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Előszó

Ez az évkönyv két iskolai év munkájáról, eseményeiről, eredményeiről szól. Legutóbbi évkönyvünk 2004
őszén jelent meg, azóta tehát két tanévet hagytunk magunk mögött. Ez azt jelenti, hogy nem sikerült az
évkönyveink megjelentetésének éves rendszerességére vonatkozó igényt teljesíteni, idei évkönyvünk ismét
kétévkönyv lett, akárcsak az előző.

November végén írom ezeket a sorokat, nyilvánvaló tehát, hogy az sem teljesül, amit az előző évkönyv
előszavában meghirdettünk, hogy ti. a következő évkönyvek a mindenkori új tanév elején megjelennek.

Fölösleges lenne most a késés okaira reflektálni, főleg mert az óhatatlanul a mentségkeresés
szándékával történne. Az évkönyv szerkesztője különben is illetékesebb és tájékozottabb ebben a témában.
A magam részéről egyszerűen örvendetes tényként könyvelem el, hogy a 2004/2005 és 2005/2006-os
tanéveket bemutató évkönyv a 2006/2007-es tanév első felében megjelent.

Örvendek annak, hogy a legutóbbi két tanévről többé-kevésbé átfogó és hiteles dokumentum áll az
iskola és minden érdeklődő rendelkezésére. Akik tudják, mennyire fontos, de nehezen ellátható feladat
egy nagy intézmény tevékenységének összetevőit, eredményeit legalább a leglényegesebb vonatkozásokban
összegezni és nyilvántartani, megértik, hogy elsősorban az évkönyv dokumentum jellegét hangsúlyozom,
amikor megjelenését méltányolom.

Természetesen nemcsak erről van szó. Ez az évkönyv remélhetőleg több, mint egyszerű iskolai
dokumentum, és ez a többlet akkor is fontos, ha az évek múlásával dokumentum mivoltában is
felértékelődik és iskolatörténeti vagy éppen történelmi kordokumentummá minősül. Tartalmából
remélhetőleg kitűnik, hogy az Áprily Lajos Főgimnáziumban sokrétű, szerteágazó, jól meghatározott
célzatosságú és a lényeges mutatókat tekintve minőségi munka folyik, ami akkor is értékelendő, ha
tudjuk, hogy egy iskolai évkönyv mint olyan nagymértékben szubjektív akkor, amikor eldönti, hogy miről
és hogyan írjon.

Legutóbbi évkönyvünk előszavának utolsó mondata így hangzik: Szeretnénk, ha újabb évkönyveink
újabb sikerekről írhatnának. Úgy gondolom, hogy legújabb évkönyvünk beszámol ilyen sikerekről.

Petki Pál
az Áprily Lajos Főgimnázium igazgatója
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Színes és szubjektív
Nem azért írok néhány bevezető gondolatot a korábbi ígéreteinkhez képest jelentős késéssel megjelenő
iskolai értesítőhöz, hogy magyarázkodjam vagy a saját mundérom becsületét védjem. De ha már itt
tartunk, tökéletesen igaz, hogy tévedtünk - vagy mert a kérdéskör illetékese, amint a maga előszavában
az Igazgató Úr fogalmaz, valóban én vagyok, talán illendőbb volna egyes szám első személyben fogalmazni:
igen, tévedtem. Talán nem is azért, mert a most megjelenő értesítőt nem sikerült korábban nyomdába
küldeni, hanem azért, hogy elhittem, képesek leszünk évről évre, óramű-pontossággal tartani az iramot.
Minden jel arra utal: nem voltunk képesek. Ugyanakkor túldimenzionálni sem kívánnám a problémát,
mert az egyértelműen azt a hamis látszatot keltené, hogy környezetünkben mindenki lélegzetvisszafojtva
várta az új értesítő minél előbbi megjelenését. Ott azért még nem tartunk, bár azt remélem, lassan sikerül
néhány apró lépést tennünk ebbe az irányba. Az új értesítő szerkesztésekor ugyanis igyekeztünk minden
eddiginél jobban mozgósítani a többé-kevésbé önkéntes diákokat, így a megjelenés néhányuk számára
talán több lesz puszta és unalmas formalitásnál.

Aki majd nemcsak frizérozó vasát próbálgatja az elmúlt két tanévet sommásan bemutató értesítőnkön,
ahogy azt Csokonai feltételezte annak idején a Dorottya című írásának hölgyolvasóiról, biztosan észreveszi
a könyv megszokottól eltérő felépítését. 2004 őszén, a korábbi értesítő megjelenését követően döbbentünk
rá, hogy ha a továbbiakban nem azt akarjuk, kiadványainkat kizárólag az olvasószerkesztő és a helyesírást
ellenőrző személy olvassa el, szinte mindenen, a tartalmon is, a stíluson is és a hangvételen is,
változtatnunk kell. Mert egyébként rettentően könnyű és kézenfekvő volna a számítógép-ismeretekkel
rendelkezők körében a copy/paste-, vagyis a másolás/beillesztés-technikájaként ismert módszerrel
szerkeszteni az értesítőt. Akkor talán évről évre, percnyi pontossággal, különösebb erőfeszítés nélkül is meg
tudnánk jelentetni. Csak mivel az értesítő kiadásának meglehetősen komoly anyagi háttere is van, nem
épp ez a cél. Ha az anyagiak szemszögéből vizsgáljuk a kérdést, előfordulhat, hogy nem is tűnik majd olyan
rossz ötletnek a kétévenkénti megjelenési periodicitás. Két év az az időszak, amit még észben lehet tartani,
illetve az, amelyről már tartalmasan, illetve egyfajta objektívebb távlatból lehet beszélni. 

De nézzük, hogyan is fest a gyakorlatban az a szemléletváltás, amelyet elképzeléseink szerint a jelen
értesítő már bizonyos mértékig illusztrál. Elsősorban arra törekedtünk, hogy a kordokumentum-jellegen
túlmenően olvasmányos, szórakoztató és érdekes szövegeket kínáljunk az iskolai mindennapokban nem
feltétlenül otthonosan mozgó olvasónak. Hogy kicsit próbáljuk újrateremteni az iskolai valós élet gyakran
furcsán összetett, de mégis leginkább kellemes hangulatát. Elképzelésünk szerint az értesítő ugyanakkor
nem elhanyagolható lehetősége, illetve eszköze is kellene legyen az iskolán kívüli valósággal folytatandó
párbeszédünknek. 

A fejezetek felosztása és tartalma a fentiek tükrében alakult ki. A korábbiakban publikált tanszemélyzeti
életrajzok és fotók helyét idén a Fókuszban rovat vette át, amely az általunk kiemelten fontosnak tartott
szövegeket tartalmazza. Közülük az első, Ambrus Attilának, a Brassói Lapok főszerkesztőjének és a
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete elnökének jegyzete egyfajta emlékeztető szülőknek, diákoknak
és tanároknak egyaránt arra nézve, hogy a XXI. századi, új emberideál megjelenése átírja mindazt, amit
eddig önmagunkról, a minket körülvevő világról és a jövőnkről gondoltunk. A fejezet második
szövegegyüttese a két évvel ezelőtt Brassóban lezajlott anyanyelvi konferencia eseményeit eleveníti fel,
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melyeknek jelentősége számunkra, anyanyelvünk használatát illetően gyakran hadilábon állók számára,
szintén kiemelten fontos. 

Semmi nem felelhetne meg jobban a kordokumentum meghatározásnak, mint a Tanszéki beszámolók
fejezet, ahol az elmúlt két év szakmai, tanórai tevékenységét vonultatjuk fel – bízunk benne, hogy a
lehetőségekhez mérten objektíven és a teljesség igényével, de a kívánatos száz százalékos teljesség
hiányában, persze.

A Tanszéki beszámolók kicsit szabványosított, leíró nyelvezetének merevségét két nagyon kedves rovat,
a Színes és a Szubjektív követi, amelyekről csak azért nem mondok semmi többet, mert azokat nem
bután újramesélni, hanem elolvasni kellene. 

Hogy se hosszabb, se unalmasabb ne legyen ez a bevezető, mint egy átlag románóra, figyelmetekbe/
figyelmükbe ajánlom még az Interjú fejezet két szövegét, a Dobolyi Ildikó tankönyvszerzővel készült
beszélgetést, valamint az iskolánkban hét évvel ezelőtt érettségizett Vencz Stella színművésznővel folytatott
párbeszédet, no meg az értesítő hagyományos – szakmai köröket, partneriskolákat és alapítványokat –
bemutató részeit.

Az értesítőt a szerkesztés szempontjából legtöbb fejtörést okozó, de az érintettek által valószínűleg
legtöbbet forgatott oldalak és a most először megjelenő osztályképek zárják. Szinte látom is, hogy fogják
szégyellni magukat egyesek néhány év múlva, vagy épp fordítva, mennyit siránkoznak majd az eltelt idő
miatt.

Az értesítő szerkesztője kicsit olyan, mint az újságíró, csak idegesítőbb csomagolásban, mert miközben
az újságírót mindenféle kamu információval lehet etetni, az évkönyv-szerkesztő már jó előre tud mindent
a megtörtént eseményekről, és azon munkálkodik, hogy másokkal számoltasson be róluk. Az évkönyv-
szerkesztő ezért kitartóan és a hangerősséget váltakoztatva szokott kérni, kunyerálni, követelőzni és
fenyegetőzni. 

Egy szó, mint száz: végezetül köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a kedves kollégáknak
/szülőknek, akiknek a szerkesztés hosszúra nyúló ideje alatt sikeresen gazdálkodtam a szabadidejével és
munkabírásával, akik beszámolóikkal és fényképeikkel segítették a szerkesztést, illetve köszönetet
szeretnék mondani a kedves titkárnőknek, akiknek idegrendszerét többször is próbára tettem az utóbbi
időben.

Köszönet Petki Pál igazgató úrnak és Bădău Tünde aligazgató asszonynak, akik higgadtan tűrték, hogy
naponta ötször-hatszor is kicipeljem irodájukból a hordozható számítógépet.

Köszönet azoknak a többé-kevésbé önkéntes diákoknak, akik a kéziratok gépelését végezték vagy akik
saját írásaikkal hozzájárultak az értesítő színvonalának növeléséhez.

Köszönet Pattantyús Mátyás jelenlegi XI. B osztályos diáknak, aki többé-kevésbé önkéntesen és több-
kevesebb türelemmel, saját technikai felszerelését használva örökítette meg az osztályokat, illetve további
képeket szolgáltatott a legfőbb iskolai eseményekről.

Köszönet azért, hogy elolvassátok/elolvassák.

Dénes Jónás
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Iskola a határon
Valószínûleg azért kért tõlem rövid elemzést a világ állapotáról az
évkönyv szerkesztõje, mert õ is érzi: a globalizáció közepette – amikor
egy guineai lepke szárnylibbentése hatalmas vihart kavarhat Floridában
– az, ami a nemzetközi porondon történik, befolyásolja az Áprily Lajos
Fõgimnázium (ÁLF) életét. És ez fordítva is igaz.

2006 télbe hajló õszutóján Vörösmarty Mihályt követve sokadszorra
kérdezhetjük: ment-e a világ elõre?

Bizonyára igen: megoldódtak gazdasági, társadalmi és politikai
válságok, amelyek újabb válságokat, elsõsorban erkölcsi dilemmákat
szültek.

Az elmúlt évben sem sikerült fegyverrel békét teremteni, pár halat
ajándékozva felszámolni a szegénységet, a kulturális hagyományokra hivatkozva megteremteni a
tolerancia világát.

De sikerült közelebb kerülnünk az Európai Unióhoz való csatlakozás és felzárkózás dátumaihoz.
Elõzõ idõpontja ismert: 2007 január 1. Utóbbi csak saccolható.

Ami fontos: a közelgõ csatlakozás új kihívásokat és új lehetõségeket is teremt az erdélyi, a brassói
magyar nyelvû iskolák számára, az oktatás minõségének javítása és a tanulási lehetõségek bõvülése
terén. 

A folyamatos tanulás meghonosításán kell munkálkodniuk ezentúl az oktatóknak, az ÁLF padjaiban
ülõ, érdeklõdéssel figyelõ vagy mélán unatkozó diákoknak pedig fel kell készülniük arra, ma mifelénk még
csak a fehér hollónak számító jó pap tanul holtig, de holnap már a tanár, az orvos, a mûszerész és az
esztergályos is.

Ma a tanulás célja szerint egyre inkább szétválik a munkavégzéshez kötõdõ ismeretek
megszerzésére irányuló képzés, valamint a hagyományos értelemben vett mûvelõdés. A személyiség
fejlõdésének, fejlesztésének szemszögébõl pedig az egyik tevékenység bizonyíthatóan fokozza a másik
sikerességét. 

Az elmúlt évben érzékelhetõ hangsúlyeltolódás ment végbe a képzettség társadalmi
összefüggéseinek szemléletében. Az iskolázottság és a társadalmi státusz kapcsolatát az 1980-as
évektõl elsõsorban a mobilitás fogalomrendszerébe ágyazva tárgyalták a pedagógia mûvelõi. Jelenleg
a munkaerõpiaci pozíció kerül elõtérbe, s ez a megközelítés alapvetõen két nagy csoportra osztja a
társadalom tagjait. Azokra, akik megfelelõ képzettséggel érkeznek a munkaerõpiacra, s képesek
életpályájuk során megszerezni a szükségessé váló új ismereteket, s azokra, akik már a kötelezõ
iskoláztatás során lemaradnak, vagy értéktelen szakmával rendelkeznek, s tartósan vagy akár végképp
a társadalom peremére sodródnak. 

Az erdélyi magyar iskolákban beindult a modellváltási folyamat.
Ez számomra az elmúlt év legjelentõsebb globalizációs jelensége.

Ambrus Attila
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A Magyar nyelv napjai Brassóban
2005. április 15. és 17. között szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége a Magyar nyelv
napjait Brassóban. A rendezvény lebonyolítását a Megyei Tanács, az ÁLF és a Brassó megyei magyar
nyelven oktató tanerők támogatásával Both Mária magyar szakos tanfelügyelő koordinálta. A
barcasági magyar szórványközösség számára különös jelentõséggel bíró háromnapos, országos szintû
tevékenység keretében anyanyelvi konferenciasorozatra, anyanyelvi vetélkedõkre és mesemondó-
versenyekre is sor került.

Április 15-én, pénteken 16 órától ünnepélyes megnyitóval, valamint a Nyelvõrzés díj átadásával
debütált a rendezvény a belvárosi római katolikus templomban. 17 órától a kolozsvári Babeº-Bolyai
Tudományegyetem nyelvészprofesszorainak részvételével zajlott anyanyelvi konferencia az Áprily
Lajos Fõgimnáziumban. Ezzel párhuzamosan, szintén az ÁLF-ban vette kezdetét a Napsugár-találkozó
és a kisiskolásoknak tervezett játszóházas foglalkozás. A Brassóba elõször látogató általános és
középiskolások számára városnézéssel indult a másnapi versenyre való aktív felkészülés...

A városnézésen megszerzett tudást már szombat reggel 9 órától kamatoztatni lehetett a kisiskolások
Kõrösi Csoma Sándor anyanyelvi, illetve a középiskolások tematikus vetélkedõin. 11.30-tól
mesemondó-verseny, múzeumlátogatás és táncház állt rendelkezésükre mindazoknak, akik a 19
órától kezdõdõ József Attila-emlékkoncert elõtt hasznosan szerették volna levezetni a délelõtti
versenyek ideje alatt felgyülemlett feszültséget.

Az április 17-én, vasárnap záróünnepséggel és díjkiosztással záródó rendezvényt az esemény
kapcsán született sajtóvisszhangok tallózásával próbáltuk feleleveníteni.

A rendezvényről

Hagyományosan és félig-meddig kihangosított ünnepi misével kezdõdött az Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetségének (AESZ) múlt heti rendezvénysorozata Brassóban.

A pénteken debütáló háromnapos szakmai fórum nyitányaként az AESZ 2005-ös nagydíját adták át
annak a Kurkó Jánosnak, aki a csíkszeredai jégkorongcsapat edzõjeként néhány héttel ezelõtt határozottan
és sikeresen figyelmeztette a közvéleményt a román nemzeti válogatott magyar tagjainak anyanyelv-
használati jogaira.

Az esemény kapcsán, a megnyitót követõ konferencia ideje alatt négy sms-t és három e-mailt kaptam
fellelkesült csíki ismerõseimtõl, akik arról érdeklõdtek: „Teljesen biztos, hogy a díjat Kurkó kapta és
tényleg az AESZ adta neki?”

Az anyanyelvi konferencia napirendjén egyébként  – az idei központi témához igazodva – öt, a
Barcaságra és a szász–magyar kulturális kölcsönhatásra vonatkozó elõadás szerepelt.

„A rendezvény igazi lelke majd szombat délelõtt fog megnyilatkozni”– világosítottak fel jó elõre a
szervezõk. Ez egészen konkrétan azt jelentette, hogy szombaton hozzávetõlegesen 130, Erdély különbözõ

értesítő
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Bár a pénteki konferencián Péntek János AESZ-elnök azzal az akadémiai rafinériával próbálta belopni
magát a barcasági hallgatóság figyelmébe, hogy a hétfalusi csángók a szó igazi értelmében nem is
tekinthetõk csángóknak, szombaton szerteágazó és interaktív kiállítást hoztak tetõ alá a hétfalusi, magukat
csángónak valló népmûvészek. Ennek hatására a József Attila emlékének szentelt szombat esti Márk
Attila-koncert utáni állófogadáson is kizárólag a háziszõttes és a hímestojás volt a vendégek beszédtémája.

A vasárnap délelõtti – Bokréta-fellépéssel, valamint borica-tánccal fûszerezett – díjkioasztáson a
szervezõk sikerként értékelték a brassói rendezvényt.

A gyõztes versenyzõk mellett a társszervezõ brassói magyar pedagógusok is fáradhatatlan hõsöknek
bizonyultak. Az AESZ szintén fáradhatatlannak bizonyuló ügyvezetõ elnöke meg is köszönte nekik,
valamint a támogatóknak a segítséget, külön Petki Pál igazgatónak és Bãdãu Tünde „aligazgató úrnak” a
közremûködést.

Dénes Jónás

A konferenciáról 

A Magyarok és szászok a keleti végeken címû pénteki konferencián Péntek János, a kolozsvári BBTE
nyelvészprofeszszora elnökölt. Elsõként Balázs János újságíró beszélt Brassó történelmének kezdeteirõl,
majd Pozsony Ferenc, a BBTE tanára adott elõ a szász közösség 800 éves erdélyi jelenlétérõl, a többi
nemzetiséggel való kapcsolatáról, és arról, hogyan készítette elõ a 19. század végének, 20. század elejének
zaklatott politikája a tömeges kivándorlást. A helyi szász irodalom két, idõben egymástól távoli
személyiségérõl, Johannes Honterusról és Hans Bergelrõl hallottak a résztvevõk Balogh András egyetemi
tanár elõadásában. Ő érdekességképpen egy 1499-es nyomtatványt is mutatott, mely a Drakula-jelenség
egyik elsõ dokumentuma. A hírhedt gróf legendája ugyanis, akibõl mostanában annyian akarnak tõkét
kovácsolni, Balogh András szerint városunkból ered: amikor Vlad Þepes felégette Brassót, a szászok,
akiknek nagyon jó információs kapcsolataik voltak Németországgal, könyvekkel és röpiratokkal álltak
bosszút, hirdetvén, hogy a transzilván tájakon Drakula gróf uralkodik. A 20. századi brassói íróper aztán,
melyben a szász szerzõket a kommunizmus elleni vétségekért ítélték el, hasonló borzalmakat hozott. 

A helyi magyar közösséggel kapcsolatosan Kovács Lehel István informatikus és néprajzkutató tartott
elõadást, akinek nemrég jelent meg könyve a hétfalusi csángók nyelvjárásáról, majd Ambrus Attila
ismertette az Erdély felfedezése címû könyvsorozatot, amely  riportokban mutatja be az egyes régiókat.
Péntek János azzal az izgalmas kérdésfelvetéssel zárta a konferenciát, hogy milyen okai lehetnek annak,
hogy a hétfalusi sajátos nyelvezetet csángónak nevezzük, hiszen az tipológiájában a székely nyelvjárás
orbaiszéki változatához sokkal közelebb áll, mint a moldvai csángóság nyelvhasználatához. 

Gál Andrea
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A kiállításról

A Magyar nyelv napjai keretében az Áprily Lajos Fõgimnáziumban néprajzi kiállítást is szerveztek. A
kiállított népmûvészeti tárgyakat – régi és újkeletû szõttesek, kerámiák, fából faragott dísztárgyak –
Hétfaluból gyûjtötték össze.

Az ország valamennyi sarkából Brassóba sereglett anyanyelvápolók tiszteletére szervezett kiállításon a
négyfalusi  György Papp Margit népviseletbe öltözve mutatta be gyûjteményét. Barkó Etelka a hagyományos
hétfalusi hímestojás-festésrõl, a csángó szõttesek évszázados mintakincsérõl és a csángók népviseletérõl
beszélt. Köpe Ilona ugyancsak szõtteseket, valamint a régi míves és ünnepnapi nõi viselet kiegészítõit, az
ezüstös, bogláros övet és kösöntyût, illetve a népviseletbe öltöztetett babákat mutatta be. A Barcaújfaluból
származó gyûjteménybõl az egyszínû fehér szõttesek szépségét és a régi kerámiatárgyak puritánságát
csodálhatták meg a diákok. A háromfalusi  népmûvész, Fejér Jolán segítségével a gyermekek élõben is
láthatták, hogyan készülnek a csángó mintás tojások. 

A kiállítást szervezõ magyartanárok – Bonczidai Lilla, Izsák Hajnalka, Kiss Edit, Kovács Anna, Pásztori
Anna, Székely Melinda, Szitás Annamária és Bartha Judit – arról is gondoskodtak, hogy a rendezvény
látogatói a csángó hagyományokat népszerûsítõ ismertetõk, szórólapok által magukkal vihessék a Barcaság
szellemiségének egy darabkáját.

Bartha Judith

Szerk. megj.: Az összeállításban közölt írások a Brassói Lapok 2005. szeptember 22-i számában
jelentek meg.
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Az Áprily Napok
2006 júniusának elsõ napjaiban került sor a legutóbbi
iskolanapok megünneplésére. A tavalyi Áprily Napokon
– a szokásos menetrend szerint – tudományos diákköri
konferenciák és alternatív tanórán kívüli tevékenységek
zajlottak párhuzamosan. 

A X. C osztály által kezdeményezett Teremtés vagy
evolúció? címû tematikus beszélgetés, illetve a román
tanszék tanárainak irányítása alatt folyó irodalmi
felolvasás mellett az érdeklõdõk kuriózumszámba menõ
kémiai és fizikai bemutató kísérleteket is megtekint-
hettek a rendezvénysorozat elsõ napján. 

Nem maradtak el ugyanakkor a mindig nagy
tömegeket vonzó sportvetélkedõk – a férfi és nõi focibaj-
nokság és a kosárlabda-bajnokság – sem. 

A 2006-os Áprily Napokat, az esemény második
napjának délutánján, a Redut Kulturális Központban
megtartott Gálamûsor zárta, melyen elsõsorban az iskola
mûvészcsoportosulásai léptek fel, köztük az elemi
osztályok táncosai és színészei, a Grimasz amatõr
színjátszótársulat, az Asylum angol nyelvû amatõr
színjátszótársulat, a Kórus, az Áprily-költeményekbõl
verses-zenés mûsort bemutató kilencedik osztályos
elõadók, valamint az iskola könnyûzenei együttese, a
TCO (Borzási Péter, XII. A; Kovács Hunor, XI. A).
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Az ele mi osz tá lyok
te vé keny sé gi be szá mo ló ja  

2004/2005-ös is ko lai év

Az elemi osztályok tanítói:
Czupor Magdolna, Dénes Ida, Fodor Ilona, Fülöp Károly, Majláth Erzsébet, Sógor Enikő, Szabó

Mária

2004. ok tó ber 20-án Só gor Eni kő ta ní tó nő be mu tat ta a Ma gisz ter és A ta nu lás ta ní tá sa cí mű szak -
la po kat, ame lyek a ta nu lás/ta ní tás új le he tő sé ge i re/faj tá i ra hív ják fel a fi gyel met el ső sor ban, konk rét ta -
nu lá si/ta ní tá si tech ni kák, el já rá sok, stra té gi ák be mu ta tá sá val. Az új in for má ci ók kel lő fel dol go zá sa
ér de ké ben a be mu ta tót kö ve tő en az ele mi osz tá lyok ta ní tói ke rek asz tal-meg be szé lé se ket foly tat tak.

No vem ber fo lya mán a ta ní tók nyílt lec kén vet tek részt majd mód szer ta ni kép zést szer vez tek a Mód sze -
rek és el já rá sok a kész ség fej lesz tő órá kon cím mel.

A de cem ber 8-án meg tar tott újabb mód szer ta ni ta nács ko zá son Czupor Mag dol na  ta ní tó nő szá molt be
a Bo lyai Nyá ri Aka dé mia ál tal szer ve zett kép zés ta pasz ta la ta i ról, Só gor Eni kő és Sza bó Má ria, az or szá gos
ol va sás fej lesz tő prog ra mot ki dol go zó szak mai cso port tag jai pe dig  Az in teg rált ta ní tás meg va ló sí tá si le -
he tő sé ge i ről tar tot tak kis elő adást.

Sza bó Má ria ta ní tó nő részt vett egy új sze rű mú ze um lá to ga tá si mó do za tok ról szer ve zett in ter disz cip li -
ná ris kon fe ren ci án.

2004 de cem be ré ben is ko lánk min den egyes ele mi osz tá lya szer ve zett ka rá cso nyi ün nep sé get.

2005/2006-os iskolai év

Az elemi osztályok tanítói:
Czupor Magdolna, Dénes Ida, Fodor Ilona, Fülöp Károly, Majláth Erzsébet, Sógor Enikõ, Szabó

Mária 

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Pál-Jakab Ádám (III. B) a megyei harmadik, Marosi Biborka (III.
B) pedig a megyei hetedik helyezést érte el. 

A Kurutty általános mûveltségi vetélkedõn, melynek az Áprily Lajos Fõgimnázium elemi osztályai
házigazdái voltak, a III. B osztály tanulói népi táncot mutattak be. Ugyanakkor iskolánk I-IV. osztályos,
válogatott csapata negyedik lett a megmérettetésen.

