
KFG Hírlevél 5. szám  -  2014. március 

Karinthy Frigyes Gimnázium 1. oldal 

 

Köszöntő 

 

Beköszöntött a tavasz, és meghozta hírlevelünk legújabb számát! Jó olvasást mindenkinek! 

Cserép Szilvia és Bakonyi Gergely 

 

 

 

 

 

 

▒ A 2013/2014-es középiskolai felvételi a számok tükrében 

 
Jelentkezők 

Iskolánkba 644 tanuló jelentkezett az idén – ez körülbelül 60-nal több, mint az előző 
években. 

 Az angol két tanítási nyelvű tagozatot 458-an jelölték meg. A felvehető létszám: 72. 

 A német két tanítási nyelvű tagozatot 252-en jelölték meg. A felvehető létszám: 36. 

 Az emeltszintű angol tagozatot 425-en jelölték meg. A felvehető létszám: 29 

 

Az írásbeli vizsgák 

A központi írásbeli felvételit 230 tanuló írta meg iskolánkban. Közülük 33-an nem hozzánk 
jelentkeztek (jellemzően a gyenge eredményt elérők). 

A magyar írásbelik átlageredménye (kerekítve) 38 pont. A matematika írásbelik 
átlageredménye (kerekítve) 32 pont. Mindkét teljesítmény jobb a tavalyi eredményekhez képest. 

Mivel évek óta hasonló jellegű feladatokat kapnak a diákok, valószínűleg jobban fel tudnak 
készülni a vizsgára, eredményesebben gyakorolnak a felvételire. 

A matematika írásbelin ez a feladatmennyiség sok 45 percre. Hosszú évek óta folytatjuk ezt a 
rossz gyakorlatot. Ideje lenne már változtatni! Vagy a 45 perces törvény hatályán kívül kellene 
helyezni a felvételi dolgozatot (60 perc kellene!), vagy kevesebb, de a végén gondolkodtatóbb 
feladatokra lenne szükség. A mostani időkeretben nincs elég idejük a felvételizőknek. Nem kapnak 
lehetőséget. A megfontolt, logikusan gondolkodó, de esetleg kicsit lassúbb tanulóknak csökken az 
esélye a sikeres vizsgára. Sokat segítene az is, ha bevezetnénk az ötperces végigolvasás gyakorlatát. 
A munka megkezdése előtt a tanulók átolvasnák a feladatokat, megnyugodnának egy kicsit, és úgy 
kezdenék el a munkát. Ez több iskolarendszerben jól működő gyakorlat. 
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A magyar feladatsor is nagyon hasonló volt az eddigiekhez, megkönnyítve ezzel a célirányos 
felkészülést. Sajnos az idén, akárcsak tavaly érvelő fogalmazást vártak el a diákoktól. Ez a műfaj nem 
felel meg a felvételizők életkorának, és a rendelkezésre álló rövid idő sem teszi lehetővé az igényes 
munkát. 

A felvételin gyorsan kell dolgozni, a feladattípusokra hatékonyan lehet tréningeztetni a 
vizsgázókat, így lassan iparággá válik a felkészítés. 

 A jelentkezők közül 31-en értek el 90 vagy több írásbeli összpontszámot a 100-ból. 

 Matematikából 142-en értek el 40 vagy több pontot. Maximális pontszámú tanuló 
nem jelentkezett hozzánk. 

 Magyarból 398-an (!) értek el 40 vagy több pontot. Maximális pontszámú tanuló 4 
volt. 

 Az általános iskolai eredményekért 50 pontot lehetett kapni. Ezt 216 tanuló érte el. 

 

A szóbeli vizsgák 

Az írásbeli eredmények és a hozott pontok alapján 584 tanulót hívtunk be a szóbeli 
vizsgára, melyen 25-25 pontot lehetett szerezni. 

 3 tanulónak sikerült mindkét tárgyból maximumot teljesíteni. 

 Magyarból 38, matematikából 12 tanulónak sikerült a 25 pontot megszereznie. 

 Az írásbeli eredményéhez képest magyarból a szóbelin 182, matematikából 322 
tanuló javított.  

 

Összesített eredmények 

Az összesen megszerezhető 200 pontból 193-at sikerült összegyűjtenie a rangsort vezető 
tanulónak. Utána hárman következnek 192 ponttal. 

 Az 50. tanulónak 180, 

 a 100. tanulónak 175, 

 a 200. tanulónak 164 pontja van. 

 

         Kovács Imre 
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▒ Vers 
 

1.  

Éjszaka. Csönd. Zakatolás. Mindenki ezt teszi. 

Nem szól, de belül mégis szenved. 

Engem ilyenkor a zene emel feljebb, 

De csak addig, hogy meglássam,  

ugyanott vagyok, mint Ők 

kik hamis boldogsággal álmukat élik minden éjjel. 

2.  

Kicsomagolom külsőm és belsőmet találom. 

Tényleg ilyen őszinte volnék, vagy ez már félálom? 

Nem tudni. Csöndes állapot, 

A zajok zajai fent, s lent nálatok. 

De talán mégis ébren vagyok, mert látom arcod 

S szíved, hogy már nem ragyog. 

3.  

Tornázd lelkembe hangod! 

Én pallót emelek Neki, s kinyitom szíved mocskos ajtaját 

Majd Te is belélegzed a hamut, mi onnan száll kifelé 

és elcsavarja gondjaid homályát. 

 

Zsemlovics Anna 12. C 

 

 



KFG Hírlevél 5. szám  -  2014. március 

Karinthy Frigyes Gimnázium 4. oldal 

 

 

 

▒ Az Év Orosztanára a Karinthyban! 
 

Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és 
Kultúráért és a Ruszisztikai Központ által 
2007-ben alapított ruszisztikai díjakat 2013. 
december 6-án ünnepélyes keretek között 
adta át az alapítvány Kuratóriuma az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán.  

Az Év Orosztanára Jéri Lilla, 
gimnáziumunk tanára lett.  

 

 Jéri Lilla tanárnő 2003 óta tanít 
iskolánkban. Ugyan angol szakosként kezdte 
meg a munkát az angol-magyar kéttannyelvű 
tagozaton, de azonnal orosz szakkört is 
indított az érdeklődőknek. Négy éven 
keresztül csak szakkör formájában, majd 
2008-tól második idegen nyelvként is lehetett 
már oroszt választani a Karinthyban. 
Tanítványai közül a többség érettségit tesz 
oroszból, sokan emelt szinten, sőt több orosz 
OKTV döntőssel is büszkélkedhet. Jéri Lilla az 
oroszórákon és azon is túl minden eszközt 
megragad az orosz kultúra megmutatására: 
orosz receptek alapján sütnek-főznek az 
órákon, opera- és balettelőadásokra, 
koncertekre, az Orosz Kulturális Központ 
rendezvényeire járnak, és majd minden évben 
oroszországi útra mennek. 

A tanárnő 
orosz nyelv iránti 
szeretete az 
általános iskolában 
született: orosz 
tagozatra járt, nyelvi 
versenyeken vett 
részt, és nem 

utolsósorban 
élethosszig tartó 
barátságot alakított 
ki egy orosz 
kislánnyal, akivel 

akkor kezdett el levelezni. A középiskolában 
az angol került előtérbe, de az oroszt sem 
hanyagolta el, így angol-orosz szakosként lett 
egyetemista. Az iskolai orosz tanítás mellett 
nyelvvizsgáztat, feladatsorokat és 
tananyagokat készít. 

Köszönjük Jéri Lillának, hogy 
kitartásával és lelkesedésével 
visszacsempészte az orosz nyelvet 
gimnáziumukba, és sok szeretettel gratulálunk 
a megérdemelt Év Orosztanára díjhoz! 

Cserép Szilvia 
fotó: Perger László 

 

 

 

 

 



KFG Hírlevél 5. szám  -  2014. március 

Karinthy Frigyes Gimnázium 5. oldal 

 

Davajtye govorim po-russzki – avagy miért pont az orosz? 

 

Jéri Lilla tanárnő hozzáértését és 
elhivatottságát nemcsak az mutatja, hogy ő 
lett 2013-ban az Év Orosztanára, hanem az is, 
hogy az ő törekvései eredményeként lett 
iskolánkban újra választható nyelv az orosz. 
De miért is fontos ez a nyelv? Miért jó oroszul 
tanulni? 

Mivel ezek a kérdések sok emberben 
felmerülnek, megpróbálom megválaszolni 
őket – és ez remélhetőleg a gazdasági helyzet 
és a „piac” újbóli 
említése nélkül is 
sikerülni fog. A 
legnyilvánvalóbb, 
leghétköznapibb és 
„legellenőrizhetőbb” 
ok az, hogy 
Magyarországon 
rengeteg (főleg 
Budapesten és a 
fürdővárosokban) az 
orosz turista. Elég 
elmenni a Hősök 
terére, utazni a földalattin, és biztos, hogy 
hallunk orosz szót. Azonban a turisták száma 
fordítottan arányos az oroszul beszélő 
magyarok számával – azok a magyarok, akik 
még az iskolában tanulták a nyelvet, nagy 
eséllyel már elfelejtették. Ehhez még 
hozzátenném, hogy a legtöbb orosz nem 
beszél (jól) angolul. Így azt hiszem, 
nyilvánvaló, miért is hasznos ismerni az orosz 
nyelvet. 

Áttérve iskolánkra és az itteni 
oroszosokra, oroszórákra, úgy gondolom, 
szerencsések vagyunk, hogy a Karinthyban 

van lehetőségünk az orosz nyelvet választani 
(habár csak az angol kéttanosoknak) – többek 
között a fent említett okok miatt. Nyilván az 
órák hangulatának híre sok diákot győzött 
meg arról, hogy érdemes az oroszt választani, 
esetleg később fakultáción tanulni. Ehhez 
persze a választás előtt álló kilencedikeseket 
meggyőzni próbáló lelkes delegáció is 
nagyban hozzájárul. Emellett Jéri tanárnő 
mindig gondot fordított, fordít arra, hogy ne 
csak a nyelvtant tanuljuk meg, hanem 

képesek is legyünk 
kommunikálni, és 
megismerjük az orosz 
kultúrát. Minden 
évben „orosz 

karácsonyozunk-
újévezünk-

farsangozunk”, 
kultuszfilmeket 

nézünk, Kóspallagon 
táborozunk, és 

mindeközben 
„pelmenyi”-t eszünk, és orosz zenét 
hallgatunk. 

Egyszóval az orosztanulás nemcsak 
hasznos, hanem élvezetes is. Nem véletlen, 
hogy egy több mint húszfős diák-kolléga-sereg 
ünnepelte a Tanárnőt, mikor átvette az Év 
Orosztanára-díjat. Nem véletlen, hogy minden 
évvel egyre növekszik az oroszra jelentkezők 
száma. Remélem, felkeltettem nemcsak a 
kilencedikesek, hanem mindenki más 
érdeklődését is az orosz nyelv iránt! 

