

Konnotatív jelentést kap a rekvirál szó. A kiveszőben lévő ’(háborús időben a hadsereg részére) 
hatósági úton igénybevesz’ jelentésű „rekvirál” itt nem valamilyen kézzelfogható dologra vonatkozik, 
hanem arra, hogy a „bárdolatlanoknak” a lelkét is ki kell sajátítani. A szövegkörnyezetből kitűnik a 
nyelvújításkori3 „cég” szó; a ’magas színvonal’ értelemben használt „nívó”; a választékos stílusminő-
sítésű, ’kihívóan szemtelen, pimasz’ jelentésű ripők”. De ugyanilyen idegennek hat a jellegzetesen 21. 
századi fogalom, az „offshore” is. Megjelenik több régies stílusértékű szó is Arany nyelvhasználatát 
felidézve. Ilyen a régies, irodalmias hatást keltő, ’stílus’ jelentésű „irály”, a népies stílusminősítésű 
„danol” és a végén megrövidülő „ebbe’ ”. 

Az utolsó versszakokban megszakad a dicséretek sora. Itt jelennek meg azok a walesiek, akik 
nem akarnak részt venni a király dicsőítésében. A költő nemcsak a „bárdolatlanokat”, hanem őket 
is elítéli, amiatt, mert nem mernek nyíltan ellenállni (Kitartott hangon harsonáz / A vétkes hallga-
tás”). A csend motívuma itt is ugyanolyan feszültséggel teli, mint Arany János balladájában („Csak 
vérfagyasztó csend - a nyelv, / A szó megalvada…” A nyelszi bárdolatlanokban, „Áll néma csend; légy 
szárnya bent, / Se künn, nem hallatik” A walesi bárdokban). A nyelszi bárdolatlanok viszont nem  
a zsarnok megőrülésével, lelkiismereti bűnhődésével zárul, ellentétben az Arany-verssel. Az ellenállni 
nem merő walesi-ek hallgatását hasonlítja Kovács András Ferenc A walesi bárdok végén megjelenő, 
őrületbe kergető zenéhez. Ezt bizonyítja a paradox „Kitartott hangon harsonáz / A vétkes hallga-
tás” sor. (Ebben a sorban a „harsonáz” szó a „harsonázik”-ból apokopéval keletkezett neologizmus.)  
A walesi bárdok-ban, a megőrülő király elméjében szóló zene hangszerei között szintén megjelenik 
egy harsona („Ha, ha! elő síp, dob, zene! Harsogjon harsona”). 
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Arany nyelvhasználatát idézi a parafrázisban az elbeszélő múlt feltűnése is: „a nyelv, / A szó meg-
alvada…” Az eredeti balladára közvetetten utal két szókapcsolat is. Az egyik a szlengszóval kifejezett 
„drámai feszkó”, azaz az eredeti műben gyakran megjelenő feszültségkeltés eszköze (például: „Szó 
bennszakad, hang fennakad, / Lehellet megszegik”). A másik az eredeti műfaját megnevező „balla-
da” szó. A nyelszi bárdok állítása szerint ez elveszett, s mindez tágabb értelemben pedig azt jelenti, 
hogy Arany műveiben meglévő világlátás, értékrend már megszűnt. Így fogalmazódik meg a vers 
üzenete: Arany korában még létezett a művészet hősiessége, önfeláldozása, morálja, amely azon-
ban az idő előrehaladtával eltűnni látszik, és így a művészet a hatalom eszköze, kiszolgálója lesz. 

6.	Befejezés	

6.1. A kortárs költők verseiben megjelenő tartalmi elemek 

A verselemzésekből kitűnik, hogy az általam választott kortárs magyar költők különböző tartalmi 
és nyelvi elemet vettek át Arany János költészetéből. 

Arany legismertebb – az általános- és középiskolai tananyagban is szereplő – verseiből származik 
a legtöbb idézet, ezekre történik a legtöbb utalás. Parti Nagy Lajos verse a Családi kör átirata, és 
ez a mű jelen van Varró Dániel paródiájának utolsó versszakában és a Király Levente-vers beveze-
tőjében is. Ugyanígy többször szerepel a Toldi-trilógia is: Király Levente ennek „töredékben maradt 
negyedik tagját” írja meg. Varró Dániel verse szintén összekapcsolható a Toldi kilencedik énekének 
bikakalandjával. Míg Király Levente és Parti Nagy Lajos és Kovács András Ferenc verse zömében egy-
egy Arany versre utal, addig Varró Dánielé több különböző művét evokálja. 

Más tartalmi egyezések is találhatók a kortárs versekben. Arany epikus műveiben is gyakran elő-
kerülnek a magyarság olyan sorskérdései, amelyek a nemzetet foglalkoztatták a szabadságharc 
előtti és utáni időszakban. Ahogyan Arany, úgy Kovács András Ferenc is az aktuális helyzetről al-
kotott véleményét fogalmazza meg. Az egyén és a közösség viszonya Parti Nagy Lajos versében is 
megjelenik: szerinte az egyén nem élhet egymagában, a közösség részévé kell válnia, és ha szük-
séges, áldozatot is kell hoznia érte. A Varró Dániel versében szereplő boci szintén a haza sorsán 
szeretne javítani. 

Az intertextuális párbeszéd révén többször kontraszt alakul ki Arany korának értékei és napjaink 
helyzete között. Kovács András Ferenc verse szerint napjainkban nyoma sincs az ötszáz walesi bárd 
hősiességének, véleménye szerint a művészet inkább behódol az elnyomó hatalomnak, és így a köl-
tők „bárd”-ból „bárdolatlan”-ná válnak. Parti Nagy Lajos verse is töredékesen, elferdítve adja vissza a 
Családi kör sorait, kifejezéseit, ezzel is érzékeltetve, hogy az Arany János versében megjelenő világ-
kép már nem létezik. A két paródia a komikum eszközével igyekszik csúfot űzni Arany verstémáiból 

– természetesen ártó szándék nélkül. 

Az Arany kései lírai alkotásaiban megjelenő „elhibázott élet” motívuma is többször előfordul a 
kortárs versekben. Ez Varró Dániel bocijának fájdalma, mivel hiába szeretne hasznossá válni, a dalát 
nem hallja meg senki. Parti Nagy Lajos versének negyedik versszakában is megjelenik ez a téma, 
amire a Tamburás öreg úr című Arany-vers motívumaival utal. 

6.2. A kortárs költők verseiben megjelenő nyelvi elemek 

Mindegyik kortárs vers felhasználja Arany János verseinek szókincsét, jellegzetes képeit, alakzata-
it, hogy felidézze az eredeti műveket. 

Mind a négy vers (kisebb-nagyobb mértékben) felidézi Arany régies és népies szókincsét, különö-
sen a vidéki népéletből vett motívumokat, természeti képeket. Alaktani eszközökkel, régies hangzású 
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határozóragokkal, igeragokkal, időjelekkel archaizálnak (ez utóbbi közül kiváltképp a Varró Dánielnél 
és Király Leventénél is megjelenő elbeszélő múlt használatával). A régies nyelvhasználat mértéke 
azonban eltér. Míg Varró Dániel verse igyekszik tökéletesen imitálni a két évszázaddal ezelőtti nyelv-
használatot, addig a másik három vers a mai köznyelvvel és szlenggel keveri azt. Leginkább Király 
Levente versében figyelhető meg ez a tendencia, aki a különböző nyelvi rétegek szintézisét kísérli 
meg (ahogy a Toldiban Arany is tette). 

Parti Nagy Lajos és Kovács András Ferenc versében megfigyelhető a nyelvrontás, a nyelvvel való 
játék posztmodern jelensége. Parti Nagy Lajosnál alig-alig találunk szó szerinti idézetet, a Családi 
kör sorait átalakítja adjekciós, detrakciós és immutációs alakzatokkal, és emiatt egy-két esetben 
ezek új jelentésre tesznek szert (pl. „nyúgalomb”, „centimérce”). Kovács András Ferenc versében is 
megfigyelhető ez a jelenség, de a hangsúly itt elsősorban nem a nyelv alakíthatóságán van, hanem 
egy új jelentéstartalom létrehozásán – a neologizmusok sokkal több esetben rendelkeznek itt új 
jelentéssel is (pl: „bárdolatlan”, „bitor”, „tarha”, „mintabarom”). 

