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Kedves Olvasó!

Előszó

A 2020-21-es tanév tavaszi-nyári számát tartod a kezedben, mely első helyen a nyugdíjba
vonuló, és ezzel új életszakazt kezdő, nagyra becsült pedagógusainkkal készült interjúknak ad
helyet. Miért választották ezt a hivatást? Mi a legkedvesebb élményük? Mit szeretnek csinálni
szabadidejükben? Riportereink lelkesen kérdeztek, interjúalanyaik pedig szívesen válaszoltak.
Számunk másik fele az Így írtok Ti rovat nagyszerű alkotásaival telt meg, lenyűgöző
illusztrációkkal színesítve az írásokat. Az utolsó oldalakon pedig az utánatok sóvárgó Fazék
képeit láthatjátok.
A tanév végén még egy különszámmal fogunk jelentkezni, hiszen vannak olyan felkért
interjúalanyok, akik jobban szeretnek egy teraszon beszélgetni, mint a laptop képernyőjén
keresztül. A róluk készült riportok is hamarosan elérhetők lesznek, így megismerkedhettek
A Fazekas Szellemével és Pinczés tanár úr élményeivel, terveivel.

Várok minden olyan írni, fotózni, rajzolni vágyó fazekasost,
aki kész alkotni az életbenmaradásomért!
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Nagyító alatt
Interjú Megyeri Anna tanárnővel
Mint már az előző iskolaújságban láthattátok, minden megjelenési alkalommal bemutatunk
egy-egy tanárt. Ebben a számban azokkal a pedagógusokkal olvashattok interjút, akik most
mennek nyugdíjba. Elsőként Megyeri Anna tanárnőt kérdezte riporterünk a tanári pályán
eltöltött évekről és további terveiről.

Üdvözlöm, Tanárnő!
Hogyan lett tanár, és miért ezt a
hivatást választotta?
A szüleim is tanárok voltak, már
gyerekkoromban magam köré
gyűjtöttem a gyerekeket a
házból, és tanítottam őket
különböző dolgokra, például
olvastam,
meséltem
nekik.
Sosem gondoltam más hivatásra.

A magyart azért választottam,
mert
mindig
rengeteget
olvastam, és írtam is akkoriban.
A szüleim az egyetemen oroszt
tanítottak, ezért elvárták volna,
hogy én is orosz szakra menjek.
Semmi bajom az orosszal, most
is tudok még oroszul beszélni, de
én a magyart választottam az
angol mellé.

Melyek a legjelentősebb iskolák, ahol tanult?
Itt Debrecenben kezdtem a Tanítóképző
Általános Iskolájában, ami akkor a mostani
Ady Gimnázium épületében volt, utána a kis
Kossuthban, amit azóta persze lebontottak, és
a helyén épült az új kis Kossuth. Ezt követően
a Kossuth Gimnáziumban, ami most a Dóczy
Gimnázium a Kossuth utcán, az egyetemi
éveimet pedig a Kossuth Egyetemen, magyarangol szakon töltöttem.

Melyik szakot szereti jobban?
Nyelvész alkat vagyok, ahogyan édesapám is,
engem a nyelvészet nagyon érdekel, szeretek
is róla beszélni, annak ellenére, hogy sok
embert ez a téma igencsak untat.
Azért nem maradtam magyar szakon, ezt
bevallom őszintén, mert nehéz úgy a
művekről beszélni, hogy egyedül én olvastam,
a diákok meg nem. Ez ma is probléma a
tanároknak, hogy a kötelező

Van másik szakja
tanárnőnek, amit tanít is?
Magyar-angol szakos vagyok,
a magyart középiskolában és
általános
iskolában
is
tanítottam 10-15 évig, de vagy
30 éve már csak az angolt
tanítom.

olvasmányokat
nem
mindenki
olvassa
el.
Megváltozott a kor, más
dolgokat olvasnak a gyerekek.
Nem azt mondom, hogy
műveletlenebbek,
hanem
másmilyenek.
Mondok egy példát: általános
iskolás ötödik osztályos volt a
nagyobbik lányom, és A Pál
utcai fiúk volt a kötelező
olvasmány,
amikor
megkérdezte: „Anya, van
benne szerelem?”

Miért pont ezt a két szakot
választotta?
Először is az angol az adott
volt, mert gimnáziumban
angolos voltam, és már akkor
beleszerettem a nyelvbe.
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Nagyító alatt
Mondtam neki: nincs. „Akkor nem fogom
elolvasni.” Egy ötödikes kislánynak az lett
volna az érdekes, hogy van-e benne szerelem,
az, hogy megvédjük a grundot, meg a nagy
hazafiság, az teljesen untatta őt ebben a
korban.

Utána született két gyermekem, akikkel
körülbelül 3 és fél évig GYES-en voltam.
Ezután Debrecenben a Füvészkerti Általános
Iskolában kaptam állást, amit azóta visszavett
az egyház. Ezt követően 5 évig a Dózsa György
Általános Iskolában oktattam, és 1992 óta
voltam a Fazekas Mihály Gimnáziumban.

Milyen tanítási módszereket szeret
alkalmazni tanárnő?
Az én szempontom mindig az, hogy próbálok
ahhoz alkalmazkodni, hogy milyen a csoport,
hogy kihozzam belőlük a maximumot, és
ehhez alkalmazom a módszereket is. Nem
lehet mindenkit ugyanazzal a módszerrel
tanítani, mindenkinek más válik be, mint
ahogy tanulási módszerből is nagyon sok
van. A legfontosabb szerintem az, hogy én se
unatkozzak az órán, mert ha én unatkozok,
akkor a gyerek is unatkozni fog.

Mit jelent tanárnőnek fazekasos tanárnak
lenni?
Én nagyon boldog voltam fazekasos tanárként
egyrészt azért, mert megfordultam már több
tantestületben is, és én úgy látom, ez a legjobb:
tele van fantasztikus tanárokkal, akiknek jó a
humora, és a lelküket kiteszik a diákokért.
Másodszor a Fazekasba szerintem a jövő
Nobel-díjasai járnak, olyan elképesztően okos
gyerekek, hogy aki tanítani akar, ennél jobb
helyet ne keressen magának. Az ember
tanárként is rengeteg mindent tanul a
gyerekektől, ami nagyon fog hiányozni.
Inspiráló dolog volt tanítani a Fazekasban.

Pályafutása alatt mely iskolákban tanított?
1979-ben a Rákóczi Gimnáziumban kezdtem
Sárospatakon, majd 3 évig Berettyóújfaluban
tanítottam.
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Nagyító alatt
a rövidítést, hogy ÖTYE (Öreg Tyúkok
Egyesülete). A fiatalokkal való beszélgetés
közben több új szempontot is talál az ember,
és örökké fiatal maradhat. Ami rossz a tanári
pályában, az a sok adminisztráció, ami elveszi
az energiát, az időt a lényegtől, de én nem
panaszkodom, mert itt a Fazekasban nagyon
jól éreztem magam.

