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Ha tehát úgy hangozna a kérdés, hogy a megértésnek és a

türelmes határozottságnak hol vannak a határai, akkor azt

válaszolom, hogy nincsenek határai. Mindent meg kell értenem.

Csak nem mindent kell elfogadnom.

NÁDAS PÉTER
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Elõszó

Kívülálló számára banális vagy közömbös esemény lehet egy iskolai évkönyv 
megjelenése.  Számunkra azonban érték és sikerélmény. Rólunk szól, mi vagyunk
benne, az Áprily Lajos Fõgimnázium. Munkát kellett befektetni ahhoz, hogy meg-
jelenhessen.

Újabb évkönyvünk a 2006/2007-es és 2007/2008-as tanévek történéseirõl szól.
Kétévkönyv tehát, úgy tûnik, végül is ez a „mûfaj” bizonyul megfelelõnek,  a megje-
lentetés munkaigényességi és anyagi vonatkozásainak viszonylatában.

Amikor ez az évkönyv megjelenik, már jól benne járunk az új, 2008/2009-es isko-
lai évben.

Éppen egy olyan idõszakot élünk, amelyben az iskola mint olyan ismét a közérdek-
lõdés homlokterébe került. Egy új politikai ciklusnak nézünk elébe, az oktatás mint
„nemzeti prioritás” sûrûn szerepel a hatalom régi-új várományosainak programszö-
vegeiben.

Az iskolapolitika természetesen mindenkor politika-függõ. Egy jól megalapozott 
iskolapolitika esetén a netán jól mûködõ iskolai gyakorlat konzerválása lenne az el-
sõdleges elvárás, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a politikai mezõ változása lénye-
ges hangsúlyváltozásokat eredményezhet – elvileg bármely irányba – a tényleges is-
kolapolitikai gyakorlatban. Bízunk abban, hogy függetlenül a jelenben mûködõ gya-
korlattól vagy az esetleg küszöbön álló iskolapolitikai szemléletváltástól, az Áprily
Lajos Fõgimnáziumban a pozitív, eredményes, hagyományainkban mélyen gyökere-
zõ iskolai munka elvei és gyakorlata fog érvényesülni. Hogy a soron következõ év-
könyvek harmonikusan illeszkednek majd iskolai évkönyveink sorozatába, mert
ugyanarról a sikeres – bár tartalmában természetesen eltérõ – iskolai tevékenység-
rõl számolhatnak be.

Ebben az összefüggésben fontosnak tartjuk, hogy általában véve az iskola, de jelesül
az  Áprily Lajos Fõgimnázium – most is és az elkövetkezõkben is – meg tudja fogal-
mazni, illetve érvényesíteni tudja értékrendjét, elvárásait azok irányába, akiket tevé-
kenységével szolgálni hivatott.

PETKI PÁL

FÕGIMNÁZIUMI IGAZGATÓ
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Mi a non plus ultra?

Szimpatikus nyugalmazott tanárismerõsöm mesélte, hogy a kilencvenes évek köze-
pén, mikor elindult a nagy oktatásügyi demokrácia, s nyakra-fõre, jelentéktelennél je-
lentéktelenebb ügyekben kezdett véleményezéseket kérni a szakminisztérium, az
egyik hivatalos dokumentum végére odaírta: Aki ezt elolvassa, hívjon föl, kap tõlem
egy sört. A zárójelbe odaírt telefonszámon nyilván senki nem jelentkezett. A kényszer-
szülte protokollszövegekért nem szokás rajongani. 

S akkor jöhet a retorikai bravúr – igen, jól sejtették – azt fogom mondani, az Ápri-
ly Lajos Fõgimnázium Értesítõje nem kényszerbõl született és távolról sem protokoll-
szöveg. Könyvet kiadni manapság nem nehéz. X.Y. élete és munkássága, pár száz vé-
letlenszerûen, szubjektíven összeollózott szöveg – unalom mindhalálig, mert az élet
nem lányregény. Lehet így is csinálni, hasonló, tudományosnak becézett kiadványok
mindig léteztek.

Szeretnénk, ha látszana: mi másra törekszünk. Amióta ismét felelevenítettük az év-
könyvszerkesztés hagyományát, azon dolgozunk, hogy a végeredmény ne legyen ele-
ve emészthetetlen, mint a szocialista ananászkonzerv. Hogy ne a papírt újrahasznosí-
tó környezetvédõk kedvence legyen az Értesítõ. 2003-ban készült az elsõ, 2008-at
írunk most, a negyedik megjelenésének pillanatában. Nincs két egyforma kiadvá-
nyunk, mert nem a megrögzöttség a vezérelvünk. 

Az iskolai értesítõ nem a könyvkiadás non plus ultrája, de érdekes és szükséges kí-
sérlet önmagunk korrekt, hiteles és meggyõzõ kifejezésére. Nem PR-akciónak szán-
juk, nem imázskozmetikázásra használjuk, de fontos tudnunk, hányadán is állunk,
hol a helyünk a világban. A becsületesen elkészített értesítõ jó alkalom és jó eszköz a
mérlegelésre, mert tartalma az elmúlt két tanév valóságára épül. A kép – természete-
sen – nem teljes, mégis minden, ami fontos, hasznos, emlékezetes és minõségi volt
az elmúlt két tanévben, benne található.

Az iskolai értesítõ nem a könyvkiadás non plus ultrája, de ha néhány év múlva be-
lelapozunk, s megérezzük a levegõben a puskapor szagát, felismerjük életünk egy
szakaszának tárgyait, eseményeit, barátait, hangulatait (vagy mindezek ellenkezõjét),
elégedettek lehetünk vele. 

Én személy szerint akkor is, ha többen felhívnak, mint amennyi sört ki tudok fizet-
ni. De milyen telefonszámon? 

DÉNES JÓNÁS

SZERKESZTÕ
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Párhuzamos történetek

Milan Kundera közismert regénye óta tudjuk: az élet máshol van. Az ember 

legalábbis hajlamos így gondolni. Kitekintõnket mégsem a máshol utáni vágy

szülte, csupán a kíváncsiság. Megnéztük, melyek voltak szûkebb és tágabb 

világaink, a 2006/2007-es, illetve 2007/2008-as tanévvel egybeesõ fontosabb

tudományos, kulturális, társadalmi és sporteseményei. 

2006

� A béke Nobel-díjat Mohamed Junusz és Gramin Bank (Banglades) kapták a szegé-
nyek, különösen a nõk gazdasági és társadalmi lehetõségeinek bõvítéséért, az
úttörõ mikrohitelezési munkájukért.

� A fizikai Nobel-díjat John C. Mather (USA) és George F. Smoot (USA) kapta a koz-
mikus mikrohullámú háttérsugárzás feketetest-formájának és anizotrópiájá-
nak felfedezéséért.

� A közgazdasági Nobel-díjat Edmund S. Phelps-nek ítélték oda az intertemporális
helyettesítések makrogazdasági elemzéséért.

� Irodalmi Nobel-díjat Orhan Pamuk (Törökország) kapott, mert szülõvárosának
melankolikus lelkét keresve új jelképeket alkotott az egymással ütközõ és egy-
mással összefonódó kultúrákra.