értesítő



tanszéki beszámolók

15

A 2005/2006-os tanévben az elemi osztályok megyei mesemondó versenyt is szerveztek, ennek az
általuk elért eredményei az alábbiak voltak:

I. osztály: Antónya Bence (I. A) III. díj
II. osztály: Ambrus Mózes (II. B) III. díj
III. osztály: Szabó Norbert (III. B) I. díj, Kovács Ildikó (III. A) III. díj, Zeimen Tamás (III. A) III. díj
IV. osztály: Csáka Beáta (IV. B) I. díj, Ágoston Tünde (IV. B) II. díj, Jordán Andrea (IV. B) III. díj

A mesemondó verseny országos szakaszán, Zilahon, Szabó Norbert (III. B) a Napsugár címû folyóirat
különdíját nyerte el. 

Szintén a tanórán kívüli tevékenységek sorába illeszkedik az I-IV. osztályok Négyfaluban megrendezett
Horger Antal mesemaratonon, illetve az apácai Tehetségkutató versenyen való részvétele.

Nyílt napok az Áprilyben címmel az elemi osztályok 2005 márciusának minden szombatján iskola-
látogatást szerveztek a város magyar óvodásai számára.

A IV. A és B osztályok tanulói tanulmányi látogatást tettek a Kraft Foods Romania S. A. brassói fiókjának
csokoládégyárában.

A brassói Európai nyelvek napján a IV. B osztály mutatott be ünnepi elõadást.

A Nõk napja alkalmából, 2005 március 8-án a szentpéteri öregek otthonában szerepeltek a IV. A és B
osztályok tanulóközösségei. 

Az Apáczai Csere János Közmûvelõdési Egyesület által a Reménység Házában megtartott Sokadalom
hivatalos programjába illeszkedett be az I. A és a III. B osztályok ünnepi mûsora.

Az elemi osztályok folyamatosan részt vesznek a Nestlé, illetve Carrefour rajzversenyein, talán ennek
is köszönhetõ, hogy az elemi osztályok tanulói azon a magyarországi rajzversenyen is sikeresen
szerepelhettek, amelyen Gothárd Karina (III. A) a verseny díjazottja volt, Ágoston Tünde és Csáka Beáta
(IV. B) pedig díszoklevelet kapott.

Egyátalán nem mellékes megemlíteni a különbözõ jeles napokhoz (Karácsony, Farsang, Anyák Napja)
kötõdõ, szülõk részvételével megtartott osztályünnepségeket, valamint azt, hogy iskolánk I-IV. osztályos
tanulói a 2005/2006-os tanévben rendszeresen jártak színházi, illetve dalszínházi elõadásokra.
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Az an gol nyelv és iro da lom tan szék
2004/2005-ös is ko lai év

A tan szék ta ná rai:
Bí ró Zol tán, Dob olyi Il di kó, Far kas Ka ta lin, Kelly Brian, Printz Ág nes, Rajcsek Ist ván

A 2004/2005-ös iskolai  év tan órán kí vü li te vé keny sé ge it az ide gen nyel vek tan szék ta ná rai a 2004-es
érett sé gi vizs ga ered mé nye i nek fel dol go zá sá val kezd ték. Szin tén a tan év kez dés el ső moz za na tai kö zé tar -
to zott a 2005-ös érett sé gi-fel ké szü lés ütem terv ének meg ha tá ro zá sa, il let ve a kez dő osz tá lyok di ák jai szá -
má ra elő írt tu dás szint mé rő vizs ga meg szer ve zé se. 

A nyelv osz tá lyok an gol kom mu ni ká ci ós gya kor la tát a 2004/2005-ös tan év ben is ame ri kai ven dég ta nár
vé gez te – az ő bras sói tar tóz ko dá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé ről, a di á kok anya gi hoz zá já ru -
lá sa mel lett, szin tén az ide gen nyel vek tan szék ta ná rai, Printz Ág nes és Rajcsek Ist ván gon dos kod tak.  

Bí ró Zol tán an gol ta nár irá nyí tá sá val az is ko la di ák ja i ból ki ala kí tott csa pat a 2004/2005-ös tan év ben is
részt vett a Global Teenager Pro ject el ne ve zé sû nem zet kö zi, az internet se gít sé gé vel vir tu á li san lét re ho -
zott osz tá lyok köz ti te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá ban.

Ugron Ju dit an gol ta nár nő to vább kép zőn, Far kas Ka ta lin pe dig a kez dő an gol ta ná rok szá má ra szer ve -
zett sze mi ná ri um so ro za ton vett részt.

A 2004/2005-ös tan év volt a De me ter Me lin da, Gyulai-Nagy Má ria, Printz Ág nes és Ugron Ju dit ál tal
irá nyí tott Socrates-program har ma dik, egy ben utol só éve. A pro jekt ben az V-VI II. osz tá lyok ból 15 ta nu ló,
il let ve a X. B és a XI. D osz tá lyok ta nu ló kö zös sé ge i nek egy ré sze vett ak tí van részt.

A Kájoni Johannes Na pok ke re té ben, a Csík sze re dá ban an gol nyel ven meg szer ve zett köz gaz da sá gi ve -
tél ke dőn I. he lye zést ért el Matei La u ra és Csog End re (XI. B).

Az Áprily Na po kon an gol nyel vű ze nés mű sor ral lép tek fel Rajcsek Ist ván kö vet ke ző ta nít vá nyai: Borzási
Pé ter, Csürös Me lin da, Szász Ág nes, Páll And rea és Pa tak fal vi Eni kő. 

Ugyan csak eb ben a tan év ben je lent meg Dob olyi Il di kó társ szer kesz té sé ben a Geografiles. A két nyel -
vű osz tá lyok nak szánt, an gol nyel vű föld rajz tan könyv höz Dob olyi Il di kó egyéb ként elekt ro ni kus for má tu -
mú ta ná ri ké zi köny vet is ké szí tett. Mind er ről bő veb ben az In ter júk fe je zet ben ol vas hat tok.

2005 ok tó be ré ben in dí tot ták út já ra a Vá ros há zán a Bu si ness and Ethics Class el ne ve zé sű tan fo lya -
mot. Lé nye ge, hogy a bras sói kö zép is ko lák ból ös  sze vá lo ga tott, ös  sze sen tíz ta gú csa pat ból pro fi üz le ti cso -
por to su lást ké pez nek ki, egy elő re per sze csak vir tu á li san. A fi a tal üz let em be rek meg ta nul ják mind azt,
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amit egy sa ját vál lal ko zás si ke res mű köd te té sé hez tud ni kell, úgy, hogy azt majd a gya kor lat ban hasz nál -
ni is tud ják. Is ko lánk ból Voicu Di a na (XI. B) tag ja a csa pat nak. 

Printz Ág nes szak mai irá nyí tá sa alatt, il let ve a XI. D osz tály szer kesz té sé ben a 2004/2005-ös tan év ben
is meg je lent a Ti me 4 Eng lish ne vű ki ad vány egy szá ma. 

2005 már ci u sá ban a III. A és B osz tá lyos ta nu lók an gol nyel vű ver ses-ze nés mű sor ral kö szön töt ték a
Bras sói Könyv tá ros ok Ta lál ko zó ja el ne ve zé sű ren dez vényt. Az elő adást Ugron Ju dit ta nár nő vit te szín re.

Bál vá nyo son, 2005. már ci us 22. és 27. kö zött ren dez ték az an gol nyelv tá bort. Ugron Ju dit ta nár nő, a
tá bor ok ta tó ja ösz  sze sen 26 V-VI II. osz tá lyos áprilys di ák kal vett részt az egy he tes kép zé sen.    

A me gyei tan tárgy ver se nyen di csé ret ben ré sze sült Izsák Im re (XI. D – Printz Ág nes ta nít vá nya), Libardi
Karmela (X. D –Rajcsek Ist ván ta nít vá nya), Sipos Ta más (IX. A – Far kas Ka ta lin ta nít vá nya) és Sza bó Zsu -
zsan na (IX. B – Printz Ág nes ta nít vá nya). 

Az Asylum ama tőr an gol nyel vű színjátszócsoport eb ben a tan év ben is fo lytat ta te vé keny sé gét. Bő vebb
be szá mo lót a Szak mai kö rök fe je zet ben ol vas hat tok ró la. 

A Global Teenager Pro ject (GTP) szin tén tel jes gőz zel üze melt 2004/2005-ben. Be szá mo ló ju kat szin -
tén a fent em lí tett fe je zet ben ta lál játok.

Az Andrei Şaguna Fő gim ná zi um áp ri lis ban szer vez te meg azt a ta lál ko zót, mely nek cél ja a különböző
et ni ku mok szo ká sa i nak be mu ta tá sa volt. Az ün nep sé gen, me lyen egyéb ként gö rög, zsi dó és ro mán cso -
por tok is fel lép tek, az áprilys Borzási Pé ter, Csürös Me lin da, Szász Ág nes, Páll And rea és Pa tak fal vi Eni -
kő vi rág éne ke ket adott elő ma gya rul, Rajcsek Ist ván an gol ta nár köz re mű kö dé sé vel. 

Ugron Ju dit ta nár nő részt vett a nagy-bri tan ni ai Teigmouth-ban szer ve zett to vább kép zőn, 2005. jú li us
25. és au gusz tus 12. kö zött.

Az angol és a német tanszék közös beszámolója
2005/2006-os is ko lai év

Az an gol nyelv és iro da lom tan szék ta ná rai:
Bí ró Zol tán, Dob olyi Il di kó, Printz Ág nes, Rajcsek Ist ván, Ugron Judith, Eron Weaver.
A né met nyelv és iro da lom tan szék ta ná rai:
De me ter Me lin da, Gyulai-Nagy Má ria, Ko vá csi Ani kó

A tan szék ta ná rai rend sze re sen részt vet tek a Me gyei Tan fel ügye lő ség ál tal szer ve zett szak kö ri ta nács -
ko zá so kon. (2005. szep tem ber 19., 2005. no vem ber  1., 2006. ja nu ár 17., 2006. má jus 9.), to váb bá meg -
szer vez ték az an gol, il let ve né met tan tárgy ver se nyek is ko lai és vá ro si sza ka szát (2006. ja nu ár-feb ru ár).
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Há rom na pos an gol nyel vű, QUEST- RATE Conference név re ke resz telt ta nács ko zá son vett részt 2005.
ok tó ber 28. és 30. kö zött, Ko lozs vá ron, Dob olyi Il di kó és Printz Ág nes. A kon fe ren ci án Dob olyi Il di kó tan -
könyv szer ző Geoprofiles – crosscurricular activities cím mel tar tott elő adást.

De me ter Me lin da, Dob olyi Il di kó és Ugron Ju dit meg szer vez ték a Cangurul Lingvist an gol és né met
ös  sze tett nyel vi ve tél ke dőt, ame lyen kö zel 50 ta nu ló vett részt.

De cem ber ben és már ci us ban két ré szes to vább kép ző sze mi ná ri u mot szer vez tek a vá ros né met nyelv és
iro da lom sza kos ta ná rai szá má ra a bras sói Emil Racoviţă Fő gim ná zi um ban. Is ko lán kat De me ter Me lin -
da és Gyulai-Nagy Má ria kép vi sel te a sze mi ná ri u mon.  

A XII. osz tá lyos ta nu lók szá má ra két al ka lom mal (már ci us ban és má jus ban) is meg tar tott próba-
érettségi vizs gák a vég zős osz tá lyok ban ta ní tó ta ná rok, Bí ró Zol tán, Dob olyi Il di kó és Printz Ág nes irá nyí -
tá sa alatt zaj lot tak.

A me gyei tan tárgy ver seny (2006. már ci us 11.) dol go za ta it ja ví tó bi zott ság  tag ja volt Printz Ág nes is.

A meg mé ret te té sen is ko lánk ta nu lói ki vá ló ered mé nye ket  ér tek el: 
• angol nyelv: I. díj – Sipos Már ton (XII. A, Dob olyi Il di kó ta nít vá nya) és Vass Dá ni el (XI. A, Rajcsek Ist -

ván); di csé ret – Vass La u ra (XI. D), Ciortan Ste fá nia (XI. D), Ka rá cso nyi No é mi (IX. D), Izsák Im re (XII. D)
• német nyelv: I. díj – Vass Dá ni el (XI. A Gyulai-Nagy Má ria ta nít vá nya); III. díj – Ja ni Tí mea (X. A,

Gyulai-Nagy Má ria ta nít vá nya); di csé ret – Szigyártó Bo tond (XII. A, Gyulai-Nagy Má ria ta nít vá nya)

Az an gol nyelv és iro da lom tan tárgy ver seny or szá gos sza ka szá ra el ju tott, és ott má so dik díj jal ki tün te -
tett Sipos Már ton is ko lánk új ko ri tör té ne té nek leg jobb he lye zé sét ér te el.

2006. má jus 6-án Printz Ág nes és Ugron Judith ta ná rok an gol fel vé te li elő vizs gát tar tot tak a VIII. osz -
tá lyosok szá má ra, má jus 19-én pe dig Dob olyi Il di kó, Printz Ág nes és Rajcsek Ist ván an gol ta ná rok tar tot -
tak nyel vi ké pe sí té si vizs gát XII-es di á kok nak.

2006. má jus 10. és 11. kö zött Printz Ág nes két na pos Macmillan-konferencián vett részt.

A 2006-os Áprily Na pok al kal má val az Asylum an gol nyel vű ama tőr szín ját szó cso port a Ham let,
reloaded cí mű da rab bal lé pett fel. (Az ese mény ről bő veb ben a Szak mai kö rök fe je zet ben ol vas hattok.)

Osváth Mó ni ka (XI.B), Ví zi Gab ri el la (XII.D), Dumitru Sza bolcs (XII.D), Sán dor Ró bert (XII.D), Stroe
Cristina és Vass Ka ta lin (XII.C) né met nyel vű dol go za ta i kat, Gyulai-Nagy Má ria szak mai irá nyí tá sa mel lett,
szin tén az Áprily Na pok ke re té ben, a Tu do má nyos Di ák kö ri Kon fe ren ci án mu tat ták be.   

A Dob olyi Il di kó és Printz Ág nes ál tal fel ké szí tett XII-es di á kok jó ered mén  nyel sze re pel tek az idei an -
gol érett sé gi nyelv vizs gán.   
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A 2004/2005-ös tan év ben Rajcsek Ist ván an gol ta nár fe le lős sé gi kö ré be tar to zott is ko lánk és az ame ri -
kai Peace Corps szer ve zet köz ti kap cso lat fenn tar tá sa és ápo lá sa. Ne ki is kö szön he tő en van az ÁLF-ban
fo lya ma to san an gol anya nyel vű, kom mu ni ká ci ós órá kat irá nyí tó ta nár, ami ko moly nye re sé get je lent a két -
nyel vű (D) osz tá lyok ban ta nu ló di á kok szá má ra.
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A ké mia és fizika tan szék 
2004/2005-ös is ko lai év

A kémia tan szék ta ná rai:
Gál Ka ta lin, Makk Mar git, Strigoi-Szabó Edith

A fizika tanszék tanárai:
Szilágyi János, Györke Emese

A 2004/2005-ös tan év ben a ké mia tan szék két for du lós kör nye zet vé del mi ve tél ke dőt szer ve zett, el ső sor -
ban a IX. osz tá lyos di á kok szá má ra. Az internetes tá jé ko zó dást is jócs kán igény lő ver seny ered mé nyes sé -
ge már pusz tán ab ban is meg nyil vá nult, hogy si ke rült fel hív ni a gye re kek fi gyel mét egy tu da to sabb élet mód
hasz nos sá gá ra. 

Ami pe dig a ver seny ered mé nye ket il le ti, az el ső he lye zést a IX. A csa pa ta ér te el.
A tan év so rán le he tő ség nyílt a la bo ra tó ri u mi esz kö zök bő ví té sé re, to váb bá a ve szé lyes vegy sze rek biz -

ton sá gos el he lye zé se is meg tör tént.
Az is ko la di ák jai részt vet tek a tan tárgy ver seny vá ro si sza ka szán és a XII-es di á kok ké mia tu dá sa is ered -

mé nyes nek bi zo nyult az érett sé gi vizs gán.
A tan szék meg szer vez te és le bo nyo lí tot ta az Er dé lyi Mű sza ki Tu do má nyos Tár sa ság (EMT) égi sze alatt

lét re jött He ve si György Ké mia ver seny bras sói ma gyar gim ná zi u mi di á kok szá má ra ki írt sza ka szát. A
meg mé ret te té sen egyéb ként húsz di ák vett részt. 

Szin tén a tan szék ta ná ra i nak se gít sé gé vel zaj lott az EMT Iri nyi Já nos Ké mia ver se nyé nek bras sói kö -
zép is ko lás for du ló ja.

Az Áprily Na pok al kal má val a ké mia tan szék is tu do má nyos ülés sza kot szer ve zett. 
2005 nya rán az is ko la mind há rom ké mia ta ná ra részt vett a Bo lyai Nyá ri Aka dé mia szak mai to vább -

kép ző jén.

2005/2006-os iskolai év

A kémia tanszék tanárai:
Gál Katalin, Makk Margit, Strigoi-Szabó Edith

A fizika tanszék tanárai:
Szilágyi János, Györke Emese

A 2005/2006-os iskolai évben a tanszék tanárai (Györke Emese és Strigoi-Szabó Edith) az iskola elemi
osztályaiban tartottak szakórákat, az elemi osztályok Tudományok nevû tantárgyának keretében.

Iskolánkban szerveztük a Vermes Miklós és Heinrich László fizikaversenyek, valamint a Hevesi György
és Irinyi János kémiaversenyek brassói szakaszait, amelyeken a házigazda diákokat leszámítva a 8-as,
10-es és 15-ös Általános Iskolák tanulói is részt vettek. 
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A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium brassói látogatása alkalmával Baranyai Klára fizikatanárnõ
tartott bemutató órát iskolánkban. Ugyanakkor a brassóiak, budapesti látogatásukkor, a Csodák palotája
nevû állandó mûszaki kiállítást tekintették meg. 

A kémia tantárgyverseny helyi, illetve megyei szakaszán Aczél Tímea és Szász Zsigmond értek el jó
eredményeket. 

2005 márciusában Györke Emese tanárnõ tanulmányi kiránduláson vett részt a cernavodã-i atom-
erõmûben.

A Firka nevû tudományos folyóirat terjesztésével az ÁLF-ban Strigoi-Szabó Edith tanárnõ foglalkozik. 
Az Áprily Napok alkalmával mind a fizikakedvelõ, mind pedig a kémiakedvelõ diákok látványos és

szórakoztató kísérleteket mutattak be az érdeklõdõknek. 

Az informatika tanszék
2004/2005-ös iskolai év

A tanszék tanárai:
Bálint Ferenc, Farkas Béla, Vrencian Éva

A 2004/2005-ös iskolai év informatika tantárgyversenyének megyei szakaszán diákjaink a következõ
helyezést érték el:

IX. osztály: Dezsõ Szilárd (IX. A) – VIII. hely
X. osztály: Vandra Ákos (X. A) – V. hely
XI. osztály: Fazakas István (XI. A) – IV. hely, Varga Zorán (XI. A) – IV. hely

2005/2006-os iskolai év

A tanszék tanárai:
Bálint Ferenc, Géczi Gellért, Vrencian Éva

Az ÁLF XI. A osztályának csapata második helyezést ért el márciusban, a kézdivásárhelyi alternatív
informatikaversenyen. A verseny tárgyát internetes honlapszerkesztés képezte, iskolánk csapata Ferencz
Ágnes képzõmûvész weboldalát készítette el Vrencian Éva tanárnõ szakmai irányítása mellett. 
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A ma gyar nyelv és iro da lom tan szék
2004/2005-ös tan év

A tan szék ta ná rai:
Bo kor Ka ta lin, Both Má ria, Csí ki Tün de, Dé nes Jó nás, Gál And rea,
Kiss Edith, Or bán Éva, Pász to ri Klá ra 

A tan szék ta ná rai fo lya ma tos kon zul tá ci ó kat tar tot tak a di á kok kü lön bö zõ al ter na tív ver se nyek re, a Mi -
kes Ke le men tan tárgy ver seny re és az érett sé gi re va ló meg fe le lõ fel ké szí té se cél já ból. Ugyan ak kor, ha vi
egy-két al ka lom mal, rend sze re sen je len vol tak a ma gyar ta ná rok mód szer ta ni kö re in. 

2004 ok tó be ré ben több osz tály is (IX. A, XI. A, XI. B, XII. A, XII. D) kép tár-lá to ga tást szer ve zett, a di á -
kok utóbb elem zé se ket ír tak Rosinecz Lász ló ama tőr fes tő ké pe i ről. A si ke rül tebb írá so kat postázták az
ak ko ri Ro má ni ai Ma gyar Szó Szín kép kul tu rá lis mel lék le té nek, il let ve a két év vel ez elõtt meg je lent is -
ko lai Ér te sí tő ben is kö zöl tünk be lő lük.

A Ba las si-év je gyé ben a 2004/2005-ös tan év fo lya mán is ko lánk ban a kö vet ke ző ese mé nyek zaj lot tak:

• A kö zép is ko lai di á kok es  szé pá lyá zat ra ne vez tek be, két kor cso port ban : a IX-X. osz tá lyo so ké ban
(Chripkó Csil la, X.C, Bódi Blan ka, X.B és Vass La u ra X. D), ahol az es  szé té má ja Ba las si Bá lint köl té sze -
te, a re ne szánsz hu ma nis ta lí ra ki tel je sí tõ je volt, va la mint a XI-XII. osz tá lyo so ké ban (Lőrentz Éva, XII.
A, Izsák Im re, XI. D és Me zei Bog lár ka, XI. A), ahol Ba las si Bá lint köl té sze te és a tru ba dúr lí ra közti
viszonyról foly tak ér te ke zé sek. A ver senyt a szovátai Te le ki Ok ta tá si Köz pont (TOK) szer vez te. Az es  szék
el ké szül tek, de saj nos a helyi is ko lai Ba las si-főren dez vény idõ pont já val va ló egy be esés mi att a di á kok és
kí sé rõ ta ná ra ik nem utaz hat tak el Szovátára, a ter ve zett há rom na pos hét vé gi iro dal mi tá bo ro zás ra.

• No vem ber 19-én a ma gyar nyelv és iro da lom tan szék Ba las si Bá lint-em lék ün nep sé get tar tott a Me -
gyei Tan fel ügye lõ ség, az Igaz ga tó ság és a Communitas Ala pít vány tá mo ga tá sá val. A ren dez vény nek két
moz za na ta volt: meg hí vott ven dé günk, Tóth Zsom bor egye te mi ad junk tus (Babeş-Bolyai Tu do mány egye -
tem, Ma gyar Iro da lom tu do mány ok Tan szék) a Szép Ma gyar ko mé dia és a ko ra be li sze re lem fi lo zó fi ák ösz  -
sze füg gé se it tár ta fel. Ezt kö ve tõ en a X-XII-es di á kok iro dal mi ver se nyé re ke rült sor. Ös  sze sen nyolc 3-3 ta gú
csa pat vett részt a meg mé ret te tés ben, min den egyes csa pat ban – sza bály sze rint – egy ti ze di kes, egy ti zen -
egye di kes és egy ti zen ket te di kes di ák sze re pel he tett. A zsû ri mun ká la ta i ban el nök ként részt vál lal tak Tóth
Zsom bor, Bartha Judith – a zajzoni Ál ta lá nos Is ko la ma gyar ta ná ra –, to váb bá is ko lánk ma gyar ta ná rai, Bo -
kor Ka ta lin, Kiss Edith és Or bán Éva. A ver seny fel ada to kat és a ja ví tó kul csot az ér té ke lés hez Bo kor Ka ta lin
és Kiss Edit ké szí tet ték. A ren dez vény rõl fel vé tel ké szült a TVS Hol ding ma gyar adá sa szá má ra.

A Mi kes Ke le men tan tárgy ver seny or szá gos sza ka szán, Ara don, di csé ret ben ré sze sült De ák And rea
(XII. A, Bo kor Ka ta lin ta nít vá nya), Sza bó Zsu zsan na (IX. B, Both Má ria ta nít vá nya) és Szász Jú lia (IX. A,
Bo kor Ka ta lin ta nít vá nya).
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A szovátai Al ter na tív Iro dal mi Ver se nyen Lőrentz Éva (XII. A, Bo kor Ka ta lin ta nít vá nya) III. he lye zést
ért el, Szil ágyi Ró bert (X. A, Both Má ria ta nít vá nya) pe dig di csé ret ben ré sze sült.

A gim ná zi u mi osz tá lyok Simonyi Zsig mond he lyes írá si ver se nyé nek re gi o ná lis dön tő jén el ső he lye -
zést ért el Far kas Ágo ta (V. A, Dé nes Jó nás ta nít vá nya), is ko lán kat ő kép vi sel te a bu da pes ti dön tőn.

A kö zép is ko lás ok Implom Jó zsef helyesírási ver se nyé nek re gi o ná lis dön tő jén Szász Jú lia (IX. A, Bo kor
Ka ta lin ta nít vá nya) ért el első he lye zést. Szász Jú lia a gyu lai (Magyarország) or szá gos dön tőn he te dik lett. 

A Pász to ri Klá ra ta nár nő ál tal fel ké szí tett há rom ta gú csa pat (Lőrentz Éva, XII. A; Me zei Bog lár ka, XI.
A ; Izsák Im re, XI. D) el ső díj ban ré sze sült a kovásznai Kőrösi Csoma Sán dor nyel vi ve tél ke dőn.

Az Anya nyelv ápo lók Er dé lyi Szö vet sé ge 2005 már ci u sá ban, Bras só ban tar tot ta a Ma gyar Nyelv Nap -
jai Er dély ben el ne ve zé sű ren dez vé nyét. A Ma gya rok és szá szok a ke le ti vé ge ken te ma ti ka kö ré fel épí -
tett ren dez vény so ro zat ról a Fó kusz ban cí mű fe je zet ben ol vas hat tok bő veb ben. A ren dez vény so ro zat
ke re té ben meg tar tott te ma ti kus ve tél ke dőn a Pász to ri Klá ra és Dé nes Jó nás ál tal fel ké szí tett csa pat (Izsák
Im re, XI. D; Sipos Már ton, XI. A; Magyari Jú lia, X. A) má so dik he lyen vég zett. Szin tén az Anya nyelv nap -
ja i hoz kap cso ló dott a gim ná zi u mi és kö zép is ko lás di á kok me se mon dó ver se nye, ame lyen Ador já ni Ro -
land (X. D) III. dí jat nyert, Ki rály Tí mea (VI. A) pe dig di csé ret ben ré sze sült.