Akkor ez az iskola tetszik a leginkább
tanárnőnek?
Igen, ez így van. Tanítottam sok helyen:
majdnem
írástudatlan
gépész
fiúkat
szakközépiskolában, akik emberileg nagyon
aranyosak voltak, de szakmailag nem jelentett
fejlődést számomra. Általános iskolában
olyanokra kellett tanítani kezdő angolos
csoportot, mint ez egy szék, az egy asztal, ami
nem jelentett nagy kihívást nekem. Ez viszont
más, minden óra különböző, nagyon
értelmesek a gyerekek, nagyon jó a humoruk,
igazi élmény őket tanítani.

Miben változott meg a nyelvtanítás
leginkább az elmúlt években?
A technikában: amikor én a pályát kezdtem,
tekercses magnók voltak, utána jöttek a
kazettásmagnók, aztán a CD-lejátszók. Most
meg már bemegy a tanár egy telefonnal az
órára, és onnan játssza le a hanganyagot, egy
kis hangosítással. Én nem tudtam mindenben
lépést tartani: a CD-lejátszóknál lemaradtam.
Ugyanakkor, ha egy tanár 40 évet a pályán
töltött, a nagy rutinjával ellensúlyozni tudta a
technikai hiányosságait.

Mi a véleménye a digitális oktatásról?
Vannak benne jó és rosszabb dolgok is. A 2030 éves tanárokkal ellentétben nekem
a technikai dolgok gondot okoznak. Például a
magnós feladatot úgy tudtam megoldani, hogy
a CD lejátszómba betettem a hanganyagot, és
úgy hallgattuk meg, mivel nem tudok
honlapokról letölteni. Ez kicsit kellemetlenül
érintett, mert az ember szeretne jól teljesíteni
az órán. De ezt türelemmel kezelték a diákok,
akik sokkal előrébb járnak ezekben a
dolgokban, mint én. Szerintem a legnagyobb
hátránya ennek az oktatási formának, hogy az
óra is a laptop előtt van és a javítandó
feladatok is a képernyő előtt vannak: ezektől
az esetlegesen rosszul lefotózott, feltöltött
feladatoktól kifolyik az ember szeme. Az sem
az igazi, amikor szólongatok gyerekeket vagy
jelentkeznek, nem úgy, mint amikor az
iskolában vagyunk, és közösen megbeszéljük a
feladatot, ekkor előjönnek még spontán is
dolgok, ez valóban hiányzik.

Gondolom, volt osztályfőnök tanárnő. Volt
kedvenc osztálya?
Mindig az a kedvenc osztály, aki az aktuális.
Nyilván tartom a kapcsolatot sok kiváló
emberrel, akik az osztályomba jártak. Most a
szívemhez legközelebb az utolsó osztályom áll,
akiket 5 év után tavaly engedtem el. A
legcsodálatosabb diákönkormányzati hármas
az én osztályomból került ki, szerintem sokan
hallottak róluk. Nagyon büszke vagyok rájuk,
mert mindig szerettem volna egy olyan
osztályt, akikben megvan a közösségi szellem,
nemcsak osztályon belül, hanem iskolai
szinten is.

Mi a tanári pálya legszebb és legnehezebb
dolga?
A tanári pálya legszebb momentuma
egyértelműen a diákokkal való kapcsolat.
Számomra unalmas a saját korosztályommal
társalogni - nem tudom, ismeri-e valaki ezt
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Mire tanította osztályait leginkább?
Nekem a legfontosabb egymás tisztelete: ne
piszkáljuk,
ne
bántsuk
egymást
osztálytársakként. Én azt nagyon nehezen
viselem, amikor beszólnak, és megsértik a
másikat.
Fotó: Leel-Őssy Luca 11.E

Nagyító alatt

Ki ügyesebb, ki ügyetlenebb, de senki sem
érdemli meg, hogy leszólják emiatt vagy a
külseje miatt. A legutóbbi osztályom rendkívül
toleráns volt: egy nem kifejezetten férfias
külsejű fiú, aki ráadásul művészi módon
festette is magát (jelenleg is posztol képeket a
közösségi fórumokra) is megtalálta helyét az
osztályomban. (Egyébként egy nagyon
intelligens, olvasott fiatalemberről van szó.)
Ha neki az arcfestés a hobbija, miért ne
lehetne az. Fogadjuk el egymást!

Mi volt a legszebb élménye tanárnőnek?
Nekem rengeteg örömteli pillanatban volt
részem, amikor jókat nevettünk, jól
szórakoztunk a diákokkal. Az egyik legszebb
emlékem, amikor a 40-es éveimben jártam, és
a DÖK-ösök tréfás érettségiztetést tartottak a
tanároknak. Volt egy fiatal kollegám,
fizikatanár,
akinek
rajzból
kellett
érettségiznie: le kellett rajzolnia a tökéletes
nőt. A megoldása: rajzolt egy ágyat egy
takaróval, mindenkire magára bízva, hogy
elképzelje azt, aki számára a tökéletes nő. Ez
alkalommal nekem például énekből kellett
érettségizni, amúgy szeretek énekelni, tanítani
angol dalokat, de azért kiállni 2-300 diák elé a
tornateremben, és úgy énekelni, annyira nem
vagyok tehetséges. Végül egy angolos
kolléganő beállt mögém playbacknek, és
közösen sikerült elénekelnünk a Coca-Cola
dalt.

Volt mentoráltja tanárnőnek?
Igen, amikor egy ideig volt 3 éves nyelvtanár
képzés, akkor öten voltunk mentorok a
Fazekasban,
egy-egy
félévre
jöttek
tanítványok, több éven keresztül. Utána
megszűnt, beleolvadt az 5 éves egyetemi
képzésbe. Az elején még érdekes volt mint új
kihívás, de én tanítani szeretek, sokkal jobban,
mint azt nézni, hogy más hogyan próbálkozik
a tanítással.
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Nagyító alatt
Járt-e Angliában vagy máshol külföldön?
Igen, Angliában többször is voltam, mivel mint
angoltanár vágytam oda, vannak is ott levelező
partnerek, akikkel azóta is tartom a
kapcsolatot, ezek körülbelül már 40 éves
barátságok, de Európán kívül még nem voltam.
Az Angliában töltött idő alatt átmentem
Párizsba is, felmentem az Eiffel-toronyra.
Ezeken kívül a Magyarországgal szomszédos
országokban és Lengyelországban is jártam.

orosz nyelvet is feleleveníteni. De még van egykét nyelv a bakancslistámon, amivel jó lenne
megismerkedni, hogy eredetiben tudjak
olvasni, amellett, hogy önmagáért is szeretek
nyelveket tanulni.

Gondolom, hiányozni
felkelések, vagy nem?

Vitt is ki külföldre
diákokat
a Fazekasból?
Igen, mikor
odakerültem, akkor
egymás után három
évben is vittem ki
csoportokat
Angliába,
és szerveztem
egyhetes utakat is
az ottani
nyelviskolákba.

fognak

a

reggeli

Azok nem, mert
télen úgy felkelni, és
elindulni
az
iskolába, hogy nincs
igazából
nappali
világítás, az nem
olyan
kellemes.
Viszont ahogy az
ember öregszik, úgy
egyre
kevesebbet
alszik, én pedig
amúgy is korán kelő
típus vagyok.