� A kémiai Nobel-díjat Roger D. Kornberg (USA) vehette át az eukarióta transzkrip-
ció molekuláris alapjainak vizsgálatáért.

� Az orvosi-fiziológiai Nobel-díjat Andrew Z. Fire (USA) és Craig C. Mello (USA) nyerték
el az RNS-interferencia és a génkifejezõdés gátlása terén elért teljesítményükkel.

� Az anyaországban Bartók-emlékévet tartottak a világhírû zeneszerzõ születésének
125. évfordulója alkalmából.

� Ady Endre Új versek címû kötete megjelenésének, a magyar költészet századeleji
„forradalmának” 100. évfordulóját ünnepelték 2006-ban.

� 100 évvel ezelõtt jelent meg a Nagy Könyv, A Pál utcai fiúk.
� 2006-ban volt Wolfgang Amadeus Mozart születésének 250. évfordulója. Ausztria

hivatalosan is Mozart-évvé nyilvánította 2006-ot, Salzburgban és Bécsben kiemelt,
ünnepi rendezvények zajlottak.

� Szeptember 17-én tiltakozások kezdõdtek Magyarországon Gyurcsány Ferenc nap-
világra került õszödi hazugságbeszéde miatt. A tiltakozások szeptember 18-án éj-
szaka a Magyar Televízió székházának ostromával folytatódtak.

� Október 9-én Észak-Korea bejelentette, hogy elvégezte az elsõ kísérleti atombom-
ba-robbantást, a kísérlet miatt az ENSZ szankciókkal sújtotta az országot.

� Az 1956-os kommunistaellenes forradalom 50. évfordulóját ünnepelték, a tün-
tetések és zavargások folytatódtak, a rendõri beavatkozások pedig szakszerûtlen
brutalitásba torkolltak.

� December 30-án kötél általi halállal kivégezték Szaddam Husszein iraki diktátort.
� Németországban rendezték a 2006. évi labdarúgó világbajnokságot, amelyet az

olasz válogatott nyert meg.
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2007

� A béke Nobel-díjat Al Gore (USA) és az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Tes-
tülete (IPCC) kapta a globális felmelegedéssel kapcsolatos társadalmi tevé-
kenységéért.

� A fizikai Nobel-díjat Albert Fert (Franciaország) és Peter Grünberg (Németország)
kapta az óriás mágneses ellenállás (GMR) felfedezéséért.

� A közgazdasági Nobel-díjat Leonid Hurwicz (USA), Eric Maskin (USA) és Roger
Myerson (USA) nyerte el .

� Irodalmi Nobel-díjat Doris Lessing (Nagy-Britannia) kapott az emberiséget a pri-
mitívebb életformához visszakényszerítõ globális katasztrófa látomásáért.

� A kémiai Nobel-díjat Gerhard Ertl (Németország) vehette át a szilárd felületeken
végbemenõ kémiai folyamatok tanulmányozásáért.

� Az orvosi-fiziológiai Nobel-díjat Mario Capecchi (USA), Sir Martin Evans (Nagy-Bri-
tannia), Oliver Smithies (Nagy-Britannia) vehette át az egerek embrionális õssejt-
jein végzett specifikus génmoduláció megalapozásáért.

� 125 éve (1882. december 16-án) született és 40 éve (március 6-án) halt meg Ko-
dály Zoltán.

� 2007-ben Nagyszeben volt Európa Kulturális Fõvárosa.
� 2007 az Európai Bizottság kezdeményezésére az esélyegyenlõség éve volt 

Európában.
� Január 1-jén Románia és Bulgária csatlakozott az Európai Unióhoz.
� Március 16-án az ESA bejelentette, hogy a Mars Express mérései alapján a Mars dé-

li pólusán található vízjég 4 km vastagságú.
� Április 2-án Walesben életbe lépett a nyilvános helyen való dohányzás tilalma.
� Április 3-án – egy kísérlet során – a TGV szuperexpressz Párizs és Strassbourg kö-

zött 574,8 km/h-s rekordsebességre gyorsult.
� Charles Simonyi magyar származású amerikai milliárdos április 9-én  megkezdte

ûrrepülését, ezzel õ lett az emberiség történelmének elsõ ûrturistája.
� Augusztus 1-jén a 98 ország részvételével lezajlott Nemzetközi Matematika Olim-

pia éremtáblázatán Románia a 11. helyet foglalta el egy arannyal, négy ezüsttel és
egy bronzzal.

� Szeptember 3-án megkezdõdtek a Panama-csatorna kiszélesítésének, a hozzá tar-
tozó új zsiliprendszer építésének munkálatai. Az 5,2 milliárd dollárosra tervezett
beruházás célja, hogy 2014-re a legnagyobb tankerek számára is átjárható legyen
a csatorna.

� Szeptember 6-án meghalt Luciano Pavarotti világhírû operaénekes.
� Október 10-én, a rejtvény-világbajnokság 15 éves történetében elõször nyerte el

magyar versenyzõ az elsõ helyet (Rio de Janeiróban), Madarassy Pál közgazdász
személyében.

� December 21-én a schengeni övezet a következõ államokkal bõvült: Csehország,
Észtország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Lettország, Litvánia Magyarország
és Málta.
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2008

� A béke Nobel-díjat Martti Ahtisaari (Finnország) vehette át a nemzetközi konflik-
tusok megoldásáért több kontinensen és több mint három évtizeden át tett fon-
tos erõfeszítéseiért.

� A fizikai Nobel-díjat Nambu Joicsiro (Japán), Kobajasi Makoto (Japán) és Maszkava
Tosihide (Japán) kapta a részecskefizika kvarkmodelljének kidolgozásában ját-
szott alapvetõ szerepéért.

� A közgazdasági Nobel-díjat Paul Krugmannak (USA) ítélték oda új kereskedelmi el-
méletéért (New Trade Theory).

� Irodalmi Nobel-díjat Jean Marie Gustave Le Clézió (Franciaország), az új kiinduló-
pontok, a költõi kaland és az érzéki eksztázis írója, a civilizáció alatti és afe-
lett álló emberiesség kutatója kapott.

� A kémiai Nobel-díjat Simomura Oszamu (Japán), Martin Chalfie és Roger Y. Tsien
(USA) vehette át a zöld fluoreszcens protein (GFP) felfedezéséért.

� Az orvosi-fiziológiai Nobel-díjat Harald zur Hausen (Németország), Francoise
Barré-Sinoussi, Luc Montagnier (Franciaország) kapta a humán papillóma vírus
(HPV) méhnyakrákot okozó hatásának feltárásáért, illetve az AIDS-et okozó
HIV-vírus felfedezéséért.

� 2008 Magyarországon a Biblia éve és a reneszánsz éve (az utóbbi Mátyás király
trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából, a kultúra napjától, január 22-étõl
2009. január 22-ig). 2008 októberében vette kezdetét a Kazinczy-év.

� Az ENSZ 2008-at a burgonya és a higiénia évének, valamint a nyelvek nemzetközi
évének választotta. Ez az év továbbá a békák éve és a korallok nemzetközi éve is.
Az Európai Unió a kultúrák közötti párbeszéd évének nyilvánította 2008-at.