Az Iro dal mi Kre a ti vi tá si Ver seny re gi o ná lis sza ka szán Izsák Im re (XI. D) I. díj ban, Pál-Szilágyi Zsu -
zsa II. díj ban ré sze sült. Az or szá gos dön tőn Izsák Im re má so dik lett.

A kézdivásárhelyi Vers ben buj do só bal la da mon dó ver se nyen Krizbai And rea III. he lye zést ért el.

A gyõ ri Mó ra Fe renc Gim ná zi um és a szom bat he lyi Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la Iro da lom tu do má nyi Tan -
szé ke 13-ik al ka lom mal szer vez te meg a Mó ra Fe renc no vel la elem zõ és no vel la író ver seny nem zet kö -
zi dön tõ jét. Az el sõ for du ló ban részt vet tek : Lőrentz Éva (XII. A), De ák And rea (XII. A), Bartha Bíborka
(XII. A), Bá lint Emõ ke (XII.A) és Izsák Im re (XI.D). A re gi o ná lis dön tõ 2004. no vem ber 29-én zaj lott. A
ver seny zõk nek Vá mos Mik lós Po fon cí mû no vel lá ját kel lett ele mez ni ük. A gyõ ri dön tő re vé gül Lőrentz Éva
(XII. A) és Izsák Im re utaz hat tak el. 

2005/2006-os is ko lai év

A tanszék tanárai:
Bokor Katalin, Both Mária, Csíki Tünde, Dénes Jónás, Gál Andrea,
Kiss Edith, Orbán Éva, Pásztori Klára 

Október folyamán, a középiskolások Kriza János balladamondó versenyének országos döntõjén, a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban iskolánk következõ diákjai vettek részt: Adorjáni Roland
(XI. A), Krizbai Andrea (X. D), Fejér László (XI. C), Szász Júlia (X. A)
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(XI. A), Krizbai Andrea (X. D), Fejér László (XI. C), Szász Júlia (X. A)

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének (AESZ) Sepsiszentgyörgyön tartott tisztújító közgyûlésén,
valamint az azt követõ anyanyelvi konferencián (október 22-23.) Bokor Katalin, Both Mária és Pásztori
Klára képviselték az ÁLF-ot.

A XII. Bartalis János Szavalóverseny Brassóban rendezett országos döntõjén Szász Júlia és Adorjáni
Roland részesültek dicséretben.

November 25-én az Erdélyi Magyar Írók Ligája társszervezésében jött létre az az író-olvasó találkozó
és könyvbemutató, amelyen Burus János Botond író, Bréda Ferenc költõ (egyetemi tanár), Karácsonyi
Zsolt költõ (a Helikon Nagy Kilometrik ifjúsági  mellékletének szerkesztõje), Király Zoltán költõ (az
EMIL titkára) és Orbán János Dénes költõ (az EMIL elnöke) olvasott fel mûveibõl.

A középiskolások Implom József helyesírási versenyének regionális döntõjén Szász Júlia (X. A) elsõ
helyezést ért el, és ezzel eljutott a februárban Gyulán (Magyarország) megrendezett Kárpát-medencei
döntõre, Berei Andrea (XI. D) a második, Izsák Imre (XII. D), illetve Pál-Szilágyi Zsuzsa (X. A) a harmadik
helyen végzett. 

2006 februárjában újabb író-olvasó találkozót szervezett a magyar tanszék, ezúttal a Székelyföld
kulturális folyóirat szerkesztõinek, Ferenczes István fõszerkesztõnek, Fekete Vince fõszerkesztõ-
helyettesnek és György Attila, Lövétei Lázár László, valamint Molnár Vilmos szerkesztõknek a részvételével.

Február 23. és 25. között került sor az Implom József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntõjére,
Gyulán, ahol Szász Júlia tizenegyedik lett, az erdélyi versenyzõk mezõnyében viszont a harmadik helyen
végzett.

Február 25-én, a Mikes Kelemen tantárgyverseny megyei fordulóján a következõ eredmények
születtek: a VII-VIII. osztályosok korcsoportjában Ugron Réka (VII. B) lett az elsõ, a IX-X. osztályokban
Bodosi Bálint (IX. A), Datcu Andrea (IX. A) és Karácsony Noémi (IX. D), a XI-XII. osztályokban pedig Fûzi
Kinga Beatrice (X. A), Fóris Orsolya (XI. A) és Domokos Melinda (XI. A) bizonyultak a legjobbaknak. 

Március 24. és 26. között a 12. Alternatív Irodalmi Verseny országos döntõjén, Szovátán, Bartha Ádám
(X. B), Szilágyi Róbert (XI. A), Vass Laura (XI. D), Bálint Imola (XII. B), Gábos Tünde (XII. B) és Izsák
Imre (XII. D) vettek részt. A Bokor Katalin által felkészített Bartha Ádám V. helyezést, Vass Laura pedig VII.
helyezést ért el.

Szintén március 24. és 26. között zajlottak Kolozsváron - az AESZ és az Aranka György Nyelvmûvelõ
Társaság közös szervezésében - az anyanyelvi versenyek országos döntõi, összesen három kategóriában. 

A Szép beszéd-kategóriában Adorjáni Roland (XI. A) dicséretben részesült, és ezzel továbbjutott a gyõri
Kazinczy-verseny Kárpát-medencei fordulójára.
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Az Édes anyanyelvünk nevû, nyelvhelyességi és nyelvhasználati tematikát felvonultató csoportban,
Szász Júlia (X. A) második helyezést ért el. A Kárpát-medencei döntõre kijutott versenyzõ 2006. október
19. és 22. között mérhette össze tudását a legjobb anyanyelvhasználókkal.

A Versben bujdosó vers és prózamondó versenyen Krizbai Andrea Tímea (X. D) a kilencedik helyen
végzett. 

2006 áprilisában, a Mikes Kelemen tantárgyverseny országos döntõjén, Besztercén, Bodosi Bálint
(IX. A), Datcu Andreea (IX. A) és Karácsony Noémi (IX. D) különdíjban részesült. (Felkészítõ tanárok:
Bokor Katalin és Kiss Edith)

A tantárgyverseny keretében megrendezett szavalóversenyen Ugron Réka (Gál Andrea tanítványa) II.
díjat nyert. 

Májusban, az Apáczai Csere János Közmûvelõdési Egyesület és a helyi RMDSZ kezdeményezésére
megtartott Szemlér Ferenc centenáriumi konferencián Bokor Katalin tartott elõadást.

Az Áprily Napok Tudományos Diákköri Konferenciáján összesen tizenhét diák mutatott be
szakdolgozatot magyar nyelv és irodalomból, világirodalomból, illetve néprajzból. Az irányítótanárok Bokor
Katalin és Kiss Edith voltak. 

A Redut Mûvelõdési Központban, az Áprily Napok záróakkordjaként megrendezett ünnepségen
Adorjáni Roland (XI. A), Aczél Tímea (IX. A), Bodosi Bálint (IX. A) és Line Ibolya (IX. A) zenés-verses
összeállítást mutatott be. Az elõadást Bokor Katalin rendezte. 
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A ma te ma ti ka tan szék
2004/2005-ös is ko lai év

A tan szék ta ná rai:
Bădău Tün de, Bencze Mi hály, Far kas An na, Far kas Bé la, Gaál Mag da,
Tomos Iza bel la, Vandra Má ria

2005. feb ru ár 23-án az Áprily La jos Fő gim ná zi um ban szer vez ték meg a GORDIUSZ Ma te ma ti ka Ver -
seny Bras só me gyei for du ló ját. A Vandra Má ria kez de mé nyez te és Bădău Tün de, il let ve Far kas Bé la köz -
re mű kö dé sé vel lét re jött ver se nyen ös  sze sen 123 IX-XII. osz tá lyos di ák vett részt.

Az Áprily La jos Fő gim ná zi um leg jobb ered mé nye it a kö vet ke ző ver seny zők ér ték el:

• Lőrincz Csil la, Szőts Hu nor, Ta más Csa ba (IX. A osz tály) • Pén zes Le ven te, Sváb Zi ta, Var ga Ró bert
(X. A) • Incze Csil la, Sipos Már ton, Var ga Zo rán (XI. A) • Derzsi Alpár, Dojka-Bedő Ló ránd, Vecsei Bog -
lár ka (XII. A).

A ver seny pé csi (Ma gyar or szág) dön tő jé re Ta más Csa ba Ot tó (IX. A) ju tott ki.

Is ko lánk ös  sze sen negy ven V-XII. osz tá lyos di ák ja mé ret tetett meg 2004. no vem ber 5-én a se ges vá ri Ma -
te ma ti ka Kör ver seny XXIV. fordulóján, ahol Borbáth Ta más (VIII. A) II., Borbáth Áron (VIII. A) és Far kas
Ágo ta (V. A) III. he lye zést ért el, Lőrincz Csil la (IX. A) pe dig di csé ret ben ré sze sült. 

A 2004 de cem be ré ben Ma ros vá sár he lyen zaj ló He gyi La jos Ma te ma ti ka Ver seny re Vandra Má ria ma -
te ma ti ka ta nár kí sér te el a négy IX-XII. osz tá lyos ta nu ló al kot ta is ko lai csa pa tot. Ugyan csak Vandra Má ria
ta nár kí sé re té ben vet tek részt is ko lánk di ák jai a sep si szent györ gyi Szé kely Mikó Ma te ma ti ka Ver se nyen
2005. feb ru ár 19-én. A sep si szent györ gyi ve tél ke dő szer ve zé si mun ká la ta i hoz Bencze Mi hály is hoz zá já -
rult.

A bras sói 15-ös Ál ta lá nos Is ko lá ban zaj lott feb ru ár 25-én az V-VI II. osz tá lyok Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti -
ka Ver se nyé nek Bras só me gyei for du ló ja. A meg mé ret te té sen jó ered mé nye ket el ért di á ko kat Far kas Bé -
la és Tomos Iza bel la kí sér ték el.

Dí ja zot tak: • I. díj: Tódor-Nits Ta ma ra (VII. B) • III. díj: Far kas Ágo ta (V. A) és Borbáth Ta más (VIII.
A) • Di csé ret: Borbáth Áron (VIII. A), Fe hér Csil la (VIII. A), Ko vács Tí mea (VII. B), Könczei Ár pád (V. A),
La ka tos Zsu zsa (VII. B), Len gyel Hu nor (VII. B), Szőcs Me lin da (VII. B)    

2005. áp ri lis 30-án a Ma te ma ti ka Kör ver seny XXV. sza ka sza zaj lott a Kovászna me gyei Baróton. Az
Áprily La jos Fő gim ná zi um itt is 40 V-XII. osz tá lyos di ák kal kép vi sel tet te ma gát. Borbáth Áron (VIII. A) II.
díj ban, Borbáth Ta más (VIII. A) pe dig III. díj ban ré sze sült. A ta nu ló kat Bădău Tün de, Far kas Bé la, Tomos
Iza bel la és Vandra Má ria ma te ma ti ka sza kos ta ná rok kí sér ték el a ver seny re.
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A 2005/2006-os iskolai év

A tanszék tanárai:
Bãdãu Tünde, Bencze Mihály, Farkas Anna, Tomos Izabella, Vandra Mária

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny III-VIII. osztályos diákok számára megrendezett megyei fordulóján,
2006. február 24-én a következõ eredmények születtek:

III. osztály: Pál-Jakab Ádám (III. B) – III. díj
VI. osztály: Farkas Ágota (VI. A) – III. díj
VII. osztály: Gazdag Attila (VII. B) – dicséret, Molnos Róbert (VII. A) – dicséret
VIII. osztály: Kovács Tímea Bernice (VIII. B) – I. díj, Tódor-Nits Tamara (VIII. B ) – dicséret, Lakatos

Zsuzsánna (VIII. B) – dicséret 

2006. február 22-én, a középiskolások GORDIUSZ matematika versenyének megyei fordulóján Bacsó
Zsuzsanna (IX. A ), Sipos Márton (XII. A), Szõts Hunor (X. A) és Petõ Emese (XI. A) szerepelt
eredményesen. A megmérettetés pécsi döntõjén Petõ Emese vett részt.

A Matematika Körverseny XXVI. fordulóján, Négyfaluban, 2006. május 5-én az alábbi eredmények
születtek: 

VI. osztály: Farkas Ágota (VI. A) – II. díj
IX. osztály: Borbáth Áron (IX. A) – II. díj, Székely Tímea (IX. A) – II. díj
X. osztály: Lõrincz Csilla (X. A) – dicséret

A matematika tantárgyverseny megyei fordulóján Borbáth Tamás (IX. A) dicséretben részesült. 

Iskolánk matematikakedvelõ középiskolás diákjai 2006. február 18-án részt vettek a Nemzetközi
Magyar Matematika Verseny válogató fordulóján, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban.
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A né met nyelv és iro da lom tan szék
2004/2005-ös is ko lai év

A tan szék ta ná rai:
De me ter Me lin da, Gyulai-Nagy Má ria-Mag dol na, Luk ács And rea

Az Áprily Na pok al kal má val az V-VI-os di á kok né met nyel vű iro dal mi mű sort mu tat tak be, a IX-XII-es
di á kok pe dig kü lön bö ző té má jú szak dol go za to kat ké szí tet tek. A leg jobb, el ső díj jal ju tal ma zott ta nul mány
az er dé lyi szá szok tör té nel mé vel, kul tú rá já val fog lal ko zott. Szin tén az is ko lai ün nep ség ke re té ben tar tot tak
be mu ta tót a Socrates-programban részt ve vő di á kok. Az el múlt há rom év te vé keny sé ge it ös  szeg ző dol go zat
a má so dik dí jat kap ta. A tu do má nyos ülés szak két ve tél ke dő vel zá rult. A XII. D osz tá lyos Kilyén Emő ke és
Sza bó Emő ke Wer wird Millionär? -, a IX. C osz tá lyo sok pe dig Activity-típusú próbákat találtak ki.

A IX-XII. osz tá lyos di á kok eb ben az is ko lai év ben is részt vet tek a né met nyelv és iro da lom tan tárgy ver -
se nyen, az is ko lai sza kaszt kö ve tő me gyei for du lón vi szont idén – saj nos – nem vol tak ki emel ke dő ered -
mé nyek. A né met tan szék ta ná rai en nek el le né re szí ve sen hoz zá já rul tak az or szá gos tan tárgy ver seny
meg szer ve zé sé hez, mely nek a 2004/2005-ös tan év ben az Andrei Şaguna Fő gim ná zi um adott ott hont.   

A má so dik fél év ele jén fo gad ta is ko lánk azo kat a né met or szá gi, il let ve Honterus-beli di á ko kat és ta ná -
ro kat, akik – kö tet len be szél ge tés for má já ban – az eu ró pai ki sebb sé gek ről, il let ve a ki sebb sé gi lét for má -
ról dis ku rál tak a né me tül tu dó áprilys di á kok kal.

De me ter Me lin da ta nár nő részt vett (2004. ok tó ber 6-12.) a dél-olasz or szá gi Cosenza vá ro sá ban ta lál -
ha tó part ner is ko la ál tal szer ve zett Socrates-projekttalálkozón.

Ok tó ber fo lya mán a bras sói Johannes Honterus Kö zép is ko lá ban tar tot tak egye te mi fel vé te li tá jé koz ta -
tót, ahol el ső sor ban azt is mer het ték meg a részt ve vők, hogy a né met nyel vet be szé lő lá nyok nak mi lyen
be is ko lá zá si le he tő sé gek nyíl nak a né met or szá gi tech ni kai egye te me ken. Ugyan itt fel aján lot ták a je len lé -
vők nek azt a le he tő sé get is, hogy 2005 au gusz tu sá ban részt ve gye nek egy Né met or szág ban, a té má val
kap cso la to san szer ve zett sze mi ná ri um so ro za ton. 

A né met tan szék ta ná rai rend sze res fel ké szí tő ket tar tot tak az érett sé gi ző di á kok szá má ra, il let ve pót -
órák ke re tén be lül já rul tak hoz zá a tan tárgy ver seny re ké szü lő di á kok fel ké szü lé sé hez.
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A földrajz-biológia, történelem és
társadalomtudományok tan szék

2004/2005-ös is ko lai év 

A tan szék ta ná rai:
Halmaghi Ioan, Jó nás Ist ván, Petki Pál, Pi ros ka Éva, Sebesi Zol tán, Szőts At ti la

A tan szék ta ná rai a 2004/2005-ös tan év ben leg in kább a tan órán kí vü li te vé keny sé gek meg szer ve zé sé -
ben mű köd tek köz re.   

Ok tó ber 1-jén Pi ros ka Éva ta nár nő az V. A osz tály ta nu ló i val, ok tó ber 5-én pe dig az V. B osz tály ta nu ló -
kö zös sé gé vel lá to gat ta meg a Me gyei Tör té nel mi Mú ze u mot. 

A Szőts At ti la fi lo zó fia ta nár ál tal irá nyí tott szak mai kör a kö vet ke ző te ma ti kus be szél ge té se ket szer vez te:
• be ve ze tés Jaspers fi lo zó fi á já ba (2004. ok tó ber 4.)
• a ho mo religiosus fo gal ma (2004. ok tó ber 25.)
• modernitás/posztmodernitás (2004. no vem ber 8.)
• az iro da lom és a fi lo zó fia vi szo nya (2005. már ci us 10.)
• kom mu ni ká ció el mé le tek (2005. má jus 5.)
A körről szóló, kibővített beszámolót a Szakmai körök fejezetben olvashatjátok.

Az is ko la kü lön bö ző ta nu ló kö zös sé ge i nek rész vé te lé vel a 2004/2005-ös tan év el ső fél év ében Sebesi
Zol tán föld rajz ta nár az aláb bi ki rán du lá so kat szer vez te:

• Nagykőhavas – Garcsinvölgye (XI. C osz tály, 2004. ok tó ber 16.) 
• Ki rály kő – Brâna Caprelor (X. B, 2004.október 30.)
• Ki rály kő – Sza ka dé kok (az Áprily La jos Fő gim ná zi um, il let ve a sep si szent györ gyi Szé kely Mikó Re -

for má tus Kol lé gi um IX osz tá lya i nak kö zös ki rán du lá sa, 2004. no vem ber 6.)

Az Áprily La jos Fő gim ná zi um di ák ön kor mány za ta, a Nebulónia irá nyí tó ta ná ra ként Sebesi Zol tán több
di ák ren dez vé nyen is je len volt. Az uzonkafürdői Gó lya tá bor ban (2004. ok tó ber 2-3.) De me ter Me lin da
németanárral kö zö sen segédkezett a ren dez vény meg fe le lő le bo nyo lí tá sá ban. Az ok tó ber 9-i is ko lai Szü -
re ti bál meg szer ve zé sét De me ter Me lin da, Györke Eme se, Luk ács And rea, Printz Ág nes, il let ve Şerban
Gabriela ta nár nők kel együtt tá mo gat ta. 

Ok tó ber 15-én a Nebulónia, Sebesi Zol tán ve ze té sé vel, ki rán du lást szer ve zett a Nagykőhavasra, az zal
a cél lal, hogy az ön kén tes di á kok segédkezzenek az épü lő fél ben lé vő me ne dék ház épí tő anya ga i nak
hegyreszállításában.  

Sebesi Zol tán és Biró Zol tán kö zö sen bá to rí tot ta és fel ügyel te az is ko lai sport ren dez vé nyek – a gim ná -
zi u mi fo ci baj nok ság, a kö zép is ko lai fo ci baj nok ság, a kö zép is ko lai női ko sár baj nok ság, il let ve a kö zép is -
ko lai láb te nisz-baj nok ság – meg szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát.
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2005 március 12-én a történelem tanszék tanárai vetélkedõt szerveztek az V-VIII. osztályos tanulók
számára az 1848. március 15-i forradalom behatóbb megismerése céljából. A rendezvény érdekessége
abban állt, hogy az V-VIII. osztályokon kívül a versenyen megmérettette magát a tatrangi Általános Iskola,
illetve a brassói 8-as és 10-es Általános Iskola egy-egy csapata is. I. helyezést a tatrangiak csapata ért el. 

Szintén március 15. emlékéhez kötõdött az ÁLF középiskolásainak március 14-én megtartott tematikus
történelmi vetélkedõje is. 

A történelmi tantárgyverseny megyei szakaszán Szilágyi Róbert (X. A) 9,45-ös eredménnyel II. díjat
nyert. 

A kézdivásárhelyi Kõrösi Csoma Sándor Iskolanapok keretében szervezett Tudományos Diákköri
Konferencia történelmi szakosztályának mezõnyében Krizbai Andrea Tímea (IX. D) I. helyezést ért el.
Dolgozatának témája A magyarság helyzete a második világháborút követõ idõszakban volt. 

A fent említett iskolanapok tematikus csoportvetélkedõjét iskolánk két tanulójának, Fazakas Zsoltnak
(XII. D) és Izsák Imrének (XI. D) Komcsik nevû csapata nyerte. A vetélkedõ témáját a totalitarista és
demokratikus államtípusok összehasonlítása képezte.

További események
A 2005/2006-os tanévben folyamatosan zajlottak a tematikailag egy-egy naptári jelesnaphoz, illetve

ünnephez kapcsolódó Manóház-tevékenységek. Az óvodások és kisiskolások számára elgondolt
programok közt a szüreti bál, a karácsonyi díszkészítés és a húsvéti tojásfestés mellett a kézmûvességi
mûhelymunkák kivitelezése, sõt a tánctanítás is szerepelt. 

2006 április 28. és 30. között rendezték a Transilvania Egyetem aulájában a brassói középiskolák
bemutatóját, az ún. iskolabörzét. Az ÁLF-ot bemutató informatizált és hagyományos anyagok kivitelezését
és elõállítását a XI. A, X. B és X. C osztályok tanulóközösségei segítették. A X. B osztály diákjai ugyanakkor
az iskolabörzével egyidõben zajló brassói Városnapok ifjúsági programjainak lebonyolításában is
jeleskedtek.

Finna Árpád (X. D) román nyelven írt irodalmi alkotása a Gazeta de Transilvania által meghirdetett
novellaíró pályázaton esõ díjat nyert. 

A Brassói Magyar Diákszövetség képviselői 2006. május 18-án tartottak egyetemi felvételi tájékoztatót
a hazai felsõoktatási intézményekben továbbtanulni vágyó XII. osztályos diákok számára. 
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színes

Etnovember 2004
2004. november 21-én iskolánk néhány diákja is részt vett a multikulturalitást szorgalmazó hagyományos
brassói ünnepnapok, az Etnovember keretében megtartott rendezvényeken.

Öt hetedikes diákunk, Antal András, Péter Orsolya, Szígyártó Orsolya, Tana Hunor és Velencei Timea,
versenyzett a szombaton, iskolások számára megrendezett tematikus vetélkedõn. A verseny általános
tematikája a Brassó régen és ma címet viselte, különös tekintettel Brassó történelmi múltjára.

A csoportnak – egyetemisták vezetésével – hét, elõre meghatározott pontba kellett eljutnia, ahol
összesen tíz történelmi, nyelvi, általános mûveltségi, illetve a leleményességet próbára tévõ
versenyszámban kellett teljesíteniük. Példaként említjük azt a nagy sikernek örvendõ versenyszámot,
amelyben a gyerekek középkori vásárlókat kellett meggyõzzenek arról, hogy fényképezõgépet, CD-t és
hasonló modern technikai jellegû dolgot vásároljanak.

Az érdekes és tanulságos kihívások mellett jutott idõ a rendezvénysorozat más eseményeinek
meglátogatására is: a régi Brassót megörökítõ képeslap-kiállítást, valamint egy portrékiállítást is
megtekinthettek gyerekeink.

Nem a legfontosabb, de nem is elhanyagolható, hogy gyerekeink maximális pontszámot szereztek a
versenyen. Nem vártak díjat, sem elismerést, egyszerûen jól érezték magukat. Emberileg, szellemileg
gazdagodtak és – a csattogó hideg ellenére – a záróünnepség végén sem siettek haza. Azóta is kérdik:
mikor folytatjuk?

Imreh Mária, tanárnõ

Helyesírás – kirándulás közben
Amikor az ötödik osztály elsõ félévében megtudtuk, hogy helyesírási verseny lesz az iskolában, mindenki
azt mondta, nem jön, mert nem érdemes, úgysem jutunk tovább. Azért megpróbáltuk többen is. Ahogy
egyre nehezebbé váltak a szintek (megyei, országos fordulók), sorra estek ki a többiek. Már engem is
azzal “biztattak” az osztálytársaim, hogy hagyjak fel az egésszel, hisz már mindenki kiesett, nekem
sincsenek esélyeim. A szüleim és a tanárom tanácsát követve mégis kitartottam azon elhatározásom
mellett, hogy továbbjussak. Sikerült is. Bejutottam a magyarországi döntõbe, ahová a verseny
legeredményesebbjei mehettek. Örömmel mentem, mert nem egy akármilyen hétvégi kiruccanás volt
ez, hanem olyan kirándulás, amelyre én rádolgoztam, sok tanulással és (fõleg) sok gyakorlással. 

Úgy éreztem, hogy ez a hétvége jobb és kellemesebb volt, mint egy egész hét a tengerparton. A program
változatos volt, sok helyre elvittek. Ellátogattunk a Parlamentbe, a Petõfi Sándor Múzeumba és még sok
más érdekes helyre. Egy este kisétáltunk a Budai várhoz, ahonnan gyönyörû volt a kilátás. Minden annyira
jó és szép volt, hogy az a két nap egy hétnél is többnek tûnt. 

De persze a suli nem zárt be, így hamar haza kellett jönnünk. A versennyel nemcsak tapasztalatot,
hanem barátokat is szereztünk. Ezért, és sok más dolog miatt is ajánlom mindenkinek, még a gyengébb
helyesíróknak is, hogy nem árt megpróbálni: ahogy mondani szokás, itt veszíteni nem lehet, csak nyerni.