Akusztikai szinten is lehet párhuzamot vonni Varró Dániel, Király Levente, Kovács András Ferenc,  
illetve Arany János versei között, mivel ugyanazt a versformát alkalmazzák, mint Arany evokált 
művei. Extralingvisztikai szempontból is találunk hasonlóságot, az Aranynál gyakran megjelenő kur-
ziválást Varró Dánielnél, Király Leventénél és Kovács András Ferencnél is megtaláljuk. Azonban amíg 
Arany Jánosnál és Varró Dánielnél figyelemfelhívó szerepe van a dőlt betűvel kiemelt soroknak, 
addig Kovács András Ferenc A walesi bárdokból származó szó szerinti idézeteket jelöli vele, Király 
Levente pedig Arany költészetének e jellegzetességéből is tréfát űz azzal, hogy nála többnyire  
véletlenszerűnek tűnik a kiemelés.

1. Magyar irodalom. Főszerkesztő: Gintli Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 1057.

2. Burget Lajos: Retró szótár – Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008. 269.

3. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 415.



200 Iskolaközösség »›« Diákmunkák ‹

OKTV pályamunka  
Történelem

A	 bécsi	 udvar	 irányítása	 mellett	 a	 királyi	 jogügyi	 igazgatóság	 1835	 és	 1838	 között	 huszonket-
tő	pert	indított	hűtlenség	miatt	magyar	politikai,	közéleti	szereplők	ellen.	Ezek	elsődleges	célja	 
a	 reformellenzék	 megfélemlítése	 és	 elhallgattatása	 volt.	 Ezen	 perek	 sorában	 az	 első	 és	 
a	leghosszabb	ideig	tartó,	a	Wesselényi	Miklós	ellen	hűtlenség	vádjával	folytatott	eljárás	volt.	

Torjay	 Benedek	 a	 2017/18.	 tanévben,	 11.	 évfolyamos	 tanulóként	 készítette	 el	 pályamunkáját	 
a	Történelem	OKTV	II.	fordulójában.	Felkészítője	Kutsera	Róbert	tanár	úr	volt.	Írásában	e	per	előz-
ményeit,	folyamatát	és	hatásait	mutatta	be	részletesen,	miközben	arra	kereste	a	választ,	hogy	
Wesselényi Miklós koncepciós per áldozata volt-e. 

Benedek	a	döntőn	23.	helyezett	lett.	Pályamunkáját	teljes	terjedelemben	tette	közzé	a	Történelem-
tanítás – Online Történelemdidaktikai Folyóirat. Az alábbiakban részletet közlünk a pályamunkából.

III.3. A per érdemi szakasza
III.3.1. Felkészülés a per lezárására

A kifogási szakasz lezárását követően a felek az ügy érdemébe bocsátkoztak (litis contestatio). Ezt 
a szakaszt nevezték a per derekának vagy gerincének (pars meritoria), ugyanis ekkor került sor az 
ügy lényegét érintő kérdések kifejtésére, az érdemi érvelések (allegatio) előadására.1 Ettől kezdve 
már nem lehetett alaki kifogásokra hivatkozni, a bíróság elé kellett terjeszteni a bizonyítékokat. Ezek 
elsősorban okiratok és tanúvallomások lehettek. A tanúkat vallató parancs alapján hallgatták meg. 
Először esküt tettek, majd az előre elkészített kérdősor alapján, az abban foglaltakra válaszolva, szü-
letett meg a vallomás. A felek általában előre beszerezték a tanúvallomásokat (collateralis inquisi-
tio), azonban ezt nem tekintették teljes érvényűnek, és amennyiben a másik fél nem fogadta el, úgy 
a bíróság előtt újból ki kellett hallgatni őket, vagyis hitelesíteni kellett a vallomást (authenticatio). 
Az erről szóló bizonyságlevelet végül az indítványozó fél csatolta a periratokhoz. Az érdemi érvelések 
előadása és a bizonyítékok benyújtása után került sor a per ítéletre bocsátására.2

Wesselényit megviselte a kifogási szakaszt lezáró ítélet. Először úgy gondolta, hogy nem is él az 
érdemi védekezés lehetőségével. Széchenyi azt javasolta, hogy a szatmári beszéd célzatát világít-
sa meg. Ügyvédje, Benyovszky Péter szintén a védekezést tanácsolta, mivel anélkül is elítélhetik.  
Wesselényi végül 1838 februárjában megkezdte a mentő tanúvallomások gyűjtését, azonban közbe-
szólt a tavaszi dunai árvíz.3

Pestet 1838. március 13-án érte el a jeges folyam. Wesselényi március 14-től vett részt a mentés-
ben, együttműködött a hatóságokkal is, ennek ellenére március 21-én kizárták a további mentési 
és helyreállítási munkákból, majd március 22-én a helyettes jogügyi igazgató jelentette Pálffy Fidél 
kancellárnak, hogy a vádlott január óta semmit nem tett ügyében. A közvélemény nem volt ilyen  
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hálátlan, Vörösmarty Mihály Árvízi hajós című versét háromszor kellett elszavalnia Laborfalvi  
Rózának 1838. április 27-én a Magyar Színházban, közben pedig a közönség Wesselényit éltette.4

A fiscus már 1838. január 29-én végső ítéletet kért, majd májusban benyújtotta bizonyítékként 
a Kossuthnál lefoglalt iratokat (jegyzék a per megyékhez küldött iratairól, kísérőlevelek, naplóbe-
jegyzések, „német orr” tartalmú levél). Ezek alapján igazolva látták, hogy Wesselényi és Kossuth 
egymással szoros kapcsolatban állt, tevékenységüket összehangolták, és a báró a periratok má-
solatának megyékhez küldésével a kormány és a bíróságok iránt bizalmatlanságot kívánt kelteni,  
a közvéleményt a király és az ítélőszékek ellen bujtogatta, ingerelte, őket rágalmazta.5 A fiscus  
felrótta még a vádlott időhúzását, és az érdemi védekezés mielőbbi benyújtását sürgette. Wesselényi  
válaszában jelezte, hogy a vádhatóság húzta az időt az országgyűlés ideje alatt, majdnem egy 
évig nem nyújtott be replicát, és közben szóba került a per megszüntetése is. Emiatt ő sem tudott  
bizonyítékokat gyűjteni, és a fiscus most is újabb iratokat nyújtott be, amire jogában állt válaszolni.  
A Királyi Tábla 1838. június 15-én közbenső ítéletet hozott, és kötelezte Wesselényit a bizonyítékai 
és érdemi védekezése benyújtására augusztus 21-i határidővel.6

A kormány számára egyre sürgetőbbé vált a per lezárása. Az árvíz után Wesselényi népszerűsége 
tovább nőtt, és közeledett az 1839. évi országgyűlés megnyitása, ahol a vármegyék korábbi sérelmi 
feliratai alapján joggal számíthatott heves politikai csatákra. Ezért addig mindenképpen le kellett 
zárni a folyamatban lévő politikai pereket, közte Wesselényi ügyét is. Ennek köszönhető, hogy Vay 
Miklós királyi táblabíró közvetítésével 1838 májusában jelezték, hogy egy kegyelmi kérvény megértő 
elbírálásban részesülne, azonban az „árvízi hajós” nem volt hajlandó beismerni bűnösségét.7