Mit szeret csinálni a szabadidejében?
Nagyon szeretek olvasni, sudokut fejteni,
az utóbbi időben pedig rákaptam, hogy
koreai, kínai sorozatokat nézek angol
felirattal, akár 60 részeseket is, és persze
szeretek a baráti körömmel, a lányaimmal
időt tölteni. Most a karantén alatt
abbamaradt a sportolás, de a lányaim
vettek nekem egy benti sporteszközt,
amivel akár a karantén alatt felszedett
kilókat is le tudom dolgozni.

Ami jobban fog hiányozni, azok a csoportjaim.
De hogy orvosoljam ezt, elkértem a képeiket,
amiket eddig az osztályteremben őriztek, hogy
megmaradjanak nekem.

Köszönöm az interjút!
Egészségben,
boldogságban gazdag,
hosszú életet kívánok
tanárnőnek!

Mik a tervei a nyugdíjas éveire?
Remélem, nemsokára nagymama leszek,
mert van két gyönyörű nagylányom, a
nagyobbik nemrég férjhez ment, és
remélem, tervezik már az unokát nekem.
Szeretném a spanyol nyelvet, amivel már
az iskolában ismerkedtem, újra elővenni,
valamint az egykor folyékonyan beszélt

Magó Balázs Dániel 9.nyD
A fotókat Megyeri Anna tanárnő
válogatta gyűjteményéből.
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Így írtok Ti
Cél nélküli szavak
Egy kis pók szorgalmasan szövi hálóját a sarokban.
Nézem, ahogy egyre gyorsabban és ügyesebben dolgozik, ahogy egyre nagyobb lesz a háló a
rózsaszín falon. A falon, mely nem változik, ugyanolyan minden nap. A bútorok ugyanott vannak,
az óra egyenletes kattogása sem gyorsul vagy lassul. Egyedül a kis pók állhatatos munkájának
köszönhetően van egy aprónyi változás, egy aprónyi életjel parányi szobámban.
A résnyire nyitott ablak az
egyetlen lehetősége a friss
levegőnek a bejutásra, bár úgyis
alulmarad
a
többnapos
elhasznált
levegővel
való
küzdelemben.
Előttem, mögöttem és mellettem
könyvek
halmaza
fekszik
szétterülve,
várva,
hogy
tartalmuk
elraktározódjon
agyam egy kis szegletében,
azonban az egyetlen információ,
ami eljut odáig, a háttérből
beszűrődő tévének köszönhető,
melyben bejelentik az otthonlét
meghosszabbítását. Ki tudja,
talán meghatározhatatlan ideig
tart rózsaszín szobám fogsága,
talán az idő múlását már nem is
fogom
érzékelni.
Az
óra
mutatójára nézve megállapítom,
hogy már egy óra is eltelt
anélkül,
hogy
egyetlen
információt is megjegyeztem
volna a tömérdek közül. Egyedül
a kis pók jutott eredményre a
sarokban, ki megszőve hálóját és
befejezve munkáját pihen most,
csodálva remekművét.
Végül is azon kívül semmi sem
változott...

Írta: Császár Zsófia 12.F
Illusztráció: Sziki Virág 9. knyB
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Így írtok Ti
A fiók-expedíció
A fiókom mindig is fekete lyuk érzetet keltett bennem, de főleg anyukámban. Ez az a titkos hely,
ahova mindig elrejtem az asztalomon lévő hatalmas lomokból álló hegyet, ha esetleg betéved
hozzánk egy-egy vendég, így rakva katonás rendet. Nem érdemes kinyitni, mert talán kiugrik a
benne lévő (élő?) szörny, esetleg leharapja a kezünket, de a leghétköznapibb esetben is csak
nehezen lehet visszacsukni ezt a bizonyos fiókot. A mai viszont egy különleges nap, ugyanis
életemet kockáztatva, neked, kedves olvasó, ma feltárom a fiókom legmélyebb titkait. Ahogy
kinyitottam, egyből egy papírokból álló védőburokba ütköztem. Ezek természetesen csak a
legfontosabb feljegyzéseim, amiket évek óta gondosan gyűjtögetek, és amiket nem szabad kidobni,
mert bármikor nagy szükség lehet rájuk. Óvatosan eltávolítottam a páncélzatot, és
megpillantottam néhány féltve őrzött antik darabot: a ballagási képeimet. Már kerek négy éve,
hogy búcsút intettünk az általános iskolánknak, és egyszerre tűnik oly távolinak a gimnázium
nyújtotta élmények extázisában, de oly közelinek is, hiszen a mosolygó arcokat nézegetve, mintha
még mindig ott lennék, a régi osztályommal.
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Nehéz volt a búcsúzás, de új korszak nyílt számunkra. Ezt tükrözi a
fiókom következő tartalma is. Egy kis kézzel készített naptár akad a
kezem ügyébe, amit még én csináltam az első kollégiumi (és persze
gimnáziumi) évem alatt. A nagybetűs debreceni élet… A naptárat
nézegetve mintha a múltba tekintettem volna vissza. Láttam, milyen
mozgalmas is volt az az időszak. Na persze nem annyira, mint a
mostani, de az az előtti időhöz képest nagyon is.
Hirtelen előtört belőlem milliónyi emlék, és az utam, ami ahhoz vezetett, hogy most itt ülök, és ezt
nézegetem. Gyorsan félretettem a papírdarabkát, nehogy túl érzelgőssé váljon a hangulatom.
Most muszáj, hogy tiszta maradjon a fejem, ha rám borulna a szekrény, és előbújik a szörny, akkor
meg tudjak vele küzdeni. Haladjunk tovább! A következő réteg a party részleg volt, tele
belépőkkel, fesztiválbérletekkel, műsorfüzetekkel és a különböző helyekről hozott egzotikus
tárgyakkal, mint például egy nyuszi alakú apró csokoládé, amit egy alkoholtól bugyogó mámoros
estén találtunk a fűben. Nekem bárki bármit mondhat, de az igazán bátor ember az, aki ezt a
csokit megeszi. Volt még itt néhány cipőfűző, amit valószínűleg nem volt szívem kidobni, hisz
olyan hűségesen szolgált, és egy elszakadt nyaklánc, ami fénykorában igazán pompás darabnak
számított. A buli övezeten átevickélve, egy kavics akadt az ujjaim közé. Először nem tudtam hova
tenni, biztos ez is egy party kellék lehetett, de aztán eszembe ötlött, hogy egy családi biciklizés
alkalmával tettem zsebre, az út széléről egy hengerezésre váró aszfalt melletti területről. Azóta
már biztosan lehengerlő kinézete van! Ezt követően el is érkeztem a várva várt pillanathoz. A
szörny szívéhez. Eddig sikeresen teljesítettem a küldetést, nem kelt fel, és nem is támadott meg.
Kezdett felébredni bennem a remény, hogy túlélhetem az expedíciót. A szörny központi szervéhez
még egy vékony védőrétegen át kellett küzdenem magam. Finoman lehámoztam a furcsa absztrakt
festményeimet, és akkor megpillantottam a lényeget. Halkan felsikítottam, az örömkönnyeket
csalt a szemembe. Hiszen a szörny szíve egy számomra nagyon fontos tárgy volt. A több hónapja,
talán már egy éve keresett, fekete-piros, dinós zoknim. Az érzés, ami akkor elöntött, leírhatatlan
volt. Ez a kedves barátom mindig erőt adott a nehéz napokon. Még a szüleim ajándékozták nekem
sok-sok évvel ezelőtt. A zoknit félretéve, gyorsan mindent visszazsúfoltam a fiókba, és leültem
megírni ezt a kis történetet, természetesen a már említett zoknijaimat viselve.