Farkas Ágota, VI. A osztály
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Öt perc
Reggel 7 óra 25 perc, amikor a rendes tanár sietve átvág az udvaron, hogy még a naplót is el tudja kapni
7,30-ig: tavasztól õszig jól lehet látni, ahogy a 6-7-8-osok csapatokban õgyelegnek a kavicsokon, mindenik
a saját területén. Az egyik osztály az A épület falát szereti támasztani, a másik a focipályát veszi birtokba, hátha
van még 3 és fél perce arra, hogy focizzon. „Jó reggelt, csókolom, tanár néni” – kiáltják egyesek, a jobb kedvû
fajtából, mások szemlesütve próbálják átvészelni a pillanatot, hátha nem is igaz, nem is érkezett meg a
tanár, vagy valami történik, s ma, éppen csak ma, nem lesz tanítás. Ha ránéznének a tanárra és
köszönnének, azzal elismernék, hogy 5 perc még és kezdõdik a robot, de így, ha magukba zárkóznak, és
sikerül ignorálni a találkozást, hátha kiderül, rémálom volt csupán ez a reggel. Õsztõl tavaszig nem nagyon
lehet semmit látni, mert a nap sem kelt még fel, de feltehetõen ugyanaz történik, annyi különbséggel, hogy
senkinek sem kell a szemét lesütnie, elég a lámpafénybõl kicsit kinnebb húzódni, és észrevehetetlenné
válik.    

7,26, amikor belépek a vasajtón, felgyúródok a kislépcsõn a diákok és tanárkollegák között, és nekivágok
a földszinti folyosónak: a jó megvilágítás miatt õsztõl nyárig lehet látni, hogy a 8-9-10-esek közül ki kivel jár
éppen. Vagy ez most nem járás, hanem alkalmi kapcsolat, vagy az udvarlásnak, esetleg tiszta barátkozásnak
olyan formái, amiket nem tart számon az erkölcsi kódex? Nehogy tájékozatlannak tûnjek vagy
elhamarkodottan vonjam le a következtetéseket, helyesbítek: a jó megvilágítás miatt õsztõl nyárig lehet látni,
hogy ki kinek a kezét fogja éppen, ki kinek az arcára lehel jóreggeli puszit, és kik között csattannak el az
ártatlannak nem éppen nevezhetõ csókok. Hogy ezek milyen kapcsolatokat rejtenek, nem bírok rájönni,
mert felületes megfigyelésem szerint igen gyakran változnak az implikált személyek, csak a gesztusok
maradnak változatlanok. Ez a gesztusnyelv reggel legforróbb, és ahogy a nap delelõre hág, úgy lanyhul a
hangulat, ennek a sajátos jelenségnek az okára sem bírtam eddig rájönni, nyilván szintén felületességem
miatt. 

7,28, amikor ráfordulok az elsõ emeletre vezetõ nagylépcsõre (az utam a vasajtótól a lépcsõig azért tartott
ilyen hosszan, két egész percet, mert a barátkozásba és udvarlásba belefeledkezett diákokat sûrûn kell
kerülgetni. Az út egyébként délben 30 secundumot tart, ami a fenti kettes számú megfigyelésemet támasztja
alá): a szolgálatos diák éppen akkor csomagolja ki mindazt, ami föltétlenül szükséges a 8 órás unalom
átvészeléséhez: telefon, kellõ egységgel a végtelen számú sms megírásához – ha ügyes, az osztálytársakét is
elkéri, a játékok miatt –, mp3 lejátszó vagy ipod, hogy a zenemûvészetnek is hódolhasson, háziolvasmány,
ami – bár a jószándék megvan – mégiscsak az elektronikai cuccoknak szolgál alátétként. 

7,29, elsõ emelet: a tizenegyedikesek lazán állnak az osztályok elõtt, minél lazábban, annál jobb, mit
nekik a reggel, mit nekik a tudomány, egyáltalán, mit nekik a világ, fõ, hogy jólöltözötten és flegmán
álldogálhassanak. Úgy vettem észre, ez az az év, amikor a felsõbbrendûség a testtartásban nyilvánul meg:
körben ácsorognak, nem szólnak, nem álmosak, nem unottak, csak mozdulatlan arccal, kicsit meggörbülve
ácsorognak, ha valaki meglökné õket, sem váltana ki semmi reakciót, az ilyet az MTV-n úgy hívják, “cool”,
vagy legalábbis így hívták, amikor én is videoklippeket néztem, és nem az évkönyvbe írtam beszámolót. 

7,30, tanári: megszólal a csengõ, még van idõ ledobni a kabátot és elkapni a naplót. Ami ezután
következik, azt leginkább úgy tudnám összefoglalni, hogy: induljon a banzáj!      

Gál Andrea
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Izsák Imre

Hullámok  a folyosón
visszhang: Pisti elkényeztetett gyerek volt...

bölcsõ: Pistire mindig figyelt mindenki...
visszhang: Pistivel mindig foglalkoztak... 

bölcsõ: Pisti volt az óvónéni kedvence...
fal: Pisti elveszett elsõ nap az iskolában....

pad: Pisti olvasta már a nagybetûket....
fal: Pisti megtanulta a meséket...

pad: Pistit mindig hazakísérték....
ajtó: Pisti egyedül volt 4 óráig otthon....

visszhang: Pisti megtanult olvasni...
ajtó: Jajj....Pisti megtanult olvasni...

visszhang: Pisti szerette a könyveket...
pad: Pisti mindig jó gyerek volt...

tábla: Pistit mindenki szerette....
pad: Pistinek voltak barátai...

tábla: Pistire büszkék voltak...
fal: Pisti tanult történelmet...

visszhang: Pisti tanult irodalmat.....
fal: Pisti tanult angolt.....

visszhang: Pistit mindig meghívták...
ajtó: Pisti szerette az embereket....

pad: Pistit szerették a lányok....
ajtó: Pisti ügyesen fogalmazott....

pad: Pisti nem szerette a pártoskodást...

visszhang: Pistinek döntenie kellett...
ajtó: Pisti tudta mit akar...

visszhang: Pistinek nem volt honnan tudni....!
ajtó: Pisti csak... szerette a szépet...

fal: Pistit reggel kérdezte a tanár...
pad: Pisti tudta a választ...

fal: Pisti mindig tudta a választ...
pad: Pisti ellenség volt...

visszhang: Pisti nem is volt Pisti...
ajtó: Pisti nem volt már barát...

visszhang: Pisti csak tudta  a választ...
ajtó: Pisti csak arra volt jó...
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pad: Pisti meg akart szökni...
tábla: Pisti megértette a zenét

pad: Pisti megértette a könyvet
tábla: Pisti mehetett...

visszhang: Pisti megismerte a szerelmet...
fal: Pisti elkezdett írni...

visszhang: Pistit megcsalták...
fal: Pisti sírt....

ajtó: Pistinek azt mondták, túl hosszú a haja..
pad: Pistinek azt mondták, lóg az inge...

ajtó: Pisti tudta a választ...
pad: Pisti ellenség volt...

visszhang: Pisti ha tehette, elment...
ajtó: Pisti megismert másokat...

visszhang: Pisti szeretett szeretni..
ajtó: Pistit megértették...

pad: Pisti segített, ha tudott...
tábla: Pistit meghívták...

pad: Pisti tudta a választ..
tábla: Pistit elismerték...

visszhang: Pisti ellenség volt !
fal: Pisti már nem hitt senkinek..menekült!

visszhang: Pisti társra talált...
fal: Pisti nem olvasott...

Szétesett a világ..

Pisti: talán felnõttem, de nem tudom a választ... talán megjöttem, de nem találom a helyem. Szeretsz,
és én is tudok szeretni talán... csak elmúlt egy világ... elmúlt a gyermek, és végül elmúlik az ember is. Ami
marad, az ajtó, pad, fal... és szótlan virág... 

bölcsõ: Szólt valaki? 
pad: Szólt valaki?
fal: Szólt valaki?
ajtó: Szólt valaki?

visszhang: csönd! talán egy diák járt!
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Kardkeresõ *
“Égett a napmelegtõl a kopár...” feje búbja a sátor elõtt lábát nyakába téve gubbasztó vén szittyának,

aki ezzel a mutatvánnyal kísérletezik már vagy ötven éve, mert azt mondta neki a sámán, hogy a sok
lószõr kikezdte a tüdejét, és hogy ez majd segít.

Éppen teli tüdõbõl köpködte a rossz minõségû csejjen* csempészdohányt, amikor hirtelen arra lett
figyelmes, hogy “ e szûzi földön valami rág”, rág, rág, s utána reccs, és már nem rág. Nagylábujjával
megvakarta a bal füle tövét és rámordult az újonnan érkezõre:

– Ugyan biza minek kellett hogy megöljed aztot a pockot? Nem megmontam neked, hogy a lóról
ne szökdössél csak úgy le s fel, met még valakinek kárt csinász! Na mongyad szag mi van!

– Hát, edesapám – szólt a fiú – az úgy többet nem menyen, hogy münk csak itt ülünk, a lábunkkal
a nyakunk között, s nem keressük az Isten Kardját.

– Azt, hogyne! Azt es megmontam neked te kölyök, hogy ne mind lopkodd a sámán kenyerit, met
az nem útilapi, amit belésüt! S ne mind mongyad mindenkinek, hogy miket álmodol, met ecce
valamelyk a kacorbicskával hezzádveszen...

– De édesanyám es...
– Anyád nem tud semmit! – válaszolta morcosan az öreg, s begurult a jurtába, hogy a sámán, aki

éppen arrafele dülöngélt, fülénél fogva vezetve egy pásztorfiút, ne vegye észre. Mert a sámán már messzirõl
kezdett integetni a sátor elõtt álldogáló fiúra.

– No, ecsém, itt vónánk – mondta olyan fültõl-fülig mosollyal, mintha damaszkuszi pengével vágták
volna a képére – Ez a gyerek aszongya, hogy a mezõnn eccer csak észrevette, hogy vérzik az egyik
tinajának a lába. Nezegette es erõssenn, hogy mi az istennyila eshetett belé, s aztán no....ide akart
jönni elibéd, hogy elmondja mit es látott.

Az ifjú arca felderült, és úgy magához ölelte a pásztorfiút, hogy annak a nagy lendülettõl ki esett a
szájába gyömöszölt kapca, s eget zengetõ kiáltással tört ki belõle az igazság:

– Én csak annyit akartam a nagyságos úrnak mondani, hogy a magyarok a fogpiszkálóikot mind
szertehanyigálják a rétenn, s hogy mennyünk mán nyugat felé, s ez így nem menyen, me a csorda
mind elvérzik – s felmutatott a fiú egy négy és fél centiméter hosszú, tökéletes, hengeres fogpiszkálót.

A felhõk mögött Hadúr éppen az ebéd utáni sziesztára készült.
Izsák Imre, XII. D osztály

* A dõltbetûs részek csíki székely kiejtéssel olvasandók, ennek megfelelõen vannak leírva. Kivételt
képeznek a nem jelölhetõ hosszabb vagy rövidebb ejtésû magánhangzók.

Szerk. megj.: Izsák Imre írását második díjjal jutalmazta a győri Móra Ferenc novellaelemző és
novellaíró verseny zsűrije.
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A gazdag feleség
(A Hej páva, hej páva margójára)

Élt egyszer egy nagy városban egy igen jómódú család. Sok telkük, házuk volt. Szolgálóik is igen szép
számban voltak. Fõztek, mostak, takarítottak. Az asszony egész áldott nap otthon ült és fogadta a
látogatókat, akik a barátnõi voltak és rendszerint csak a legfrissebb pletyka begyûjtése miatt keresték a
hölgy társaságát. Az ugyanis nem volt valami kellemes személy! A férfi dolgos ember volt. Egész nap
rendezte az ügyeit. Szinte nem is találkozott a feleségével és a lányával, akirõl tudni kell, hogy nem esett
messze a fájátol. Megszólításig hasonlított az anyjára. Talán ezért nem akadt még kérõje! Egész nap nem
volt más elfoglaltsága, minthogy a haját fésülgesse, fonogassa, és a tükörbe nézegesse magát. Ezt
mondogatta minduntalan:

– Tükröm, tükröm, tükröcském, szebb vagyok-e a tücskömnél?
– Szebb vagy, szebb vagy, nem mondom, de az már más, hogy hogy gondolom!
Az alacsony észjárású menyecske csak az elsõ felét akarta megérteni tükröcskéje mondókájának. A

lány már betöltötte a 28. életévét és még mindig a szülõi házban lakott. Abban az idõben az ilyen korú
férjezetlen lányok a vénlányok kategóriájába tartoztak. 

A dolgos családfõ ezt egy idõ után megelégelte, és azt mondta:
– Édes jányom! 28 évig etettelek, eltartottalak. Itt az ideje, hogy férjhez menj! Más leánynak ebben a

korban már gyermeke van! Má’ mindjárt én szorulok anyáddal a te gondviselésedre és nem te a miénkre!
Egy szó mint száz, ha egy hét múlva sem akad kérõd, én kitagadlak a családból!

– Hej! Álljon meg a menet!!! Én nem szólhatok ebbe bele? Hiszen én vagyok az anyja! Én sem voltam
nála fiatalabb, öreg, amikor elvettél!

– Tudom, asszony! De hát te nem vagy valami mintapéldány! Én nem akarom, hogy a leányunkat
mindenki kigúnyolja emiatt, ahogy azt annak idején veled tették! És hát én is csak azért vettelek el, mert
megsajnáltalak, és hát, ugye, a szüleink is jóban voltak!

Teltek, múltak a napok. Az asszony erõst akart segíteni a jeányán, de hát a gyenge észjárás nem engedte
ezt meg neki! Legokosabb ötlete is az volt, hogy a lány álljon ki a kapu elejébe és mondja azt:

– Eladó lány!!!! Pénzt adunk annak, aki elveszi! És még házat is kap! Tripla az egyben akció!
Egyedülálló, páratlan lehetõség! Az utolsó!

Ugyanis ez volt az utolsó nap a határidõbõl. Addig egy halandó ember se járt arrafele. Mindenki kerülte
ezt az ügyefogyott anya-lánya párost!

A határidõ már szinte lejárt, amikor arra tévedt valami szerencsét próbáló, világjáró úrfi. Ruhája kopott
volt, csizmája elvásott.

– Hál’ Istennek! Magát az Úr küldte mifelénk! Elvenné ezt a bûbájos kislányt?
– Tripla az egyben-akció?! Há’ má’ hogyne venném el! El én örömmel!
Az esküvõt még aznap megtartották.
Biza mejen a legény az elsõ vasárnap és vesz a feleségének egy rojtos ruhát jó drágán.
Az asszony nem lelte örömét benne! Azt mondja a férj a feleségének:
– Kéncsem, feleségem, mondj uradnak ingem!
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– Én bizon sohasem teljes életemben! – ezt a feleletet adja a feleség.
Erre az erõsebbik nem elõkap egy botot és azzal kezdi „simogatni” felesége hátát.
– Uram vagy, uram vagy! Halálig uracskám!
– Becsületes ember vagy fiam! Köszönöm, hogy móresre tanítottad a lányomat. Most menj haza a te

országodba. Az aranyhintómat rakd meg minden kinccsel. Megérdemled. Aztán meg remélem az én
lányom sem lesz már olyan, mint amilyen régen volt! Hamarosan õ is rátalál arra az emberre, aki tényleg
önszántából veszi el! Mert tudom, hogy a te mátkád otthon vár reád! Én már csak azt sajnálom, hogy én
nem így kezdtem a nevelést a feleségemmel. De ami késik, nem mûlik!

– Jajj! Jajj! Auuuuuuuuuuuu! Uram vagy, uram vagy! Mit fõzzek estére????
Ambrus Melinda, VI. A osztály

Kõmûves Kelemenné
Jön Kõmûves Kelemen a tizenegy haverjával a kocsmából.
– Te köcsög, a várral mi lesz? – kérdi az egyik.
– Jajj, a fenébe, hukk, el is felejtettem, álljunk neki gyorsan! – mondja Kelemen.
Neki is állnak rögtön, de nem igazán sikerül nekik falat rakni.
– Srácok, ez így nem megy, józanodjunk ki, hukk, és csak aztán fogjunk neki még egyszer – szólt

Kelemen. Másnap ismét nekiállnak, de ugyanúgy járnak, mint korábban.
– Figyeljetek, szerintem szívjunk el egy cigit, és gondolkozzunk! – mondta az egyik kõmûves.
– Hol képzeled magad, a XX. században? – kérdezte a másik.
– Figyeljetek, van egy tervem: akinek az asszonya elõbb jön ide, azt elégetjük, hamvát belekeverjük a

mészbe, és így felépítjük a várat – szólalt meg hirtelen a harmadik. Kelemen felesége ért oda elõször.
– Te Manole, jajj, bocsánat, Kemelen, na, már megint botladozik a nyelvem, Kelemen, gyere ide! –

mondta az asszony.
– Nem jövök, mert mi most megölünk, elégetünk és a hamvadat belekeverjük a mészbe, válaszolta

Kelemen.
– Jajj, a fenébe, miért pont engem?! Legálabb a fiamat láthatom még egyszer utoljára?
– Nem! – kiáltott rá egyszerre a tizenkét kõmûves.
Azzal aztán megfogták, megölték, hamvát belekeverték a mészbe, így aztán a várat is sikerült felépíteni

végre. Miután megkapták a pénzüket, hazamentek a kõmûvesek. Kelemen is.
– Apu, hol van anyu, miért nem jött veled? – kérdezte tõle, amint hazaért, Kelemen junior.
– Ott maradt Dévánál, de menj oda te is fiam, anyád már vár – válaszolta neki az apja.
A fiú el is indult azonnal. Ahogy odaért, elõkapta a zsebébõl a festéksprayt, és ráírta a várfalra: Anyám

kemény.
Gociman István, VI. A osztály

Szerk. megj.: Ambrus Melinda és Gociman István paródiái házi feladatként készültek.
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“Meg kell nézni, mire adod el a bõrödet” 
– beszélgetés Vencz Stella színmûvésszel –

Az Áprily Lajos Középiskola amatõr színjátszó csoportjában, a Grimaszban
debütált a kilencvenes évek végén, 2006 szeptemberében pedig már a
negyedik évadot kezdi a szatmárnémeti Nyugati Színháznál. A Brassóba épp
csak hébe-hóba hazalátogató színésznõt a helyi közönség ez idáig egyetlen
egyszer, a Krúdy Gyula-novella alapján készült Stammbuch címû film
fõszerepében láthatta játszani. Vencz Stellával többek közt színházról,
filmrõl, fellépés elõtti sminkelésekrõl beszélgettünk, illetve arról, hogy a
tökéletes british-angol akcentuson kívül miért hasznos, ha a fizikát, a
kémiát, sõt a biológiát sem felejti el teljesen a színmûvész.

– Néhány évvel ezelõtt a frissen alakult székelyudvarhelyi Társulat egyik fiatal színésznõje
majdnem felrúgta a helyi ifjúsági lap számára készülõ interjút, mert egy óvatlan pillanatban
mûvésznõnek mertük szólítani. Te megszoktad a jelzõt?

– Többször illettek már ezzel a jelzõvel – én akkor nem szeretem, ha olyan kontextusban használják,
amikor nem érzem megfelelõnek, amikor feltevõdik a kérdés, hogy “Most miért is mondja X, Y ezt?”.
Gondolom, érted. Ha baráti körben mondják, vagy ha valaki gúnyosan hozzáteszi a titulust ahhoz, amit
mond, akkor nem szeretem. Összegezve – ha akarom – ez egy kicsit hivatalos formája egy színész
megszólításának, s mint ilyenhez, hozzászoktam. Különösebben nem zavar, tényleg. 

– Azt mondod, meg kell tanulni különválasztani a dolgokat, de  melyik tûnik  nehezebbnek: a
színpadon játszani vagy a mindennapi életben természetesnek, ha úgy tetszik, szakmai ártalmaktól
mentesnek megmaradni? 

– Szerintem egyértelmûen nehezebb színpadon jónak lenni. Nem érzem úgy, hogy komolyan
befolyásolta volna a magánéletemet az, hogy színész lettem – legalábbis sose kaptam olyan visszajelzéseket
barátoktól, hogy nagyon megváltoztam volna. Nyilván mindenki változik, az évek telnek, máshogy él az
ember, a munkahely meghatározhatja a mindennapokat, de azt hiszem, hogy az a színész, akinek a
munkája nagyon megváltoztatja a magánéletét, az rossz színész. Az már játszik az életben is, ami nem
feltétlenül velejárója a színészségnek. Nem tartom egészségesnek, hogy a színpadi magatartás kihasson
a magánéletre, mert elõbb-utóbb biztosan vissza is hat a dolog. Úgy értem, ha nem tudsz megmaradni
önmagadnak a magánéletben, illetve átveszed azokat a szokásokat, amelyeket megtanultál – mert ez is
egy szakma, egy mesterség – és azokat alkalmazod az életben, akkor nem leszel természetes az életben.
Ez a nem-természetsség, vagy – egyszerûbben – mesterkéltség pedig egy adott pillanatban visszahat a
színpadra. A végén meg már a színpadon se leszel természetes.

– Miért, a színpadon természetesnek kell lenni?
– Szerintem igen. Nagyon-nagyon fontos, különben nem hisznek neked. Ha belegondolunk, a jó

színészek, akiket imád a közönség, épp azért népszerûek, mert hihetõen játsszák el a szerepüket, vagyis
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nagyon természetesen. A jó színész abban a szerepben, amit alakítani kell, amit meg kell jeleníteni,
természetesen játszik, azért hiszel el neki mindent, azért tudsz együtt érezni vele, azért lehet ellenszenves,
azért tud egyáltalán hatni rád. Viszont ha a mesterkéltség jelen van a magánéletben, az visszasugárzik a
színpadra, ha pedig nem vagy természetes a színpadon, nem is vagy érdemes rá. 

– Ha már itt tartunk, ki a jobb színész: aki közkedvelt sorozatokban szerepel vagy pedig az, aki
egy nagyon szûk körnek, úgynevezett “elit színházat” játszik? 

– Semmiképp nem vagyok a méterre gyártott sorozatok híve. Nem feltétlenül úgy rangsorolom a
színészeket, hogy most valaki „elit színházat” játszik és akkor jó színész, a többiek meg rosszak. A jót nem
feltétlenül abban mérik, hogy mit csinálsz, hanem inkább abban, hogy miként csinálod. Lehet sorozatban
is jónak lenni, nem kiválónak, mert azért meg kell nézni, mire adod el a bõrödet. Nem azt mondom, hogy
feltétlenül bûn egy sorozatot elvállalni, de meg kell nézni, milyen az a sorozat, mirõl szól, kik játszanak
benne satöbbi, egyszóval vannak bizonyos szabályok,
amelyek szerint válogat az ember. Nem kell mindent
elvállalni, ebben száz százalékos vagyok. Nem hiszem
azt, hogy aki mindent elvállal, az mindent jól meg is
tud csinálni.  

– Kicsit részletezzük azokat a bizonyos
szabályokat. Te konkrétan hogyan mérlegeltél, ami-
kor a Stammbuch címû film fõszerepét, Petõfi felesé-
gének alakítását elvállaltad?

– Lényeges volt, hogy a Stammbuch egy Krúdy
Gyula-novella alapján készült fiktív történet. Nem
mindegy az sem, milyen rendezõvel dolgozol, ki kér fel
a munkára. Minél több információt kapsz azoktól,
akikkel a film készül, annál könnyebb eldönteni, kell-
e neked, illetve jó idõben jött-e a szerep. Lehet kecsegtetõ vagy nagy a szerep, csak nem biztos, hogy
megbírod, hogy meg tudod csinálni. Gondolkodtam én is rajta akkoriban, hogy a Stammbuch fõszerepe,
az azért nagy falat, fõleg mert elõtte nem is csináltam még soha filmet.

– Így utólag melyik nehezebb, a filmbeli vagy a színpadi szereplés?
– A filmezésnél elengedhetetlenül fontos a rákészülés, a forgatás elõtti munka, mert a forgatás idejére

már teljesen készen kell lenned a szerepeddel. Kicsit olyan, mint amikor a színházban fõpróba-héten
vagy – ott már nincs idõ kitalálni a szerepet, megtalálni a figurát vagy lényeges módosításokat eszközölni,
már csak csiszolni lehet azt, amit addig kitaláltál. A forgatás idõpontjára meg kell lenni mindazzal, amit
te elképzeltél a szereplõrõl, vagy a rendezõ kért tõled, sokkal pontosabbnak kell lenni, mint a színpadon. 

– A filmnél is ott van az a “Felvétel indul!”-féle, kattogtatós újrajátszási lehetõség, nem? 
– Jobb esetben van néhány lehetõséged, de nem túl sok, precíznek kell lenni. Az összehasonlításnál

maradva, úgy tapasztaltam, hogy a filmben sokkal kevesebb múlik rajtam, mint a színházban. A
színházban többet lehet alkudozni a rendezõvel, hogy “nézd, én így gondolom…”

– A filmben nem lehet alkudozni?  
– Annyira nem, mert a forgatókönyv már jó elõre meg van írva, annak alapján keresik meg a

helyszíneket, sõt a legtöbb esetben lépésrõl lépésre le van rögzítve minden jelenet, minden kocka. Tehát
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olyan sokat nem lehet változtatni, csak árnyalatnyi különbségek lehetnek, esetleg picit más a mimikám,
de a szöveg már megvan, a helyzet változatlan.

– Szinte hihetetlen, hogy a forgatókönyvet sose írják át.
– Egyetlenegy film után csak annyiról tudok beszélni, amennyit én tapasztaltam. Biztos függ a film

milyenségétõl is. Egy kosztümös film, amilyen a szendrey júliás Stammbuch volt, sokkal kötöttebb
szöveggel dolgozik, egy XXI. században játszódó történetben talán sokkal rugalmasabb a forgatókönyv is. 

– Csak az összehasonlítás kedvéért, mennyi ideig tartott a Stammbuch elkészítése, és mennyi idõ
alatt lehet egy átlagos darabot színre vinni?

– Én csak a színészi rákészülésrõl beszélek, nyilván. A Stammbuchnál megkaptam jó elõre a
forgatókönyvet és a Krúdy-novellát. Ezeket jó sokszor átolvastam, sõt olvasgattam Szendrey Júlia naplóját
is, hogy közelebb kerülhessek a személyéhez, megtudjam, hogyan gondolkodott, mit érzett satöbbi. Ez
volt, mondjuk, a dokumentációs rákészülés. Gyakorlati rákészülés – találkozások a stábbal, egyéb
megbeszélések –, ennél a filmnél nem nagyon volt, amit egy kicsit hiányoltam is. Én Szatmáron
dolgoztam, a rendezõ Pesten volt, elég késõre találták meg a férfifõszereplõt is, illetve ki volt jelölve egy
srác, de õ idõközben lecserélõdött. Nagyon fontos felvétel elõtt egyáltalán fizikailag is találkozni azzal az
emberrel, akivel közösen tizenkét napnyi, ennyit tartott a forgatás, intenzív munkát végzel utána. Ez akár
tanulságos is lehet, ha majd jön egy következõ filmszerepem, többet fogom verni az asztalt, hogy nekem
szükségem van elõpróbákra. 