III.3.2. A derekas védelem

Wesselényi már 1837 októberében és decemberében is Kölcsey Ferenc segítségét kérte megyei 
okiratok beszerzéséhez, majd 1838 februárjában a tanúkihallgatásokhoz szükséges utrumok elkészí-
tésében működtek együtt.8 A tanúkihallgatások 1838 február és július között tartottak, és végül 47 
vallomás (közte Kölcseyé) gyűlt össze a szatmári beszéddel összefüggésben, valamint 9 vallomás 
az országgyűlési ifjakkal való kapcsolatra nézve. Wesselényi 1838 májusában Szatmárcsekén talál-
kozott Kölcseyvel. Az érdemi védekezés elkészítésének feladatait felosztották egymás között, és  
a mintegy három hónapos munka során folyamatosan tájékoztatták egymást. A derekas védelem 
teljes szövege 1838. augusztus 9-14. között készült el, amikor Wesselényi és Kölcsey együtt dolgoz-
tak a beadványon Csekén.9 Az érdemi védekezés végül 1838. augusztus 14-én készült el: „A berekesz-
tésen már tegnap óta bajoskodunk: de már megvan, és jól.” 10 Ennek ellenére 1838. augusztus 21-én 
Wesselényi csak a tanúvallomásokat nyújtotta be és kérte azok hitelesítését.11 Amíg ugyanis erre 
nem került sor, addig nem lehetett tudni, hogy mely vallomásokat fogadja el a fiscus, és ennek alap-
ján melyekre lehet alapozni az érdemi védekezést. A védelem tanúinak hitelesítésével kapcsolatban 
1838 szeptemberében több replica született, majd a fiscus egyes tanúk esetében (Wesselényi arisz-
tokrata barátai, öten – köztük vitáik ellenére Széchenyi is – tanúskodtak törvénytiszteletéről) elfo-
gadta az előzetes vallomást, másoknál hitelesítést kért. Ezt a bíróság képviselőjének, a Királyi Tábla  
ítélőmesterének kellett elvégezni az előre elkészített és jóváhagyott utrumok alapján, azonban  
a vallomások felvételénél az előírások ellenére a vádat képviselő ügyész (Hubay József) is jelen volt. 
Wesselényi hiába tiltakozott ez ellen, majd kívánt ő is jelen lenni a meghallgatásoknál, nem adtak 
erre lehetőséget. Sőt, a hitelesített vallomásokat a vádlott helyett a fiscus nyújtotta be, rögtön 
csatolva hozzá a saját észrevételeit.12
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Wesselényi egészségi állapota időközben egyre romlott, így 1838. szeptember 1-én kérte a nádor-
tól gyógykezelése idejére, négy hónapra a per felfüggesztését. Ennek sikertelensége után a Kancel-
láriához folyamodott, de orvosi igazolása ellenére 1838. október 18-án folyamodványát elutasították, 
bár bíztatták az elutazásra, hátha elérik régi céljukat és a báró „elmenekül” az ítélet elől.13

Wesselényi a derekas védelmét 1839. január 14-én nyújtotta be a Királyi Táblán. A végleges szöveg 
terjedelme ekkor már elérte az augusztusi, Kölcseyvel készített változat másfélszeresét, 12 helyett 
19 fejezetből állt és tartalmazta Benyovszky Péter, valamint Deák Ferenc munkáját is.14

A derekas védelem elsőként jelezte a bíróságnak, hogy „felperes kir. fiscus e jelen pört még 1835. 
szept. 29-én magához vévén, azt közel egy egész évig rejtegette annyira, hogy alperes kéntelen vala 
felperest a pör folytatására törvényesen megintetni” 15,azonban a bíróság a kérelemmel nem is fog-
lalkozott, viszont a vádhatóság hasonló kérései mindig meghallgatásra találtak, ami a „részre nem 
hajlásnak furcsa példánya”.16 Tehát a fiscus húzta az időt, hiszen 44 hónapból 36 és felet nála volt 
a per, és ezzel akadályozta Wesselényi szemének kezelését, ami a látásában vissza nem fordítható 
állapotot eredményezett.

A védekezés következő részében a védelem jogesetek részletes elemzésével kifejtette, hogy az 
1838. január 16-án hozott ítélet ellenére nincs akadálya kifogásokkal védekezni a hűtlenségi perben. 
Erre tekintettel előadta a per korábbi időszakában felhozott érveket, mégpedig a szabálytalanul 
(országgyűlés idején fennálló törvénykezési szünet alatt) indult eljárást már nem lehet szabályosan 
befejezni, valamint közgyűlési vitában elmondott beszéd miatt nincs helye hűtlenségi pernek. Ezt 
igazolta azzal is, hogy Balogh János barsi követ ügyében megszüntették a hűtlenségi pert, vagyis  
a védelem hasonló hivatkozását akkor elfogadták. A megyegyűlések lényege éppen az, hogy  
a felmerült kérdésekben a tagok – akiknek ez egyben kötelességük is – elmondhatják véleményüket, 
ami ugyan lehet hibás, „de az ily véleményi hibát vagy tévedést bűnnek nem mondhatjuk, mert nem 
akarat, hanem tehetség dolga; bűn pedig csak az akarat körében létezhetik”.17

A védelem nem hagyta szó nélkül, hogy a Királyi Tábla a közbenső ítéletben kizárólag a vád állítá-
sai és bizonyítékai alapján már véleményt mondott az ügyről. Ugyanis a bíróságnak csak mindkét fél 
bizonyítékai és előadásai bevárása után, azok alapján és ismeretében szabad következtetéseket le-
vonni, hiszen a „megelőző s egyoldalú következtetés már magában helytelen, és mivel ily következte-
tés megelőzőleg a dologba vágó s praeoccupáló mind a bíróra, mind a felekre s publikumra nézve”.18 

A per érdemével kapcsolatban a védelem kifejtette, hogy hűtlenséget csak tettlegesen lehet elkö-
vetni, szavakkal nem és a fiscus „törvényeinkből oly bűnt akart kimagyarázni, miről azokban szó még 
távolról sem tétetik”.19 Mivel Wesselényi a beszédét egy megyegyűlésen, békeidőben mondta el, az 
ő ügyében nem lehet alkalmazni a háborúk idején, vagy fegyveres felkelőknél korábban alkalmazott 
szabályokat. Egy törvényjavaslattal kapcsolatos vita során elhangzott szavakat nem lehet lázítás-
nak, a király elleni támadásnak vagy ellenszegülésnek értelmezni, márpedig a hűtlenséget csak ez 
utóbbiakkal lehet elkövetni. 

A derekas védelem rámutatott arra, hogy a király és a kormány nem azonos. Wesselényi a szat-
mári beszédben egyértelműen a kormányra tett bíráló kijelentéseket, a fiscus ezért próbálta a per-
ben a kormányt a királlyal azonosítani. A védelem azonban arra hivatkozott, hogy a „kormány” szó 
értelmét törvényi magyarázat nélkül a nyelvtudomány segítségével kell meghatározni. A magyar 
nyelv viszont megkülönbözteti a „kormányost”, mint személy, a hajó vezetőjét, a „kormányt”, mint 
eszközt, amivel a hajót irányítja és a „kormányzást”, mint cselekvést, magát a hajó vezetését. Ebből 
is egyértelmű, hogy a kormányos, vagyis a király nem tévesztendő össze a kormánnyal, tehát az 
állam irányításának eszközeivel (minisztériumok, hatóságok). A nyelvi értelmezésen túl a védelem 
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számos törvényi hivatkozással igazolta, hogy az ország rendi alkotmánya alapján sem lehet össze-
téveszteni a királyt a kormánnyal. Már a korábbi uralkodókat is segítették tanácsadók, akik vétettek 
hibákat, elkövettek visszaéléseket, de ezek nem a király cselekedeteinek számítottak. Ha nem így 
lett volna, akkor a sérelmek felterjesztése, orvoslása is kizárt lett volna, hiszen már önmagában az 
is felségsértést vagy hűtlenséget jelentene. A védelem kiemelte, hogy az 1825-27. évi országgyűlés  
a kormány elleni panaszokkal indult, amikor is az ügy bírái közül heten is felszólaltak a kormány ellen 
és közülük senki ellen nem indult hűtlenségi per. Amennyiben a kormány azonos lenne az uralkodó-
val, akkor ők is hűtlenséget követtek volna el és nyilván nem tölthettek volna be fontos tisztségeket, 
nem ítélkezhettek volna Wesselényi ügyében.20