� Idén 100 éves a Nyugat címû irodalmi folyóirat (bár az elsõ szám valójában nem
januárban, hanem még 1907 karácsonyán megjelent).

� Február 17-én a pristinai parlament rendkívüli ülésén közfelkiáltással kinyilvánít-
ja Koszovó függetlenségét Szerbiától. Fatmir Sejdiu elnök, Hashim Thaçi miniszter-
elnök és Jakup Krasniqi házelnök aláírja a független és demokratikus állam meg-
alakulásáról szóló nyilatkozatot.

� Május 26-án a Phoenix ûrszonda a Marson landolt, román idõ szerint hajnali 2 óra
54-kor.

� Június 7-29.: labdarúgó-Európa-bajnokság Ausztria és Svájc szervezésében.
� Július 1-jén átadták a világ leghosszabb kábelhídját Kínában (32 és fél km), amely

a Jangce fölött köti össze Sanghajt Nantong városával.
� Hollandiában hivatalosan is tilos dohányozni az éttermekben és vendéglõkben jú-

lius 1-jétõl.
� Július 26. és augusztus 2. között zajlott Szombathelyen az ifjúsági eszperantó világ-

kongresszus.
� Augusztus 8. és 24. között rendezték meg a 2008. évi nyári olimpiai játékok Pe-

kingben, melyet a Kína Tibet-politikája miatti állandó tüntetések kísértek szer-
te a világban.
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Hárman ugyanarról

Mindennapjaink velejárója – az iskolai mindennapoké különösen – a felgyorsult
életritmus, a spontán megoldások és a rutin. Megállni, alaposan mérlegelni,
hosszútávra tervezni olykor egyenesen lehetetlen. Szándékaink szerint az 
Értesítõt korántsem a rutinos, félkész megoldások uralják, sõt, egy-egy évkönyv
megjelenése alkalmat szolgáltat a tágabb összefüggések felfedezésére.
A 2008 végén megjelenõ Értesítõben az iskola életének három közismert szemé-
lyisége, Farkas Anna megyei fõtanfelügyelõ-helyettes asszony, az Áprily Lajos 
Fõgimnázium matematikatanára, Gábor Imre szülõi bizottsági elnök, RMDSZ-es
városi tanácsos és Szász Júlia-Anna Mikó András-díjas, évfolyamelsõ végzõs diák
válaszolt az elmúlt két évre és a közeljövõre vonatkozó szabványkérdéseinkre.

– Ön szerint melyek a legfontosabb, az elmúlt két tanév ideje alatt bekövetkezett,
minõségi változást eredményezõ iskolai események?

– Farkas Anna: Rengeteg minden történt az elmúlt két évben, nehéz rangsorolni.
Kiemelten fontos eseménynek tûnik például, hogy az Áprily Lajos Fõgimnázium a
megye három legjobb iskolája közé került: kitüntette és pénzbeli juttatásban is része-
sítette az Oktatásügyi, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. A hangsúly nyilván nem a
pénzen, hanem a kitüntetés presztízsértékén van.

– Gábor Imre: A szülõi bizottság elnöki
tisztét töltöm be immár második éve, de
nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy egy-
ben politikus is vagyok. A két dolog akarva-
akaratlanul összefügg, ami legtöbbször
hasznos. A hivatalos együttmûködés kere-
tein túlmenõen az igazgató úrral és az al-
igazgató asszonnyal régi jó baráti viszony-
ban vagyunk, így aztán nyíltan, õszintén
meg tudunk beszélni egymással mindent.
Szükség van rá, mert a Városi Tanácsba fel-
tétlenül el kell juttatnunk azokat a problé-
mákat, kéréseket, amelyekkel az iskola
küszködik, illetve amelyeket megfogalmaz.

Az elmúlt idõszakban a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség és a Nemzeti Liberális Párt közös kormánya tett egy kí-
sérletet az iskolák deszcentralizációjára, ami azt jelenti, hogy bizonyos feladatkörök
kikerülnek a minisztérium hatáskörébõl és áttevõdnek a Városi Tanácséba. Ha
pénzben és megvalósítható tervekben gondolkodunk, örülnünk kell a változásnak.
Havonta kétszer-háromszor konzultálok az iskola vezetõségével, nyilván nem oldunk
meg mindent, de legalább közelebb jutunk a döntések forrásához.
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A tavaszi helyhatósági választásokon bekerült a Városi Tanácsba a megyei fõtan-
felügyelõ-helyettes asszony, aki az iskola – és általában véve az oktatás – ügyét szak-
mailag, erkölcsileg és anyagilag is támogatni tudja. Sõt, azáltal, hogy városi tanácsos
lett, a súlya is lényegesen nagyobb a tanfelügyelõségen belül, jobban odafigyelnek ar-
ra, amit mond. Az iskola, tanfelügyelõség és Városi Tanács közti hármas kapcsolat
erõsödött. Végre elkezdõdhetett a B épület felújítása, a tornaterem rendbetételénél
pedig szintén elkelt a politikai segítség. Hosszú évek próbálkozásai után idén meg-
épülhetett volna a bentlakás, de ez a téma már – sajnos – a második kérdés tárgyát
képezi. 

– Szász Júlia: Diákszemmel valószínûleg
más eseményeket érzékeltem fontosnak,
más dolgok hatottak rám, mint – mondjuk
– egy tanárra. Ha visszagondolok, minõségi
változást jelentett például a laboratóriumok
új felszerelése, hiszen ezáltal érthetõbbé
váltak a gyakorlatok. Ugyanakkor azt is
megfigyeltük osztálytársaimmal, hogy egyre
több tanár használ laptopot, projektort az
órákon, vagy hogy az osztálytermekbõl is el-
érhetõvé vált az internet. Mindezeket pozi-
tív változásnak értékelem. Megemlíthetném
a büfé megnyitását is, hiszen mindannyian
vártuk, hogy saját iskolai büfénk legyen, és
az teljesen jó, hogy lett is. Bár nem feltétle-
nül olyan  (árkínálat, árak szempontjából),
amilyent szerettünk volna.

– Ön szerint mi tekinthetõ sikertelenségnek az elmúlt két tanév történetében?

– Farkas Anna: Sikertelenségnek tartom, hogy a mai napig sem tudtuk kivitelezni
a bentlakásépítést. Megtorpant, megakadt, igaz, nem a mi hibánkból. A Polgármeste-
ri Hivatal olyan céggel szerzõdött, amely nem végezte rendesen a munkáját. Én ezt
komoly problémának tartom, de még nagyobb baj, hogy azt sem látom, egyáltalán si-
kerül-e kiviteleznünk jövõre.

Öröm az ürömben, hogy nem a tulajdonképpeni oktatással, diákokkal, tanárokkal
van gondunk, velük elégedettek lehetünk, személy szerint az is vagyok.

– Gábor Imre: A bentlakás építési munkálatai elindultak, majd rögtön le is álltak.
El merem mondani itt, az Értesítõben, hogy a pályáztatások politikai nyomás alatt
zajlanak: vannak cégek, melyeknek feltétlenül nyerniük kell, csakhogy a legtöbb nye-
rõ cég komolytalan. A bentlakás építését 18 milliárd lejért vállalta el az építõ, ezzel le-
gyõzte ugyan a konkurenciát, de utóbb kisütötte, ennyi pénzbõl – a megrendelt mi-
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nõségben – nem hozható tetõ alá az épület. Pimasz dolog egy licitet nyerõ társaság ré-
szérõl menet közben szabályokat változtatni. A füttyszó után játszani kell a meccset,
nem pedig új szabályokkal elõállni.