A színházban maximum egy hónap rákészülési idõ van. Amennyiben az évad elsõ darabjáról van szó,
akkor szerencsés az eset, mert nincsenek közben elõadások, nem kell párhuzamosan dolgozni. Ha egy
hónap alatt, minden egyes próbán, legalább hetven százalékos erõbedobással dolgozol, nincs az a szerep,
ami ne hozná meg a gyümölcsét. 

– Mi ebben az esetben a „gyümölcs”: ha ujjong a közönség, vagy ha azt mondhatod magadnak,
“nem tapsoltak, de tudom, hogy jól csináltam.”

– Van egyfajta belsõ viszonyítási pont is: tudod, hogy addig mit értél el, akár a közönségsiker
szempontjából, akár kizárólag szakmai szemszögbõl nézzük. De van egy ennél konkrétabb cél is: az a
teljesítmény, amit ki akarsz hozni magadból. Minél közelebb jársz ehhez, minél jobban azt érzed, hogy
„na, ez azért majdnem ott volt” – mert amúgy általában senki nincs, aki száz százalékosan meg lenne
elégedve a végén –, annál jobb. Mindig, minden elem, minden egyes elõadás után csiszolódik még, ez a
színház elõnye. Mindig javíthatsz. A filmben van maximum öt felvett kép egy jelenetre, azok közül
válogatnak utólag. Ha nem sikerült majdnem tökéletesre hoznod a formát, ott már nem javíthatsz.

– Kezdem érteni. Az elõbb azt mondtad, a színészség is egy szakma. Bennünk, hozzà nem értõ
irigykedõkben mégis az fogalmazódik meg legtöbbször, hogy a színészség inkább közelebb áll a
szórakoztató bohémséghez, mint a halálkomoly és rutint igénylõ szakmákhoz. Hogy korrigáljuk a
tévedéseket, nézzük, hogyan is néz ki egy szakszínész egyetlen napja?

– Egy közönséges napon tíz órakor kezdünk, a délelõtti próba kettõig szokott tartani. Kettõtõl hat óráig
van egy ebédszünet, a délutáni próba – hivatalosan – hat órától kilencig folyik, de nagyon sokszor megesik,
hogy ez kitolódik tízig, talán még tovább is: attól függ, hogy éppen milyen darabon dolgozunk. Vannak olyan
napjaim is, amikor bemegyek délelõtt tízre, kettõkor szabadulok, de fél ötre már ismét benn kell lennem,
hattól ugyanis elõadás van, ami ismét eltarthat késõ estig. Sõt, olyan is elõfordul, hogy napi két elõadást
játszunk, akkor meg már reggel kilenckor ott kell lenni az öltözködés és a sminkelés miatt.
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– Nem unalmas dolog az a rettenetesen sok sminkelés, öltözködés, készülõdés?
– Az attól függ, hogy mennyire szereted az éppen aktuális szereped, hogy mennyire érzed jól magad

benne.
– Miért, ha épp tetszik, akkor képes vagy bármit elviselni érte?
– Igen, sõt még csak fel se tûnik, hogy “Úristen, már megint ezt kell csinálni”. Volt olyan szerepem,

amire a fölkészülés, a sminkelés és öltözködés, egyfajta rituálénak tûnt – ha nem csináltam volna minden
egyes alkalommal türelmesen végig az egészet, szerintem nem is tudtam volna megfelelõt alakítani.  

– Gondolom, a smink mellett az is befolyásolja a színész teljesítményét, hogy mekkora és milyen
a közönsége. Szatmáron járnak az emberek színházba?

– Nagyon szép közönségünk van, tizenvalahány bérletet adunk el évadonként, ami más városokhoz
viszonyítva, ahol bérleteket egyáltalán fenntartani is alig tudnak, soknak számít. Elég ha megnézzük a
szatmári román tagozat esetét, jóval kevesebb bérletet tudnak eladni, mint mi – igaz, Szatmár azért
mégiscsak magyar város. 

– Hány új elõadást mutattok be egy évadban?
– Egy zsúfolt évadnak van körülbelül öt bemutatója. Attól is függ, hogy minden elõadás nagy színpadi-

e vagy pedig szerepelnek stúdiódarabok is a repertoárban. Öt nagyszínpadi mellé általában még belefér
egy stúdió-elõadás.

– Divat még a kiszállás?
– Persze, bérleteseink vannak Nagybányán, Zilahon, Nagykárolyban, Tasnádon, talán nem is jutott

mindenik helység eszembe – ezek környezõ városok, falvak, ahová minden egyes elõadással elmegyünk.
Nagyon sok helyen kétszer is le kell játszanunk ugyanazt. Reggel elindulunk busszal, érkezés után rögtön
felállítják a díszletet, és egymás után kétszer úgy elõadjuk a produkciót, hogy a kettõ között gyakran alig
van félóra szünet.

– Akkor mégse irigyeljük annyira a színészeket. Talán az elején kellett volna róla beszélni, hogy
te a Bálint Ferenc-féle áprilys Grimaszban kezdted a színjátszást. Elõtte is vonzott a dolog?



– Nem, itt Brassóban, mondjuk, nem is lett volna rá nagy lehetõség, lévén, hogy még magyar tagozat
sem mûködik. Én a Grimasz által fedeztem fel igazából azt, hogy mi is az a színház, a grimaszos évek
keltették fel az érdeklõdésemet a színjátszás iránt. Emlékszem, egy diákszínjátszó fesztiválon voltunk –
tizenegyedikes koromban – Magyarországon, Csurgón és akkor merült fel bennem elõször, hogy én ezt
megpróbálnám profi szinten csinálni. Megragadott az összejövetel hangulata, és vonzott az a lehetõség,
hogy annyi bõrbe belebújhatok, mert lényegében minden szerep egy-egy kis lény, egy új emberke. 

– Ha most volnál tizenegyedikes, még mindig a színészséget választanád? Tekintettel arra is, hogy
elég sokat változott a világ, amióta te tizenegyedikes voltál. A mai középiskolások inkább a
profitorientált szakmákat fürkészik.

– Szerintem még mindig emellett döntenék. Voltak más elképzeléseim akkoriban is. A választásban
befolyásolt, hogy hat éven át zongoráztam, miután abbahagytam, rögtön megbántam. Nagyon szeretem
a zenét, így hamar jött az ötlet, hogy valami olyasmivel  kéne foglalkozni, amiben hasznosítani tudom a
zenei tudást. A színházban pedig benne van a zene is, a mozgás is. 

– Ezt a tizenegyedikes korodból származó komoly elhatározást leszámítva, mennyire emlékszel a
brassói középiskolás éveidre?

– Nagyon világosan emlékszem – képi szinten is – például arra a pillanatra, amikor Csíkszeredában
megnyertük az Országos Diákszínjátszó Fesztivált Az emberke tragédiája címû elõadásunkkal.

– Le is hordták érte rendesen Bálint Ferenc tanár urat, miután több diák is ennek a paródiának
a tartalmát mesélte el az eredeti Madách Imre-szöveg helyett.

– A diákok mindig hajlamosak a kreativitásra. 
– Hagyjuk most kicsit a színházat, meséld el inkább, milyen volt diáknak lenni a kilencvenes évek

végén. Mi volt a legszórakoztatóbb eset, ami megesett veled a középiskolában?
– Nem jut eszembe semmi, ami annyira vicces lett volna…
– A rosszra mindig jobban emlékszik az ember. Mi volt a legkellemetlenebb/”legcikibb” eseted?
– A vizsgaidõszakból, amikor nagyon sokat kellet tanulni, föl tudnék idézni néhány kellemetlen

mozzanatot, de gondolom ez a mai diákok számára is ismerõs érzés.
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– Kedvenc tantárgyad?
– Nagyon sok mindent szerettem, ennek köszönhetõ az is, hogy informatika szakon kezdtem a

kilencediket, aztán átfelvételiztem az angol intenzív osztályba – nem bírtam a strapát, sok volt a matek,
a fizika stb. De szerettem a kémiát, a rajzórákat, az angolt – fõleg Rajcsek tanár úrnak az úgynevezett
british-angol kiejtésre való törekvését, amirõl azt tartotta, hogy nekem nagyon jól el sikerült sajátítanom.
Még a filozófiát is kedveltem, mert nem kellett belõle konkrétan tanulni, olyan értelemben, hogy a szabad
gondolkodásra ösztönzött.

– A legutálatosabb tantárgy?
– Nem mondanám, hogy utáltam, de ami egyáltalán nem ment nekem, az a latin volt. Tényleg nem

mondhatom, hogy utáltam, csak be kellett látnom, hogy nekem ez nem megy…
– A leghasznosabb tantárgy a mostani életed szempontjából?
– Az angol nagyon bejön mostanában, de a mindennapi élet szempontjából nagyon hasznos a fizika,

a kémia, a biológia…
– Miért, mikor elvágod az ujjad, eszedbe jut a tizedik osztály egy bizonyos biológia órája?
– Nyilván nem emlékszem vissza konkrétan egy leckére, de azok a dolgok, amelyeket az iskolában

ezekbõl a tantárgyakból megtanultál, a mindennapi életben mindig a hasznodra válnak. Például fizikából
tudjuk, mit nem szabad csinálni, ha nem akarod megrázatni magadat a villannyal, nem? A periódusos
rendszert sem fújom kívülrõl, de minimális dolgokra azért emlékszem, tudom, milyen anyag mikor gyúl
meg, hogyan reagál más anyagokra, meg ilyenek. 

– A középiskolás évek után csak látogatóba jársz haza Brassóba. Néhány nap múlva, szeptember
elején a negyedik évadot kezded meg Szatmáron. Nem vonz a változás?

– A negyediket, igen, de nem gondolom azt, hogy ez lesz az utolsó hely számomra, nem biztos, hogy ott
fogok ragadni örökre. Szeretem a változást, szeretem, ha látnak, ismernek. Akkor, amikor elvégeztem az
akadémiát, az ajánlatok közül – Csíkszereda, Udvarhely, Arad, Szatmár – az utóbbi tûnt a legjobbnak, már
csak azért is, mert ott elég sokat foglalkoznak zenés darabokkal, és én szerettem volna kipróbálni a dolgot.

– Annyira vonzó?
– Más, mint a rendes színház, sokkal komolyabb kondíciót igényel, egyszerre kell koncentrálni a

dallamra, a szövegre és a mozgásra, a koreográfiára. Az egyetemi évek alatt nem volt alkalmam kipróbálni,
talán ezért is vonzott annyira. 

– Ezen kívül mi vonz még? Mi az a szerep, amit – ha törik, ha szakad – el akarsz játszani?
– Nincs konkrét szerep-álmom. Azt hiszem, hogy amit én szeretnék, az elõbb-utóbb eljön hozzám, ha

következetesen dolgozom. Nem szeretek álmokat kitûzni, mert túl nagy a csalódás, ha esetleg nem jön
össze. Láttam az évfolyamtársaimon, hogy világvége volt, ha nem kapták meg az álmodott szerepet. Én
ezt nem szeretem. Nem egészséges.

– De azt biztosan tudod, hogy filmet csinálnál-e szívesebben vagy inkább maradsz a színháznál?
– Mind a kettõ. Nagyon szeretném, ha a filmezésnek lenne még valamikor folytatása, mert ez egy külön

mûfaj, más jellegû tapasztalatokkal. Nem hasonlítható össze a színpaddal, amit viszont szintén nem
szívesen hagynék ott.

Dénes Jónás
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A jó tankönyv nem díszes,
hanem gyakorlatias, hasznos

– beszélgetés Dobolyi Ildikó tankönyvszerzõvel –

„Nem mondhatom angolul?” – többek szerint ezt szokták kérdezni az Áprily
Lajos Fõgimnázium diákjai, ha váratlanul román vagy épp magyar irodalom
órán szólítják ki õket felelni. Nyílván, a fentihez hasonló esetek elõidézése
nem legfõbb célkitûzéseinek egyike, de tény: az angolnyelv-oktatás a brassói
magyar középiskola fajsúlyosabb sikertörténetei közé tartozik. Idegennyelv-
tanításról, versenyhelyzetekrõl és angol nyelvû színjátszásról Dobolyi
Ildikóval, az ÁLF angoltanárával beszélgettünk, aki lapunknak azt is elárulta,
hogyan szerkeszthetõ meg a használható iskolai tankönyv.  

– Mindenki tudja, hogy az Áprily Lajos Fõgimnáziumban léteznek az úgynevezett kétnyelvû
osztályok, amelyekben hozzávetõlegesen négy-öt nyelvet tanítanak. Ez olyan, mint egy vicc, nem?

– A „kétnyelvû osztályok” kifejezés a román „clase bilingve” szóösszetétel tükörfordítása. Én is azt
mondom, hogy a megnevezést így nem helyes használni, mert esetenként három-négy nyelvet is tanulnak
az ilyenfajta osztályba járó gyerekek. Ideális az lenne, legalábbis az eredeti elképzelés szerint, ha minden
tantárgyat angolul tanulhatnának a “kétnyelvû” diákok. Viszont olyan értelemben nem megalapozott az
elgondolás, hogy nem minden iskolában vannak az egyes tantárgyak tanításához megfelelõ angolnyelv-
tudással rendelkezõ szaktanárok. 

– Anyanyelv és angol – ez lenne a kétnyelvû osztályok lényege?
– Igen. Egyelõre viszont úgy mûködik a dolog, hogy ezekben az osztályokban sokkal több az angolóra,

mint a hagyományos felállásúakban, egész pontosan heti hat. A kétnyelvû osztályokat lényegében 1990
után indították be nálunkfelé, a mi iskolánkban például 1992 óta mûködnek. Eleinte heti hét órában
zajlott a nyelvoktatás, ezen felül pedig a kerettanterv elõírt további heti két órát, amelynek keretében
kilencedik osztályban Anglia és Amerika földrajzát, tizedikben Anglia történelmét, tizenegyedikben az
Egyesült Államok történelmét, tizenkettedikben pedig a két ország kultúráját tanítottuk. Én egyébként
angol-földrajz szakot végeztem, és az egyetemi tanulmányaim befejezése után három évig földrajzot is
oktattam románul, illetve magyarul.  Aztán áttértem az angolnyelv-tanításra, részben, mert komoly
szakemberhiány volt akkoriban a területen, részben mert a meglévõ, hivatalos földrajztankönyvekbõl
tanítani kész kínszenvedés volt. Túl mechanikusnak tûnt az egész folyamat: arra alapult, hogy a tanár
megtanulta a leckét, órán elmondta, következõ alkalomra a diák is bemagolta, és visszamondta a tanárnak.
Unalmas és száraz szórakozás, kivételt talán az V-VIII-os, kontinensek földrajzával kapcsolatos órák
képeztek.

– Késõbb, az “egy csapásra két legyet”-elv alapján angolul kezdett el földrajzot tanítani. Megérte?
– Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy kiteljesedik a szakmám, mert két dologgal is foglalkozhatok

egyszerre. Mondanom sem kell, hogy az elején nagyon-nagyon nehéz volt, mert abszolút semmilyen
segédanyag nem állt rendelkezésre, sõt, hivatalosan elõírt minisztériumi programja/tanmenete sem volt
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a tantárgynak. A bukaresti George Coºbuc Líceum angol-földrajz szakos tanárai írták össze –
hozzávetõlegesen – azokat a témaköröket, amelyeket szerintük érdemes volt tanítani akkoriban. A
bukaresti középiskolában egyébként már kilencven óta kizárólag a szó szoros értelmében vett kétnyelvû
osztályok modellje szerint tanítanak – normális, hogy mi is az õ javaslataikat tekintettük kiindulópontnak.
Brassóban ezidõtájt csak a Ioan Meºota Líceumban mûködött angol nyelvû könyvtár, nem volt más
megoldás, ideiglenesen az itt található vaskos szakkönyveket kivonatoltam leckék gyanánt. Három-négy
órányi munkába telt, míg egyetlen egy tanóra anyaga összeállt: óriási munkát fõleg a szaknyelvezet
leegyszerûsítése jelentett. Rá két-három évre a British Council jóvoltából (angol kulturális intézmény,
szerk. megj.) kaptam egy példányt egy angliai középiskolákban is használatos földrajztankönybõl, ami
sokkal modernebb szemléletû és ugyanakkor sokkal hatékonyabb tanítási módot követelt meg,
természetesen, de a benne szereplõ tartalom még mindig túl magas szintû volt a nem angol anyanyelvû
diákok többségének. Mint mindig, ez esetben is voltak kivételek, de összességében tekintve nehéz lett
volna kizárólag az angliai tankönyvre alapozni.  

– Nem is kérdem, mert egyértelmû, hogy ezért kellett saját tankönyvet szerkeszteni. De az
elhatározáson kívül mire van még szükség a tankönyvíráshoz?

– Tíz év telt el, mire felmerült az ötlet, hogy most már tényleg kellene egy helyi igényekhez igazított
tankönyv. Aztán egyszer csak a British Council angol nyelvû földrajztankönyv szerkesztésére írt ki
pályázatot, melynek egyik feltétele az volt, hogy a jelentkezõk rendelkezzenek korábbról szerzett
tankönyvírói tapasztalattal. Nekem nem voltak ilyen jellegû tapasztalataim, de ennek ellenére, mivel tíz
éven át annyit foglalkoztam a kérdéssel, és rengeteg hasznos anyagot gyûjtöttem össze, úgy gondoltam,
itt az ideje gyümölcsöztetni a tudásom. A pályázatom elbírálása után kiderült, hogy beválasztottak egy
négytagú szerkesztõi bizottságba. Havonta tartottunk találkozókat, ezeken beszéltük meg a teendõket,
majd mindenki külön-külön dolgozott a saját feladatán. Azért, hogy maga a könyv végül egységes lehessen,
a leckéket egy közös vázra, egyfajta – jó értelemben vett – sablonra, vagyis lényegüket tekintve egy sajátos,
közös gondolatmenet alapján építettük fel. A könyvnek két nagy fejezete van: az elsõ Nagy-Britannia, a
második az Egyesült Államok földrajzát mutatja be.  
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– Azt mondja, sajátos a leckék gondolatmenete. Az Ön által elõbb említett mechanikus tanulási
módtól miben különbözik?

– A leckék egyfajta tanítási módszert is megjelölnek, szerintem. Minden anyagrész négy egységbõl
tevõdik össze. Az elsõ az ún. discussion point, vagy bemelegítõ beszélgetés, az elõzõ ismeretekre alapul,
arra, amit a gyerekek tudnak általános mûveltségi szinten, utána következik a tulajdonképpeni, interaktív
lecke. A lecke rövid szövegrészletekbõl tevõdik össze, a diákok sorra elolvassák õket, és rögtön
alkalmazhatják is az új információkat a gyakorlatban: vagy a térképeken kell bejelölniük valamit, vagy a
megrajzolt táblázatokban rendszerezhetik a felfedezetteket és utána mondatokat kell kiegészíteniük
kulcsszavakkal, esetleg térképeket kell összehasonlítaniuk – annak függvényében, hogy mit akarunk
megtanítani.

A harmadik egység újabb információkkal is kiegészítheti a leckét, de legtöbbször a már tanult fogalmak
gyakorlatok általi minél pontosabb rögzítését szolgálja. A lecke utolsó oldalán található rész kimondottan
arra való, hogy a gyerekek otthon, önállóan tanulmányozzák. Érdekességeket, általános mûveltségi
problémákat tartalmaz, de meglehetõsen nagy gondot fordítottunk arra, hogy ebben a tanulási egységben
mindig megjelenjen a Think green-rubrika, vagyis a környezetvédelmi tudnivalókat tartalmazó
szövegdoboz. Úgy éreztük, fontos a gyerekek figyelmét felhívni erre a kérdésre is. 

– Szinte minden oldalon látok egy-két térképet. Már nem is használnak olyan nagy vászontérképet,
mint amilyenrõl én például kisiskolás koromban tanultam földrajzot?

– A térképek külön fejfájást okoztak a szerkesztésnél, mert minden nyomtatásban megjelent ábrát
szerzõi jogdíj véd, nekünk pedig nem volt, amibõl megvásárolhattuk volna a felhasználási jogot. A
földrajztankönyv viszont csak akkor igazi, ha tele van érdekes térképekkel, ezért igyekeztünk mindent
illusztrálni. Megjegyzem, hogy a tankönyvben szereplõ térképek 80 százalékát sajátkezûleg készítettem el.

– Viszont most, hogy kész a tankönyv, pihenhet, gondolom, nem is kell órára készülnie, ráadásul
mások munkáját is megkönnyítette, büszke lehet magára. Megvan az elégtétel? Érkezett visszajelzés,
használják másutt is a tankönyvet?

– Pihenésnek nem nevezném. Végülis a tankönyv 2004-ben jelent meg, de már korábban elkészült,
és szerzõkként tanítottunk is belõle mind a négyen egy-egy évet, hogy kipróbáljuk, mennyire jól működik
a gyakorlatban. Megnéztük, hol kell változtatni, javítani rajta ahhoz, hogy tökéletesen megfeleljen a tanórai
céloknak. Semmi nem szerepel benne, ami nem kötõdik szorosan a tanítandó anyaghoz – ez érvényes
a szövegekre, de a képekre, ábrákra is. A jó tankönyv nem díszes, hanem hasznos. Visszatérve, 2005-ben
a második kiadás is megjelent, de a folytonos utánnyomásról is gondoskodni kellett, mert a könyvet az
egész országban használják a kétnyelvû iskolák kilencedik osztályaiban, illetve néhol a felsõbb
osztályokban, opcionálisként is tanítanak belõle földrajzot. Másrészt pedig a diákok, idézõjelben mondom,
füzetként is használják a könyvet, rajta dolgoznak, írnak bele stb. Így aztán nagyon nehezen lehet átadni
egyik évrõl a másikra, minden évfolyamnak új kiadás kell. A kollegáktól érkezõ visszajelzések újabb
hiányosságra hívták fel a figyelmemet: kiderült, hogy a legtöbb helyen angol szakos tanár tanítja magát a
földrajzot is, és nem mindig mozog otthonosan ez utóbbi szakterületen, utóvégül külön tudományágról
van szó. 2005-ben úgy adódott, hogy egy baleset következtében fél évig betegszabadságon voltam, s – hogy
ne tétlenkedjek– elkészítettem a tankönyv tanári kézikönyvét, amely azonban, pénzhiány miatt, kizárólag
cédé formájában jelenhetett meg, szintén a British Council anyagi hozzájárulásával. Módszertani
utasításokat, feladatmegoldásokat, táblavázlatokat, kész magyarázatokat és teszteket tartalmaz.
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– A földrajzhoz nem sok köze van az ön által irányított amatõr angol színjátszócsoportnak. Miért
foglalkozik mégis vele?

– Közös bennük, hogy mind a kettõ az angolnyelv-tanulásról is szól egyben. Az Asylum-mal (az ÁLF
angol nyelvû színjátszó csoportjának neve) évek óta részt veszünk angol diákszínjátszó-fesztiválokon,
illetve “hazai pályán”, az iskolában. A darabok nagy részét is általában mi írjuk. Vagyis a tanórán tanultakat
bõvítjük, használjuk fel, tesszük érdekesebbé, ami az elégtételen túlmenõen szórakoztat is
mindannyiunkat. Ráadásul nem csináljuk rendszeresen, mereven, hanem csak fesztiválok közeledtével.

– A végére világos lett, miért akarnak angolul beszélni a diákok román- és magyar órákon:
tetszetõs tankönyv, cédék, szórakozás…

– Véleményem szerint erre nagy mértékben rájátszanak az angol nyelvû filmek, a tévé. A tanár persze
így is kulcsfontosságú: nemcsak tanít, de állandóan javítja is a máshonnan megismert, gyakorta helytelen,
szlengbõl származó kifejezéseket, nyelvezetet. Sajnos újabban szinte mindent románra szinkronizálnak,
nézzük meg mi lesz…(nevet) lehet, hogy teret nyer a román, nem?

Dénes Jónás

Szerk. megj.:
Iskolánk másik tankönyvszerzőjével, Dénes Idával a következő Értesítőben közlünk interjút. 
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Az Asylum színjátszó csoport 
Iskolánkban az angol nyelvű színjátszás 1993-ban indult Dobolyi Ildikó angoltanár kezdeményezésére és
azóta kisebb-nagyobb szünetekkel folyamatosan működik. Az alapgondolat az volt, hogy nem csak tanórán,
hanem más, alternatív módszerrel is lehet angol nyelvet tanulni és gyakorolni – a színjátszás révén
ráadásul maga a tanulás is inkább egyedi, maradandó emlékké válik. Az eltelt időszakban összesen hat
darabbal, valamivel több mint 12 alkalommal léptünk fel, részben az Áprily Napok keretében
megszervezett iskolai ünnepélyeken, részben pedig a British Council (Brit Kulturális Központ) által
szervezett Euroart diákszínjátszó fesztiválon, ahol a többi brassói hírneves gimnáziumok színjátszóival
mértük össze tudásunkat és tehetségünket.

Az Asylum színjátszó csoport és az angol színjátszás rövid története 2004-ig:

1993-ban a D.R. Acula a fogorvos-
nál (D.R Acula at the Dentist) című
darabot vittük színre Fehér Emese,
Hegyi Botond és Farkas Árpád diákok
közreműködésével. 

1996-ban Saki, angol író A Francia
ablak (The Open Window) című kar-
colatát alakították színdarabbá, és ad-
ták elő az iskolai ünnepélyen a
következő diákok: Veress Márta, Bálint
István, Soós István, Lay Álmos, Nagy
Melinda.

2001-ben újabb fellépés következett.
A D.R.Acula a fogorvosnál (D.R Acula
at the Dentist) című jelenettel az
Euroart Fesztiválon, majd az iskolai
ünnepélyen is szerepelt Narita Andrea,
Héjja Szabolcs és Kovács Győző.

2002-ben, az Euroart Fesztiválon,
később pedig az iskolai ünnepélyen
Muzsnai Noémi és Kovács Imola A
telefonhívás (Waiting for a Call) című
monológot adta elő.

értesítő
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2003-ben Tennessee Williams A vágy villamosa (A Streetcar Named Desire) bizonyos részleteit jelení-
tette meg (az Euroart Fesztiválon és az iskolai ünnepélyen) az akkori színtársulat, vagyis Bartha Bíborka,
Barra Attila, Bölöni Zsuzsa, Imreh Enikő, Kilyén Emőke, Koréh Gyöngyi, Sipos Enikő és Jánó Zsolt. A
darabot Kevin Spinale amerikai vendégtanár rendezte és mutatta be.