A fiscus a vádat tanúvallomásokkal kívánta bizonyítani. A védelem kiemelte, hogy a vallomások 
általában nem csalhatatlan bizonyítékok, a tanúk különböző okokból sokszor rosszul emlékeznek 
eseményekre, szavakra. Ezért fontos, hogy a tanú pontosan ismerje azt, amiről vallomást tesz,  
befolyástól, félelemtől mentesen nyilatkozzon és igazat kell mondania. A fiscus tanúi viszont eleve 
irányított kérdésekre válaszoltak („a vád a tanuk elébe adott kérdőpontokban egész kiterjedésében 
ott fekszik s e kérdőpontok nyilván oly végből készültek, hogy a szolgáltra kész tanú ne legyen kény-
telen emlékezetét megerőltetni”)21, a vád képviselője jelen volt a meghallgatásokon, amivel befolyá-
solhatta az elhangzottakat, továbbá a tanúk ellenségesek és elfogultak voltak Wesselényivel szem-
ben. A védelem egyenként számba vette a vallomásokat és ízekre szedte azokat, hitelüket lerontotta. 
Bebizonyította, hogy a fiscus által hivatkozott vallomások ellentmondásosak, pontatlanok és nem 
vehetők figyelembe a perben, mivel „a vallatások suggestivus kérdésekre, tehát törvény által tiltott 
módon tétettek”, „a kir. fiscus vallatásokon is jelen volt és a vallókra erkölcsileg erőszakoló befolyást 
gyakorolt”, valamint „azon tanuk ama gyűlésben az alperes ellen nemcsak ellenséges indulatot  
bizonyítottak” és „így mint tulajdon tettök által magokat bebizonyított ellenségei alperesnek ellene 
tanukul s bizonyságokul nem használtathatnak”.22

A fiscus arra hivatkozott, hogy a védelem utrumai befolyásoló jellegűek voltak, a tanúk az idő 
múlása miatt pontatlanul emlékeztek az eseményekre, Wesselényi későn mutatta be az okleveleit 
és nem a beszéd tartalmát próbálta bizonyítani, hanem csak azt, hogy a megyegyűlésen mit nem 
mondott. A derekas védelemben ezeket az észrevételeket visszautasították. A vallomástétel kérdé-
sei nem voltak irányítottak, az érdemi védekezés okiratait nem lehetett korábban a kifogási szakasz-
ban előadni, a védelem tanúi később pontosabban emlékeztek az eseményekre, mint korábban a 
vád tanúi, továbbá az alperesnek nem kellett a beszéd tartalmát igazolni, elegendő csak bizonyítani, 
hogy a fiscus által előadottakat ő nem mondta.

A derekas védelemben számos tanúvallomás igazolta, hogy Wesselényi különbséget tett király 
és kormány között, valamint az uralkodóról mindig tisztelettel szólt23, szavai a közcsendet nem 
háborították és nem lázította a megjelenteket.24 Beszédével csak az alsótábla által is támogatott 
örökváltság hasznosságát és szükségességét szerette volna megvilágítani. Ez pedig nem lehetett 
bűn, hiszen akkor a képviselőket is meg kellett volna vádolni.

A fiscus kiterjesztette a vádat Wesselényi és az országgyűlési ifjak kapcsolatára is. Az ifjak egye-
sületét titkos társaságnak minősítették és a szervezkedésben a bárót – a neki küldött emléklevél 
miatt – részesnek gondolták. A védelem jelezte, hogy Wesselényi nem is volt Pozsonyban az egye-
sület alapítása és megszűnése közötti időszakban, így a társaság működésében nem is vehetett 
részt.25 Utóbb a Kossuth Lajossal fenntartott kapcsolat is a vád részévé vált. A védelem ennél arra 
hivatkozott, hogy a vád nem igazolta egy lázító célú titkos társaság létezését, azt sem, hogy ilyen-
nek Kossuth a tagja lenne és erről Wesselényi tudott volna. Ezek nélkül pedig nem lehet Wesselényit 
büntetni a Kossuthtal fenntartott kapcsolatért.26
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A védelem tehát felhívta a figyelmet az eljárás során elkövetett törvénytelenségekre (nem is  
indíthatták volna meg a pert, a bíróság nem volt illetékes, a tanúk befolyásolása, salvus conductus) 
és a vád helytelen jogszabály-értelmezésére (hűtlenség csak tettel követhető el), valamint leron-
totta a vád tanúinak vallomásait. Felhozta az országgyűlésen is elhangzott közjogi érveket (király 
és kormány nem azonos, a kormány bírálható, szólásszabadság sérelme), továbbá hivatkozott arra, 
hogy a vádlevélben szereplő beszédet Wesselényi nem mondta, a fiscus szavakat emelt ki, szóbe-
szédre alapozta a vádat, nem csatolta a teljes iratokat, csak azok töredékeit (a megyegyűlés jegy-
zőkönyvét egyáltalán nem peresítette) és húzta időt. A derekas védelemben megvilágították Wes-
selényi szatmári beszéddel elérni kívánt célját: alkotmányos, törvényes eszközökkel munkálkodott 
a haza haladásáért. A báró békés szándékát az is igazolta, hogy a beszédével éppen egy lázadás 
veszélyét szerette volna megelőzni.27 A derekas védelem több száz oldalas, monumentális és igen 
magas színvonalú munka volt. 

Az érdemi védekezés benyújtása után a fiscus választás elé került. Amennyiben válaszol a terje-
delmes beadványra és cáfolja a védelem érveit, úgy Wesselényi az utolsó szó jogán újabb replicát 
nyújthat be, és ezzel az ítélethozatal valószínűleg az újból ülésező országgyűlés idejére csúszik.  
A derekas védelem válasz nélkül hagyása viszont kedvezőtlenül befolyásolhatta az ítéletet, hiszen  
a védelem számos érve cáfolat nélkül maradt. Úgy látszik ez a fiscus számára már nem jelentett 
nagy kockázatot és 1839. január 22-én replica nélkül ítélet alá bocsátotta a pert.

III.4. Az ítélet

Az ítéletre bocsátott perben a referens a perfüzetből ún. perkivonatot (extractus) készített, amiből 
a bírák az ügyet megismerhették. A referens az ítélet tervezetét is előre elkészítette, melyet a dön-
tésnek megfelelően kiegészítettek, módosítottak. A kialakult szokás szerint a bírák informálásának 
érdekében maguk a felek is készítettek egy rövid tájékoztatót (humillima informatio), melyet álta-
lában személyesen adtak át részükre. A döntés után az ítéletet a végleges szöveg felolvasásával 
hirdették ki. Az ítéletek elég hiányosak voltak, mivel általában – bár 1819 óta ez kötelező volt – nem, 
vagy csak részlegesen tartalmazta a döntés indoklását. A Királyi Tábla elsőfokú ítélete ellen felleb-
bezést lehetett benyújtani, melyről a Hétszemélyes Tábla bírái (septemviri) döntöttek.28

Gosztonyi Miklós ítélőmester másfél nap alatt nézte át a derekas védelmet és 1839. január 24-én 
referált az ügyről a bíráknak. Wesselényi szerette volna a rövid tájékoztatást kinyomtatni, de az 
ítélőmestertől és a személynöktől nem kapta meg ehhez az engedélyt. A Királyi Tábla 1839. január 
31-én hozta meg az érdemi ítéletet. A többségi döntés szerint Wesselényi elkövette a hűtlenség 
bűncselekményét, azonban az enyhítő körülményekre tekintettel a fej- és jószágvesztés büntetése 
helyett három év fogságot szabtak ki. Az ítélet szerint a szatmári beszéd szavai államellenes nyílt 
felkelést jelentettek, Wesselényi a kormányon keresztül az uralkodót sértette, és az ifjakkal való 
kapcsolat, valamint periratainak Kossuth útján történő közzététele is törvénysértő volt.29

A döntéshozatal során az egyes bírák külön-külön szavaztak és döntésüket indokolták. Egyedül 
Földváry Ferenc bíró fogadta el a védelem érveit, és a bárót nem találta bűnösnek, felmentését 
javasolta.30 Niczky János véleménye szerint a király és a kormány azonos, azonban Wesselényi kü-
lönbséget tett a kettő között és ezért enyhébb büntetést, három év fogságot érdemel. Vay Miklós 
és Sombory Imre csak a kormányt sértő kijelentésként értelmezték a szatmári beszédet, amiért egy 
év fogságot javasoltak. Ezzel szemben Jeszenszky János bíró halálbüntetést indítványozott.31

Az ítéletet egyik fél sem fogadta el és fellebbezett. A Hétszemélyes Tábla alig nyolc napig tanul-
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mányozta a per iratait és 1839. február 8-án hozta meg döntését. A bíróság elnöke József nádor 
volt, azonban ő nem vett részt a határozathozatalban. Péchy Imre bíró elfogadta a védelem érveit, 
szerinte a vád szóbeszédre épült, a tanúkat befolyásolták és a vallomások hitelesítésénél is szabály-
talanságok történtek, így felmentést javasolt. Perényi Zsigmond nem látta bizonyítva a hűtlenséget, 
szerinte Wesselényi nem lázított és ő is észlelte a perben elkövetett szabálytalanságokat. Külön 
kiemelte az elhúzódó eljárás miatt a bárót ért súlyos sérelmeket: el volt zárva közügyektől, vagyo-
nát sem tudta megfelelően kezelni és egészsége is megroppant. Szirmay Ádám, Kárász Miklós és 
Matkovics István szerint a vád nem bizonyította be, hogy Wesselényi a terhére felhozott szavakat 
mondta volna és enyhébb ítéletet tartott megfelelőnek. A nádor távollétében az elnöki feladatokat 
ellátó Cziráky Antal országbíró, valamint a többi septemviri azonban a fiscus vádjával értett egyet, 
így jóváhagyta a Királyi Tábla ítéletét.