Sajnálatosnak tartom ugyanakkor, hogy a Románia uniós csatlakozása után hozzá-
férhetõvé vált európai pénzalapokat a mai napig sem sikerült megpályázni. Egyelõre
nem állt össze olyan pályázatíró tanár- vagy diákcsapat az ÁLF-ban, amely képesnek
mutatkozna a feladat végrehajtására.

– Szász Júlia: Elsõként a tornaterem esete jut eszembe, ami engem személyesen
nem érintett túlságosan, de több tizenkettedikes iskolatársam nem tudott kellõkép-
pen készülni a torna érettségire a terem hiánya miatt. Ezt leszámítva nem jut eszem-
be olyan ígéret, fogadalom a tanárok vagy az iskola részérõl, amely elõbb-utóbb nem
teljesült volna.

– Miben látja a közeljövõ leg-
nagyobb lehetõségeit az iskola
számára?

– Farkas Anna: Nem várunk
csodára, legnagyobb lehetõsé-
günk abban rejlik, hogy továbbra
is jól végezzük a dolgunkat a tan-
órákon és a tanórákon kívüli te-
vékenységek terén is. Ha a közel-
jövõben is minden gyermek
megtalálja az érdeklõdési köré-
nek megfelelõ és tehetségéhez
mért pluszt, felzárkózásunk a
legjobb iskolák közé nem lehet
kérdéses.

– Gábor Imre: Ha a november 30-i parlamenti választásokat követõen is folytatód-
hatnak bizonyos reformfolyamatok, például a már említett deszcentralizáció, továb-
bá, ha képesek leszünk az iskola, a megyei tanfelügyelõség és a városi tanács közti ha-
tékony együttmûködést fenntartani, komoly lehetõségek kínálkoznak majd az iskola
számára. Ezek egy része anyagi természetû lesz, más része pedig az intézményi auto-
nómiára vonatkozik majd: fokozottabban támogathatjuk az iskola önálló kezdemé-
nyezéseit, beleszólhatunk a tantestület összetételének szelekciós folyamatába stb.  

– Szász Júlia: Ha jól értelmezem a kérdést, akkor itt az ÁLF lehetõségeirõl van szó,
nem a diákok lehetõségeirõl. Vagyis, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket kihasznál-
va, iskolánk biztosíthatná a folytonosságát, a hírnevének fennmaradását, szélesebb
körû ismertségét. Úgy gondolom, a legnagyobb lehetõségek a tehetséges diákokban,
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illetve a lelkes, odaadó tanárokban rejlenek. A minél több országos és nemzetközi ver-
senyen való részvételben. Magam is sokszor tapasztaltam ilyen jellegû versenyeken,
hogy egyes iskolák, fõgimnáziumok diákjaira felnéztek, hiszen õk „bolyais”, „tamá-
sis” stb. diákok. Ugyanakkor, ha információim nem tévesek, folyamatban van az is-
kolához tartozó bentlakás építése, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy más városok diák-
jai az ÁLF-ot válasszák, s ezáltal az iskola hatásköre kiszélesedjen.

– Ön szerint milyen csapdahelyzeteket vagy nehézségeket tartogat a közeljövõ?

– Farkas Anna: Óriási hátrányunk a bentlakás hiánya, mert így a megye magyar
anyanyelvû diákjai elõbb-utóbb a környezõ megyék magyar tanintézményei fele ori-
entálódnak majd. Egy ilyen helyzet nemcsak a diáklétszámot, de a versenyszellemet,
végül pedig az oktatás minõségét is negatívan befolyásolná. Kialakulását – tehát –
mindenképp el kell kerülni.

– Gábor Imre: A jelenlegi gazdasági körülmények közepette a tanári pálya vonzere-
jét erõteljesen csökkenti, hogy a pedagógusok a leggyengébben fizetett állami alkal-
mazottak közé tartoznak. Emiatt az oktatás területén a nagy elhivatottságot érzõk mel-
lett fõleg azok dolgoznak, akiknek csak átmeneti megoldást jelent a tanítás. S akkor
még nem beszéltünk a gyermeklétszám állandó csökkenésérõl, az iskolai konkuren-
cia mérséklõdésérõl, az iskolai tananyagról és egy sor állandó problémáról. Ha mind-
ezt összeadjuk, megállapítható, katasztrofális következményekkel járhat hosszú távon
az iskolai oktatás minõségének romlása. A változtatás elkerülhetetlen.

– Szász Júlia: Ez olyan nehéz kérdés! Ha csak a közeljövõt veszem figyelembe, azt
hiszem, hogy mindenképpen el kellene kerülni a tanügyi sztrájkokat, amelyek akár
hetekig is elhúzódhatnak. Diákként én is kifogtam egy ilyen periódust és – bár jó volt
a vakáció – többet ártott , mint használt. Az oktatás minõségét rontotta a pár hét szü-
net, nagy volt a fejetlenség. Tudom, hogy sztrájkügyben valahol „magasabb” szinten
döntenek, de azért amennyire lehet, ki kellene maradni belõle. Ezen kívül sok olyan
ötletem lenne, amelynek a megvalósulása lendítene a diákéleten, ilyen a  sulirádió el-
indítása vagy egy biciklitároló létesítése.

DÉNES JÓNÁS
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A Római Katholikus Fõgimnáziumtól az

Áprily Lajos Fõgimnáziumig

Ünnepre készülünk... Megünnepeljük iskolánk, az egykori
Római Katolikus Fõgimnázium alapításának 170., a nagy
iskolaalapító, Felfalusi Kovács Antal halálának 150., isko-
lánk névadójának, Áprily Lajos születésének 120., halálá-
nak 40. évfordulóját. (...) A 170 év egy nép/népcsoport
életében, történetében kis idõ (...), viszont magába sûríti
történelmünk legmozgalmasabb, legizgalmasabb, de saj-
nos legfájdalmasabb korszakait is: 1848., 1867., 1919.,
1948., 1956., 1989. – írta az évforduló alkalmából ki-
adott emlékkönyv elõszavában az azóta tragikus körülmé-
nyek közt elhunyt Papp József, a Felfalusi Kovács Antal
Alapítvány elnöke, a rendezvénysorozat kezdeményezõje. 

Az Áprily Lajos Fõgimnázium tanári közösségének java része hónapokon át terve-
zett, munkálkodott, vitatkozott, újratervezett, éjszakába menõen munkálkodott, is-
mét újratervezett, ismét munkálkodott stb., hogy létrejöhessen az az eseménysorozat,
melyre végül 2007. május 31. és június 2. között került sor.

Bár a valóság ennél jóval összetettebb, az alábbi összeállításban a háromnapos ün-
nepség csupán két elemét – Petki Pál iskolaigazgató ünnepi beszédét és az ünnepi
rendezvények programját – emeltük ki.

HÖLGYEIM ÉS URAIM, TISZTELT ÜNNEPLÕ KÖZÖNSÉG!