2004-ben Koréh Gyöngyi írta A vágy villamosa 2 (A Streetcar Named Desire2) című jelenetet az előző
évi darab folytatásaként. A produkciót ezúttal Barra Attila, Bölöni Zsuzsa, Fischer Emőke, Imreh Enikő,
Kilyén Emőke, Koréh Gyöngyi, Okos Izabella és Sipos Enikő adta elő. Színjátszó csoportunk ekkor vette
fel “hivatalosan” az Asylum nevet.

Ugyancsak 2004-ben, sikeres fellépésünk eredményeként, azon kevés brassói színjátszócsoportok közé
tartozhattunk, akiket meghívtak a DOT elnevezésű országos középiskolás színházfesztiválra. Az egy héten
át tartó műhelygyakorlatokon beszédtechnikát, színpadi mozgást tanultunk, szó esett a fénytechnika
használatáról és – hivatásos színészek irányításával – szövegkönyvet írtunk, megbeszéltük a szereposztást
és végül be is gyakoroltuk a megírt darabunkat. A csoportmunkát egyébként a nagy-britanniai Derby
Egyetem tanárai vezették. A közülünk legsikeresebbnek bizonyuló Koréh Gyöngyi a fesztivál legjobb női
mellékszerepéért járó díjat nyerte el. 

2005-ben tevékenységünket újabb fellépésekkel folytattuk. Az immáron hagyományossá vált Euroart
fesztiválon való szereplésünket természetesen iskolai fellépésünk követte. A Nyolc gyümölcs és egy temetés
(Eight Fruits and a Funeral) című előadásunk forgatókönyvét Koréh Gyöngyi írta. Az előadáson felléptek:
Benedek Anna-Mária, Dani Tamás, Fartade Kinga, Fischer Emőke, Imreh Enikő, Kilyén Emőke, Koréh
Gyöngyi, Sipos Enikő, Torzsa Sándor és Vajna Ida. Ők Brian Kelly amerikai vendégtanár és Dobolyi Ildikó
angoltanár szakmai irányítása mellett dolgoztak.

2005 augusztusában a második alkalommal is megrendezett DOT országos középiskolás színház-
fesztiválon való részvételünk, az előző évhez viszonyítva, még több elismerést hozott számunkra. Hat diák
részvételével (Koréh Gyöngyi, Benedek
Anna-Mária, Fartade Kinga, Torzsa Sándor,
Dani Tamás és Muzsnai Noémi) az Asylum
színjátszócsoport elnyerte A legjobb üze-
netet tartalmazó darabnak járó díjat. 

A 2005/2006-os tanév
beszámolója

Újabb csoport újabb színdarabbal
készült fel a most már hagyományosnak
tekinthető Euroart diákszínjátszó feszti-
válra, amely május 25. és 28. között zajlott. 

Idén a fesztivál témája a város volt.
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Mivel mindig humoros, szórakoztató darabokkal próbálunk derűt csempészni nézőink életébe, ezért az
idén egy Hamlet-paródiát próbáltunk a témához igazítani azáltal, hogy az előadók úgy mutatkoztak be,
mint a városba érkezett vándor színésztársulat tagjai. A középkori hangulatot a shakespeare-i Globe
Theatre-re emlékeztető helyszín, a Takácsok bástyája nyújtotta. A darab nagy sikert aratott mind a fent
említett fesztiválon, mind pedig az Áprily Napok keretében megtartott iskolai ünnepségen. A darab
szereplői:

Hamlet – Finna Árpád (X. D)
A király szelleme – Benedek-Köteles Annamária (X. D)
Claudius – Keresztes Lóránd (IX. D)
Gertrude – Karácsony Noémi (IX. D)
Ophelia – Fartade Kinga (XI. D)
Polonius – Oprea Noémi (XI. D)
Laertes – Péter Mihály IX.D
Hírnök/ Szolga – Sütő Blanka XI.D

Dobolyi Ildikó
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Visszatekintés egy gazdag nyárra
A brassói Áprily Lajos Fõgimnázium Búzavirág Népi Együttese élményteljes és igen gazdag nyárra tekinthet
vissza, hisz két eseménydús és sikeres turnén vehetett részt. Együttesünket külföldön már ismerik. Ez év
tavaszán egymást érték a külföldi meghívások, amelyek közül csak néhányat fogadhattunk el.

Hosszú és gondos felkészülés után június 19-én indult el a csapat elsõ, több mint egyhetes törökországi
vendégszereplésére. Bejártuk a fél Balkánt, átutaztunk Bulgárián, két nagysikerû elõadást tartottunk
Rodostóban, tisztelegtünk dalainkkal a Nagy Fejedelem, Rákóczy emléke elõtt, meglátogatván a bujdosó
kurucok emlékhelyeit is. Majd sétáltunk Isztambulban, Izmirben és dalainkat-táncainkat lelkesen tapsolta
meg Esmében a nemzetközi folklórfesztivál közönsége is.

Második turnénk már teljesebb volt, mert két meghívást kapcsolhattunk össze: egy magyarországit és
egy bécsit. Augusztus 19-én indultunk útnak, s még aznap este megérkeztünk Budapest egyik elõvárosába,
Gyálba. Itt vettünk részt augusztus 20-án a Szent István királyunk tiszteletére rendezett díszünnepségen,
a híres Duna táncegyüttes táncosaival együtt.

Másnap, 21-én a gyáli Közösségi Ház színpadán mutattuk be a Barcasági színes szõttes címû, egész
estét betöltõ mûsorunkat, amellyel beloptuk magunkat a közönség szívébe, amely véget nem érõ tapssal
jutalmazta mûvészi teljesítményünket.

Aztán felmentünk Budapestre, ahol két napot pihenéssel és városnézéssel töltöttünk el. Jártunk a budai
várban, megnéztük érdekességeit, s egyik délután bementünk a Parlamentbe is, s ott tisztelegtünk a Szent
Korona elõtt.

Augusztus 25-én indultunk Bécsbe. Megcsodáltuk Fertõn a magyar Versailles-ként emlegetett
Eszterházy-kastélyt, majd a legnagyobb magyar, Széchenyi István nagycenki kastélyát is.

Bécsben az ottani magyar római katolikus plébánia vendégei voltunk, mert annak vezetõje, ftsz. Simon
József plébános úr meghívott, hogy vegyünk részt a bécsi Szent István-ünnepségeken. Másnap, augusztus
26-án teljes díszben ott ültünk, s imádkoztunk nemzetünkért a gyönyörû Stephansdomban, amely tele
volt magyarországi, erdélyi és felvidéki zarándokok színpompás csoportjaival. Az ünnepi misét ftsz. Tempfli
József váradi püspök celebrálta, akinek ünnepi szónoklatát a zarándokok tömege nagy átéléssel és
figyelemmel hallgatta. A mise végeztével kezdõdött a jelenlevõ csoportok színes kavalkádja, valóságos
magyar néptánc-fesztivál, melyet mi, a brassói diákok, a Búzavirág táncosai zártunk.
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Másnap, 27-én, vasárnap újból templomban voltunk, ezúttal a bécsi magyarok templomában
hallgattunk misét, s a mise végeztével itt mutattuk be a bécsi magyaroknak, s a hozzájuk csapódott
bécsieknek, mûsorunk második részét. Óriási sikerünk volt, minden táncunkat megújrázta a lelkes
közönség. Diákjaink is nagyon boldogok voltak, hisz az amatõr mûvésznek egyetlen fizetsége a taps, a
siker.

Reiff István ny. tanár, a Búzavirág Népi Együttes vezetõje
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Az Irodalomtanítási Társulat
Az Áprily Lajos Fõgimnáziumban 2004 õszétõl újrainduló irodalmi kör
tevékenységébe, száraz és unalmas esemény-beszámolók helyett, az
alábbiakban a korabeli dokumentumok – az Igazgatósághoz intézett
alapítólevél, a programleírás és egy Brassói Lapokban megjelent
kötetbemutató-elõzetes – felidézésével nyújtunk (reményeink szerint)
átfogóbb és pontosabb betekintést. 

Tisztelt Igazgató Úr!

Bokor Katalin, az Áprily Lajos Fõgimnázium magyar nyelv- és irodalom szakos tanára jelen
beadványommal az irodalmi szakköri tevékenységek újraindításához szükséges hivatalos engedélyezés
végett fordulok Önhöz. Meglátásom szerint az ÁLF közössége megérett ahhoz, hogy a 2004/2005-ös
tanévtõl kezdõdõen egy – havi rendszerességgel – mûködõ Irodalmi Kört befogadjon, mely
szellemiségébõl, jellegébõl adódóan újabb humán és tudományos, elméleti tartalmak, minõségek
kiépítésének reális lehetõségeit hozhatja meg mindannyiunk számára oly módon, hogy az irodalom
tanításának és tanulásának, olvasásának, értelmezésének mindennapos gyakorlatába is hatékonyan
beépüljön, s hogy jótékonyan táplálja érdeklõdõ diákjainak kulturális igényeit.

Ilyen jellegû szakköri tevékenység, mûhelymunka, sõt városunkra kiterjedõ rendezvény, a Stúdium
Mûhely volt, valamint – ennek keretében – a drámaelméleti, drámatörténeti kör, amely 1994-tõl 1998-
ig havi rendszerességgel mûködött iskolánkban. Fontos megjegyezni, hogy a Stúdium Mûhely 1990 és
1998 között Arany János irodalmi körként folytatott tevékenységet. Folytonossága azért szûnt meg, a
kör maga pedig azért számolódott fel, mert a soron következõ nemzedéknek erõteljesen megváltozott
(leépült?) az értékrendje, s így nem maradt igénye arra, hogy jelenlétével, részvételével egy ilyen jellegû
szellemi mûhelyt mûködtessen és fenntartson. Mikó András és társaságának távozása az irodalmi kör
leépülését jelentette gyakorlatilag.

Az újdonsült irodalmi kör beindításához és mûködtetéséhez fontos célkitûzésnek tekintem egy
széleskörû, átfogó és korszerû irodalomszemlélet és humán kultúra megalapozását, az irodalom és a
társmûvészetek összefüggéseinek
feltárását, továbbá az egyéni olvasói
tapasztalat, a személyes érdekeltségen
alapuló megértés és értelmezés
tudatosítását, fejlesztését. Ugyanakkor
szem elõtt tartjuk az irodalmi/
kulturális hagyományok, valamint a
napról-napra változó, újabbnál újabb
formákat öltõ kulturális médiumok
világába való tudatos belépést, a
kulturális viszonyulások gyakorlá-
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sának képességét. A kreatív és képlékeny gondolkodásmód, valamint olyan személyiség-kompetenciák
kifejlesztését tehát, amelyek az önálló tájékozódásban, problémamegoldásban, értéklátásban és
értékrendben, s mindezeket közvetíteni képes, sikeres kommunikációban jelennének meg.

Elképzelésem szerint a Kör nem csupán iskolánk belterjes mûhelyeként, hanem olyan nyitott
intézményként mûködne az elkövetkezõ hónapok, évek során, hogy az iskola és városunk egyik markáns
arcélû irodalmi és kulturális fórumának rendeltetéseit betölthesse.

A Kör gyakorlati mûködtetéséhez szükség van az Ön beleegyezésére, hivatalos visszaigazolásra.
Támogatását elõre is köszönöm, maradok tisztelettel:

Bokor Katalin magyartanár

Brassó, 2004. október 1. 

A szakkör 2004/2005-ös programja
1. Megnyitó elõadás (I. rész) 

Törpék óriások vállán (a modernitás/az irodalmi modernség kérdéskörei, az “én” válaszai a modern
kor kihívásaira)

Elõadó: Dénes Jónás, tanár – Transilvania Egyetem Bölcsészeti Kara / Áprily Lajos Fõgimnázium
Helyszín: ÁLF
Idõpont: 2004. október 13.

2. Elõadás (II. rész)

A modernitás identitásproblémái Witold Gombrowicz Naplójában és Testamentumában 

Elõadó: Dénes Jónás, tanár 
Helyszín: ÁLF
Idõpont: 2004. november 12.

3. Író-olvasó találkozó. Könyvbemutató

Meghívott: Székely Csaba, paródiaíró, a Hét címû közéleti és mûvészeti hetilap szerkesztõje
Moderátor: Gál Andrea, tanár – Transilvania Egyetem, Bölcsészeti Kar / ÁLF
Helyszín: ÁLF
Idõpont: 2004. december 8.
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4. Filmvetítéssel egybekötött elõadás ( I. rész)

A kortárs utópiák és a science-fiction filmvásznon (Mire “ragasztható le” az utópia-fogalom a XX./XXI.
században?)

Filmvetítés: eXistenz (rendezõ: David Crowenberg, 1999.)

Elõadó: Gál Andrea, tanár
Helyszín: Magyar Kulturális Központ (a Baiulescu Ház padlásterme)
Idõpont: 2005. január 19.

5. Elõadás (II. rész)

A kortárs utópiák és az irodalmi science-fiction (Utópikus történetek az európai kultúrában; Karinthy
Frigyes: Utazás Faremidóba, Capillária)

Elõadó: Gál Andrea, tanár
Helyszín: ÁLF
Idõpont: 2005. február 12.

6. Elõadás

Az abszurd színház és az abszurd dráma – ma (rendezõi koncepciók, értelmezések az abszurdról) 

Elõadó: Bartha Réka, színházi szakíró – Brassói Lapok
Helyszín: Magyar Kulturális Központ (a Baiulescu Ház padlásterme)
Idõpont: 2005. március 7.

Brassó, 2004. szeptember 17.



értesítő

56

Paródiakötet:
“mert a vers valóban költemény “ 

Hirtelen megemelkedett az erdélyi kiadványok szórakoztatásszintje, mikor Székely Csaba körülbelül két
éve, akkor még kolozsvári bölcsészethallgatóként  kezdte közölni a kortárs erdélyi magyar irodalomról írt
paródiáit. Válogatás nélkül derültünk a Korunk, Transindex, Lkkt oldalain, ami – tekintve, hogy mennyi
mosoly jut a sajtó átlagolvasójára – kivételes teljesítmény. Az Erdélyi Híradó és a Fiatal Írok Szövetsége
ezeket a szövegeket Írók a ketrecben címmel adta ki, a brassói közönséget pedig az az öröm érte, hogy
találkozhatott magával a paródiaszerzővel.  

Az a fajta könyv az övé, amit legszívesebben teljes egészében idézne, aki róla beszél, mert utánozhatatlan
humorral karikírozza a többé-kevésbé ismert szövegeket, minden sora egy nevetés. 

Férfi vagyok. A legjobb fajtából. Termetem magas, vérnyomásom szintén, kezeimben ujjak
találhatók, ezeket egyenként mozgatni tudom. A környék legjobb harcosa vagyok: értek a kard- és
köpenyegforgatáshoz, bármilyen pokrócot egy csapással leterítek. Íj, buzogány, lándzsa, mindegy
nekem: mindig összetévesztem õket – áll  például György Attila neve alatt. Igazat kell adnunk a
Transindex kommentárjának, ahol könnyfakasztó parafrázisokként harangozták be Székely Csaba
Parodeo nevû rovatát.

Aki elolvassa Székely Csabának az erdélyi irodalomról alkotott panorámáját, egyszeriben eligazodik a
transzközép, poszttranszközép szerzõk, valamint kortársaink bonyolult hálózatában, a Versesköpet, A
próza nevet és a Mese habbal 26 szerzõt figuráz ki, beleértve a neveiket is. A szövegek aláírója ugyanis
nem is Székely Csaba, hanem Juan Diego de Orbanos, Balázs, Imre, József és a többiek, Székely-Sántha-
a-magyar Attila, Gall Attila, Lövétei Lázár László Lukács Lóránt Lipót Levente Lajos. 
A kötet frenetikus élményt jelent azoknak, akik ismerik a fenti szerzõk eredetijét, de ugyanolyan
jókedvû órákat szerez a kevésbé tájékozott olvasónak is, hiszen önmagában jól érthetõ és élvezhetõ
például Kezdemény Péter versbeszéde: Isten veled egyetlen kedvesem, / lám, itt hagytál a sárban,
tetvesen. / Itt ülök hát, s a rímeket verem, / ha szeretnél, itt lennél most velem. / De a szerelem
bonyolult dolog, / és a föld is kurva gyorsan forog.

Gál Andrea
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A filozófia kör
A 2004/2005-ös tanévben megtartott filozófia körök az elõzõ tanév hasonló jellegû tevékenységeinek

hagyományát folytatták. A havi rendszerességgel folyatott kerekasztal-beszélgetéseken aktuális filozófiai és
kulturális kérdéseket firtattak az elvontabb, szaknyelven spekulatívnak is nevezett, gondolkodás iránt
fogékony diákok és tanárkollégák. 

A kör mindenkori célkitûzései nagyban hasonlítanak a középiskolai közegben zajló, más, hasonló
elgondoláson alapuló mûhelymunkák alapvetõ céljaira. Úgy gondoltuk, a kör elsõsorban a meglehetõsen
hiányos, gyakran rendszertelenül felépített tananyagot tehetné érthetõbbé, illetve egészíthetné ki. Nem volt
utolsó szempont az sem, hogy gyakran igyekeztünk magyarázatot találni a minket körülvevõ világ
alakulásával kapcsolatos társadalmi, kulturális jelenségekre – ezek voltak a legnagyobb népszerûségnek
örvendõ pillanatok. 

A találkozások témáit alapvetõen a diákok javaslatai függvényében határoztuk meg, még akkor is, ha
az egyes problémák tárgyalásakor – elsõsorban az információmennyiség-okozta akadályok miatt –
legfennebb csak izelítõt nyújthattunk abból, amit aztán mindenki egyénileg tanulmányozhatott tovább.

A rendezvénysorozatot megnyító elõadás alkalmával Kilyén Emõke és Szabó Emõke XII. D osztályos
diákok Karl Jaspers egzisztencialista gondolkodónak a Bevezetés a filozófiába címû tanulmányát
ismertették. A bemutatót a filozofálás alaphelyzeteirõl, az egzisztencialista élettapasztalatokról, illetve a
racionális és irracionális, ún. “mitikus” gondolkodásról folytatott körülbelül egyórás beszélgetés követte. 

A következõ két találkozás kultúrkritikai kérdésekre összpontosított. Szõts Attila filozófiatanár Mircea
Eliade A szent és a profán címû írását mutatta be, azt vizsgálva, hogy miként tükrözõdnek a mai emberi
viselkedésben az archaikus mentalitás leglényegesebb elemei (pl. a rituálé igénye). 

A harmadik filozófia körön Szõts Attila az ún. modern (XIX. század vége / XX. század elsõ fele) és
posztmodern (XX. század második fele) korok közti különbségekrõl beszélt.

Mivel a filozófia kör mindig törekedett a különbözõ tudományágak közti kapcsolatok vizsgálatára, a
negyedik alkalommal az irodalom és filozófia viszonyának megbeszélésére került sor. Ezúttal Dénes Jónás
irodalomtanár tartott bevezetõ elõadást Ki a Big Brother? címmel.

A tanévzáró elõadás vendége Kovács Attila brassói parlamenti képviselõ volt, aki a találkozó nyitányaként
általános kommunikációelméleti tudnivalókról beszélt. Az elõadás gyakorlati jellege az elvont, elméleti
kommunikációs sémák konkrét beszédhelyzetekre való alkalmazásában nyilvánult meg.

Szõts Attila, a kör vezetõje 
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A Global Teenager Project
A Global Teenager Project (GTP) elnevezésû ifjúsági kezdeményezés lényege, hogy – az internet segítségével
létrehozott osztályok révén – egyidõben képes kapcsolatot teremteni a világ legkülönbözõbb tájain mûködõ
középiskolák között.

A programban az Áprily Lajos Fõgimnázium kizárólag erre a célra kialakított, önkéntes diákokból álló
csoportja is részt vesz. A csapat egyébként két évvel ezelõtt, Bíró Zoltán angol tanár irányításával csatlakozott
a GTP már létezõ virtuális osztályaihoz.

A projekt mûködésérõl elsõsorban azt kell tudni, hogy alapját a féléves idõközönként meghatározott
tematika általános vitája képezi. Ennek értelmében, a csapatok  minden egyes GTP-félév kezdetekor témát
választanak a programot koordinálók által felkínáltak közül; a szabadon választható témáról az azonos
opciójú csapatok tagjai közt folyik a szakmai beszélgetés.

A kommunikáció lényegében a rövid bemutatkozó levél elküldésével veszi kezdetét. Ezt egy, a témával
összefüggõ kérdéscsomag megfogalmazása követi, minden csapat önállóan határozza meg kérdéseit,
melyeket az összes többi csapatnak elküld. Az egyes csapatok meghatározott idõkereten belül kötelesek
válaszolni a nekik feltett kérdésekre – ez az egyik legfontosabb alapszabály.

A 2004/2005-ös tanév elsõ félévi témája, az AIDS, különösen érdekfeszítõ, ugyanakkor, persze, aktuális
is volt. Javarészt afrikai országok virtuális osztályai választották ezt a témát, ami korántsem véletlen, ha
arra gondolunk, hogy Afrikában él a legtöbb HÍV vírussal fertõzött ember. Figyelmünk elsõsorban az AIDS-
szel kapcsolatos tévhitekre, a védekezési módszerekre és a betegséggel kapcsolatos iskolai oktatás
minõségére irányult. Rákérdeztünk az érintett országokban meghonosított egészségügyi szabványok,
valamint a betegségben szenvedõk szociális beilleszkedésének problémaköreire is – érdekelt például, hogy
milyen a viszony a fertõzöttek és az egészségesek között.

Az elõreláthatóan szokványos és közismert válaszok mellett néhány meglepõ jelenségrõl is tudomást
szereztünk. Ebben rejlik, mondjuk, a programban résztvevõk személyes haszna, amelyhez még hozzá-
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adhatjuk a válaszok megfogalmazása során fellapozott szakirodalomból megismert tényszerû adatokat.
Példának okáért, sohasem gondoltuk volna, hogy az AIDS Nemzetközi Napja éppen december elsején van.

A komolyabb odafigyelést igénylõ szakmai levelezést a félév során többször is chat-beszélgetés fûszerezte,
melyet az egyes idõzónák figyelembe vételével, és csak hosszas egyeztetés után sikerült lebenyolítaniuk a
partnercsapatoknak.

A féléves tevékenységet az ún. összegzõ, konklúzionáló búcsúlevél zárta. A projekt féléves szakaszának
végén azok a csapatok részesültek díjban, amelyek az elõre meghatározott idõkeretek szigorú betartásával,
pontosan és helyesen válaszoltak a kérdésfelvetésekre.

A második félévi tevékenységünk rövid szünet után indult, témánk ezúttal a környezet volt. Kérdéseink
nagyrésze a környezetvédelemre irányul, ezek közül az egyik éppen az elhíresült brassói “medvelátogatásra”
kereste a megoldást.

Kíváncsiak voltunk a kívülállók véleményére, akárcsak esetleges javaslataikra.
Az elvont internetes kommunikáció kiegészítésére az iskolai színtû papírgyûjtést szerveztünk, Goin

green címmel.
Az iskola osztályközösségei átlag 10 kg papírhulladékkal járultak hozzá a gyûjtéshez, ezt mi beváltottuk,

és az így nyert pénzösszegbõl iskolánk folyosóira dísznövényeket, az udvarra pedig facsemetéket,
rózsabokrokat vásároltunk.

Azt az osztályt, melynek diákjai a legtöbb hulladékot gyûjtötték, különdíjban részesítettük – úgy gondol-
tuk, ezzel motiválhatjuk õket az ilyen jellegû kezdeményezések további felkarolására.

Az alkalomra egyébként nem is kellett sokat várni, az ÁLF GTP-csapata ugyanis a környezetvédelmi téma
második gyakorlati tevékenységének tervével máris elõrukkolt: még a tanév vége elõtt szemétgyûjtõ
kirándulást szerveztünk.

Véleményünk szerint a GTP-tevékenység során szerzett tapasztalat a csapattagok hasznára válik, de az elért
eredmények az iskola egész közösségére befolyással lehetnek. Ráadásul ékes bizonyítékai annak, hogy a mai
fiatalok is foglalkoznak értékes dolgokkal.

Domokos Melinda, XI. A 
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Az iskola kórusa
Az Áprily Lajos Fõgimnázium kórusa – a zenekarral egyidõben – 1990-ben alakult. Megalakulása óta
folyamatosan mûködik és fellép minden egyes iskolai ünnepségen, ugyanakkor, a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen, jelen van különbözõ jótékonysági hangversenyeken, kórusversenyeken, kórustalálkozókon. 

Az iskolai kórus számára az elmúlt két tanév leglényegesebb mozzanatának az a 2005 decemberében,
a karácsonyi vakáció elõtt nem sokkal megtartott önálló hangverseny számított, amelyen fennállásának
15. évfordulóját ünnepelte a több mint hatvan tagot számláló társaság. A gimnáziumi és középiskolai
diákok összesített vegyeskórusának, valamint zenekarának a Díszteremben megtartott produkciója egyben
a nyugdíjba vonuló Gergely Mária zenetanárnõ búcsúkoncertje is volt. 

Bár az alapító-kórusvezetõ búcsúelõadásával a kórus mûködésének egy másfél évtizedes sikeres
szakasza is lezárult, a csapat tevékenysége még a 2004/2005-ös tanév hátralevõ részében sem szünetelt.
Év végéig továbbra is Gergely Mária irányította az évzáró ünnepségen is fellépõ kórust, majd a 2005/2006-
os iskolai évtõl helyét az iskolánkba érkezõ fiatal zenetanárnõ, Szígyártó Mária vette át. 

A fellépési alkalmakat az újjászervezett kórus számára is leginkább az iskolai, illetve a naptári
évfordulókhoz kötõdõ jeles események szolgáltatják. 
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A vitakör
A 2004/2005-ös tanévben két vitakörös csoportosulás is tevékenykedett
iskolánkban: a gimnáziumi osztályok Pro és kontra elnevezésû csapata,
illetve a középiskolások  A vita virtuózai névre keresztelt egyesülete. A
gimnáziumi tanulók körének kb. 10 állandó tagja volt, a középiskolások
csapatában 20 diák aktivált rendszeresen. A tevékenységek heti
rendszerességgel, Vandra Attila irányítása alatt zajlottak.

A Pro és kontra éves tevékenységei

A tanév eleji, fõleg az új tagok beilleszkedését célzó
képzések után októberben került sor az alsótömösi
helyi verseny megszervezésére. A sikeres
bemelegítõedzés után – december folyamán – a
csapat részt vett a sepsiszentgyörgyi helyi
versenyen, amelyet március folyamán az Áprily
Lajos Fõgimnáziumban megrendezett brassó-
sepsiszentgyörgyi verseny követett. 