IV. A fogság

Még a Hétszemélyes Tábla döntése előtt, 1839. február 2-án az egyetem orvosi kara megvizsgálta 
Wesselényi egészségi állapotát és több betegséget állapítottak meg nála. Ezek gyógyítására nyu-
galomra, tiszta levegőre, diétára és testmozgásra lett volna szüksége, ezért a báró kérelmezte, hogy 
az ítélet végrehajtását gyógykezelése érdekében mintegy fél évre halasszák el. Kérését nem tel-
jesítették, de börtön helyett fogságot és emberséges körülményéket ígértek. Wesselényi így a bu-
dai kaszárnyában, szinte Kossuth Lajos szomszédjaként kezdte meg büntetése letöltését.  Viszont  
a cella körülményei mostohák voltak, amit a helyettes jogügyi igazgató jelzett Mailáth Antal kancel-
lárnak,32 aki Bartal György tanácsost bízta meg a bánásmódról szóló előterjesztés előkészítésével, 
melyet V. Ferdinánd király 1839. február 22-én hagyott jóvá.33

Már a Királyi Tábla ítélete után, 1839. február 5-én Bécsbe utazott Deák Ferenc, aki számos  
udvari tisztviselővel – köztük négy órán keresztül Metternichhel –, majd február 13-án V. Ferdinánddal 
tárgyalt Wesselényi érdekében. Ennek eredményeként javultak a fogva tartás körülményei, majd 
1839. március 21-én engedélyezték a büntetés végrehajtásának hat hónapos megszakítását, melyet 
szeptemberben meghosszabbítottak. Wesselényi végül 1839. április 11-én éjjel indulhatott el Gräfen-
bergbe gyógykezelésre, ahol a következő négy és fél évet töltötte. 
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VÉGE
A	 VÉGE	 iskolaújság	 a	 diákok	 költeményei,	 elbeszélései,	 film-	 és	 színházi	 kritikái	 számára	 kínál	
megjelenési	lehetőséget.	A	Raffay	Sára	(12.D)	főszerkesztésében	és	Valusek	Andrea	tanárnő	tá-
mogatásával	kiadott	VÉGE	az	iskolai	közélet	aktuális	témáira	is	reflektál.	Az	alábbiakban	a	„téli-
vége”	kiadványból	olvashatnak	válogatást.	

Kedves Naplóm!
 

12.10. Ha a 12-ből kivonod a 10-et, kettőt kapsz, két embert, akik akkor még nem ismerték egymást, 
különböztek az útjaik, mégis megpróbálták együtt. Persze nem akkor, de tévedtek, és utálják egy-
mást ezért. Magukba kéne nézni, és nem azt keresni, hogy hogyan lehet ártani a másiknak. Korcso-
lyázni sem megyek többet, mert 12. 10-én tönkretetted az új nadrágomat a vagányságoddal, ami 
csupán ökörködés volt. Gyerekesség, de mégis megszerettelek. Idióta.

08.06. Kettő a különbség. Két különböző határozott ember, akik egymásban csak a kalandot látták 
és a lehetőséget. Határozottan voltunk határozatlanok, ha egymásról volt szó. Nem gondoltam volna, 
hogy újra találkozunk. Az elégedett vigyorod visszatetsző volt, és átlátszó is egyben. A netről szedett 
vicceid erőltetettek, még jó, hogy a bor minőségi volt, és nem hagyott cserben. Egy gondolat volt végig 
a fejemben, hogy ha ezt tolod az összes lánynak, akkor megértem, hogy miért nincs barátnőd. Idióta.

08.10. Hogy miért találkoztunk újra? Nem tudom, de valami megváltozott, mesélni szerettem volna. 
Megosztottam veled az életemből egy fejezetet, amire te megöleltél, és azt mondtad: „minden oké 
lesz”. Ott abban a pillanatban nem tudom, hogy magamon vagy rajtad és a reakciódon lepődtem 
meg jobban. Talán zavarodott voltam vagy beteg. Mikor hazaértem, az órámra pillantottam, 2 órát 
beszélgettünk, és nem untam meg. „Anya, mérd meg a lázam!”

08.21. Ajjaj, szerelmi csavar, kicsit gázos a szitu. Mozi veled és a haverokkal egyedüli lányként. Miért 
vicsorogsz rám? Orron pöcköllek, de te csak idegesen rácsapsz a kezemre. Miért ülsz olyan messze 
tőlem, és én miért nem a filmet nézem, hanem téged? A haverod miért bámul engem? Mit mondtál 
neki? Tetszett-e a film? Nem tudom, de tetszik, hogy érdeklődsz. Hárman ballagunk az éjszakában, 
és mi ketten vitatkozunk egy hülyeségen, együtt esszük a hamburgeremet, mert ti éhesek vagytok. 
Azt mondod, találkozunk majd, de én szorosabbra fogom az ölelést. Te sem akarsz elengedni. Idióta 
vagy, de már akkor hiányzol, mikor felszállok a buszra…

09.16. A haverodat keresem, de te veszed fel a telefont. A hangodtól pillangók repdesnek gyomrom-
ban, és gyorsabban ver a szívem, meg minden klisé, amit ide ilyenkor be szoktak másolni. Akkor nem 
írtál már 4 napja, azt hittem, vége ennek az egésznek, de este megkerestél, és a tömeg dumádat már 
nem éreztem annyira tömegnek, sőt már mosolyogtam is. Idióta vagy, de szerettem rád mosolyogni.

09.17. Gyors üzenetváltás napközben. Miért nem figyelek órákon, csak tervezem veled a délutánt? 
Várok rád a buszmegállóban, mosolygunk egymásra. Miért nem bírom abbahagyni ezt az idióta vi-
csorgást? Miért néznek rám máshogy az emberek? Mi csak barátok vagyunk, igaz? Vagy nem… Miért 
van nálam a dolgozatod? Megint idiótán mosolygok, tetszik az írásod, olyan, mintha egy részed itt 
lenne velem. És a netről szedett vicceken nevetnénk újra. Idióta vagy, de kedvellek.
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09.20. Azt írod, ne késsek, de kések, hogy várj rám. Ketten szálltok le a buszról. Ő miért van itt? 
Talán tévedtem, te hülyítesz. Túl sok a bók, de már nem hiszek neked, magyarázkodsz, de én csak 
nevetek. A kávém mellett azt figyelem, hogy kedvellek meg percről percre jobban. Hogyan magyará-
zom meg magamnak, hogy egoista vagy, és nem szeretsz mást, csak magad. Idióta vagy, de mégis 
hiszek neked.

09.25. Sok a bor és a vodka, alig találok már az ajtóhoz, de elfordítom a kulcsot. Miért nem érzem 
olyan bátornak most magam, mint az előbb? Miért remegek? Csak a hideg miatt. Vagy nem?  Meg-
ölellek, igyekszem, hogy ne tartson tovább, mint másoknál. Ne érezd, hogy te kivétel vagy, de én 
alig tudlak elengedni. Mert különleges vagy a számomra. Figyelnem kéne a vendégekre, de téged 
figyellek. Miért nézlek? Semmi érdekes nincs rajtad. Bevágódok mellétek az ágyba, megnevettet 
valaki, és lecsapom a kezem, pont a tiedre. Elfordítom a fejem, és látom, hogy zavarban vagy… te is. 
Mi van velünk? Barátok, igaz? Vagy nem. Rákulcsolod a kezed az enyémre. Pillangók… felpattanok, 
és menekülök. Mi elől? Magam elől, az érzéseim elől.