Hogy mi van a fiókomban?
Egy másik világ.
Az én emlékekkel teli világom,
a saját gyártású időgépem,
aminek segítségével bármikor
visszatérhetek a múltam
bármely szakaszába.
Írta: Muraközi Lili 11.B
Illusztráció: Veres Lilien 11.B
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Nagyító alatt
Interjú dr. Barta Erika tanárnővel
Nagyító alatt rovatunk következő vendége dr. Barta Erika tanárnő, aki nagyon örült
felkérésünknek, lelkesen mesélt riportereinknek a tanári pályán és a Fazekasban eltöltött
színes éveiről, valamint kedvenc időtöltéseiről és terveiről.
pályám elején ebből a tantárgyból lettem
vezetőtanár, így az óráimnak a nagy része
földrajz volt. Emellett a földrajzhoz többféle
módon is kötődtem, ebből doktoráltam is.
2005-ben kineveztek földrajzból megyei
szaktanácsadónak,
majd
2015-ben
a
pedagógus életpálya modell bevezetésekor az
első körben lettem mesterpedagógus és
szaktanácsadó
földrajzból.
Elvégeztem
földrajzból feladatíró tanfolyamot is. Az itt
szerzett ismereteket akkor tudtam jól
hasznosítani, amikor a kétszíntű érettségihez
feladatgyűjteményeket
készítettünk
a
testvéremmel. Később nagyjából egyensúlyba
került a történelem és földrajz óráim száma.
Folyamatosan
tanítottam
a
humán
osztályokban is, sőt az utolsó 3 osztály, aminek
osztályfőnöke voltam, humán tagozatos volt.

A fotókat dr. Barta Erika tanárnő válogatta gyűjteményéből.

Milyen szakon végzett Tanárnő?
Az egyetemen történelem-földrajz szakon
végeztem. 40 éve még más volt a helyzet, mint
ma, sok volt a pedagógus és kevés az
álláslehetőség,
ezért
többféle
helyen
dolgoztam, néha párhuzamosan is. Többkevesebb időt voltam általános iskolában,
kollégiumban, szakközépiskolában, szakmunkásképzőben. Végül a diploma után 4
évvel a Fazekas Mihály Gimnázium hirdetett
történelem-földrajz szakos állást. A tanítás
mellett elvégeztem a filozófia szakot is, mivel
ez szükséges volt az állás betöltéséhez.

Miért pont ezt a hivatást választotta?
A gimnáziumi tanárnőm motivált, aki
történelem-földrajz szakos volt, és nagyon
szerettem, amit csinált, ahogy tanított.
Egyáltalán nem bántam meg, hisz nagyon
szeretek
tanítani,
átadni
a
tudást,
meghallgatni a diákok gondolatait, és látni,
ahogy fejlődnek.
Mire emlékszik vissza legszívesebben az
egyetemi éveiből?
Az emberi kapcsolatokra, közösségformáló
programokra, rendezvényekre: mint a
szakestek,
terepgyakorlatok,
táncházak,
filmvetítések. Élvezhettük a szabadságot az
időbeosztásban, de a vizsgákra mindig
odafigyeltünk, és rendszeresen tanultunk. A
mai napig sok csoporttársammal tartjuk a

Melyik tárgyat tanította a legszívesebben?
Mind a három tantárgyam közel áll a
szívemhez, de a tantárgy jellege miatt a
filozófiát
tanítottam
a
legkevesebbet.
Földrajzot tanítottam a legtöbbet, mert a
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kapcsolatot, és eleinte 5 évenként, ma már
évente szervezzük az egyetemi találkozókat.
(Kivéve a Covid alatt)

A történelem-földrajz munkaközösségünk is
remek csapat, szakos kollégáim is nagyon
segítőkészek, kedvesek, jól tudtunk együtt
dolgozni. 25 évig osztályfőnökként is
tevékenykedtem, 6 osztályom volt.
Úgy érzem, hogy a szülőkkel, a kollégákkal és
az osztályokkal is jó kapcsolatot létesítettem.

A Yad Vashem teraszán, 2006.

Milyen tanítási módszert alkalmaz a
legszívesebben?
Fontos a tananyag megértése, az ok-okozati
összefüggések feltárása. Úgy gondolom, hogy a
tanuláshoz
az
ismeretátadáson
túl
elengedhetetlen a rendszeres számonkérés is,
szóban és írásban egyaránt. Ez azért is fontos,
mert az érettségi vizsgának is van írásbeli és
szóbeli része. Ráadásul a történelem kötelező
érettségi tantárgy. Mindig próbáltam haladni
a korral, figyelemmel kísérni az új
tudományos eredményeket, és kipróbálni az új
IKT technikákat, feladattípusokat, amik
színvonalasabbá tették a diákok oktatását,
illetve a tanórákat érdekesebbé varázsolták.

Milyen érzés volt a Fazekasban tanítani?
Nagyon örültem, mikor ebbe a gimnáziumba
kerültem, s 35 évig tanítottam itt. Ez az iskola
az elmúlt évtizedekben egyre jobb
eredményeket ért el, s ezt nektek, diákoknak
köszönhetjük. Jó érzés volt a sok értelmes,
motivált gyereket tanítani, és készülni velük
versenyekre is.

Továbbképzésen a Yad Vashemben
Jeruzsálemben, 2006.
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A Parlamentben 2010-ben

Nagyító alatt

Hogyan élte meg az oktatás változásait az
elmúlt 40 évben?
Az én pedagógus pályám két szakaszra
osztható. Pályakezdőként szocialista rendszer
volt, ahol más volt az oktatási elvárás,
ideológia, ami főleg a történelem tanításánál
volt érzékelhető. Aztán jött a rendszerváltozás,
az új szemlélet, új ismeretek. De úgy
gondolom,
változnunk,
fejlődnünk,
alkalmazkodnunk kell az életben. Mostanában
gyakran változik az oktatási koncepció, a
nemzeti alaptanterv, kerettanterv. Ezekhez a
munkaközösségünknek kellett az iskolai helyi
tantervet, tanmeneteket kialakítani. De a
változások soha sem okoztak nehézséget
számomra.