Ez a jubileumi találkozó jó alkalom arra, hogy kellõ távolságból vehessük szemügy-
re az arra okot szolgáltató iskolatörténet fontos mozzanatait. Az iskolai tevékenység
normális, megszokott, mindennapi menetében rendszerint nem található meg a glo-
bális értékelõ reflexió, egyrészt az idõtávlat hiánya, másrészt a mindennapi munka-
végzés rutinja és monotóniája, harmadsorban pedig az ebbõl adódó kényelmi állapot
áttöréséhez szükséges erõfeszítés hiánya miatt. 

Az ünnep távolsága kettõs: idõbeli és pszichikai, hangulati távolság. Idõbeli, mert is-
kolatörténeti relevanciája nem heteknek vagy hónapoknak, hanem évtizedeknek, év-
századoknak van, legalább ekkora az az idõtartam, amelyet az ember arra érdemesít,
hogy „történelemnek” nevez és ünnepet ül megidézésére. Hangulati, mert az ünnep
hangulata alapvetõen különbözik a mindennapiság lelki diszpozícióitól, fokozott ér-
telmi és emotív, empatikus fogékonyságából adódóan különösképpen alkalmas arra,
hogy kellõ komolysággal és méltósággal viseltessünk aziránt, amit az ünneplésre a
mindennapiság megszokott lelkiállapotában méltónak ítéltünk. 
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Ami az idõbeli távolságot illeti, tisztában kell lennünk annak relativitásával. 170
évünkkel nem tartozunk szûkebb pátriánk legrégibb iskolái közé, több évszázados is-
koláink is vannak, aminek természetesen szívbõl örülünk. De ez a 170 esztendõ egy-
részt már történelmi távlatba helyezi az iskolaalapítás cselekedetét, másrészt ehhez
az iskolatörténethez kapcsol bennünket olyan bensõséges viszony, hogy hajlamosak
vagyunk azt megbocsátható szubjektivitással a többi fölé helyezni. Ez a mi iskolánk,
ez a mi 170 évünk. Ami viszont az ünnep által hordozott, az iskolai hétköznapok lé-
lektanához viszonyított pszichikai távolságot illeti, arra nem a relativitás jellemzõ, tel-
jes tisztelettel és megbecsüléssel állunk a 170 esztendõ elõtt.

A 2007-es esztendõ iskolatörténeti szempontból többjelentésû számunkra. Idén
170 éves az az iskolatörténet, amelyet a Római Katholikus Fõgimnázium, a 4-es
számú Magyar Vegyes Líceum, az Unirea Líceum, az Áprily Lajos Líceum, illetve
az Áprily Lajos Fõgimnázium „történelme” avat egységes iskolatörténeti folyamat-
tá. 150 év telt el az iskolalapító Felfalusi Kovács Antal apátplébános 1857-ben bekö-
vetkezett halálától. 120 éve született és 40 éve hunyt el Áprily Lajos költõ, akinek ne-
vét jelenleg iskolánk viseli. A következõkben egy rövid iskolatörténeti ismertetõ for-
májában szeretnék kitérni ezekre.

A Római Katholikus Fõgimnáziumot Felfalusi Kovács Antal apátplébános alapítot-
ta Brassóban, 1837-ben. Az iskola kezdetben latin tannyelven mûködött, de már az
alapítási évben latin, német, magyar és román nyelven vizsgázhattak a tanulók, akik-
tõl, a város hagyományainak megfelelõen, nem volt idegen a többnyelvûség kultúrá-
ja. 1856-ban az iskolát az 1848-as események politikai folyományaként, császári
rendeletre algimnáziummá fokozták le, és a latin nyelvû tanítás helyett a németet
tették kötelezõvé. A kiegyezés évétõl az iskola magyar tannyelven mûködött, és a fõ-
gimnáziumi státust is visszanyerte. 1948-ban az „új idõk” egyik hatalmi rendelete
megszüntette a Római Katholikus Fõgimnáziumot: az iskola neve 4-es számú Ma-
gyar Vegyes Líceum lett és elveszítette felekezeti jellegét. 1960-ban, újabb hatalmi
utasításra a román tannyelvû Unirea Líceum és a magyar tannyelvû 4-es számú
Magyar Vegyes Líceum a két iskola tanulói állományának összevonásával – a „test-
vériség” jegyében – vegyes tannyelvû lett. Ettõl kezdve egészen 1990-ig a hajdani
önálló magyar tannyelvû iskola a túlnyomórészt román tannyelvû intézmények, az
Unirea Líceum és a 6-os számú Általános Iskola tagozataiként élt tovább. 

Ilyen elõzmények után, 1990 õszén alakult meg az Áprily Lajos Líceum, az önálló
brassói magyar tannyelvû középiskola visszaállításának igényével. Ez az iskola 2004
szeptemberétõl, tanügyminiszteri minõsítés értelmében, az Áprily Lajos Fõgimnázi-
um nevet viseli. Iskolánk jelenlegi nevét, az Áprily Lajos nevet az indokolja, hogy a
névadásért felelõs testület megítélésében az európai hírû transzilvanista költõt és mû-
fordítót megilleti az a megtiszteltetés, hogy szülõvárosában iskolát nevezzenek el ró-
la. Remélhetõleg az iskola is felnõ ahhoz a ranghoz, hogy valóban megtisztelõ lehes-
sen a nagy költõ számára. 
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A fentieket figyelembe véve nyilvánvaló, hogy ma nem az Áprily Lajos Fõgimnázi-
um 170 éves. Ez a 170 éves iskolatörténet túlságosan összetett és sokfelõlrõl megha-
tározott volt ahhoz, hogy egy – pláne magyar tannyelvû – iskola töretlenül, egyetlen
névvel és egyetlen iskolai térben befuthatta volna azt. Az is nyilvánvaló viszont, hogy a
köztudatban, a brassói magyarság tudatában ma a mindenkori brassói magyar isko-
la 170 évét ünnepeljük. Teljes joggal gondolhatjuk így, hiszen a névbeli, szervezési,
társadalmi-politikai és egyéb különbségeken túlmenõen az elõd-iskolák és az Áprily
Lajos Fõgimnázium tevékenysége egységes iskolatörténeti folyamat részei. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elõd-iskolák teljesítményét és eredményeit is
a magunkénak könyvelhetjük el. Egységes ez az iskolatörténet abban, hogy intézmé-
nyei helyet és lehetõséget adtak közel két évszázadon keresztül a magyar anyanyelvû
oktatáshoz; hogy minden korban ellenálltak az ennek esélyeit gyengíteni és felszá-
molni igyekvõ törekvéseknek – az más kérdés, hogy milyen sikerrel, hiszen mindig
„kettõn áll a vásár”; hogy az anyanyelven megalapozott soknyelvûség kultúrájára és
az ebben mûködõ toleranciára nevelték a tanuló ifjúságot; hogy elültették a minden-
kori tanítványokban a gondolat végiggondolásának igényét és igényességét; hogy elül-
tették tanítványaikban a természet kultuszát, hogy „szabad kék idõkben” a hegy ván-
dorai lehessenek; hogy a mindenkori diák rögtönítélõ tudati mechanizmusaiban mû-
ködõ iskola-elutasítás gyerekes és nevetséges gesztussá halványuljon már a legfiata-
labb öregdiák emlékeiben is; hogy tömegek mozdulnak meg, valahányszor az iskola
veszélyben van vagy ünnepre készül. 