A konyhában ülök, és a vodka miatt szédelgek, ezeregy dolgom van, de csakis az jár a fejemben, 
hogy mi lett volna, ha… A derekam körül van a kezed, és azt kérdezem: ,,Ez csak a pia miatt, ugye?” 

A válaszod igen, de az este folytatásában mindketten rájövünk, hogy mi csak együtt vagyunk jók. 

Idióta vagy, de reggel alig tudtalak elengedni… 

10.03. Majdnem elfelejtetted a szülinapomat… És már semmi sincs köztünk, én nem teszek érte, 
rád várok. Lépj már, de te meg rám vársz. Hibáztunk. Eltávolodtunk, de még mindig a te dogád van 
felül a stószban az asztalomon. Nem merem visszaadni neked, mert néhány szám elkenődött a rá 
hullott könnyektől. Pont két egyes… egy meg egy az, de sajnos mi külön vagyunk, és nem ketten… 
Idióta vagy, miért sírok miattad?

10.13. Soha többet nem megyek bárba. Miért vagyok bátrabb, mint te? Egész este egymást figyel-
jük, mégis gyávák vagyunk. Vagyis vagy, mert én odamentem, és arra kértelek, legyünk barátok. 
Miért fogod a kezem, ha az előbb egyeztél bele? Miért ölelsz meg? Miért hajolsz felém? Miért fáj ez 
az egész jobban, mint eddig bármi más? Miért nem bírom neked elmondani, amit érzek, és te sem 
nekem? Hazudsz magadnak, és nekem is. Idióta vagy, nem tudom, miért kedvellek…

10.18. Újra írsz, és elcsesztem. Jellemző rám, a törött szívemet próbálom gyógyítani, de ha jelen 
vagy, nem megy. Miért vagyok hülye? Miért nem tanultam meg a mögöttes tartalom értését? Még 
csak puskát sem írtam belőle… Elengedsz, mert már csak bántjuk egymást. Idióta vagy, és én rád 
gondolok. Még mindig.

11.02. Ki ez a lány melletted? Szőke a haja, és ő maga Barbie. Mintha a Való Világ villájából szökött 
volna. Te nem is szereted az ilyen lányokat. Sőt, ez nem is a te társaságod. Észreveszel, és közelebb 
csúszol a padon a szőkéhez. Miért bámulsz? Sírva rohanok ki a bárból. Láttad a könnyeimet, de nem 
futsz utánam. Miért fáj ez ennyire? Csak barátok voltunk? Vagy nem. De sajnos múlt időben… Idióta 
vagy, aki összetörte a szívem.

12.08. Rád írok, helyre akarom hozni a hibáimat. De te már nem szeretnél semmit. Megértem, és 
eltűnök. Nem küzdök. Feladom, de a szívem még törött. Hívjalak el valahová? Nem merlek, gyáva 
vagyok, de titkon még reménykedem. Miben? Nem tudom. Idióta vagyok, mert mindig az egódat 
szidtam, pedig az enyém nagyobb volt…

01.05. Rólad írok, arra az estére gondolok, amikor másokon nevettünk, és rájöttem, hogy kedvellek. 
Te más voltál, te megfejthetetlen vagy. Talán ez vonzott. Az éjszakában, akkor két egoista ember 
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megkedvelte egymást, viszont nem tudták kifejezni, mit éreznek egymás iránt, ezért most a lány 
szenved. Rólad nem tudok semmit. Idióták vagyunk, mert nem értettük, miről van szó, és mik va-
gyunk mi egymásnak…

Talán gonosz vagyok, de a törött szív nehezen gyógyul. Te mit érzel…? 

Faludi Laura 10. C

Vízió

Az utcalámpák fénye megfesti az eget, mintha már rászáradt volna az akvarell. Így nem lehet to-
vább árnyalni, hiszen a papír tudja, mennyit bír el.

A sarkon egy ominózus épület áll, de csak az ég felé törő oszlopai teszik azzá. Ha bármelyiket ki-
billenthetném a helyéről, lefogadom, már nem is lenne olyan ijesztő.

Ott szemben, az emeleti lakás félköríves ablakkeretébe hogyan passzírozhatták be a redőnyt?

Egy lakótelep húzódik a parkon túl, formára vágott és ragasztott téglatestek alkotják. Sehol nem 
bukkanhatnánk egy trigondodekaéderre, színvilága pedig minden létező és valótlan pasztellt ma-
gába foglal. Kellemes ezen pihentetni a szemem. Szerencsére sötét van, ez megóv az egyhangú 
látványtól.

Mögülem egy szobor lépked le a piedesztálról, vállamon érzem a keze nehezét. Pedig csak hang 
nélkül együtt érez.

E pillanatban mindössze a saját józanságomra mernék megesküdni, hogy mindez a valóság. Csu-
pán remélni merem, hogy mire a fejem kitisztul, a világot egy kevésbé idétlen valójában találom. Úgy, 
ahogy egy estére magára hagytam.

Szabó Réka Rebeka 10. C

A fehér galamb

Estefele járt már az idő, táskámmal a hátamon futottam végig a téren.

Siettem. Siettem, de tudtam, hogy nincs miért.

A nap utolsó sugarai megvilágították a fekete kabátomat, cipőfűzőm eközben hosszan lelógva a 
földön, sálam pedig a nyakamon két bizonytalan mozdulattal odacsavarva.

Körülöttem meleg színekbe öltözött fák sorakoztak, tekintetem meg-megakadt rajtuk.

Pillanatokon belül végigértem a végtelennek tűnő fasoron, és egy pad mellett találtam magam. 
Eddig sosem vettem észre, pedig minden egyes nap elmentem mellette.

Pillanatok múlva már nem érdekelt, hogy sietek, azt is elfelejtettem, hova kellene.
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Leültem, majd elővettem egy összegyűrt papírt a táskámból. A golyós-
tollamat kihúztam a kabátom zsebéből, a tinta megfogta a kezemet. Mi-
közben próbáltam letörölni egy zsebkendővel, felnéztem az égre.

Láttam, ahogy a nap kezd nyugovóra térni, a madarak pedig kisebb-na-
gyobb csoportokban repülnek ide-oda a színes égen.

Még egyszer belenyúltam a zsebembe, és elővettem egy kavicsot, ami 
egyfajta kabala volt számomra. Ez a kis tárgy adta nekem az ihletet, le-
gyen szó bármiről. Leraktam a pad szélére, és felálltam. Felálltam, és kör-
bejártam a padot.

Bár most voltam itt először, úgy éreztem, mintha mégis jártam volna 
már itt valamikor. A pad mellett egy kis facsemete volt, alig pár hónapja 
ültethették. A pad másik oldalán pedig egy rózsabokor volt, álomba való – 
gondoltam magamban.

Visszaültem a helyemre, és újra kezembe vettem a papírt és (a mostanra már teljesen tin-
tás) íróeszközt. Elkezdtem írni, gondolatokat, kósza, egyszerű, de mégis érthetetlen gondo-
latokat. Annyira elmélyedtem ezekben, hogy nem vettem észre, hogy eközben a pad szélé-
re odaszállt egy galamb. Egy fehér galamb. A kavics mellé, amit percekkel ezelőtt raktam oda.  
A csőrében egy falevelet tartott.

Csak néztük egymást az igen közvetlen madárral, mire ő egyszer csak kidobta a levelet, és helyet-
te a kavicsot vette a csőrébe. Féltem megmozdulni, hisz tudtam, hogy egy pillantás, és soha többet 
nem láthatom majd a nála lévő tárgyamat.

A percek teltek, és a narancsosból egyre sötétebb égbolt lett. Tudtam, hogy tennem kell valamit…, 
lassan felemeltem a kezemet, és odanyújtottam az ekkorra már megrémült madár elé, aki tekinte-
tével mintha mondani szeretett volna valamit nekem.

 Visszahúztam a kezemet, és beleraktam az összegyűrt papírt. Megmutattam a madárnak, aki erre 
közeledni kezdett felém, és pillanatokkal később a kavicsot is lerakta mellém.