Laki Dóra 13.b 

 

 

 

Laki Dóra februárban az ELTE Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár által rendezett „Az orosz 

mindennapok kultúrája tegnap és ma” című Országos Multimédiás Prezentáció Versenyen II. 

helyezést ért el.  Gratulálunk! 
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▒ Az előző számból kimaradt 
 

Internationale Schülerakademie – Waldenburg 

 

Egy pályázatnak köszönhetően alkalmam 
nyílt a nyár folyamán, a Deutsche 
Schülerakademie nemzetközi táborában részt 
venni. Felejthetetlen két hetet tölthettem el 
német, cseh, szlovák, román és magyar diákok 
között a németországi Waldenburgban, 
Drezdától nem 
messze. Az egészet 
úgy kell elképzelni, 
mint egy nyári 
iskolát. 
Internátusban 
laktunk, és minden 
nap órákra jártunk. 
Négy kurzusra 
voltunk felosztva, 
mindegyiknek más 
volt a témája, például az egyik 
kvantummechanikai kérdéseket boncolgatott, 
egy másik a filmtechnika világába avatott be, 
valamint az a kurzus, amelyiken én is részt 
vettem, Mítosz és demitologizálás címmel, 
többek között, a 
mítoszok régi és mai 
funkcióját vizsgálta. 
Foglalkoztunk az 
ókori civilizációk 
teremtésmítoszaival 
is azok kapcsolatával 
és szerepével. 
Rengeteg 
szakszöveget 
dolgoztunk fel, a két 
hét folyamán 
többször is 
prezentáltunk, valamint tudományos cikket is 
írtunk a dokumentáláshoz.  

Persze nem csak a tanuláson volt a 
hangsúly, szabadidőnkben sok érdekes 
program közül választhattunk, amiknek nagy 
részét mi magunk szerveztük meg. Sajtóklub 
és színjátszó kör mellett például 
megtanulhattunk egykerekűzni, vagy egy perc 

alatt Rubik-kockát kirakni. Ellátogattunk 
Drezdába is, ahol a város történelmét 
ismerhettük meg, de részt vehettünk egy 
bicikli- és kenutúrán is. A sportcsarnok 
bármikor a rendelkezésünkre állt, így nem 
voltak ritkák az éjszakába nyúló röplabda és 

pingpongmeccsek sem.  

Mivel nemzetközi 
táborról volt szó, sokat 
tanulhattunk egymás 
kultúrájáról. Voltak 
külön estek, ahol 
minden ország 
bemutatkozhatott. Az 
ebéd menüjét is úgy 
állították össze, hogy 
szerepeljenek közte az 

egyes országok specialitásai is. Az akadémia 
nagy hangsúlyt fektetett a zenére. Kórus és 
zenekar is működött a tábor ideje alatt. A 
búcsúestén koncertet is adtunk a waldenburgi 
kastélyban, ahova a helyieket is meghívtuk.  

A két hét alatt 
hamar 

összekovácsolódott a 
csapat, családias 
hangulat alakult ki. A 
tábor végén már 
mindenki hat nyelven 
tudott köszönni, és 
megkérdezni hogy mi 
újság. Érdekes volt 
megtapasztalni, hogy 
mennyire sokfélék 

vagyunk, és hogy a német nyelvnek 
köszönhetően egy hullámhosszra tudtunk 
kerülni. Nyitott és érdeklődő emberek 
társaságában repült el az ott eltöltött idő, a 
kapcsolatot a mai napig tartjuk, sőt már 
szervezzük a nyári találkozót is. 

Gál Gertrúd 13.c 



KFG Hírlevél 5. szám  -  2014. március 

Karinthy Frigyes Gimnázium 7. oldal 

 

 

IDÉN ÜNNEPLI 20. SZÜLETÉSNAPJÁT AZ  ISKOLAI 
DIÁKBIZOTTSÁG 

 

 

Húsz éve egy egyszerű elképzelésből nőtte 
ki magát a Karinthy Frigyes Gimnázium Iskolai 
Diákbizottsága. Az elnevezés megmaradt 
bizottságnak hagyományból, de a szervezet 
diákönkormányzatként működik. Az IDB mára 
már a mindennapok részévé vált, és 
elengedhetetlen alkotó eleme a karinthys 
diákéletnek.   

 

Történelem 

 Az IDB történelme húsz évvel 
ezelőttre nyúlik vissza. Az akkori igazgatótól, 
Hartai Sándortól származik az az elképzelés, 
hogy egy karinthys diákokból álló olyan 
csapatot kovácsoljon össze, amelynek 
feladata az itteni 
diákok érdekeinek 
képviselete, illetve 
az élénk, lelkes 
diákélet 
megteremtése az 
intézményben.  

1994-ben 
választották meg az 
első IDB elnököt, 
Medveczky Lászlót 
(ismertebb nevén: 
UB) és Hutai Lászlót 
patronáló tanárnak. Kezdetben az IDB-nek 
még nem voltak különösebb jogai, ezért 
inkább a programszervezés volt a feladata. 
Ekkor alakult ki számos, azóta is az iskolai 
hagyományok részét képező, rendezvény, 
mint például a csibetábor. A kezdeti időszak 
nagy löketet adott az IDB-nek, hiszen nagyon 
lelkes csapat jött össze, akik szívüket-lelküket 
beleadták a munkába. 

 Hét évvel később, 2001-ben, amikor 
Hutai Lászlót igazgatónak választották, 

Nemcsics tanárnő 
vette át a patronáló 
tanár szerepét és 
Bokros Andrással – 
az akkori jogi képviselővel – és Gazdag 
Gergellyel – az akkori IDB pénzügyi felelősével 
– közösen írták meg az IDB Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Ez a szabályzat 
magába foglalja, az IDB felépítését, 
működését és jogait, kötelességeit is. E 
korszak sikeres érdekképviseleti 
tevékenységének egyik eredménye a ma is 
népeszerű Túró Rudi automata felállítása az 
iskolában.  