Abból a 170 évbõl, amelyrõl ma beszélünk, az Áprily Lajos Fõgimnázium ezidáig
17 évet mondhat magáénak. Történelemnek kevés, de ezzel kerekedik ki a 170 esz-



f ó k u s z b a n

17

É
R

T
E
S
Í
T
Õ

tendõ, amelyet már a szabályos, lehetõleg tökéletes formákhoz vonzódó ember törté-
nelemnek nevez és elgondolkodik rajta. Arról nem is beszélve, hogy ez az iskolatörté-
net, ez a 170 esztendõ immár végérvényesen az Áprily Lajos Fõgimnázium által, de
legalábbis rajta keresztül lehet 200 vagy akárhány esztendõs. Ilyen az idõ természete.
Eléfelé nyitott, visszafelé nem – csak szimbolikus értelemben –, az óhatatlanul nosz-
talgizáló, megszépítõ emlékezés számára. Íme 17 esztendõnk történelemkonstituáló
érvénye és méltósága!

Ebben a 17 évben már olyan hatótényezõk mûködnek, amelyek hangsúlyozottan a
ma és valószínûleg a holnap iskolájához tartoznak, és amelyek az Áprily Lajos Fõ-
gimnázium számára új realitásokat és új kihívásokat jelentenek, amelyekkel a mai
oktató-nevelõ gyakorlat szembesül. A tanulói mentalitás változása, az iskolai reform-
koncepció, a reformterv gyakorlatba ültetésének módja, üteme és jelenlegi stádiuma,
a tanárképzés problémái, a számítógépes társadalom és a sokcsatornás televízió ha-
tásainak az iskolára való lecsapódásai, az utcai nyilvánosság szubkultúráinak hatásai
– megannyi új realitás, amely az Áprily Lajos Fõgimnázium tevékenységének más
természetû közeget teremt az elõdiskolákéhoz viszonyítva. 

A mindenkori iskola elõtt álló problémák közül egyesek természetesen örök életû-
ek. Például a tanár-diák, iskola-tanuló viszonyban mindig is volt bizonyos természe-
tû és mértékû feszültség, az iskolai program követelményei mindig is meghaladták,
meg fogják haladni és meg kell haladniuk a tanulók teherbírásának kényelmi szint-
jét, a társadalom, az élet pedig kicsit mindig is másról szólt és másról fog szólni, mint
az iskola. 

De hát az iskolák számára nincsenek problémamentes idõszakok. Minden iskola,
bármely korban, szembesül a maga problémáival. És rendszerint képes is rá, hogy azo-
kat megoldja. Tevékenységének hatékonysága, teljesítményének mértéke egyebek mel-
lett annak függvénye, ahogyan azokat tudomásul veszi, kezeli és megoldásukat elõre-
mozdítja. Az egykori Római Katholikus Fõgimnázium, a 4-es számú Magyar Vegyes
Líceum és az Unirea Líceum nem kevesebb és nem kevésbé fajsúlyos problémával
szembesültek, és azokat, teljesítményeik alapján ítélve, becsülettel megoldották. 

Az Áprily Lajos Fõgimnázium a Római Katholikus Fõgimnázium, a 4-es számú
Magyar Vegyes Líceum és az Unirea Líceum magyar tagozatának utódja, de iure és
de facto. Az Áprily Lajos Fõgimnáziummal idén 170 éves lesz az önálló brassói ma-
gyar tannyelvû középiskola. Ezt az eseményt ünnepeljük ma. Szeretnénk, hogy ennek
az ünnepnek a hangulata, a tervezett rendezvények tartalma és lebonyolítása olyan le-
gyen, hogy mindenki igazolva érezhesse magában azt az indíttatást, amely az ünnep-
ségünkre való eljövetelét meghatározta. 

Elhangzott 2007. május 30-án a belvárosi római katolikus templomban, az
évforduló ünnepi megnyitóján.
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AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK PROGRAMJA

2007. május 31., csütörtök
10.00-11.00: Ünnepélyes megnyitó az iskola udvarán
11.00-11.15: Emléktábla-avatás a fõépület elõcsarnokában
11.30-12.30: Ökumenikus istentisztelet a belvárosi római katolikus templomban
12.45-13.00: Koszorúzás a belvárosi római katolikus templomban
15.30-17.00: Városnézés
18.30: Ünnepi elõadás a Drámai Színházban
Fellépnek: • az iskola kórusa; az elemi osztályok tánccsoportja • az iskola színjátszó cso-

portja, a Grimasz • hivatásos színészek az iskola egykori diákjai közül • Kovács Dalma éne-
kes, az iskola volt diákja • Márk Attila daltulajdonos, iskolánk volt diákja • az iskola klasz-
szikus hangszereken játszó diákjai; az iskola néptáncegyüttese, a Búzavirág.

Az elõadás szünetében a színház elõcsarnokában az iskola életérõl szóló információs
anyagokat tekinthette meg a közönség.

2007. június 1., péntek
10.00: Lapbemutató a Krónika és a Brassói Lapok szerkesztõinek részvételével. Iskola-

történeti szimpózium és könyvbemutató. Helyszín: a díszterem.
A szimpózium elõadói: • Papp József, a Felfalusi Kovács Alapítvány elnöke • Szirmai

Béla kanonok • Reiff István nyugalmazott tanár, az iskola egykori igazgatója • Sipos La-
jos nyugalmazott tanár.

Az évforduló alkalmából megjelent emlékkönyvet Dénes Jónás tanár, az In memoriam
dr. Fejér Pál címû kiadványt pedig Papp József, a Felfalusi Kovács Antal Alapítvány el-
nöke mutatta be.

11.30: Áprily-szimpózium a biológia szakteremben
Elõadók:• Jancsik Pál költõ (A magyar irodalom legszebb rövidversei) • Gál Andrea

tanár (Képzelt Erdély – hogyan épít fel Áprily egy szülõföldet?) • Bokor Katalin tanár
(Áprily Lajos ars poeticái) • Papp Attila Zsolt (Áprily, XXI. századi szemmel).

16.00: Az Áprily esszé- és versillusztráció-pályázat kiértékelése, a díjazottak bemutatko-
zása. Helyszín: a díszterem.

17.00: Az éremnek több oldala van – abszurd jelenet az iskola vitakörének elõadásá-
ban. Helyszín: a díszterem. 

18.00: Orbán János Dénesnek, az iskola volt diákjának költõi estje a biológia szakteremben

2007. június 2., szombat
9.00: Irodalmi csapatvetélkedõ középiskolásoknak. Helyszín: a díszterem
11.30: Áprily szavalóverseny VII-VIII. és IX-XI. osztályos diákoknak. Helyszín: a biológia

szakterem, illetve a díszterem
16.00: Az irodalmi csapatvetélkedõ és szavalóverseny kiértékelése, díjazás
17.00: A díjazott szavalók mûsora, Márk Attila koncertje Áprily megzenésített verseibõl.