Sokat
jártunk
belföldön,
többnapos
kirándulásokra, de voltunk a Felvidéken is.
Mind a 6 osztályommal jártunk Budapesten
osztálykiránduláson, mert úgy gondoltam
történelemtanárként, hogy az én osztályomból
senki sem érettségizhet le úgy, hogy nem járt
fontos történelmi helyszíneken, pl. a Budai
Várban, a Parlamentben, a Bazilikában stb.
Felejthetetlen pillanatok voltak másféle közös
osztályprogramok is, (pl. színház, mozi,
kiállítás, túrázás stb.), mert ilyenkor más
kapcsolat alakult ki, kötetlenül tudtunk
beszélgetni mindenről.
Mennyire volt észrevehető a gyerekeken a
generációs változás?
Egyértelműen más volt, hisz én is
pályakezdőként nem sokkal voltam idősebb,
mint a tanítványaim, és ekkor még sokkal
többféle közös programot szerveztünk, jobban
megismerhettük egymást. De más volt a
társadalmi elvárás is. Például az első
osztályaimból kevesebben mentek

Mi volt Tanárnő kedvenc pillanata tanítása
alatt?
Ennyi év alatt nagyon sok szép pillanatot
élhettem meg, nagyon nehéz lenne egyet
kiemelni. De talán a kirándulások voltak a
kedvenceim.
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a felsőoktatásba, inkább szakmát választottak.
Teljesen más volt a mentalitás. Az évek alatt
nagyon sokat változott a világ, így a diákok
hozzáállása az oktatáshoz, illetve az iskolához
is.

a természetfilmeket, a színházat, a színvonalas
zenét és vetélkedőket is. A legfontosabbnak azt
tartom, hogy ismerkedjünk meg a világ
szépségeivel, illetve utazzunk, belföldön és
külföldön egyaránt.

Ballagás 2014. 13. E

Mire a legbüszkébb tanárként?
Ha a szakmai sikereket nézzük, akkor kettőt
tudnék megemlíteni, amelyek a földrajzhoz
kapcsolódnak. 1992-ben az egyik diákom
országos első helyezést ért el a Magyar
Televízió által szervezett „Ki miben tudós?”
földrajzversenyen. Egy másik diákom 2009ben sok-sok földrajzversenyen keresztül
eljutott a Nemzetközi Diákolimpiára, ahol
Magyarországot képviselte egy 3 fős csapatban
Mexikóvárosban. De úgy gondolom, hogy
nekem a legfontosabb az, hogy a tanítványaim
sikeres, elégedett emberek lettek. Azóta is
nagyon jó emberi kapcsolatot ápolnak
egymással, és engem is sokszor megkeresnek
és hívnak találkozókra is.
Szabadidejében mit szeret csinálni Tanárnő?
Én mindig nagyon szerettem olvasni,
számomra ez az igazi kikapcsolódás. De
szeretem a klasszikus filmeket,
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Milyen tervei vannak a nyugdíjas évekre?
Szeretnék sokat utazni, élményeket gyűjteni,
olvasni, ápolni a családi és baráti
kapcsolatokat, rendszeresen mozogni, nyelvet
tanulni, de persze a legfontosabb, hogy
egészségesen és boldogan éljek szeretteim
körében.
A kezdő tanároknak tudna valami jó tanácsot
adni?
Az első és legfontosabb a biztos szakmai tudás,
ami folyamatos fejlesztést igényel. Valamint,
hogy nagyon szeressék azt, amit csinálnak, s
mindig legyenek következetesek.
Köszönöm a beszélgetést, az érdeklődést!

Mi is köszönjük az interjút!
Egészségben, boldogságban gazdag,
hosszú életet kívánunk Tanárnőnek!
Babik Bianka, Lakatos Lea,
Szőnyi Dávid 11. B

Így írtok Ti
Húszhuszonegy
Mit vársz a szürkeségtől,
Fényt s új reményt.
Mit vársz az ürességtől,
Kacagást s forró ölelést.
Mit vársz a félelemtől,
Bátor szavak tömegét.
Mit vársz a munkától,
Kellemes lebegést.
Mit vársz a könyvektől,
Kalandot s feledést.
Mit vársz a naptártól,
Valami új kezdetét.
S mit vársz Magadtól?
Az élet örömét.

Köszön

Illusztráció: Sziki Vrág 9. knyB

Szomjazom
Kristályos patak folyása szüntelen,
Mikor megpihen medrében fű terem.
Éltet, mégis oly kegyetlen a sorsa,
Ég s Föld az Ő szerelmes alkotója.
Szomjazik mégis megkínálja társait,
Kiszáradó fák, virágok éltető magjait.
Önzetlen szeretet az mi Őt élteti.
Kihez eljut üzenete új esélyt kap,
Kezdj szeretni, nevetni s mesélni,
A patakról mely ott folyt szüntelen,
Hol ember nem jár csak puszta szerelem.
Szomjazó lelkek nincsenek egyedül,
Kristályos varázslat átjárja szíved,
Mondd ugye érzed, ez az igazi élet.
Ragyogsz, elmúlt már minden félelem.
Szeretlek, önzetlen s éltetem lelked,
Hisz ez a dolgom, szüntelen Melletted.
S mikor megpihenek új élet születik,
Úgy csillog mint egykor az a patak,
Mely varázsa átjárta lelked s örökké Veled maradt.
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Korom sötét szobában üldögélni,
Villámló gondolatoknak áldozatul esni.
Eltemetett emlékek feltámadnak hirtelen,
S mire körülnézek eláraszt a félelem.
Miről azt hittem sosem tér vissza,
Lelkemen mély sebet ejtve köszönt újra.
Merev tekintetem próbálja elüldözni,
Emléked miért nem hagyod már kihűlni?
Hirtelen sóhajodra leszek figyelmes,
Kérdezném: Mi bánt? Mégsem teszek mást,
Csak lehajtott fejjel menekülök tovább.
Bűntudat árasztja el ekkor lelkem,
S emléked kísérti minden tettem.
Fáradt szemeid mint aranyló patak,
Könnyedén csillog olykor még kacag.
Az ősz eljött majd beköszönt a tavasz,
Idő közben elvesztem s nem látlak már,
Szaladj!
Sose nézz hátra, ne félj a múlttól,
Itt vagyok a közelben s maradok,
Hisz amíg szíved dobban, Én a Tiéd vagyok.
Kezd hajnalodni s kinyitom a szemem,
Álom volt-e vajon vagy talán szerelem...?
A verseket írta: Shahin Faten 10.B

Így írtok Ti
Naplemente melletted

Az első lépések

Időtlen szabadságra leltem,
Szunnyadó napsütésre keltem.
Szíved dobban s csendben hallgatom,
Zenéje oly rendíthetetlenül zakatol.
Lassan bőrünk is egymáshoz simul,
S mit érzek ilyenkor páratlan,
Megragad a pillanat s elvisz az áradat.
Leírhatatlan álmok rabja lettem,
S láncom egy titokzatos tekintet.
Lelkedet látom lehetséges ez?
Létezhet-e bármi oly tökéletes?
Vad álmaidra leszek figyelmes,
Nyugtalanul reszket elbűvölő tested.
Gyenge csók bénítja meg fájdalmad,
Forró mosoly oly csábító s hallgat.