 2004-ben és 2005-ben az akkori IDB-
sek részt vehettek 
egy csereprogramon 
a csíkszeredai Márton 
Áron Líceum 
diákönkormányzatán

ak tagjaival. Ennek 
keretében a mi 
diákjaink kétszer 
jártak Székelyföldön, 
illetve az ottani „IDB-
sek” is kétszer nálunk. 
Ez a projekt annyira 
jól sikerült, hogy 
többen is vannak az 
akkori cserepartnerek 

közül, akik máig is tartják a kapcsolatot 
egymással. 

 Az évek során az IDB-nek körülbelül 
tíz elnöke volt, akik mind más és más dolgot 
tudtak elérni. Például Frankie (Szabó Ferenc) 
elnökként az IDB jó hírnevét tartotta szem 
előtt, és az esti programok után mindig ő 
távozott utolsóként, mert minden egyes zugot 
átnézett, hogy nehogy bármi féle szemét vagy 
rendetlenség maradjon ott. 
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Miért jó, vagy éppen rossz IDB-snek lenni? 

 Véleményem szerint az, hogy valaki 
IDB-s lehet, sok előnnyel jár. Új embereket és 
tanárokat ismerhet meg, akikkel talán soha 
nem is beszélt volna. Az IDB-ben egy nagy 
baráti közösség alakul ki a munka közben, így 
még a komoly munka is inkább 
szórakoztatónak tűnik. És a legfontosabb az, 
hogy mi is tudjuk alakítani az iskolai életet. 
Sajnos egyben pont ez a nehézség is, mert 
nem könnyű elérni a diákságot. Nehéz olyan 
programokat, feladatotokat kitalálni, ami 
felkelti a mai fiatalság, a ti érdeklődéseteket. 

Éppen ezért: várunk bármilyen 
programjavaslatot! 

 Az IDB életét rengeteg munka 
segítette és fejlesztette, viszont 
elmaradhatatlan alkotó eleme a diákság. A 
minden igénynek kedvező diák és iskolai 
életért vagyunk felelősek, emiatt van 
szükségünk rengeteg véleményre, kritikára és 
ötletre. 

 

Körmendi Karola 11.c 
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▒ SZALAGAVATÓ 2013 

 
fotó: Perger László 
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▒ Programok  

 

Mini KarMUN 

 

 

Iskolánk egyik legnagyobb 
rendezvénye a 
Karinty Model 
United Nations 
(KarMUN). Több 
hónapnyi szervezés, 
számtalan át 
virrasztott éjszaka 
és három nap teljes 
őrültek háza 
márciusban. Akkor 
miért éri meg 
minden évben? 
Mert fantasztikus 
élmény. Az izgalmas 
és heves viták, a világmegváltó gondolatok 
mindenkiből a legjobb énjét hozzák ki. 
Mindenki kedvet kap ahhoz, hogy valami jót 
tegyen. 

A mini KarMUN szervezői ezt az 
élményt szeretnék eljuttatni a fiatalabb 
diákokhoz is, akik az „igazi” KarMUN-hoz még 
kicsik. Reggel nyolckor mindenki álmosan, 
száját húzva jelent 
meg, hiszen 
szombat volt. Senki 
sem lelkesedett 
azért, hogy kettőig 
bent ülhetnek, és 
valami olyanról 
beszélgethetnek, 
amit nem is nagyon 
értenek, egy olyan 
nyelven, amit nem 
is nagyon beszélnek 
még. A különböző 
bizottságokban 
eleinte még csak elvétve lehetett egy-egy 
megemelt országot jelölő táblát látni, azt is 
többnyire tévedésből, hiszen rengetegen csak 
a mini KarMUN kapcsán hallottak arról, hogy 
mi is az a MUN (reméljük, az UN-nel, magyarul 
az ENSZ-szel, azért nem ez volt a helyzet). 

Valamikor délelőtt tíz körül, amikor 
már mindenki túltette 
magát a reggelin, és 
tulajdonképpen el is 
felejtették, hogy 
szombat van, és ezért 
eleve rosszkedvűen kell 

hozzáállniuk 
mindenhez, ami iskola, 
megváltozott a helyzet. 
Kezdtek azok a 
delegáltak is ráérezni a 
dolog ízére, akik most 
találkoztak ilyen 
helyzettel életükben 

először. Egyre több kis tábla emelkedett a 
magasba, egyre többen akartak beszédet 
tartani. Rengetegen voltak, akik reggel 
nyolckor még csendben gubbasztottak az 
aszataluknál, ám a nap közepe felé már a 
harmadik beszédüket tartották, és az 
adrenalintól teljes pörgésben érezték azt, 
hogy most igazán meg lehetne váltani a 

világot. Volt olyan 
bizottság, ahol az 
izgalom hevében egy 
délelőtt alatt 
megharcolták a 
harmadik világháborút. 

Számos olyan 
diák, aki decemberben 
mini KarMUN-on 

tevékenykedett 
valamely tanács, illetve 
bizottság elnökeként, 
tapasztalatot tudott 
szerezni a márciusi 

KarMUN-hoz, valamint már a jövő évi 
lehetséges elnökök keresése is megkezdődött 
azon a szombaton. 