A rendezvények ideje alatt a következõ, az iskola termeiben berendezett kiállításokat 
tekinthették meg az érdeklõdõk: iskolatörténeti kiállítás, képzõmûvészeti kiállítás, fény-
képkiállítás az iskola volt diákjainak munkáiból, kiállítás az iskola jelenlegi diákjainak al-
kotásaiból.
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Egy hiányzó hang

A nyárvégi kánikula utolsó hullámait éltük. Városi temetések mércéjével mérve so-
kan, az esemény tragikus súlyához képest talán kevesen kísérték el utolsó útjára Papp
Józsefet, a brassói magyar közösség, a történelmi egyházak és az Áprily Lajos Fõgim-
názium együttmûködését az elmúlt 15 évben legtudatosabban elõmozdító nyugalma-
zott tanárt, a Felfalusi Kovács Antal Alapítvány elnökét.

Halála váratlanul következett be, sem ügyes-bajos
feladatainak áttestálására, sem búcsúzkodásra nem
maradt idõ: augusztus 17-én lazán, nagypapásan
ingujjra vetkõzve, szimpatikus mosollyal az arcán
láttuk viszont a koporsójára helyezett színes fotón.
Valószínûleg kevesen ismerhették így. Legtöbben az
iskola folyosóin vagy titkárságán találkoztunk az idõ-
rõl idõre – kicsit görnyedt háttal, lehajtott fejjel –
megjelenõ, ráérõsen, halkan beszélõ öregúrral.
Rossz magaviseletû gyerek sûrûn beidézett hozzátar-
tozójának vélhették a diákok, azok is, akiknek ösz-
töndíját éppen az általa irányított alapítvány adta.

Bár mindenféle adminisztrációs kérdések tisztázása végett korábban is gyakran ta-
lálkoztunk, közelebbrõl csak a Fõgimnázium 170 éves évfordulója kapcsán ismertem
meg. Az általa kezdeményezett ünnepi kiadvány szerkesztésének ideje alatt napi kap-
csolatban voltunk. Tervei kivitelezésében hajthatatlan, de racionális érvekkel meg-
gyõzhetõ, munkabíró, higgadt, határozott embernek tartottam. Miközben a szervezés
õrült iramban, de kellemes hangulatban folyt – Petki Pál igazgatóval például naphosz-
szat képesek voltak ugratni egymást, legtöbbször ugyanazon, az unalomig szajkózott
forgatókönyv szerint –, az apró, jelentéktelennek tûnõ kis ravaszkodások, rosszindu-
latú feltételezések mindig kihozták a sodrából. 

Már jó ideje tudjuk, csak az emlékezés viszi elõre a hasonló személyes történeteket.
Az emlék pedig nem halhatatlan. Az idõk változnak, újabb események kerülnek elõ-
térbe majd. Mi marad akkor? Mindenkinek más, persze: más a családnak, más a ba-
rátoknak, más a tisztelõknek. Azt hiszem, a töredékek, a részletek, egy hanghordozás,
egy gesztus, egy tekintet lesznek életképesebbek a teljes, kiszínezett sztoriknál. 

Egyetlen szó van, melyrõl sejtem, hogy egész életemben Papp Józsefre fog emlékez-
tetni. Akik ismerték, tudják, gyakran használt szava, ha úgy tetszik, nyelvi tikkje volt
a „tulajdonképpen”. Enyhén viccesen, rövid „p” hanggal ejtve, így: „tulajdonképen”.

Ez a hiányzó hang juttatja majd eszembe Papp Józsefet, akinek hangja – talán pate-
tikus túlzás nélkül mondható – szintén hiányozni fog a brassói „civilkezdeményezõk”
táborából.

Halála után több mint egy évvel illik fejet hajtanunk elõtte.

DÉNES JÓNÁS
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...Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belõle több és most sem él, 
S mint fán se nõ egyforma két levél, 
A nagy idõn se lesz hozzá hasonló.”

Kosztolányi Dezsõ

Kedves Pista bácsi,

tudom, hogy most itt van, ezért, kérem szépen,
hallgassa végig ezt a levelet. Azt hiszem, nyugodt
szívvel mondhatom minden jelenlegi és hajdani
búzavirágos nevében, hogy: köszönöm.

Köszönöm a szeretetet, a lelkesedést, a kitartást és azt az elbûvölõ személyiséget,
amellyel az évek során száz meg száz táncoskedvû fiatalt vonzott a táncpróbákra. Kö-
szönjük a buzdítást, a tanácsokat, a tudást és az emlékeket, amelyeket megosztott ve-
lünk, na meg a sok dicséretet, melyet néha érdemtelenül is megkaptunk. 

Én soha nem táncost akartam nevelni tanítványaimból – mondta –, hanem
olyan embert, aki ellen tud majd állni minden keletrõl és nyugatról jövõ káros ha-
tásnak. Biztosíthatjuk, hogy ebben a lelkületben visszük majd tovább megkezdett
munkáját.

Amikor néhány osztálytársammal a kórházban látogattuk meg Pista bácsit, még
csak nem is mertem arra gondolni, hogy pár nappal késõbb már búcsúbeszédet kell
írnom. De egyszerûen képtelenségnek is tûnt erre gondolni, fõleg érezve azt a lelke-
sedést, azt az akaraterõt, amellyel bíztatott: ti csak táncoljatok, táncoljatok! Gondo-
latban majd én is ott lábatlankodok a színpadon, mellettetek...

Köszönöm, hogy betartotta ígéretét. Mi éreztük, hogy ott volt velünk. Azt mondták,
írjak búcsúbeszédet..., de nem szeretnék elbúcsúzni. Így inkább azzal fejezem be le-
velem, hogy ígéretet teszek a búzavirágosok nevében: nem adjuk fel, táncolunk, éne-
kelünk, nevetünk, magunkkal visszük és továbbadjuk mindazt, amit tanultunk. 

Remélem, ezentúl is velünk lesz a nevetésben, a próbákon, a kiszállásokon, és bár
látni már nem láthatjuk, érezni fogjuk jelenlétét, tudni fogjuk, hogy mindig ott lábat-
lankodik a színpadon, mellettünk és velünk.

Hálával és szeretettel, 
a Búzavirágosok nevében, 

ACZÉL TÍMEA
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Tanszéki beszámolók

Becsengetés, feleltetés, új lecke, gyakorlatok, fáradtság, unalom, kicsengetés,
szünet, majd: repeat. Sem a tanító/szaktanár, sem a diák élete nem ennyibõl áll.
Mert nincs az a tantárgy, amelynek világa belezsúfolható heti két-háromszornyi
ötven percbe, és mert a tanulás nem önmagáért és nem a másnapi tanóráért
van. Konkurencia, versenyek, szakkörök, túlórázás, önállóság, ez is a tantárgyak-
hoz tartozik. S bár a tudomány nem mindig szórakoztató (évkönyvünk legszára-
zabb szövegei is kétségkívül a tanszéki beszámolók), a teljesítmény az iskola lé-
tének alapfeltétele. Értesítõnk ezért publikálja elõkelõ helyen az egyes tanszékek 
tevékenységi és teljesítmény-beszámolóját.