Mint a kisgyermek, amelyik most tanul járni, és még
nem biztos a lépteiben. Vagy mint a nagyszülő, aki
életében először fog okostelefont a kezében, és még nem
tudja, hogyan kell használni. Hasonlóan különös érzés
volt a négy fal közötti élet, ez a nyugalom a nagy
nyüzsgés után. Többnyire tehetetlenséget éreztem,
hiszen a mindennapi ritmus egyik pillanatról a másikra
megszűnt. Hirtelen alkalmam nyílt időt tölteni
magammal. Egészen jó táraság tudok lenni! A
legfontosabb
küldetésnek
tartottam
a
saját
érdeklődésemet fenntartani, érdekessé tenni a
szokatlanul egyhangú mindennapokat. Úgy érzem,
sikerült. Nemsokára eljön az a nap is, amikor majd
valaki, valahol azt mondja: Vége van! Mert mint ahogyan
egy betegségből felépülve boldogan hazatérhetünk a
kórházból, úgy hamarosan kinyílik a Világ ajtaja is. Újra
együtt lehetünk a barátainkkal, újra megölelhetjük
egymást, és újra láthatjuk a másik mosolyát ledobva
szájmaszkjainkat.
Muraközi Lili 11.B

Shahin Faten 10.B

A jövő
Ha azt kérdezik tőlem, hogy hol képzelem el magam a jövőben, nem szeretek válaszolni. Azt
hiszem, álmodozni mindenki szeret. Legalábbis én nagyon. De ha komolyan el kell gondolkodnom a jövőmön? Hát, inkább nem akarok. Szívesebben figyelek a jelenre. Tény, sosem a
valóságra koncentrálok. Akármerre is menjek, szeretek történeteket alkotni a fejemben: csak
végignézni az embereken, és elgondolkodni, hogy vajon honnan jönnek vagy hová tartanak.
Tudom, elég klisés, de igaz.
Fáradtan könyöklök rá a pultra, miközben végigpásztázom a szobát. A mai egy kifejezetten lassú
délután. Csupán páran ülnek a kávézóban, és az esős időre való tekintettel kétlem, hogy ez a szám
növekedni fog. Reggel óta folyamatosan esik az eső, és ilyenkor az ember akarat-lanul is fáradtnak
érzi magát. Nem is beszélve a szociális élet iránti vágy teljes hiányáról. De lehet, hogy ezzel is csak
én vagyok így, tekintve hogy néhány lány vidáman cseveg az egyik asztalnál. A lépcső mellett
ülnek a sarokban, és minden egyes alkalommal mikor valamelyi-kük elneveti magát,
reflexszerűen odakapom a fejem. Alig húsz perce tértek be, még jól em-lékszem a rendelésükre:
két epres latte és egy karamellás jegeskávé. Aránylag messze ülnek, de kihallom a
beszélgetésükből az érettségi és suli szavakat. Alig egy évvel fiatalabbak ná-lam. Vagyis, azt
hiszem.
Fotó: Leel-Őssy Luca 11.E
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Nyílik az ajtó, és egy pillanatra beszűrődik a
kinti világ: autók zajai és az eső illata. Aztán
újra bezáródik. Felkapom a fejem,
megigazítom a barna köténykémet, és úgy
mosolygok, mintha az elmúlt tíz percben nem
konkrétan fetrengtem volna a pulton. A srác
leadja a rendelését, majd leül az ajtó mellé, és
előhúzza a zsebéből a fülhallgatóját.

Fotó: Leel-Őssy Luca 11.E
Azért imádok kávézóban dolgozni, mert egyszerűen akárkire nézek rá, a személyiségem egy
darabját pillantom meg. Mármint, ott van a lány, aki minden szombat reggel itt van nyitásra a
laptopjával, rendel egy mocha-t, majd felbattyog az emeletre, és valamikor délben hagyja el a
helyet. Egyetlen egyszer beszéltem vele, de elmagyarázta, hogy könyvet ír. Régen én is mindig
arról álmodoztam, hogy egy kávézóban fogok írni, mint például J. K. Rowling. Aztán rájöttem, hogy
még magához az íráshoz is lusta vagyok, nem hogy elhagyjam a házat.
Időközben elkezdem főzni az új vendég kávéját, és egyúttal magamnak is csinálok egyet. Nagyon
nem bírom ezeket az esős napokat.
Hangos nevetés harsan a hozzám legközelebb eső asztaltól. Mikor az ott ülő csaj realizálja a
hibáját, ijedten tekint körbe a kávézóban. Én csak mosolygok, de az ajtónál ülő pár igen csú-nyán
néz felé. Mondjuk, velük nem igazán tudok azonosulni. Annál inkább a lánnyal. Mikor legutóbb
mentem fel az emeletre, láttam, hogy valami animét néz a telefonján.
Ásítva nyitom ki a hűtőt, kiveszem a tejet és tölteni kezdem az egyik pohárba. Fogalmam sincs,
miért vagyok ilyen fáradt, de szépen lassan könnyek gyűlnek szemembe az ásítgatás-tól. Lehet
nem kellett volna előző este sokáig olvasnom. Már igazán megtanulhattam volna a leckét.
A kész italt egy széles mosollyal az arcomon viszem ki, de még csak egy köszönömöt sem kapok.
Oké. Visszatérve a pulthoz belekortyolok a saját kávémba és nagyot nyújtózok. Ideje, hogy kicsit
aktivizáljam magam.
A párocska ezt a pillanatot választja a távozásra. Felkapják az esernyőiket, és egy köszönés
kíséretében elhagyják a kávézót. Összeszedem a bögréiket, és letörlöm az asztalt. Imádom ezeket
az új fekete asztalokat. Az előzőek már régiek és kopottak voltak, szóval múlt hónap-ban
leváltottuk őket, de még mindig nem szoktam meg a látványt. Furcsa, hogy csupán ennyi milyen
könnyen meg tudja változtatni az egész hely hangulatát. És ez nem csak a kávézóra igaz. Néhány
apró dolog igen érdekes változásokat tud hozni. És talán éppen ezért van, hogy nem szeretek a
jövőre gondolni.
Hiszen a legnagyobb változásokat a legkisebb dolgok hozzák.
Az apró dolgokon meg, nos, nincs értelme gondolkodni.
Drahos Alinka 12.C
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Interjú Rózsavögyi Gábor tanár úrral
A következő négy oldalon Rózsavölgyi Gábor tanár urat vesszük nagyító alá. Nyugdíjba
vonulása alkalmából őt is arra kértük, tekintsen vissza pályájára, meséljen nekünk a tanárként
és vezetőként eltöltött évek kihívásairól.
Szerettem volna a tudást átadni másoknak,
emiatt lettem tanár. Azt vallom, hogy minden
gyerek egy kincs, mindegyik másmilyen, csak
meg kell hozzájuk találni a kulcsot, s ez izgat
engem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
mindegyikhez sikerül közel jutni, de kihívás,
és törekszem rá. A visszajelzések alapján, úgy
érzem, többnyire sikerült.
Mire
emlékszik
vissza
tanár
úr
legszívesebben az egyetemi éveiből?
Nagy hírű tanárok tanítottak, az akkori
magyar történésztársadalom színe-java. 1956
után az akkori fiatal tanárgeneráció jelentős
részét az 56-os forradalomban való részvétel
miatt kisebb-nagyobb retorziók érték. Ezekből
az egyik az volt, hogy nem taníthattak
Budapesten, ezért nagyon sok tanár jött
Debrecenbe. Természetesen amikor én
kezdtem az egyetemet 75-ben, ez a kitiltás már
nem volt érvényben, de sok professzor annyira
megszerette Debrecent, hogy vállalta a kétlaki
életmódot. Ezenkívül az egyik csoporttársam
az Alföld színpad tagjaként úgymond
becserkészett, ezért sokat színpadoztunk. Itt
nagyon sok olyan módszertani fogást
tanulhattam, ami később jól jött a népművelői
és a pedagógusi pályám során egyaránt.