Csupán egy délelőtt alatt számtalan 
élménnyel gazdagodhatott mindenki, aki részt 
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vett. A delegáltként, szervezőként és 
elnökként résztvevő diákok is tanulhattak 
valami újat, jól érezhették magukat. Ugyan a 
nap elején nem sokan számítottak arra, hogy 
jól fogják érezni magukat, a nap végére ez 
nagyban megváltozott. A márciusi KarMUN-on 

nem egy olyan diákkal lehetett találkozni, aki 
decemberben kapott kedvet ahhoz, hogy 
delegált legyen, és részese legyen mind annak 
a fantasztikus élménynek, amit egy MUN 
konferencia nyújthat. 

Kovács Éva 12.a
 

 

 

 

 

 

Az indián kultúra szemtől szemben 

  

Február 14-én hatalmas 
megtiszteltetésben volt részünk: ellátogatott 
hozzánk egy igazi, hús-vér indián, Jim 
Northrup, indián nevén Chibenashi, ami 
annyit tesz Nagy Kis-Madár. Mr. Northrup 
születésétől fogva indián, és nem rest 
továbbadni hagyományait. 

Amint megérkezett a delegáció, és 
Mr. Northrup elfoglalta a helyét, a figyelem 
őrá irányult. Rövid bemutatás után (melyből 
kiderült, hogy ő költő, újságíró, és veterán) 
először odzsibve nyelven kezdett beszélni, 
majd elmondta ugyanazt angolul is. Majd 
belefogott a magáról, 
népéről, szokásaikról 
és mindennapjaikról 
szóló történetébe. 
Teljesen más 
életforma tárult elénk, 
melyet mi talán el 
sem tudunk képzelni, 
nekik azonban 
természetes. 
Rezervátumban élnek, 
melyért folyamatosan 
küzdenek, hogy a 
területe akkora legyen, mint fénykorában. 
Sok, nem indián amerikai irigy rájuk, amiért ők 

halászhatnak, az 
amerikaiaknak 

azonban nincs 
megengedve. Ők 
maguk termelik a 
rizst, mely 
szerintük sokkal 
ízletesebb, mint 
a boltokban 

kapható, 
valamint a juharszirupot is saját maguk állítják 
elő, mely természetes, és száz százalékban 
juharszirupot tartalmaz, nem úgy, mint a 
boltiak. E kijelentések közepette 

odasandítottam az 
Amerikai 

Nagykövetség 
Kulturális Attaséjára, 
vajon mit szól ehhez, 
valamint a politikai 
kritikákhoz (mely az 
amerikaiak indián-
ellenességét célozta 
meg). Nem tudtam 
sok mindent leolvasni 
az arcáról. 

Az előadás közben mi is 
megtekinthettük a vadrizst, és a juharfából 
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kifaragott csapokat, amelyeket aztán belefúr a 
fákba, majd ráakaszt gallonokat, hogy a 
juharfa nedve abba csorogjon. Ha megteltek, 
nyílt tűzön, üstökben forralják, hogy sziruppá 
sűrűsödjön. Ez remek alkalom a család 
tagjainak egy kis beszélgetésre a tűz körül. 
Van, amikor rengeteg juharszirupot sikerül 
készíteniük, ám akkor sem keserednek el, ha 
nem készül sok. Chibenashi nevetve meséli, 
hogy a juharszirup akár ajándék is lehet, ha 
megfeledkezik a jeles alkalomról, és hirtelen 
nem jut más eszébe.  

Rengeteg 
képet is láthattunk 
Chibenashi életéből, 
melyet a könyve 
fordítója, Gyukics 
Gábor, mutatott 
nekünk a kivetítőn, 
miközben Chibenashi 
mesélt. Lassan rátért a 
verses kötetére is. A 
versekben indián élete, 
érzései jelennek meg. 
Fel is olvasott nekünk 
néhányat, az egyiket saját nyelvén, az 
odzsibve nyelven. Ezeket utána magyar 
fordításban is meghallgathattuk.  

A legvégén lehetőségünk volt 
kérdezni tőle. Nem volt sok jelentkező, de a 
kérdésekből, és válaszukból további 
információkat tudhattunk meg: Mr. Northrup 

igyekszik továbbadni szokásait és kultúráját 
gyermekeinek, unokáinak. Unokáját úgy 
sikerült rávennie a számok megtanulására 
odzsibve nyelven, hogy felajánlott neki 
zsebpénzt cserébe. De csak akkor kapta meg, 
ha hibátlanul elmondta. Következő feladata az 
volt, hogy visszafele számoljon. Unokája ezt is 
sikeresen végrehajtotta.  

Mindezek után köszönetet mondtunk 
neki, amiért eljött, és betekintést engedett 
kultúrájába. A csoport szétszéledt, de akadtak 

még, akik külön 
odamentek hozzá, 
hogy aláírást 
kérjenek tőle, mert 
egyszerűen elbűvölte 
őket előadása.  

Személy 
szerint engem is 
elbűvölt, hogy 
ennyire közel 
kerültem egy hús-vér 
indiánhoz, aki maga 
mesélt az életéről, 

mindennapjaikról, kultúrájáról, melyről olyan 
sokat hallunk, de keveseknek adatik meg a 
lehetőség, hogy szemtől szemben kerüljön 
vele. 

Kálmán Bernadett 12.IB 
fotó: Németh Attila/Amerikai Nagykövetség, 

Váradi Emese
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Játszóház – másképp 

 

Mit csinál a 
tanár az iskolában 
péntek délután-este? 
Végre nem azt, amit 
máskor: nem tanít, 
nem javít, nem készül, 
sőt, még csak nem is 
felvételiztet. Hanem: 
játszik! Gorondi Orsi 
és Nemcsics Gyöngyi 
szervezésében 
megvalósult jó 
néhányunk kívánsága: töltsünk együtt 
kötetlenül pár órát az iskolában, de nem az 
iskolával.  