A tavaszi vakáció ideje alatt a gimnáziumi
vitázók jelen voltak az általános iskolák regionális
versenyén, a hetedik osztályos Tana Hunor pedig
még a középiskolások számára Sonkolyoson
megrendezett regionális megmérettetésre is
ellátogatott, ahol – egyáltalán nem mellékesen –
az õt is tagjai közt tudó csapat II. helyezést ért el. 

A vita virtuózai éves tevékenységei

A vita virtuózai szeptemberben, rögtön az iskolakezdés után, bemutató vitával indították a 2004/2005-ös
tanévre esõ éves tevékenységüket. A friss tagokkal is gazdagodó csapat októberre, az alsótömösi helyi
verseny idejére már az új tagok képzését is megoldottnak tekinthette. A gyors csapatépítésre azért is igen
nagy szükség volt, mert novemberben már következett a kezdõ vitázók regionális versenye. 

2005 áprilisáig a felkészülésé, a heti edzéseké volt a fõszerep, a Szentgyörgy Napok alkalmából ugyanis
nemzetközi, angol nyelven lefolytatott vitaversenyre került sor a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul
Fõgimnáziumban.

Májusban bíróképzést kezdeményezett a csapat, ezt a tanév végén idõrendi sorrendben a sonkolyosi
regionális verseny, illetve a Poiana Pinului-ban szervezett országos tábor követte. 
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Díjak

II. díj a sepsiszentgyörgyi angol nyelvû Nemzetközi Vitaversenyen
I. díj a sonkolyosi Regionális Vitaversenyen (Imreh Zsuzsa, XII. D; Sipos Márton, XI.A; Vass Dániel,

X.A; Tana Hunor, VII. A;)
III. díjat nyert Sonkolyoson, egyéniben, Imreh Zsuzsa (XII. D) 
Imreh Zsuzsát Sonkolyoson – a korábbi eredményei alapján arra legérdemesebb végzõs vitásnak kijáró

– EDE-díjjal jutalmazta az Erdélyi Disputa Egyesület.
II. díj az Országos Vitaversenyen (Poiana Pinului)

A vitamozgalom a demokrácia és a kulturált párbeszéd alapértékeire épül, célja a játékba bekapcsolódó
fiatalok felkészítése a társadalmi életben való aktív részvételre.

A helyi, regionális és nemzetközi versenyeken való jelenlét szándékától eltekintve, az iskolánkban zajló
vitamozgalom csöppet sem elhanyagolható célja a kommunikációs és csoportépítõ szellem megalapozása. 

Vandra Attila, körvezetõ, tréner

A vitakör 2005/2006-os tevékenysége

Az általános iskolások Pro és kontra vitakörének ebben az iskolai évben 13 tagja volt. A heti
rendszerességgel megtartott vitakörökön a tulajdonképpeni vitatechnikai képzés mellett kommunikációs
játékokat és Karl Popper-típusú vitákat is lefolytattunk.  

Szeptemberben bemutató vitát rendeztünk, melynek célja elsõsorban az új tagok toborzása volt. A
csapat egyébként hat hatodik osztályos diákkal bõvült. A friss tagok októberben már Brassó-Pojánán
mérhették össze tudásukat, ekkor alakítottuk ki azt a csapatot, amely a sepsiszentgyörgyi kezdõ vitások
versenyén képviselte az Áprily Lajos Fõgimnáziumot.

Novemberben a Pro és kontra csapat két tagja, Dobai Adél Imola és Szigyártó Orsolya (VII. osztály) a
kezdõ középiskolások regionális versenyén szerepelt.

Februárban a Pro és kontra a Vita virtózaival együtt szervezte meg a brassói vitamozgalom
fennállásának tíz éves évfordulóját. A Pro és kontra tagjai szavalatokkal indították az ünnepi estet, amely
aztán egy bemutató vitával és A szerelem érvelési hiba címû darab színrevitelével folytatódott. 

Bár õk már rég nem az Áprily Lajos Fõgimnázium padjait koptatják, a megemlékezésre eljöttek a
vitakör egykori tagjai is. Ebbõl az alkalomból hoztuk létre azt a közös albumot, mely fényképekkel
illusztrálja az elmúlt tíz év legfõbb tevékenységeit. Március folyamán egy hirdetõtáblát is elhelyeztünk az
ÁLF földszinti folyosóján, hogy mindig felhívhassuk az érdeklõdõk figyelmét az éppen aktuális
eseményekre.

A Pro és kontra két tagból álló, szûk csapata (Dobai Adél Imola és Tana Hunor) végül, a tanévzárás után,
júliusban, a barátkai regionális versenyen is jelen volt. 



szakmai körök

63

A középiskolások Vita virtuózai nevû köre a tanév elején 25 taggal indult, év végére ez a létszám 18-
20-ra csökkent. 

Szeptemberben Vársonkolyoson, a középiskolások regionális versenyén Imreh Zsuzsa, Sipos Márton
és Vass Dániel másodszor nyert elsõ díjat csapatban, teljesítményük ezidáig egyedülálló az erdélyi
vitamozgalom történetében. 

Szintén szeptemberben került sor a X. Országos Vitaversenyre és az országos vitamozgalom tízéves
fennállásának megünneplésére. A Poiana Pinului-ban rendezett megmérettetésen a Vita virtuózainak
csapata harmadik helyen végzett.    

A szeptemberi program zsúfoltságát jelzi, hogy szintén ebben a hónapban került sor az új tagok
toborzására, illetve a kezdõk brassó-pojánai képzésére.

Novemberben a Vita virtuózai négy tagja, Móczás Levente, Szõrnyi Izabella, Muzsnai Attila és Borbáth
Tamás a kezdõ középiskolások regionális versenyén ötödik helyezést ért el.

A tízéves évfordulót követõen, a csapat az Áprily Napok alkalmából ismételten elõadta A szerelem
érvelési hiba címû darabot. 

A júliusi, barátkai regionális versenyen Vandra
Ákos, Vass Dániel, illetve Varga Róbert a harmadik
csapathelyezést érte el. 

A 2005/2006-os tanévben vitaköreink támo-
gatói az Áprily Lajos Fõgimnázium, az Asociaþia
Românã de Dezbateri – Oratorie ºi Retoricã, a
Brassói Lapok, a Felfalusi Kovács Antal
Alapítvány és a Gyermek-, Ifjúsági- és
Sportminisztérium voltak. 

Vandra Attila, körvezetõ, tréner
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A Nebulónia
A Nebulónia az Áprily Lajos Fõgimnázium diákjainak szervezete.

Céljai közé tartozik, hogy a tanári gyûléseken képviselje a tanulók érdekeit, közösségépítõ tevékenységeket
szervezzen, kulturális kezdeményezéseket támogasson, segítse a diákok szakmai elõmenetelét, illetve
különbözõ versenyek, találkozók, elõadások létrejöttét szorgalmazza.

A fenti, szerteágazó programegyüttes alkalmat ad arra, hogy a diákok jobban megismerjék egymást,
újfajta, emberközelibb kapcsolatot alakítsanak ki tanáraikkal  – egyszóval arra, hogy az összetartozás
közösségi érzését a maga konkrét jellegében megtapasztalják.

A Nebulónia által életre hívott programok listája a következõ: Gólyatábor, Fordított Napok,
sportrendezvények.

A Gólyatábor

A Gólyatábor kétnapos rendezvény, amelyet
elsõsorban a kilencedikeseknek szervez az iskola
diákszövetsége, azért, hogy az újoncok minél elõbb
megtalálják helyüket az iskolai mindennapokban.
A tábor keretén belül a nebulóniások humoros
ismerkedõjátékokkal igyekeznek szórakoztatni
ifjabb társaikat és önmagukat is, persze. Egyik
évben sem szokott elmaradni a hagyományos
tábortûz, amely körül mindig a jókedv uralkodik,
néha kis serdülõkori nosztalgiázással fûszerezve. 

A jó hangulatnak köszönhetõen a gólyák hamar
összebarátkoznak és mindig fájó szívvel távoznak a
táborból. 

2005 novemberében Brassó-Pojánán került sor
ennek a rendezvénynek a megszervezésére. 

A Fordított Napok

A diákszervezet legfontosabb és legnagyobb lélegzetvételû rendezvénye az úgynevezett Fordított Napok,
amely nem más, mint az osztályok közti vetélkedõk sorozata. Legutóbb 2006 júniusában került sor az
általában nagy népszerûségnek örvendõ esemény megszervezésére. 

A 2006-os rendezvény elsõ napján, az ünnepélyes megnyító alkalmával, megnézhettük hogyan is
zajlottak a korábbi évek Fordított Napjai, majd Pénzes Levente nyílt órát tartott Jónás István biológia szakos
tanárnak alcázva magát, Dani Tamás pedig Rajcsek István angol szakos tanárként szerepelt. 

Másnap filmnézéssel debütált a program, majd városnézéssel és Keresd a választ típusú játékkal
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folytatódott. Délután sor került a lányfoci
és a kosárlabda bajnokságokra is. A
kétnapos rendezvényt a kiértékelés és a
díjkiosztó Gála zárta.  

A síverseny

2006-ban február végén került sor a
szokásos síversenyre, amelynek a
megszervezését az idén Sipos Mártonnak
köszönhettük. A pojánai Farkas-pályán
(Lupului) nemcsak a sízõk, hanem a
snowboardozók is összemérhették tudásukat. Minden versenyzõnek két lehetõsége volt arra, hogy
megmutassa, mire képes. A két lemért idõ közül a kedvezõbb határozta meg, ki hányadik helyezést ért
el.  

A nyerteseket sportkupával és egyéb nyereményekkel, valamint oklevelekkel jutalmazták.  
Szabó Zsuzsanna

Varga Gyõzõ
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A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium
Az Áprily Lajos Fõgimnázium X. A és XI. A osztályközösségei 2006. április 27. és május 1. között tettek
látogatást a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A székelyzsombori diáktábor társszervezõjeként
is ismert partneriskola diákjai szûk egy héttel késõbb, május 5-én érkeztek Brassóba. Egyhetes ittlétük a
testvériskolai kapcsolatok ápolását célozta kötetlen programok formájában.

értesítő
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A gyergyószentmiklósi
Salamon Ernõ Elméleti Líceum

Az (akkor még) Áprily Lajos Középiskola X. D osztályának diákjai 2003-ban, egy közös táborozást követõen
léptek szorosabb kapcsolatba a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Elméleti Líceum X. A osztály-
közösségével. A közös hang megtalálásához az obligát felebaráti szereteten túl az is hozzájárult, hogy a
gyergyói iskola jelenlegi helyzete nagyban hasonlít az Áprily fõgimnáziummá válását megelõzõ idõszak
olykor szinte átláthatatlan helyzetéhez – írtuk iskolánk 2004 õszén megjelent Értesítõjében.  

Nem sokkal késõbb, 2004. november 19-én a két osztály közös vetélkedõt szervezett
Gyergyószentmiklóson, melynek témáját Rákóczi Ferenc fejedelem alakjának szépirodalmi megjelenítései
képezték. A vetélkedõ apropóján találkozót szervezõ két osztály diákjai együtt töltötték a hétvégét, közösen
keresték fel Gyergyószentmiklós történelmi, kulturális nevezetességeit és egyben megtervezték a folytatást
is, amely – mondanunk sem kell – a gyergyóiak brassói látogatását vetítette elõre.

A finnországi partneriskola
2004- november 6. és 11. között  Finnország Kuopio nevû városának egyik iskolájából két tanár érkezett
az Áprily Lajos Fõgimnáziumba. A látogatás természetesen sem meglepetésszerû, sem véletlen nem volt,
Printz Ágnes tanárnõ a látogatást megelõzõen ugyanis egy egész éven át levelezett finn kollégáival, az akkor
még csak a lehetõség szintjén létezõ együttmûködési projekt gyakorlati megvalósításának módozatait
keresve. 

A közös projekt kinyilvánított célja a kezdetek kezdetén is az volt, hogy a hasonló korú, de különbözõ
kulturális, társadalmi környezetbõl származó diákok megismerhessék  egymást, s a különbözõségbõl
fakadó érdekességek megbeszélésén túl tematikus beszélgetéseket szervezzenek arról, hogy – saját
eszközeik és lehetõségeik figyelembe vételével – mit tehetnének õk, külön-külön vagy egymással
közremûködve, egy békésebb, élhetõbb és biztonságosabb világrend kialakítása érdekében.

Az együttmûködésben VII., VIII., illetve IX. osztályos diákok vesznek részt, a kapcsolatfelvétel és a
tematikus beszélgetések jelenlegi kommunikációs csatornája az elektronikus posta.
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A Peace Corps
A Peace Corps nevû szervezettel már több mint egy évtizede mûködik együtt az Áprily Lajos
Fõgimnázium. A program beindulásától kezdve én ugyanazt a funkciót töltöm be: az amerikai önkéntes
megfelelõje, counterpart vagyok, aki az iskola részérõl kinevezett tanárként, az angol nyelvû
kommunikációs órákat irányító amerikai vendégtanár beilleszkedését biztosítja. Elhozza a
kiképzõközpontból a szintén önkéntes vendégtanárt, gondoskodik számára lakásról és ellátja minden
olyan információval, amely az illetõ személy beilleszkedését zökkenõmentessé teheti.

Mivel Eron Weaver már második éve van iskolánkban, a lakással kapcsolatos gondok az idén már nem
jelentkeztek. Mind a két fél elégedett volt a múlt évi viszonyokkal — az önkéntes a lakással, a házigazda
pedig a lakóval, ezért a lakbér az új tanévben sem emelkedett  a korábbi havi 130 dolláros szint fölé. A
kollégák részérõl Printz Ágnes segít a pénz összegyûjtésében és a bér kifizetésében.

A többi teendõ az én dolgom, persze minden kolléga hozzájárul - valamilyen mértékben – ahhoz, hogy
az önkéntes elégedett legyen az munkakörülményekkel.

Szintén az én feladatom szavatolni, hogy az iskola nem szegi meg a szerzõdésben leszögezett
feltételeket, például a heti 16 kommunikációs tevékenység órarendbe vételét, a pénteki szabadnap
biztosítását stb.

A Peace Corps bukaresti fiókszervezete idõszakonként konferenciákat szervez, ahova az amerikai
önkéntesek mellett meghívják a helyi counterpartot is. 2005 decemberében ilyen, kétnapos
konferencián vettem részt Szebenben, ahol a tulajdonképpeni elõadásokon kívül kisebb
munkamûhelyekben, illetve kerekasztal-beszélgetések formájában folyt a tevékenység. Azt
tapasztalhattam, hogy sok Romániába jövõ amerikai önkéntes találja szembe magát nehézségekkel, a
leggyakoribbak a lakásszerzés, a jegyadás gyakorlata, a puskázás kérdése és az egyes iskolák
vezetõségeinek ellentmondásos viszonyulása kapcsán merülnek fel. Sok önkéntes elmondása szerint az
iskolák igazgatósága vagy a szakos kollégák befolyásolni próbálják például az órai tevékenységek
értékelését, az osztályozást. Hozzászólásaimmal, remélem, hozzájárultam ahhoz, hogy a konferenciáról
hazatérve az önkéntesek nagyobb önbizalommal lássanak munkához.

Az említett konferenciák szervezésén kívül a Peace Corps irányítói kiszállnak az egyes iskolákba, hogy
a helyszínen tudakozódjanak a lakásviszonyok, a munkakörülmények felõl, és felmérjék azt is, milyen
mértékben elégedettek az iskolák vezetõségei az önkéntes munkájával, továbbá azt, milyen mértékben
illeszkedett be maga az önkéntes a romániai oktatási rendszerbe és a helyi közösségbe, vannak-e pana-
szok, további elvárások stb. 

2005 októberének elsõ felében ilyen látogatást tett iskolánkba Roxana Ionescu programvezetõ,
Bukarestbõl. Találkozott iskolánk igazgatójával, a megbeszélésen részt vett az önkéntes, illetve jómagam
is. Örömmel állapíthattuk meg, hogy mind a két fél elégedett a kialakult helyzettel: az iskola az önkéntes
munkájával, az önkéntes pedig a számára biztosított lakás- és munkafeltételekkel. A megbeszélés során
kiderült, hogy eddigi gyakorlatától eltérõen jövõtõl a Peace Corps kivonul minden olyan országból,
amelyek felvételt nyertek az Európai Unióba. Romániával és Bulgáriával – úgy tûnik – mégis kivételt
tesznek,  vagyis elméletileg lenne reális esélyünk arra, hogy 2007 után is amerikai önkéntes irányítsa
az Áprily Lajos Fõgimnázium angol nyelvû kommunikációs tevékenységeit.
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Ez azonban nem egyszemélyes döntés – a kérdést a tanszéken belül, illetve az iskola vezetõségével is
meg kell vitatnunk. 

Ettõl függ majd, hogy pályázunk-e vagy sem, 2007 után, újabb önkéntes vendégtanár meghívására.

Rajcsek István angoltanár

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Iskolánk partnerkapcsolatai közül a pécsiekkel fenntartott közremûködés az egyik legstabilabbnak tûnõ.
Kucsera Róbertnek, a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola fiatal történelemtanárának öt
évvel ezelõtt történt brassói látogatása óta gyakorlatilag zökkenõmentes természetességgel folyik a két
történelmi múlttal rendelkezõ iskola közti párbeszéd. 

Bár a pécsi gimnázium Európa-szerte több testvériskolai kapcsolatot is ápol, a brassói magyar
középiskolával frissen kialakult viszonynak mindenki örült, ezért aztán a megszokott hivatalos
formaságokat meghaladva, igen hamar személyessé vált a partnerség – írtuk a két évvel korábban ezelõtt
megjelent Értesítõben. 

A két iskola közti jelenlegi viszonyt jellemezve elmondható, a kijelentés továbbra is megállja a helyét.
Ennek ékes bizonyítékaként a brassói diákok egy csoportja legutóbb 2005 húsvétja körül járt Pécsett – a
látogatást a Janus Pannonius-beli diákok és tanárjaik 2006 tavaszán viszonozták. 

Már az elsõ találkozások alkalmával kialakult az a szokásrend, hogy a mindenkori találkozókat egy
megbeszélésre vagy épp kidolgozásra váró és az összejövetelnek általános keretet szolgáltató tematika
függvényében szervezik. 

Az alábbiakban közölt képek 2005-ben, a brassóiak pécsi látogatása alkalmából, a húsvéti ünnephez
kapcsolódó húsvéti tárgyak készítése és a gasztronómiai nap apropóján készültek. Mint láthatjátok,
iskolánk igazgatója egy majdnem jól sikerült kürtõskalácsot sütött.  
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A Felfalusi Kovács Antal Alapítvány 
A legtöbb civilkezdeményezéshez hasonlóan a Felfalusi Kovács Antal Alapítvány is rögtön a rendszer-
változás után, 1990-ben létesült. Az akkor megfogalmazott tézisek szerint, az egykori brassói magyar
Katolikus Fõgimnázium alapítójának tekintett Felfalusi Kovács Antal örökségét sajátjának tekintõ Alapítvány
elsõdleges célja, hogy a megye magyar iskoláit, kiemelten az Áprily Lajos Fõgimnáziumot, lehetõségeihez
mérten támogassa.

1990 óta az Alapítvány folyamatosan igyekszik javítani az oktatási és tanulási feltételeket annak
érdekében, hogy a magyar diákok versenyképesek lehessenek a város, illetve a megye valamennyi
iskolájának tanulóival szemben. A versenyképesség és az oktatás minõségének javítását célzó alapítványi
intézkedések sorába illeszkedik az a kisebbségi román nyelvtanítással kapcsolatos cikksorozat is, amelyet
Dobolyi István nyugalmazott romántanár, az alapítvány alelnöke kezdeményezett a Brassói Lapok hasábjain
a 2005-ös képességvizsga felemás eredményeinek közzétételét követõen. Dobolyi István kezdeményezése
szervesen illeszkedik egy országos szintû folyamatba, melynek eredményeképpen 2007 elsõ felében elkészül
a kisebbségi iskolák speciális, megkülönböztetett román nyelv és irodalom tanterve. 

Az egyéb konkrét lépések tekintetében, akárcsak mûködésének korábbi éveiben, az elmúlt két tanév
során is fõleg a hivatalos tanmenet által megszabott irányvonalak és tevékenységi formák kiegészítését
szorgalmazta az Alapítvány Kuratóriuma. Folyamatos támogatásban részesültek a magyar diákok
tudományos, kulturális és sportrendezvényei, továbbá az ösztöndíj-támogatási program révén is rendszeres
segítséghez jutottak a hátrányos anyagi helyzetû, de megfelelõ iskolai teljesítményt nyújtó áprilys diákok. 

Nem került le napirendrõl a vidéki diákok brassói továbbtanulását megkönnyíteni hivatott iskolai
kollégium létrehozásának terve sem. Ennek alapját egyelõre még mindig csupán a hatvan személy
ellátásának biztosítására alkalmas konyhai felszerelés képezi, de elõrelépésnek számít, hogy a 2005/2006-
os tanév folyamán az Alapítvány tárgyalásokba kezdett azzal a brassói Szent János utcai római-katolikus
plébániával, amely a kezdetben kevesebb létszámú diák befogadására képes kollégiumnak otthont adhatna.

A Mikó András Alapítvány
Az Alapítvány az Áprily Lajos Középiskola néhai diákja, a tragikus körülmények közt elhunyt Mikó András
magyar-angol szakos egyetemi hallgató, költõ, író, publicista, emlékének méltó megõrzéséért hozták létre
1998-ban az elhunyt szülei, barátai és tisztelõi. 

A hivatalos jogi és törvényes keretek által megszabott kritériumok alapján Bálint Ferenc tanár-elnök
vezényletével mûködõ testület legfõbb elgondolása, hogy az irodalom, filozófia, színjátszás, valamint filmezés
területén tehetségüket színvonalasan kibontakoztató, kreatív fiatalokat támogassa.

A Mikó András Alapítvány évi rendszerességgel oszt ki jelentõs pénzösszegeket és/vagy könyvjutalmakat
a különbözõ helyi/országos irodalmi/kulturális jellegû rendezvényeken. A tehetségápolás brassói
viszonyokhoz idomított változataként, az iskolai tanévzáró alkalmával azt a végzõs áprilys diákot tüntetik
ki Mikó András Emlékdíjjal, aki a négyéves középiskolai teljesítménye alapján alkalmasnak tûnik András
szellemi örökségének méltó továbbvitelére.  

alapítványok
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oklevelek

Akik kimagasló teljesítményt értek el
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vizsgaeredmények

Képességvizsga és középiskolai
felvételi eredmények

a VIII. osztályokban a 2005/2006-os iskolai évben

Név Képességvizsga általános Bejutási átlag

1. Lakatos Zsusanna 9,43 9,71
2. Tódor-Nits Tamara 9,00 9,47
3. Török Zsuzsanna 8,96 9,43
4. Lengyel Hunor 8,77 9,22
5. Kovács Tímea Bernice 8,56 9,17
6. Lajtai Norbert 8,40 9,04
7. Szigyártó Orsolya 8,22 8,92
8. Tana Hunor 7,72 8,76
9. Kinda Ibolya 7,81 8,70
10. Dénes Brigitta 7,60 8,59
11. Péter Orsolya 7,28 8,42
12. Szõcs Melinda 7,27 8,42
13. László Zsuzsanna 7,50 8,35
14. Nagy Johanna 7,31 8,30
15. Bálinth Tamás 7,22 7,95
16. Albert Thomas Dávid 7,07 7,95
17. Sala Réka 6,80 7,67
18. Dobai Adél Imola 5,80 7,22
19. Antal András 6,25 7,03
20. Velencei Tímea 5,91 7,01
21. Bács Hunor 5,90 6,86
22. Puskás-Bajkó István Róbert 5,87 6,85
23. Székely Árpád 5,55 6,47

Nyolcadikosaink összlétszáma ebben az évben harminc fõ volt, a képességvizsga eredményessége  –
tehát – 76,66 százalékos. 

Az érettségi vizsga eredményei a 2005/2006-os iskolai évben

A 2005/2006-os tanévben iskolánkból összesen kilencvenhárom diák jelentkezett az érettségi vizsga
nyári szessziójára, közülük hetvenöten szerepeltek sikeresen, ami 80,64 százalékos teljesítménynek felel
meg. Az õszi pótvizsga alkalmából további nyolc diák abszolválta a vizsgát, így a két szesszió összesített
eredménye végül 89,24 százalék lett.
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1. Ábrahám Imola – rajztanár
2. Ábrahám Olga – logopédus
3. Ádám Edit – román nyelv és irodalom
4. Bãdãu Tünde – matematika
5. Bálint Ferenc – informatika
6. Bencze Mihály – matematika
7. Bíró Margit – földrajz
8. Bíró Zoltán – angol nyelv/angol nyelvû
földrajz
9. Bodó György – római katolikus hitoktató
10. Boér Ildikó – román nyelv és irodalom
11. Bokor Katalin – magyar nyelv és irodalom
12. Both Mária – magyar nyelv és irodalom
(a magyartanárok és az elemi osztályok
magyar nyelven oktató tanítóinak szakos
tanfelügyelõje)
13. Czupor Magda – tanítónõ
14. Csíki Tünde – magyar nyelv és irodalom
15. Csiszér Albert – római-katolikus hitoktató,
pápai prelátus
16. Csüdör Melinda – testnevelés
17. Demeter Melinda – német nyelv
18. Dénes Ida – tanítónõ
19. Dénes Jónás – román/magyar nyelv és
irodalom
20. Dobolyi Ildikó – angol nyelv/angol nyelvû
földrajz
21. Farkas Anna Lili – matematika, megyei
fõtanfelügyelõ-helyettes
22. Farkas Béla – matematika/informatika
23. Farkas Irma – közgazdaságtan
24. Farkas Katalin – angol nyelv

25. Fischer Enikõ Róza – francia nyelv
26. Fodor Ilona – tanítónõ
27. Fülöp Emese – laboráns 
28. Fülöp Károly – tanító
29. Gál Andrea – magyar nyelv és irodalom
30. Gál Katalin – fizika/kémia
31. Gál Magda – matematika
32. Gergely Mária Magdolna – ének-zene
33. Géczi Gellért – informatika
34. Ghiþã Ramona – román nyelv és irodalom
35. Grif Anda – román nyelv és irodalom
36. Györke Emese – fizika
37. Gyulai-Nagy Mária – német 
38. Halmaghi Ioan – történelem
39. Henter Tünde – református hitoktató
40. Imreh Mária – technológia
41. Jónás István – biológia
42. Kiss Edit – magyar nyelv és irodalom
43. Kis Magda – latin nyelv
44. Kovácsi Anikó – német nyelv
45. Krizbai Melinda – történelem
46. Lengyel István – testnevelés
47. Lukács Andrea – német nyelv
48. Majláth Erzsébet – tanítónõ
49. Makk Margit – kémia
50. Máthé Sándor – unitárius hitoktató 
51. Orbán Éva – magyar nyelv és
irodalom/pszichológia
52. Pásztori Anna Mária – közgazdaságtan
53. Pásztori Klára – magyar nyelv és irodalom
54. Petki Pál – filozófia és
társadalomtudományok

értesítő

Az iskola tanszemélyzete
– a 2004/2005, illetve 2005/2006-os tanévekben –
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55. Piroska Éva – történelem 
56. Printz Ágnes – angol nyelv
57. Pupp Réka – magyar nyelv és irodalom
58. Raduch Zsolt – evangélikus hitoktató
59. Rajcsek István – angol nyelv
60. Sebesi Zoltán – földrajz
61. ªerban Gabriela – román nyelv és irodalom 
62. Siskovits Ibolya – biológia
63. Sógor Enikõ – tanítónõ
64. Szabó Mária – tanítónõ

65. Szász Ferenc – unitárius hitoktató
66. Szígyártó Mária – ének-zene
67. Szilágyi János – fizika
68. Szõts Attila – filozófia és
társadalomtudományok
69. Strigoi-Szabó Edith – kémia
70. Tomos Izabella – matematika
71. Ugron Judith – angol nyelv
72. Vandra Mária – matematika
73. Vrencian Éva – informatika

Kiegészítõ személyzet
A titkárság hatékony mûködését Borbély Tünde és Zöldi Éva biztosította.