Miért tetszett ezt a hivatást választani?
A mi időnkben még nagyon komoly
egzisztenciát jelentett. A gimnáziumi
osztályokból a legkiválóbb diákok négy helyre
mentek: tanárnak, jogásznak, közgazdásznak
vagy orvosnak. Nyelvi tagozatos osztályba
jártam Komáromban, a Jókai Gimnáziumban,
kitűnő voltam. Úgy éreztem, hogy van bennem
némi tehetség, hiszen osztálytársaimat is
segítettem, sokirányú érdeklődésem volt,
klubot, színpadot szerveztem, újságot írtam.
Állandó motor voltam a nyelvi órákon
előadott kis jelenetekben is. Már akkor
észrevettem, hogy tudok hatni a többiekre.

Mit jelent tanár úr számára fazekasos
tanárnak lenni?
16 évig igazgatója voltam az Ady Endre
Gimnáziumnak, nagyon szépen el is
búcsúztatott ez az iskolám. Mielőtt pedagógus
lettem, népművelő voltam 1980 és 86 között. A
fiaim egy nagyon kedves ajándékot állítottak
nekem össze, amely összefoglalt minden
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sajtóban megjelent dolgot, ami rólam szólt
vagy én írtam. Ebben van olyan anyag 81-82ből, ami szerint én készítettem elő a Fazekasnapot ifjú népművelőként a Kölcsey Központ
számára. Ennek szervezésekor sok olyan fiatal
fazekasos tanárral ismerkedtem meg, akik még
mindig itt tanítanak. Az akkori igazgató
megkérdezte, hogy akarok-e itt tanítani, de
ekkor még másfelé vitt az élet. Később az Ady
mellett kötöttem ki. A 90-es években voltam
érettségi elnök többször is a Fazekasban. A
megyében én képeztem a történelemtanárokat
a kétszintű érettségire, melynek én voltam az
egyik kidolgozója országos szinten, így
tartottam
a
kapcsolatot
a
történelemtanárokkal a Fazekasból is. A
szakértői képzés keretében is képeztem
fazekasos tanárokat. Sok ismerősöm volt
korábbi egyetemi csoporttársak révén is.
Mikor kiderült, hogy óraadó tanárként itt is
kellene tanítani, ennek örömmel tettem eleget.
Sok szállal kötődtem tehát a Fazekashoz, és
mind a tantestület, mind a diákok hamar
elfogadtak, én is otthon éreztem magam itt.

Hogyan élte meg tanár úr az oktatás
változásait az elmúlt 40 évben?
Mindig
is
támogattam
az
oktatás
modernizálását. Az új érettségi általános
koncepciójának kidolgozásában is benne
voltam. Például én találtam ki azt, hogy az
érettségi minden részében el kell érni egy
bizonyos százalékot (12.5) a diáknak ahhoz,
hogy ne bukjon meg az érettségin. Érettségi
elnökként jó rálátásom volt a vizsgáztató
tanárok frusztrációjának okaira, és az egyik ok
az érettségi magyar részéből fakadt. Gyengébb
iskolákban a tanulók az érettségi dolgozat
négy jegyéből magyarból két hármas írásbeli
után két egyes szóbelit is tehettek, úgy is
kettest kaphattak végül. Az érettségi kabarévá
vált, de nem volt mit tenni. Eldöntöttem, hogy
ez így nem maradhat. Elfogadták érvelésemet,
és megváltoztatták a rendszert. Később a 2005ös nemzeti alaptantervben én voltam a
munkabizottság vezetője. Tehát aktívan benne
voltam a változásokban.
Mire a legbüszkébb tanárként?
A szeretetre. A facebookon ugyan minden öt
évben teszek fel egy-egy bejegyzést, de most a
nyugdíjam alkalmából kaptam egy tortát
(Ady és Gabi), amit megosztottam, és több
száz nagyon kedves reakció érkezett. Persze az
ember igyekszik szeretetet adni, de
sokszorosát
kaptam
vissza
tanári
pályafutásom alatt. Sokszor hallja az ember,
hogy egy tanár kiég, de én sohasem értettem,
hogy miről beszélnek. Nekem mindig hallatlan
izgalom volt, ha egy órát tarthattam.

Milyen tanítási módszert alkalmaz tanár úr
szívesen?
Én a frontális oktatást preferálom, tehát nem a
kiscsoportos, hanem az egész osztályt bevonó
oktatást, a kérdve kifejtő, vita, disputa
módszerrel, rávilágítva az összefüggésekre.
Ezen kívül próbálom állandóan tűzben tartani
a diákokat, egyrészt azért, hogy azok is szót
kapjanak, akik majd' kiesnek a padból, de azok
is megszólalhassanak, akik csendesebb
természetűek, pedig biztos tudásuk van. Ha
hagynám, hogy a befelé forduló diákok ne
szólaljanak meg egész órán, nagy hibát
követnék el. Sosem lehet tudni, kiben van
tehetség. Másrészt így az is kiderül, ki nem
készült, így ők nem lébecolhatnak egész órán.

Mi a tanári pálya legszebb momentuma tanár
úr számára?
Pár hete tanítottam a Fazekasban, amikor az
egyik osztálytól egy nagy lufit kaptam, amit
mindenki aláírt.
Fotó: Leel-Őssy Luca 11.E
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a céhmesterek tanácsa döntött arról, hogy a
legény, illetve leány munkája megfelel-e,
lehet-e belőle mester. Erről a játékról is
nagyon szép visszajelzéseket kaptam, az
évkönyvbe is bekerült róla egy írás.
Mi volt a pálya legnehezebb része itt a
Fazekasban?
A legnehezebb maga a helyzet volt. Azt
szerették az adys tanítványaim, hogy én
utáltam az iskolát, amikor nem volt benne
diák. Az iskola a diákoktól iskola. A
szünetekben
én
diákokkal
szerettem
beszélgetni, bementem a bemutatókra,
vizsgákra. Ez az, ami a Fazekasban rendkívül
hiányzott, hiszen rohantam a két iskola között.
Ez a lehetőség és a közösségi élmények itt
kimaradtak.