Fél négykor 
indult a dolog egy kis 
aktivitással: néhányan 
kosaraztak-fociztak, a 
többséget viszont jól 
csőbe húzta Czompó 
Ildi. Vagyis inkább két 
vállra fektette, egy-egy 
óriási labdán. - 
Gyertek, lesz egy jó kis 
relaxáció! – ez volt a 
csábítás a 
lustálkodásra 
hajlamosak számára. Volt is – az utolsó 10 
percben. Előtte pedig nem kevés, viszont 
alapos gerinctorna…  

Ezt követően 
indult a könyvkötő 
kézműveskedés Kiss 
Andris irányításával. A 
résztvevők azzal a 
nem titkolt szándékkal 
ültek a 
munkaasztalhoz, hogy 
otthon majd 
csemetéikkel csinálják 
ugyanezt. A tanár 
ugyanis az a fajta 

élőlény, aki minden 
új ismeretet úgy 
szippant magába, 
hogy közben már 
azon jár az agya, 
hogyan fogja majd 
tovább adni a - 
szűkebb vagy tágabb 
értelemben vett - 
gyerekeinek. 

Közben a 
társaság nagyobbik 

része rávetette magát a társasjátékokra. 
Sokan itt találkoztunk először az igazi szellemi 
kihívást jelentő Dixit fantasztikus 

kártyalapjaival. Lehet 
itt a reklám helye? 

www.jatekforras.hu 
– ahol nem csak 
megvenni lehet a 
játékokat, hanem 
kipróbálni is szinte 
kötelező. 

A Tabu után 
következett a Turbo 
Activity, amely sok-
sok nevetéssel 

teljesen elsodorta az estére tervezett 
filmnézést.  

Egy következő, a tavasz jóvoltából 
esetleg kintre is 

tervezhető 
délutánon 

remélhetőleg még 
többen jövünk majd 
össze. Bár ezúttal 
sem lehettem se 
habverő, se 
mikrosütő, se 
centrifuga – de majd 
legközelebb!  

Kovácsné Papp Ida 
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▒ Szabadegyetem 
 

,,Ha valakit meg akarsz ismerni, vidd fel a hegyre!” 

 

A Karinthy Szabadegyetem 
szervezésében látogatott el iskolánkba 
Nedeczky Júlia, aki először mászott magyar 
nőként 8000 méter fölé.  

Amellett, hogy hegyeket mászott, 
zenekarban énekelt, hogy fedezni tudja 
felkészülését. 
Mára már 
túravezetőként 
(is) járja a 
hegyeket, 
pszichológus 
végzettséget 
szerzett, és a 
zenekart, az 
éneklést sem 
kellett feladnia.  

Megjel
enésén, beszédstílusán nem észrevehető, 
hogy milyen megpróbáltatásokon ment már 
keresztül, pedig a kisebb-nagyobb távok 
teljesítéséhez nagy lelki és fizikai 
felkészültségre volt szüksége. Segítségére volt 
a nemrég elhunyt magyar hegymászó, Erős 
Zsolt, aki nem csak vezetője, hanem jó barátja 
is lett. Az expedíciók során együtt vészelték át 
a hóviharokat, a legvalószínűtlenebb 
menedékek segítségével, hóbarlangokban, a 
meredek hegyoldalakon. Barátságukban 
színlelésnek nem volt helye, hiszen nemcsak 
sok-sok energiára, hanem hatalmas egymás 
iránti bizalomra is szükség volt a csúcs 
eléréséhez. 

Júlia bátorsága számtalanszor 
megmutatkozott: az egyik túrája során egy 
társa beleejtett egy táskát (amiben benne volt 
az összes irata, a laptopja, és abban a 
laptopban az „egész élete”) egy nagyon mély, 
jeges, havas hasadékba. Egy kevés keresgélés 

után, Júlia 
észrevette a 
táskát a hasadék 
alján, majd 
megkérte társait, 
hogy eresszék le 
egy kötélen. A 
táskát végül 

sikeresen 
feljuttatta a 
felszínre. Ilyen és 
még számos 
ehhez hasonló 

történettel bizonyította bátorságát.  

A prezentációjában szereplő képek 
nagyon jól szemléltették eddigi kalandjait. 
Elszántságának és kitartásának köszönhetően 
már rengeteg gyönyörű helyen járt, ahol 
számtalan különböző kultúrájú emberrel 
ismerkedett meg, akikkel a mai napig tartja a 
kapcsolatot. 

Nedeczky Júlia előadása nagyon 
motiváló volt, és számunkra azt jelentette, 
hogy ha kitartunk az álmaink mellett, bármit 
elérhetünk: nincs olyan, hogy lehetetlen és 
nincs az a hegy, amit ne lehetne meghódítani! 

Antal Xénia 9.A és Wittinger Soma 9.A 
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Iancu Laura, a művésznő, akitől távol áll a műviség 

 

 

Március 10-én Iancu Laura volt a 
Karinthy Szabadegyetem vendége. Iancu 
Laura kortárs költő, 35 éves, jó néhány 
megjelent kötettel a háta mögött. Beszélgetni 
jött hozzánk.  