A könyvelõségen Simon Erzsébet és Szakál Noémi küszködött a rendszabályokkal.

Az iskola gondnoki teendőit Kovács Emma látta el.

Az informatika laboratórium rendszergazdája Farkas Levente és Simon Attila volt.

Az iskola könyvtárosa Bódi Katalin volt.

Az iskola tisztaságáról Bencédi Erzsébet, Bugja Edith, Gál Ilona, Gyûjtõ Teréz, Kolesa Piroska, Lukács
Lilla, Simon Judith és Szabó Margit takarító nénik gondoskodtak.

Minden javítanivalót Gyerő Levente, Mesarik Leopold és Szakács Mihály hozott rendbe.

Az iskola épületét Lukács Imre, Taflan Gheorghe és Vajna Zoltán õrizte.    
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IV. A

Tanítónõ: Dénes Ida

Beke Csilla-Tímea
Chiºcã Dávid
Drãguºeanu Mihai 
Elekes Andreea-ªtefania
Fejér Izabella
Fóris Ágota
Fóris Blanka
Fóris Kinga
Gábos Izabella-Mária
Guczni Levente
Jánosi Tímea-Bernadette
Koppándi Róbert
Latkay Roman
Márton Emil
Mihai Monica
Moraru Sebastian-Mihai
Nagy Szilvia-Klára
Rab Kriszta-Beatrix
Ráduly Izolda
Szántó Raul
Szász Hajnalka-Tímea
Szász Imola-Júlia
Szász Szidónia
Tóth Edina
Pataki Tibor 

VIII. A

Osztályfõnök: Gál Katalin

Ábel Csaba Áron
Farkas Csilla-Júlia
Horváth Katalin
Kanyó Szilárd
Karácsony Noémi
Kisgyörgy Szabolcs
Kónya Edith
Kovács Levente
Mátéfi Ápád-Norbert
Mihai Ildikó 
Moisã Iunia-Csilla
Nagy Róbert
Pap Szidónia 
Sárközi Botond-Lóránd
Silló Róbert-Attila
Soós Magdalena 
Szabó Róbert
Szentpáli András
Seichei Arnold-Lajos
Szotyori Imola
Tomos-Ilkó Andor

VIII. B

Osztályfõnök: Ugron Judit

Antal Mária Felicia
Antonya Zsolt
Bálint Izabella Ildikó
Beke Tibor Róbert
Benedek Adriana Maria

A 2004/2005-ös tanév végzõs osztályai
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Ciubotaru Maya
Csuka Imola
Gönczy Zsolt Tibor
Gyárfás Izabella 
Jáné Árpád
Józsa Imola
Koppándi Zoltán-Olivér
Kovács Szaniszló Gyöngyi-Katalin
Kozma Róbert
László Csilla
Lázár Levente
Mózes Márta
Orbán József Zsolt
Ötvös Enikõ
Ötvös Romulus
Portik Herbert Ruben
Simon Levente Attila
Szabó Tamás
Székely Árpád

XII. A (matematika-informatika)

Osztályfõnök: Bencze Mihály

Ambrus Ákos András
Ambrus Ildikó-Gyönyike
Barra Attila
Bartha Bíborka
Bálint Emõke
Bencze Nimród
Csáki Kinga
Dajka-Bedõ Lóránt
Deák Andrea
Derzsi Alpár
Fazakas Éva
Fehér Szilárd
Horváh Ilona
Istók Izabella
Jánó Zsolt

Kádár Ágnes
Kovács Gábor
László Kinga
Lõrentz Éva-Noémi
Ménessy Magor
Muerth Andrea
Orbán Levente
Páll Andrea
Sváb Stefan Róbert
Szász Gyöngyvér
Székely Sándor-Ákos
Török Tamás
Varga Pál
Vecsei Boglárka
Zsombori Konrád

XII. B (közgazdaságtan)

Osztályfõnök: Vandra Mária

Afetelor Ana-Maria
Antal Csaba-István
Balázs Brigitta
Barlan Ágnes-Réka
Bernád Boglárka
Bernáth Krisztián-Zsolt
Blénessy Izabella
Dénes Iosif
Fejér Ioan
Géczi Lenke
Gires Réka
Giró Réka
Gosuly Andreea
Gothárd Noémi
Hajdú Kinga
Hemper Beáta-Anita
Kinda Hajnalka
Molnár Mária-Magdolna
Oprea Zoltán-Attila
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Pavel Szabolcs-Viktor
Sándor Judith
Sándor Józsa Róbert
Szabó Melinda
Szõcs Levente

XII. C (biológia-kémia)

Osztályfõnök: Gyulai-Nagy Mária-Magdolna

Balázs Lóránd
Bálint Gabriela
Bârsan Brigitta
Bede Lenke Zsófia
Bodó Lóránd Gábor
Butum Anamaria
Csere Imola
Cserey István
Csürös Izabella
Géczi Andrea Tünde
Györfi Noémi
Koródi Borbála
László Gyöngyi
Pataki Erika Mária
Péter Mónika
Popa Ágnes Andreea
Sára Noémi
Soós László Levente
Szõcs Kinga Zsófia
Tódi Emese Erika
Varga László

XII. D (angol-magyar)

Osztályfõnök: Dobolyi Ildikó
ªerban Gabriela

Bölöni Suzana
Dinka András
Fagyas Ferenc
Farkas Zsolt
Fischer Emõke
Henning Lél-Attila
Imreh Enikõ-Eszter
Imreh Zsuzsa
Kilyén Emõke
Koréh Gyöngyi-Erika
Kovács Imola-Szidónia
Máthé Izabella
Muºat Susana
Muzsnai Noémi
Okos Izabella
Pajor Hajnalka
Pap Mária-Magdalena
Sipos Enikõ
Szabó Ildikó
Szonda Remus-Ciprian
Veres Tamás
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osztályok

Az iskola osztályközösségei
2005 / 2006
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I. A
Tanítónõ: Dénes Ida

Antónya Bence
Balázs Norbert Mihály
Balogh Hunor Benjámin
Boga Jutka Magda
Bota Eduárd
Bögözi Eszter
Daczó Melinda Emese
Dombi László Tihamér
Gönczöl Lóránd
Hammas Attila
Józsa Tímea
Latkay Mária Zenaida
Mihály Hunor Antal
Moigrãdan Norbert
Nagy Erika
Nagy Szidónia
Nagy Tímea Melinda
Nozse Izabella 
Pál Brigitta Noémi
Rab Ella Lidia
Székely-Buna Emília
Szilágyi Ferenc Ákos 
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II. A

Tanítónõ: Fodor Ilona

Benedek Zoltán
Budi Arcadio-Francesco
Dancs Róbert-Bertalan
Focºa Rareº
Gergely Norbert
Gungl János
Ispas Robert-Alex
Kovács János-Ödön
Kovács Róbert
Rabocskai Lóránd
Sánta Mihály Lucian
Simó-Vajda Rajmond
Török Izabella
Wang Dániel
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II. B
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II. B

Tanító: Fülöp Károly

Ambrus Mózes
Balogh-Lukas Attila
Bogdán Zoltán
Boldizsár Norbert-Benjamin
Bölöni Edda-Ozora
Bucur Tímea
Csáka Anita
Dumitru Toma
Fazakas Klára-Kinga
Géczi-Bandi Ákos
Gotsman Annabella
Imreh Csaba-Albert
Kecskés Anita
Kocs Brigitta
Kovács Yvonne
Kozma Iuliu Hunor
László Orsolya
Lázár Andrea
Longauer Szilárd
Nagy Mónika
Szabó Ákos
Szabó Eszter
Vágási Vivien
Varga Izabella
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III. A

Tanítónõ: Czupor Magdolna

Balogh-Lukas Bernadette
Bodor Gábor
Bogos István Zsolt
Dénes Bernadett Éva
Gothárd Karina
Jenei Imola
Kajcsa Szidónia Klementina
Kovács Ildikó
Mãrgãraº Sebastian Thomas
Mihály Dániel
Munteanu Iudit Mãdãlina
Nozse Judith
Sándor Endre Levente
Szász Linda Noémi
Ugron Lóránd
Zeimen Tamás
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III. B

Tanítónõ: Majláth Erzsébet

Bíró Norbert
Boga Tünde
Cozac Nicolae-Rãzvan
Farkas Tünde-Cecília
Házy Dorottya
Horváth Réka
Kassay Tímea
Kelemen Hanna
Lõrincz Szilárd 
Marosi Bíborka
Márton Noémi Alexandra
Mihály Csilla
Nagy Tímea
Pál-Jakab Ádám
Szabó Norbert
Veres Szidónia
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IV. A

Tanítónõ: Sógor Enikõ

Ambrus Mátyás 
Bartha Izabella
Bodor Margareta
Bogos András Levente
Dávid Izabella
Kovács Attila
Ladó Mária-Magdolna 
Lázár Csaba
Máthé Zsolt
Mihai David
Nagy Nándor
Rab Eszter-Renáta  
Szõke Balázs-Arnold
Ötvös Remus-Daniel
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IV. B

Tanítónõ: Szabó Mária

Ágoston Tünde
Both Olivér
Csáka Beáta
Dobra Róbert
Elekes Levente
Furus Rajmond-Csaba
Jordán Andrea-Tímea
Józsa Enikõ
Magdó Renáta
Molnár Roland
Péter Alpár
Rupi Róbert-Ervin
Simény Andrea
Vrencian Lehel
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V. A

Osztályfõnök: Ugron Judit

Balogh Lóránt
Beke Csilla Tímea
Drãguºanu Mihai
Elekes Andrea ªtefania
Fejér Izabella
Fóris Blanka
Gábos Izabella Mária
Koncz László
Koppándi Róbert
Latkay Roman
Márton Emil
Moraru Sebastian Mihai
Nagy Nóra
Rab Krista-Beatrix
Ráduly Izolda
Szász Hajnalka Tímea
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V. B

Osztályfõnök: Imreh Mária

Bandi Attila-Szilárd
Fóris Ágota
Fóris Kinga
Gödri József-Attila
Guczui Levente
Jánosi Tímea-Bernadete
Krajcár Kinga
Lázár Endre
Makk Barbara
Nagy Szilvia-Klára
Paniti Henrietta
Pataki Tibor
Szántó Raul
Szász Imola-Júlia
Szász Szidónia
Székely Orsolya
Tóth Edina
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VI. A

Osztályfõnök: Piroska Éva

Ambrus Melinda
Balázs Andrea
Bandi Andrea 
Bölöni Andrea
Chendrean Norbert-Nándor
Csüdör Izabella
Farkas Zita-Ágota
Gociman István
Könczei Árpád-László
Mihály Kinga
Muntean Rãzvan Robert
Nagy Kinga-Jolán
Popa ªtefan-Andrei
Stanciu Cristina
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VI. B

Osztályfõnök: Gál Katalin

Antal Szilárd
Daczó Levente
Elekes Zsolt
Ilonka Laura
Kassay Ágota
Kristó István
Kulcsár Erika
Kustán Norbert
Lajtai Norbert
Mihai Eszter
Molnár Norbert
Péter Zsolt
Sarany Enikõ-Andrea
Soós Vasile
Tudor Izabella
Türkösi Lóránd
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VII. A

Osztályfõnök: Ghiþã Ramona

Antal Enikõ
Bajkó Edith
Bencze Brigitta
Boga Berta
Dézsi Izabella
Fejér Kinga
Ferencz Hunor-Zoltán
Jáné Magda
Jánosi Róbert
Kádár Erzsébet-Rozália
Kálmán Zoltán
Kertész Tamás-Zoltán
Könczei Szabolcs Mátyás
Konnáth Ildikó
Kovács Adél
Lázár Zsolt
Molnos Róbert
Mureºan Maria
Nagy Róbert
Pál Ödön
Sándor Kincsõ-Gyöngyvér
Sárkány Bedõ Eszter
Stanciu Paula
Sütõ Ákos
Szász Róbert
Szász Tímea
Szentpáli András
Ugron Réka
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VII. B

Osztályfõnök: Gál Andrea

Balogh Zsolt
Bãsescu Noémi
Benedek Szidónia
Dobra Ervin
Enceanu Anita
Gazdag Attila
Gergely Kinga
Hollanda Tímea
István András
Kassay Géza
Király Tímea
Kiss Szabina
Krajczár Márk
László Júlia
Lázár Judith
Lázár Levente
Lorentz Botond
Mina Csanád
Moisã Orsolya
Molnár Lajos
Sándor Szende
Szabó Kinga
Szabó Norbert
Szász Tihamér
Szotyori Erika
Tóth Botond
Vizi Norbert
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VIII. A

Osztályfõnök: Tomos Izabella

Bács Hunor
Bálinh Tamás
Bencze Mikolt
Bölöni Kelemen Lóránd
Dobai Adél Imola
Hâj ªtefan Levente
Kozma Ferenc
László Zsuzsánna
Nagy Johanna
Puskás-Bajkó István Róbert
Sala Réka
Szász József
Szigyártó Orsolya
Tana Hunor
Velencei Tímea
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VIII. B

Osztályfõnök: Csüdör Melinda

Albert Thomas 
Antal András
Bálint Barna
Dénes Brigitta
Domokos Bertold
Kinda Ibolya
Kovács Tímea Bernice
Lajtai Róbert
Lakatos Zsuzsánna
Lengyel Hunor
Nagy Dávid István
Péter Orsolya
Szõcs Melinda
Tódor-Nits Tamara
Török Zsuzsánna 
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IX. A (matematika-informatika)

Osztályfõnök: Vandra Mária

Aczél Tímea
Bacsó Zsuzsanna
Bálint Levente
Benedek Botond
Bodor Mária
Bodosi Bálint-Alpár
Borbáth Áron
Borbáth Tamás
Csuka Róbert
Datcu Andrea-Amália
Dudás Kinga
Fazakas Zoltán
Fehér Csilla-Júlia
Grépály Anna-Mária
Illyés Hunor
Kádár Júlia
Kristóf Zsolt
László Csilla
Line Ibolya-Zelma
Nagy Róbert
Nagyi Csaba Szabolcs
Szász Zsigmond-Attila
Székely Tímea
Szörnyi-Chiº Izabella
Tamási Zoltán
Türkösi Tibor
Watzatka Tibor
Zsigmond Izabella  
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IX. B (közgazdaságtan)

Osztályfõnök: Gyulai-Nagy Mária

Antal Tamás
Ábri Csaba
Boér Róbert
Csabai Csilla
Csuka Imola
Dávid Csilla
Dimény Tünde
Gyárfás Izabella
György Erzsébet
Héjja Mátyás
Horváth Katalin
Huszár Tímea
Imreh Erika
Józsa Imola
Kajcsa Mihály
Kenyeres Tímea
Kinda Emese
Lázár Klára
Makai Péter
Murea Izabella
Sárközi Botond
Szabó Róbert
Szabó Szilárd
Szabó Tamás
Szõcs Attila
Szotyori Imola
Üszöges Olivér
Veres Zsófia



értesítő

1
1
6

IX
. C



osztályok

117

IX. C (biológia-kémia)

Osztáyfõnök: Bíró Margit

Antal Annamária
Antonya Zsolt
Budai Anna-Mária
Darikó Tünde
Fejér Dávid
Gyerõ Endre
Jijie Annamária 
Kádár Antal-Tibor
Király Kinga
Kisgyörgy Szabolcs
Márton Attila
Mátyus Imola
Mihály Ildikó
Miholcea Zsolt-Levente
Mózes Mártha
Muzsnai Attila
Nagy Róbert
Orbok György-Tamás
Pap Gabriela
Péter Dénes
Puskás Kinga Noémi
Simon Levente-Attila
Suciu Izabella
Szabó Ana Maria
Szentpáli Róbert
Tablan Alexandra
Tamás Erika
Vajda Enikõ
Veres Lóránda
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IX. D (magyar-angol)

Osztályfõnök: Kiss Edith

Antal Zsolt
Barta Szabolcs-László
Beke Tibor-Róbert
Kajcsa Henrietta
Karácsony Noémi
Keresztes Lóránd-Oliviu
Kónya Edith
Kovács-Szaniszló Gyöngyvér-Katalin
Lõrincz Zsolt Levente
Mártis Noémi
Matei Izabella
Moisa Iunia-Csilla
Péter Mihai
Pop Szidónia
Tomos-Ilkó Andor
Zsidó Mihály
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X. A (matematika-informatika)

Osztályfõnök: Bálint Ferenc

Beºchea George-Andrei
Dezsõ Szilárd
Fejér Anna-Mária 
Fûzi Kinga Beatrice
Ghioc Adél Noémi
Jani Tímea Tünde
László Annamária
Lõrincz Ágnes Anikó
Lõrincz Csilla
Lukács Ildikó
Klozer Lilla
Major László Alpár
Marosi Noémi
Márton Mónika
Mátis István
Ménesy Csengele
Pál-Szilágyi Zsuzsa
Péter Zsombor
Sára-Lukács Csilla
Sipos Tamás
Sütõ Attila
Szabó Orsolya Borbála
Szõke Szabolcs
Szász Júlia-Anna
Szõts Hunor
Tamás Csaba-Ottó
Tófalvi Mónika
Vas Eszter-Blanka
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X. B (közgazdaságtan)

Osztályfõnök: Farkas Irma

Aliz Gabriel
Bacsó Andrea-Hajnalka
Barabás Zsuzsanna
Bartha Ádám
Benedek Izabella Éva
Borcsa Izabella Renáta
Bordos Gábor
Dáni Edit
Erdõ Andrea 
Farkas Endre Attila
Fodor Noémi Andrea 
Gábor Dániel
Gíró-Csabai Katalin
Kerezsi László-Attila
Márton Róbert Lóránd
Máthé Péter
Muerth Mónika
Pattantyús Mátyás
Prodan Zoltán
Serény Lóránd
Sipos Elõd Lóránd
Szabó Lóránd Mihály
Szabó Zsuzsanna
Szakács Helén Lídia
Szász Levente 
Szûcs József
Tóth Noémi
Tóth Roland Mihály
Varga Gyõzõ 
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X. C (biológia-kémia)

Osztályfõnök: Bíró Zoltán

Bakó Tímea
Bartalis Imola
Bartos-Király Katalin
Blaj Cristina-Vasilica
Crãciun-Kodesch Alexandra
Dobai Szilárd
Gherasim Patricia Beatrice
Hönig Rozália
Incze Ágota
Józsa Júlia
Kajcsa Imola
Kónya Szilveszter
Lõrincz Erika
Lõrincz Jutka-Piroska
Márton Tünde
Miklós Tímea
Orbán Mihály
Páll Botond
Rápolti-Kicsid Éva
Simon Andrea-Tímea
Szécsi Kinga
Szén Hanna
Tóth Endre-Zalán
Tuzson Bernadett-Asztrid
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X. D (magyar-angol)

Osztáyfõnök: Demeter Melinda

Baczó Anikó
Balázs Levente
Balog Raul-Alexandru
Barcsa Ibolya-Klára
Benedek-Köteles Annamária
Csutak László-Levente
Damian Tímea
Dani Tamás
Demeter Zsolt
Dinu Antonia-Lorena
Farkas Zsombor
Farþade Csilla-Karolina
Finna Árpád
Gyurka Melinda
Kincses Zoltán
Krizbai Andrea-Tímea
Mihály Csilla
Ördög Noémi
Saszet Örs-Bálint
Torzsa Alexandru
Török Erzsébet
Vajna Ida-Tereza
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XI. A (matematika-informatika)

Osztályfõnök: Györke Emese

Adorjáni Roland
Barti István
Benedek Attila
Csíky József
Deák Csaba
Demeter Tímea
Domokos István
Fejér Enikõ
Fejér Noémi
Fóris Orsolya
Forró Csilla
Gál Ede
Korom Gábor
Kovács Hunor
Kovács Katalin
Magyar Júlia
Mátis Antal
Móczás Levente
Nagy Izabella
Német Zsuzsa
Oláh Kinga
Pénzes Levente
Petõ Emese
Rosinecz Edina
Sváb Zita
Szilágyi Róbert
Tóth Kinga Réka
Tóth Mónika
Vandra Ákos
Varga Róbert
Vass Dániel 
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XI. B (közgazdaságtan)

Osztályfõnök: Makk Margit

Antonescu Cristiana
Asztalos Edith
Barabás Hunor
Bartis Lóránd
Beke Zsófia
Bíró Sámuel
Bogdán Nándor
Chripkó Csilla
Curuþ Tímea
Dajka Enikõ
Dobai Kálmán
Dombi Ibolya Erzsébet
Ferenzi Alexandru Vlad
Gócza Andrea
Gócza István
Kenyeres Tünde
Kovács Lóránd
Lõrincz Hajnalka
Molnár Tímea Ildikó
Németh Tímea
Pavel Kinga Andrea
Sala Melinda
Szabó Ana Maria
Szabó Csilla
Tánczos Alice-Felicia
Tóth Alpár
Tök Csilla
Traxler Alain Iosif
Ungvári Noémi
Zsigmond Zsolt
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XI. C (biológia   - kémia)

Osztályfõnök: Jónás István

Asztalos Réka
Bodor Iosif-Attila
Bódi Blanka
Buda Viola
Dénes Júlia
Falka Mónika
Fejér László
Fejér Zoltán
Friedl Beatrix-Andrea
Igyártó Szilvia-Karolina
Józsi Zita
Molnár István
Nagy Katalin
Rácz Levente
Roºca Robert
Simon Tibor
Szabó Károly
Szász Levente
Székely Melinda
Taizs Ilona
Török Zita-Andrea
Vass Árpád-Béla
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XI. D (magyar-angol)

Osztályfõnök: Bokor Katalin

Berei Andreea
Ciortan Stefánia
Erdõ Blanka
Farþade Kinga-Krisztina
Gál Ödön
Gyárfás erzsébet
Gyöngyösi Imola
Incze Csongor
Józsa Melinda
Kovásznai Miklós
Lázár Éva-Mária
Libardi Karmela
Oprea Eszter-Noémi
Sipos Nándor
Sütõ Blanka
Szántó Róbert
Székely Zsolt-Sándor
Szép Edith
Szikszai Annamária 
Tankó Erika
Varga Zsuzsa
Vass Laura
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XII. A (matematika-informatika)

Osztályfõnök: Pásztori Klára

Antal Éva
Barlan Tünde Noémi
Benedek Kinga
Benedek Szidónia Ildikó
Bíró Noémi
Borzási Péter
Domokos Melinda
Fazakas István
Gocsman János Árpád
Gödri Zelike Ibolya  
Imre István
Incze Csilla
Korom Károly
Mezei Boglárka
Munteau Paul
Nagy Kinga
Papp Izabella
Pásztori Imre
Simény Lehel István
Sipos Márton Ákos
Sipos Réka
Szász Ágnes
Szász Kinga
Szígyártó Botond
Takó Hunor
Tompos Ágota
Varga Zorán
Vasile Ramona  
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XII. B (közgazdaságtan)

Osztályfõnök: Lengyel István

Bajzát Ágota
Bálint Imola-Orsolya
Csog Endre
Damaschin Vasile-Rãzvan
Gábos Tünde-Margit
Gíró Lóránd
Halmágyi Csilla-Katalin
Ilonka Melinda
Kiss Andrea-Anikó
Kolesa Katalin-Mária
Matei Laura
Mihály Zsolt
Orbán András
Ozsvát Mária-Mónika
Pilbáth Réka-Eszter
Popa Tímár-Alexandru
Sánta Krisztina
Simó Izabella-Izolda
Sipos Mariana
Szabó Levente
Szabó Réka
Tomos Csaba
Tudor Tiberiu-Adrian
Voicu Diana
Zavicsa Géza
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XII. C (biológia- kémia)

Osztályfõnök: Strigoi-Szabó Edith

Bartis Zoltán
Borca Attila
Czimbor Gyöngyi
Darócz Irén
Dogar Marika
Gociman Tímea-Adela
Gödri Alexandru
Islik András-Zsolt
Kapitány Judith
Soós Lujza-Amálka
Stroe Cristina
Vajda Judith-Ibolya
Varga László
Vass Katalin
Veres Loredana-Ibolya 
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XII. D (magyar-angol)

Osztályfõnök: Printz Ágnes

Antal Tímea Erzsébet
Bajzát Gábor
Balázs Imola
Bertalan Johanna
Bíró Attila
Blaga Károly
Bodó Lóránd Gábor
Bodosi Róbert 
Calinic Judit
Craiu Anna-Gabriella
Dreguº István-Szilárd
Dumitru Mihály-Szabolcs
Gyárfás Katalin
Gyõrfi Oszkár Csaba
Izsák Imre
Jakab-Péter Csilla
Kiss Tímea
Sándor Róbert
Sfetcu Andreea-Nicoleta
Szász Gergely-Attila 
Szitás Attila
Vízi Gabriella
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