"Ady és Gabi"

Amikor megkérdeztem, miért kapom, azt
mondták, csak úgy. Nem volt semmilyen
alkalom, és ez számomra nagyon kedves
visszajelzés volt, egy nagyon szép gesztus. Ez
egy nagyon kedves élményem, ami megmaradt
bennem. Ilyen szép momentum volt még a
„mestermunka bemutató”, amelyet nagyon
lelkesen csináltak a diákok, és a szülők is
külön megköszönték, hogy a gyerekek a saját
kezükkel alkothattak valamit, amit aztán
behelyeztünk egy játékba:

Fotó: Simon Gyula
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Mit szeret csinálni tanár úr a
szabadidejében?
A sportot imádom, de csak
elméletben űzöm. Ennek oka az,
hogy fiatal koromban
tönkrement a vállam, a bokám
és egyebek. Lokimeccsekre is
járok, de alapvetően inkább a TV
előtt élvezem a sportot. Ezen túl
imádok olvasni. Rettentő sokat
olvasok, általában történelmi
témájú folyóiratokat és
könyveket.
Milyen tervei vannak tanár úrnak a nyugdíjas évekre?
Szeretek utazni, és már nagyon várom ennek a járványnak a végét, hogy akkor is tudjak utazni,
amikor tanárként munka miatt nem tudtam. Imádom a mediterrán vidéket, Spanyolországot és
az olasz kultúrát. Tanárként csak nyáron jutottam el oda, és olyankor negyven fok van, ami nem a
legkellemesebb. Természetesen a családdal is több időt fogok eltölteni, és olvasni is többet tudok
majd.
A 80-as években voltak színpadosaim, akiknek már a gyerekét is tanítottam. Ezek a szülők
megkerestek, hogy nem csinálnánk-e színpadot megint? A 90-es évekbeli diákjaim pedig egy
érettségi találkozón azt vetették fel, hogy csináljak szabadegyetemet, mert ők szívesen járnának
az előadásaimra. Majd meglátjuk… Írogatni is gondoltam, hogy fogok, most is megjelennek
írásaim az Új Köznevelésben. Tehát a terveim röviden: írás, olvasás, család, utazás!

Köszönjük az
interjút!
Egészségben,
boldogságban
gazdag,
hosszú életet
kívánunk
tanár úrnak!
Fülöp Dóra Liliom, Chen-Buzás Csongor 9.A
A fotókat Rózsavölgyi Gábor tanár úr válogatta gyűjteményéből.
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Így írtok Ti

Van egy gitárom…

Online
Megint egy újabb nap:
felkelsz, eszel, teszel-veszel,
Leülsz a gép elé, és bejelentkezel.

Van egy gitárom:
máza fekete,
tokja sose volt,
néha porlepte.

Telnek az órák, dolgozat, felelés...
Néha játék, olykor feleszmélsz.

Nagy becsben tartom:
szobám sarkában
pihen csendesen
szép napot várva.

Jegyzetek, cetli a cetlire,
S közben bámulsz a semmibe.
Beadandók, projektek,
Nem könnyű ez senkinek.

Kezei között
hogy ki tarthatta
én döntöttem el:
talán ez volt a baj.

Motiváció hol van, hol nincs,
A tartós figyelem valódi kincs.
A napok egymást váltják,
ránk telepszik a fáradtság.

Van, ki karcot hagy,
húr is szakadt már,
vagy egyszerűen
csak földhöz vágták.

Ne aggódj, nem vagy egyedül,
Mindenki kedvetlen, s kimerült.

Félek, hogy egy nap
nem bírja tovább:
darabokra hull
s több dal nem szól már.

Fókuszálj a szépre, a jövőre.
Ne vessz el a négy fal között a sötétben!
Tudom, ha vége az óráknak, lehúz az ágy..
Inkább fogd magad, és menj, sétálj!

Igaz, karcokkal,
de ma is itt áll
s az új húrokkal
egy biztos kézre vár.

Ha beborul feletted az ég, behálóz a félelem,
Keresd a napot, és kergesd el a felleget.
Könnyű mondani, elhiszem.
De voltam ott, higgy nekem.

A verset írta:
Kathi Panna 11.B
A gitárt rajzolta:
Papp Villő

De fel a fejjel, ne csüggedj!
Mindjárt itt a nyári szünet.
P.V.
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Filmajánló
Déryné
Filmajánlónk a Kalmár László rendezésében,
Tolnay Klári főszereplésével készült zenés
magyar játékfilmhez kíván kedvet csinálni.
Déryné Széppataki Róza korának múzsája, idolja volt:
kisugárzása, szépsége és intelligenciája
nemcsak a férfiakat varázsolta el,
a nők is hozzá akartak hasonlítani.
A film azonban nem csak erről a kivételes hölgyről szól...
A német a hivatalos nyelv
országunkban, ügyet intézni csak
németül lehet. Egy pesti magyar
színtársulat küzdelmeit nézhetjük
végig, kezdve egy magyar színház
felépülésével és lebontásával,

1951-ben jelent meg a Déryné
című film. A 19. századi magyar
színészi élet nehézségein és
szépségein
vezet
keresztül
minket. A Habsburg Birodalom
korszakában járunk.

belepillanthatunk életükbe mint vándorszínészek, megfigyelhetjük viszályaikat Miskolc
polgármesterével, majd Déryné fellépését a német színházban. Egy momentuma közös kalandjaik
minden pontjának: a siker. Az előbb említett hölgy, és a film névadója, Déryné Széppataki Róza
korának sztárja, minden magyar városban és faluban ismerik a nevét, várják érkezését. A filmben
láthatjuk, miként lesz neve Déryné, álmodozásait, miként szeretne nagy színházakban
színészkedni, majd látjuk, ahogy szépen lassan rájön, hogy célja a nép szórakoztatása, és inkább
választja a koplalást, a rossz időjárásban való utazást, az életet az istállóban, mintsem hogy gazdag
lehessen, és arisztokratákat szórakoztasson. A filmben megjelennek még olyan nevek, mint Katona
József, a Bánk bán írója, Szentpétery Zsigmond, Déryné nagy szerelme, és más színészek, meg a kor
néhány gazdagja, arisztokratája is.
Nincs szerintem színház-szerelmes,
aki ne élvezné valamennyire a filmet.
Habár nem mai film, és meg kell
tanulni egy ilyen klasszikus élvezését,
szerintem
mindenkinek
tartogat
valamit
magában
a
magyar
filmtörténelem e darabja. Az akkori
kultúra megismerése, az arisztokrácia
és polgárság viszonya is jelentős
szereppel bír a filmben. Déryné, mint
erős női karakter, sok lánynak lehet
példaképe, pályakezdő színészeknek motivációként állhat a színész csapat, akik bármi volt, nem
adták fel, de történelemkedvelőknek is érdekes utazás ez a film.
Koros, ámbár kortalan mű. A filmes és színházi színészet harmóniája.
A kód alatt a film Videán!
A képek forrása: port.hu,
https://www.facebook.com/tolnayklarimuzeum/posts/1682698645137614/
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Molnár Zsolt 10.B
Szőnyi Dávid 11.B

Fotók: Leel-Őssy Luca 11.E

Fotók: Leel-Őssy Luca 11.E