Egy óra színtiszta őszinteséget és 
olyan ártatlansággal megfogalmazott 
gondolatokat közvetített felém, ami nem 
kevesebb, mint az egész estémet kitöltő 
elmélkedésre sarkallt, tehát nem csak a 
pillanatnyi figyelmemet kötötte le egészen, 
hanem még talán életre szóló útravalót is 
sikerült magammal vinnem. Mindez azért 
valósulhatott meg, mert bármennyire is 
kerestem, nem találtam egyetlen számomra 
lényegtelen mondatot sem a délutáni 
beszélgetésben. Ellenben voltak olyan 
pillanatok, amikor a könnyeimmel kellett 
foglalkoznom. Nem hiszem, hogy valaha lesz 
bárki, aki ennél pontosabban meg tudja 
nevezni azokat az érzéseket, amelyeket 
magam is érzek. Lehet, hogy a költőnő úgy 
találja, hogy nehezen tudja összeszedni a 
gondolatait és azokat érthető formában 
megfogalmazni, azonban szerintem ez nincs 
így! Biztos vagyok benne, hogy nem csak 
nekem volt nagyszerű élmény hallgatni őt, 
hanem azoknak is, akik az egyetértés 
teljessége nélkül az értékes életszemléletét és 
értékrendjét csak icipicit is megérteni 
szeretnék, vagy példának tekintik. 

 

fotó: http://www.mma.hu/ 

 

Befejezésül pedig álljon itt néhány sor 
abból a levélből, amelye Iancu Laurától 
kaptunk a hétfői beszélgetés után:  

„Nagyon köszönöm a meghívást, a 
készülődést. Lehet, hogy hihetetlen, de 
őszintén írom: nem szeretek szerepelni. Azért 
vállalom, hogy mégis kiállok, mert ez a 
szituáció, a kérdések segítenek végig gondolni 
dolgokat, kimondani gondolatokat, és ez óriási 
dolog egy (alkotó) ember életében. Olyan a 
közönség figyelme, mint a napfény, a figyelem 
úgy érleli a gondolatot, mint a napfény a 
gyümölcsöt. Úgyhogy én vagyok nagyon hálás 
a lehetőségért.” 

Zsemlovics Anna 12. C 
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▒ Versenyek  
 

Amikor a diákok németül vitáznak - „Jugend debattiert International”! 

 

Ha szívesen vitázol, ha érdekelnek a 
világ aktuális vitás témái, ha csak egyszerűen 
van véleményed, amit érvekkel alátámasztva 
szívesen képviselnél nagy tömegek előtt is, és 
persze a német nyelvtudásod is megfelelő 
erre, akkor a „Jugend debattiert 
International” a neked való megmérettetés. 

Ahogy ez már a bevezetőből is 
valószínűleg 
kiderült, egy 
nemzetközi, 
német nyelvű 
vitaversenyről 
van szó, melyen 
nyolc ország: 
Észtország, 
Litvánia, 
Lettország, 
Lengyelország, 
Oroszország, 
Csehország, 
Ukrajna és Magyarország 10-13 évfolyamon 
tanuló diákjai mérhetik össze tudásukat. 
Iskolánk idén először vesz részt ezen a rangos, 
meghívásos versenyen. Már az iskolai forduló 
is igazán színvonalasra sikerült (köszönet érte 
a résztvevőknek, lelkes nézőknek és a 
zsűritagoknak). A házi forduló előtt 
hónapokon át gyakoroltunk, anyagot 
gyűjtöttünk, s így apránként elsajátítottuk a 
vitaművészet csínját-bínját. Tanárunk, 
Nemcsics tanárnő lelkesedése minket is 
magával ragadott, s már alig vártuk, hogy 
kipróbálhassuk tudásunkat az első fordulón.  

Erről a fordulóról a két legjobban 
teljesítő tanuló Bartha Regina (12.C) és Liptai 
Fruzsina (12.C) jutott tovább, és tudta 
iskolánkat három másik iskola két-két diákja 
ellen a középdöntőben képviselni. S akik nem 
tudták tovább folytatni a versenyt, azok se 
búsultak, lelkesen szurkoltak a Városmajori 
Gimnáziumban megrendezett fordulón 

osztálytársaiknak. 
Ennek a 
megmérettetésnek a 
talán az egyik 
legnagyobb erőssége 
ugyanis, hogy 
nézőként és 
versenyzőként is 

egyaránt 
lebilincselően 

izgalmas.  

Regi és Fruzsi 
alapos 

felkészültségüknek és szilárd német 
nyelvtudásuknak hála könnyedén vették az 
akadályokat, és továbbjutottak a kétfordulós 
országos döntőbe, melynek első hat 
helyezettje kijuthat Drezdába egy felkészítő 
táborba, ketten pedig Magyarországot 
képviselhetik az őszi, Varsóban 
megrendezendő nemzetközi döntőben.  

Magyar versenyző eddig sajnos még 
csak egyszer nyert Jugend debattiertot, 
szeretnénk, ha a karinthys diákon is múlhatna, 
hogy a magyar győzelmek száma szaporodjon!  

Csatári Orsolya 12. C 
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Országos német nyelvű fizika verseny 

 

Idén is megrendezték a DePhyMa 
(német két tanítási nyelvű iskolák 
matematika, fizika és informatika tantárgyak 
tanárainak egyesülete) által szervezett német 
nyelvű fizikaverseny.  

A verseny első fordulója hazai pályán, 
mindenkinek a saját középiskolájában zajlott.  

Három kategóriában versenyeztünk, 
és innen jutott tovább iskolánkból nyolc 
tanuló az országos döntőbe. Már 
hagyománynak mondható, hogy a verseny 
döntőjét a Budapesti Műszaki Egyetemen 
tartják, itt kategóriánként tíz tanuló mérhette 
össze a tudását.  

Én második alkalommal vehettem 
részt ezen a megmérettetésen. Tavalyi 
tapasztalataim alapján már nagyon izgatottan 
vártam az idei döntőt. Többek között azért is, 
mert mindig jó a hangulat, tetszik az emberek 
közvetlensége ezen a versenyen. A tanárokkal 
és a diákokkal is mindig jól el tudunk 
beszélgetni, sosem volt probléma, hogy közös 
témát találjunk. A megnyitó és az egyetem 
bemutatása után jött az írásbeli rész. Az idén 
is sok elgondolkodtató feladatot kaptunk. Az 
ebédszünet is „hagyományos” volt: szokás 
szerint pukkadásig tömtük magunkat pizzával.  