Tekintete most a papírra irányult. Odatettem elé, és hátrébb csúsztam a padon. Amíg ő figyelte  
a számára érdekes dolgot, elvettem mellőle a falevelet, amit nemrég még csőrében tartott.

Mindketten elmélyedtünk, mire a madár ismét elkezdett közeledni, és közben felém rugdosta  
a papírdarabot.

Tudtam, mire gondol. Leraktam a falevelet, és visszacseréltük a dolgainkat. Elvettem a mostanra 
még jobban összegyűrődött papírt és a kavicsot. Ő pedig a falevelet, és távolodni kezdett tőlem.

Ekkor úgy láttam, mintha bólintott volna egyet a fejével, és pillanatok múlva elrepült a padtól…

Újra egyedül maradtam. A nap utolsó sugarai eltűntek, csak az utca lámpái pislákoltak itt-ott. Rá-
néztem a papírra, és észrevettem valamit. Valamit, ami eddig nem volt rajta. A kósza gondolataim 
mellett ott volt egy paca.

Nem tudtam kivenni, mit is ábrázolt, de tudtam, hogy a madárnak köze van hozzá.

Attól a naptól kezdve minden nap kimentem arra a helyre, azzal a reménnyel, hogy újra láthatom 
majd azt a fehér galambot.

Molnár Boglárka 8. C
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A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
nevelőtestülete	a	2018/2019.	
tanévben

Ritter Attila intézményvezető,
matematika, fizika

Szlovák Szabolcs intézményvezető-helyettes,  
földrajz, testnevelés

Perger Attila intézményvezető-helyettes,
angol nyelv, történelem, osztályfőnök (12.A)

Albóci Gabriella rajz és vizuális kultúra, mozgókép és média

Dr. Almásiné Balatinácz Éva magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 
osztályfőnök (11.B)

Andok Zita francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Bacskay Beáta könyvtáros, magyar nyelv és irodalom,  
német nyelv

Böhmné Nagy Hajnalka matematika

Dr. Csóka Balázs biológia, kémia

Dancsó Beáta angol nyelv, történelem, etika, orosz nyelv

Darázs Ágnes angol nyelv, osztályfőnök (11.A)

Dlusztus Péter matematika, informatika

Dombi Anna matematika, fizika

Gergály Anikó könyvtáros, francia nyelv

Gilincsek Tímea magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 
osztályfőnök (8.D)

Dr. Gyöngyiné Mester Henriette informatika, matematika

Hám Bernadett angol nyelv

Herner Mihály földrajz, történelem, osztályfőnök (8.C)

Jeki Andrea testnevelés

Juhász László matematika, fizika, osztályfőnök (11.C)

Kakas-Kántor Edina matematika, kémia

Kádár Edit magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 
osztályfőnök (10.C)

Kotáncziné Vajda Ildikó ének-zene, osztályfőnök (9.C)
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Kulcsár László biológia, földrajz

Lányi Veronika matematika, fizika, osztályfőnök (7.C)

Lehőcz Mária matematika, fizika, osztályfőnök (10.B)

Lehőcz Róbert földrajz, történelem

Lőrincz-Götzer Zsófia történelem

Meiszterics Zoltánné matematika, fizika, osztályfőnök (12.B)

Misnics Ildikó matematika, kémia, osztályfőnök (7.D)

Mohari Mónika német nyelv

Molnár Eszter angol nyelv

Ódor Péter informatika

Dr. Pálfiné Huszár Nóra angol nyelv

Pfeiffer Enikő német nyelv, osztályfőnök (9.A)

Radics Ágnes magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök (12.D)

Sandó Eszter informatika, matematika, néptánc

Scherdán Zsuzsanna angol nyelv, osztályfőnök (12.C)

Sonzogniné Papp Katinka francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

Szabóné Vágó Kinga angol nyelv, olasz nyelv

Szalainé Wéber Mária német nyelv, osztályfőnök (10.D)

Szépné Polgár Nóra biológia, fizika

Szlovák-Baris Katinka angol nyelv, földrajz, osztályfőnök (9.B)

Szűcs Ibolya testnevelés, osztályfőnök (11.D)

Dr. Tibainé Tompos Vanda matematika, fizika

Valusek Andrea magyar nyelv és irodalom, történelem, 
osztályfőnök (10.A)

Varga Csaba testnevelés

Vargáné Bertók Zita kémia, fizika

Vörösné Keller Henrietta német nyelv, osztályfőnök (9.D)

Dudley Katalin társastánc

Izsák Kálmán hitoktató

Paál Erzsébet hitoktató

Akaró Ágnes hitoktató

Pintér Ágnes angol nyelv (2019. március-június)

Dr. Kiss Ibolya kémia (2019. február-június)

Dr. Boros Borbála kémia (2019. február-június)
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Nevelő-oktató	munkát	segítő	dolgozók
Ócsainé Meszlényi Réka iskolatitkár

Mudik Zsoltné iskolatitkár

Gönczöl Rita kincstárnok

Brechlerné Horváth Beáta gazdasági előadó

Gergely Tibor oktatástechnikus, rendszergazda

Technikai dolgozók
Hamarics Zsuzsanna Gűth István

Halas Szilvia Vincze Krisztina

Laky Ottó Nagy Zoltán

Mester János Molnár Tamás Sándor

Egészségügy
Dr. Hamar Anikó iskolaorvos

Wéber Eszter ifjúsági védőnő

Munkaközösség Vezető
Angol nyelv Scherdán Zsuzsanna

Magyar nyelv és irodalom Radics Ágnes

Matematika-fizika-informatika Meiszterics Ágnes

Művészetek, Szabadidő, Sport Kotáncziné Vajda Ildikó

Német és francia nyelv Vörösné Keller Henrietta

Természettudomány Kulcsár László

Történelem Valusek Andrea

A	2018/19.	tanévben	működő	szakmai	munkaközösségek:

Pedagógus	minősítések	a	2018/19.	tanévben:
A	minősítés	ideje Pedagógus Fokozat
október 5. Dlusztus Péter Pedagógus II.

október 12. Scherdán Zsuzsanna Pedagógus II.

február 15. Misnics Ildikó Pedagógus II.

március 1. Kotáncziné Vajda Ildikó Mesterpedagógus

március 22. Molnár Eszter Pedagógus II.

április 2. Dr. Gyöngyiné Mester Henriette Pedagógus II.
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Egyetemi hallgatók

Hallgató Szak Mentortanár

Budai Katalin matematika - földrajz Lehőcz Mária
Szlovák Szabolcs

Földi Betti magyar nyelv és irodalom –
német nyelv

Vörösné Keller Henrietta
Kádár Edit

Horváth Beáta német nyelv Vörösné Keller Henrietta

Kiss Tímea földrajz - történelem Szlovák-Baris Katinka
Valusek Andrea

Orbán Henriett matematika - fizika Dombi Anna
Meiszterics Zoltánné

A Pécsi Tudományegyetem partnerintézményeként a tanárszakos egyetemi hallgatók számára bizto-
sítjuk az egyéves összefüggő tanítási gyakorlat teljesítését elkötelezett mentortanárok irányításával.
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7. C
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Lányi Veronika

Barkóczy Zsombor István
Barzó Tamás
Beránik Bence
Bogos Boglárka
Borbély Máté Gábor
Csóka Péter
Csomay Nóra
Doma Panna
Fülöp Csenge
Glatz Bianka
Imrő Bianka
Károly Márk
Kender Bálint László
Kis-Bogdán Ágota
Kispál Dániel
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
Vaskó Ádám

Osztályok
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7. D
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Misnics Ildikó

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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8. C
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Herner	Mihály

Barkaszi Bálint
Belső Szabolcs
Birghoffer Máté
Boda Sára
Borza Csenge Fanni
Drávai Szilveszter
Erős Rebeka Eszter
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
Rátkai Fanni
Réti Melani Natália
Soós Berta Emília
Szeberényi Fanni
Székely Dániel
Szira János
Szira Márton
Turi Barnabás
Várnagy Hanga
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8. D
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Gilincsek Tímea

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 Lóránd
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
Szolga Márton
Szücs Dominika Diána
Tombory Jázmin
Vágner Gábor
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9. A
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Emelt	szintű	angol	és	német	nyelvi	osztály 
Osztályfőnök: Pfeiffer	Enikő

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
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9. B
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Emelt	szintű	matematika	és	informatika	osztály 
Osztályfőnök: Szlovák-Baris Katinka

Barta Zsófia Panna
Basa Barna
Bátai László
Bodor Bence Ádám
Bohorcz Balázs
Dobó Evelin
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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9. C
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Kotáncziné	Vajda	Ildikó

Bartók Klaudia
Csányi Eszter
Deák Patrik
Drávecz Boróka Anna
Hajnal Benedek
Hangay Bálint
Herger Ádám Tamás
Hermann Ádám
Káplár Botond
Koller Kata
Kovács Fanni
Kovács Laura Fanni
Kővári Tíra
Miholics Zoltán
Pálinkás Petra
Papp Lilien

Rab Liána Rebeka
Schweitzer András Attila
Sefcsik Kata
Somogyvári Soma
Stefánovits Petra
Szántó Csenge
Tóth Gergő
Tóth Réka
Ujvári Zsombor
Vasáros Bence
Vavika Dóra Anna
Vétek Dóra
Werner Boróka
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9. D
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Vörösné	Keller	Henrietta

Abrisin Alen
Auth Réka
Balázs Gergely
Baróti Adél Júlia
Bartók Evelin
Berecz Péter Dániel
Biró Balázs
Böndi Dávid
Csikós Hanna
Csongrádi Mátyás
Dénes Benjamin
Jeges Péter Dénes
Kardos Zsófia
Kosztolányi Nóra
Máté Jázmin Kitti
Mester Fanni Réka

Nagy Eszter
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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10. A
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Emelt	szintű	angol	és	német	nyelvi	osztály 
Osztályfőnök: Valusek Andrea

Balogh Lilla
Balogh Réka
Bányai Lili
Benedek Anna
Berner Enikő Anna
Bischoff Dóra
Bogdán Szabina
Csurgó Ferenc
Dékány Anina
Endrődi Norbert
Göcsei Noémi
Guth Boglárka
Gyenis Dorka
Gyöngyösi Dalma 
Kollár Dorka
László Barnabás Balázs

Nagy Lóránt
Nahayeva Karina
Pfeiffer Sára
Pocsai Botond József
Rudolf Adél Franciska
Sásdi Boglárka Erzsébet
Schmidt Dóra Ágnes
Solti Kata
Szabó Barnabás
Szabó Levente
Szőke Bálint
Takács Dávid Balambér
Takács Kamilla
Takács Martin András
Varga Medárd
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10. B
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Emelt	szintű	matematika	és informatika osztály 

Osztályfőnök:	Lehőcz	Mária

Andrásy Juvenál Krisztián
Aszmann Tamás
Bagarus Bence
Bánki Boldizsár
Debreczeny Lilla Julianna
Fürtös Márton Péter
Gácsi Zalán
Gerlecz Tamás
Gold Dominik Ferenc
Gurdic Idriz
Hegedűs János
Illés Balázs
Jauck Viktória
Kis-Bogdán Kolos
Korb András Péter

Kovács Réka
Kresz Ádám
Marján Bálint István
Minorics Nóra Dalma
Nyaka Bence
Pagáts Gábor
Rab Máté
Rendes Botond
Rudnay Roland
Rumszauer Levente
Simon Péter
Sulyok Levente
Szabó Bence Bálint
Szabó Máté
Vecsernyés Csenge



›« Iskolaközösség ‹ 227

10. C
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Kádár Edit

Bolla Myrtill Fanni
Borbély András
Csernyánszky Dzsenifer
Dorn Anna
Faludi Laura
Fazekas Bálint
Fodor Evelin Mercédesz
Gálfi Linda
Gyöngyi Benedek Ferenc
Hajnal Péter
Hölbling Botond
Kerényi Dalma
Kolep Péter
Kovács Sophie
Kozma Kata
Krabóth Levente Gergő

Leitol Lili
Pap Luca Ivett
Pongrácz Dávid
Rádóczy Zénó
Steenhuis Raul
Szabó Réka Rebeka
Szenner Zsanett
Szívós Márton
Tóth Lili
Trombitás Hanna Lívia
Trombitás Karolina Sarolta
Várvölgyi Dorka
Vecsei Dóra
Vendler Dávid
Wetzl Eliza Kata
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10. D
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Szalainé Wéber Mária

Bali Benjámin
Csóka Anna
Csuka Csenge
Dévai Gitta
Duli Bálint Adrián
Finta Fruzsina
Grassy Péter
Győri-Nagy Bence
Hideg Kata
Juhász Anetta
Kisgadó Bence
Koltai Zsófia
Lakatos Tamás
Lukács Szonja
Mayer Emese

Nagy Adrián Róbert
Németh Ádám
Oláh Kata Veronika
Panka Lilla
Perl András Máté
Péter Mónika
Pusztai Patrik
Schäffer Bálint
Soós Balázs
Soós Márton
Szabó Tamás
Szita Gergely
Trombitás Kornél Marcell
Wéber János Theodor
Zsók René Kevin
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11. A
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Emelt	szintű	angol	és német nyelvi osztály 
Osztályfőnök: Darázs Ágnes

Berki Patrik
Buzási Bernadett
Dallos Szilvia
Dani Tamás Dávid
Dobos Emese
Dobra Viktória Eszter
Füredi Fanni
Gáspár Ida
Gáspár Péter
Hajdók Kitti
Horváth Nikolett
Jagicza Eszter
Kasi Anna
Kovács Blanka
Kovácsy Zsófia

Ládonyi Lilla Petra
László Bernadett
Liebhardt Sára
Lukács Luca
Matkó Fanni
Mirják Adrienn
Nagy Jordána Bianka
Németh Árpád Tamás
Németh Noémi Blanka
Nichter Noémi Laura
Papp Dorina
Pehr Alexandra Anna
Pintér Panna Éva
Rasztik Noémi

Ruszkai Sára
Szabadkai Lea
Szabó Tamara
Szurdi Dániel
Török Csenge
Varga Lilla
Vitényi Botond
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11. B
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
Emelt	szintű	matematika	és informatika osztály 

Osztályfőnök: Dr. Almásiné Balatinácz Éva

 
Agócs Dániel
Amrein Vivien
Antal Ádám
Benics Márk Péter
Császár Benedek
Csibi Patrik Zoltán
Csorbai András
Csuhai Roland
Dallmann Márk
Deák Petra
Gyenis Dénes István
Háber Gábor
Hanczik Gergely Levente

Harsányi Gréta
Horváth Dániel Gáspár
Jónás Réka Karolina
Kolda Nikolett
Krebsz Nikolett
Lébenthal Kristóf Márton
Lehmann Krisztina
Mecsei Marcell
Medgyesi Ádám
Oláh Barbara Mónika
Polgár Dávid
Rostás Krisztina

Stadler János
Szalai Marcell
Szőke Máté
Tresch Márk Raul
Várady Viola
Varga Ádám Marcell
Vass Máté
Werner Bendegúz
Wolford Márk Béla



›« Iskolaközösség ‹ 231

11. C
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Juhász László

Asztalos Tímea
Aubrecht Ildikó Rebeka
Balogh Imre Koppány
Bartalos Mendi Kiara
Buzás Petra
Csuba Koppány
Dancsó Lilla
Dárdai Lajos
Dobi Levente
Dobos Dalma
Götz Máté
Gyéresi Attila

Győrfi Erik
Imrő Kíra
Irsik Luca
János Tamara
Kaesz Brigitta
László Rebeka Éva
Nagy Ádám
Nemeskéri Dóra Mária
Pallagi Attila
Teplán Erik
Tombory Liza
Ulbert Hanna
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11. D
HAT	ÉVFOLYAMOS	GIMNÁZIUMI	KÉPZÉS 
Osztályfőnök: Szűcs	Ibolya

Abay-Nemes Csenge
Balázs Anna
Balogh Márk
Bayer Szabolcs
Csikós Réka
Dohány Barnabás
Fischer Tamara
Füge Bori
Gál Barnabás István
Győrfi Sarolta
Hangay Laura
Hollósi Beatrix

Keszeg Katalin Nikolett
Kis Dominika
Máté Bálint Kristóf
Milaskics Meliton
Minorits Bálint
Molnár Zsombor
Nagy Liliána
Oszvald Bálint
Rumszauer Balázs
Szentesi Márton
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