Majd a Magasfeszültségű 
Laboratóriumba látogattunk el, ahol roppant 
érdekes és egyáltalán nem mindennapi 
kísérleteket tekintettünk meg. Én például 
beültem egy Faraday-kalitkába, amibe 
bentlétem alatt egy mesterséges villám 
csapott be.  

A laborlátogatás után a verseny 
szóbeli része következett. Mivel a szóbeli 
bizottság nagyon segítőkész volt a kísérletek 

bemutatásában és a megmagyarázásában is, 
szinte nem is éltem meg vizsgaszituációnak 
ezt a helyzetet.  

Ezután az eredmények kihirdetése és 
az ajándékok kiosztása következett. Nagyon 
szerettem volna a tavalyi első helyezésemet 
megtartani, és nagyon boldog vagyok, hogy ez 
sikerült is. Sőt idén az egyik osztálytársammal 
állhattam a dobogón. A dobogósok jutalma 
egy-egy könyv volt (rettentően jó könyvek 
közül válogathattunk), de a többieknek sem 
kell csüggedniük, mert mindenki kapott egy 
fából készült logikai játékot. 

Összefoglalva én rendkívül élveztem 
ezt a versenyt, és már nagyon várom, hogy 
jövőre is indulhassak.  

  Ferencz Máté 12.c  

Eredmények: 

I. Kategória  

Oláh Attila (11.c)  III. hely 
Gere Krisztián (11.c)  IV. hely 
Gáspár Marcell (11.c)  VII. hely 
 
II. Kategória 

Ferencz Máté (12.c)  I. hely 
Kőhalmi Attila (12.c)  II. hely 
Vécsy Ádám (12.c)  VII. hely 
 
III. Kategória 

Szolnoki László (13.c)  VII. hely 
Balogh Ádám (13.c)  IX. hely 
 
Felkészítő tanárok: Horváth Ferenc és Bűrösné 
Bohacsek Adrienne 
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Országos német nyelvű matematika verseny 

 

Megmérettetni magunkat egy 
országos döntőben mindig nagy élmény és 
egyben hatalmas elismerés is. A DePhyMa 
évekre visszamenőleg bizonyítja, hogy 
érdemes részt vennünk  
matematikaversenyén, hiszen megannyi 
újdonsággal és tapasztalattal lehetünk 
gazdagabbak évről évre. 

A saját középiskolában megrendezett 
házi verseny után a döntő helyszíne (ahol 4 
kategóriában versenyeztek a továbbjutottak) 
a múlt esztendőhöz hasonlóan a BGF 
(Budapesti Gazdasági Főiskola) egyik 
előadóterme volt. 18 iskola több mint 60 
diákja fogott tollat és függvénytáblát, hogy 
elérje a lehető legjobb helyezést. Célom az 
első hely megszerzése volt. Az első fordulós 
eredményem erre kellő alapot is adott, hiszen 
az elérhető 80 pontból 70-et sikerült 
összegyűjtenem. Sok gyakorlás árán képes 
voltam ezt az eredményt a döntőben újra 
elérni.  

A hivatalos eredményhirdetésig volt 
még két óránk, addig a szervezők pizzával, 
pogácsával, üdítővel kínáltak minket. Mit ne 
mondjak, ez a rész volt a versenynek a 
legnyugodtabb, legízletesebb pillanata.  

Az ebédszünet után a résztvevők egy 
klasszikus gyufás játékot ismerhettek meg, 
amelyhez természetesen feladatokat is 
kaptunk, és amelyeket előre elosztott 
csoportokban kellett megoldanunk. Ez kiváló 
alkalom volt arra, hogy a többi 
versenytársunkat is jobban megismerjük, és 
hogy mások élményeit, véleményét 
meghallgassuk a döntőről.  

A foglalkozást követően ismét 
visszahívtak minket az előadóterembe, ahol is 
szoros küzdelemben, de sikerült 
megszereznem a 2. helyet. Az oklevelek és az 
ajándékkönyvek átadása mellett a szervezők 
megajándékoztak minket egy speciális, 
térlátást fejlesztő fajátékkal 

Összefoglalva ez egy remek kis 
verseny, amire jövőre is szeretnék menni, 
hogy elnyervén az 1. helyet rangos elismerést 
szerezzek a Karinthy Frigyes Gimnáziumnak és 
magamnak egyaránt. 

  Tóth Gábor 12.c 

Eredmények: 

 

I. Kategória 

Iván Szimonetta (9.c)  VII. hely 
Dénes Miksa (9.c)  VIII. hely 
Váncza Zsófia (9.c)  X. hely 
 
II. Kategória 

Városi Zsófia (11.c)  V. hely 
Kádár Bence (11.c)  VIII. hely 
 
III. Kategória 

Tóth Gábor (12.c)  II. hely 
Ferencz Máté (12.c)  V. hely 
 
IV. Kategória 

Kékesi Lídia (13.c)  VIII. hely 
 
Felkészítő tanárok: Erdélyi László, Horváth 
Ferenc, Bűrösné Bohacsek Adrienne
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"Kit tud többet Oroszországról?" országos vetélkedő eredményei: 

1. Koncsos Natália 12.IB 

2. Kovács Flóra 13.IB 

3. Tóth Zsanett 11.B 

 

Kerületi Diákhét szavalóverseny:  

1. Zádor Fanni 12. C 

 

 

 

 