AZ ELEMI OSZTÁLYOK BESZÁMOLÓJA
2006/2007-ES TANÉV

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

A Zrínyi Ilona matematika versenyen Szabó Norbert (IV. B) II. díjat nyert, Marosi
Bíborka (IV. B) pedig a negyedik helyen végzett.

A Kurutty általános mûveltségi vetélkedõn a Fõgimnázium diákjai a megye többi
magyar tannyelvû iskoláinak elemi osztályos tanulóival mérték össze tudásukat.

A IV. B osztály tanulói részt vettek a Kenguru matematika versenyen.

Petki Pál Milán (I. B) II. helyezést ért el, Szabó Stefánia (I. B) dicséretet kapott a me-
gyei mesemondó versenyen. A IV. B osztályos Szabó Norbert jelen volt a dévai orszá-
gos szakaszon is.

Az elemi osztályosoknak különbözõ kategóriákban megszervezett Tehetségkutató
versenyen az alábbi eredmények születtek: rajz kategóriában Rab Ella-Lídia (II.A) 
I. díjat, Marton Noémi (IV. B) I. díjat, Nagy Tímea (IV. B) II. díjat, Ugron Anna (I. B)
dicséretet, ének kategóriában Dihel Dalma Dzsenifer (I. B) I. díjat, Balogh Hunor-
Benjamin (II.A) I. díjat, Farkas Tünde (IV. B) I. díjat, Mihály Csilla (IV. B) II. díjat, fo-
galmazás kategóriában Marosi Bíborka (IV. B) I. díjat, Kelemen Hanna (IV. B) III. dí-
jat szerzett.

A IV. B osztályosok Sirülõ nevû néptánccsoportja az apácai tánctalálkozón, a 
Reménység Háza által szervezett Sokadalmon, a Brassói Napokon és az Áprily Na-
pokon is sikeresen fellépett.
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2007 januárjában az elemi osztályok közösen ünnepelték meg a Napsugár gyer-
meklap évfordulóját.

Februárban az I. A és I. B osztályok kisdiákjai meglátogatták Lay Ágota fonalgrafikai
kiállítását, március folyamán pedig Zorkóczy Zenóbia verses-zenés elõadást tekintet-
ték meg.

A felsorolt tevékenységeken kívül minden osztályközösség tanítójának jutott ideje ki-
rándulások, ünnepélyek (karácsony, farsang, anyák napja stb.), megemlékezések,
szervezésére.

2007/2008-AS TANÉV

Az elemi osztályok tanítói: Czupor Magdolna, Dénes Ida, Keresztes Zsófia, Majláth
Erzsébet, ªerban Ilona, Sógor Enikõ, Szabó Mária

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen a III-IV. osztályos tanulók vettek részt, közü-
lük a legjobb eredményt, a VI. helyezést Kozma Hunor (IV. B) érte el.

A Kurutty általános mûveltségi vetélkedõ mindkét helyi fordulóján jelen voltak az
elemi osztályok tanulói.

2008 márciusában, a Kenguru matematikaversenyen a IV. B osztályosok teljesítet-
tek dicséretesen: Kovács Yvonne elsõ helyen, Szabó Eszter a másodikon, Kozma Hu-
nor pedig a harmadikon végzett.

A megyei mesemondó versenyrõl Balogh Dávid-Sámuel (I. B) az elsõ helyezéssel,
Aranyi Tímea (I. B), Longauer Zsolt (II. B) és Ambrus Mózes (IV. B) a második helye-
zéssel tért haza, Kocs Brigitta (IV. B) pedig dicséretet hozott.

A hagyományos Tehetségkutató versenyen elért eredmények: ének kategória – Ba-
logh Dávid-Sámuel (I. B), Balogh Hunor-Benjámin (III. A), Baló-Szabó Norbert 
(III. A) I. hely, Dihel Dalma-Dzsenifer (II. B) dicséret; rajz kategória – Gönczöl Ló-
ránd (III.) I. hely, Kövér Richárda-Estera (II. A) és Daczó Melinda (III. A) dicséret;
versmondás kategória – Pásztor Karola (I. B) II. hely, Józsa Tímea (III. A) III. hely.

Az elemi osztályosoknak szervezett síversenyen is jó teljesítmények születtek. A fi-
úknál Kozma Zsolt (I. B) és Kozma Hunor (IV. B) I. helyen, Pál-Jakab Ádám (II. B) a
második helyen, Petki Pál-Milán (II. B) és Szabó Ákos (IV. B) a harmadik helyen vé-
geztek. A lányok közül Fülöp Edina (I. B) I. helyezést, Kovács Yvonne (IV. B) II. helye-
zést, Nagy Tímea pedig (II. B) IV. helyezést ért el.

Az iskolai asztalitenisz-bajnokságon Petki Pál-Milán (II. B) a II. lett.
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A II-IV. osztályosok tanulmányi kirándulását a 2007/2008-as tanévben a Vel Pitar
kenyérgyárba szervezték. Fontos szerepet jutott a tanítás folyamatában a Casa
Mureºenilor Múzeumnak is, ahová a II. B osztályosok többször is ellátogattak inte-
raktív tevékenységek kedvéért.

2008. március 8-án, a nõk napja alkalmából, a II. A és B osztályos kisdiákok a Bras-
sóhoz közel lévõ szentpéteri öregotthon hölgylakóit köszöntötték.

Az elemi osztályosok ebben a tanévben is folyamatosan részt vettek a Nestlé és
Carrefour által szervezett rajzversenyeken.

A harmadikosok Sirülõ néptánccsoportja felcsíki táncokat mutatott be Bodolán,
szatmári táncokkal szórakoztatta a Reménység Házabeli Sokadalom közönségét, de
fellépett az Áprily Napok keretében is.

A 2007/2008-as iskolai tisztasági verseny elemi osztályosok kategóriájában a III. A
osztály diadalmaskodott. A Napsugár gyermeklap önálló alkotások témakörében
szervezett versenyén Antonya Bence (III. A) II. díjat szerzett.

A kisdiákok a tanév folyamán rendszeresen jártak színházi, dalszínházi elõadások-
ra, valamint koncertekre, és nem maradtak el a szokványos osztálykirándulások vagy
a jeles alkalmak ünnepélyes rendezvényei sem.

AZ ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
2006/2007-ES ISKOLAI ÉV

A tanszék tanárai: Dobolyi Ildikó, Maczkós Tünde, Printz Ágnes, Rajcsek István,
Ugron Judit

Az angol nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán Vass Dániel (XII. A)
III. helyezést ért el, ugyanakkor – 8.50 feletti pontszámmal – dicséretben részesült
Ciortan Stefánia (XII. D), Vass Laura (XII. D) és Szilágyi Róbert (XII. A). A 2007-es
érettségi angol nyelv és irodalom vizsgájának eredményessége 100%-os volt, mind a
XII. A, mind pedig a XII. D osztály tanulói kiváló eredményeket értek el (a XII. A 22
vizsgázó diákjából 17-en 10-es osztályzatot kaptak).

A XII. A és D osztályok tanulóiból verbuvált alkalmi kórus a már hagyományossá vált
iskolai karácsonyi ünnepségen angol nyelvû karácsonyi dalokat adott elõ Rajcsek Ist-
ván gitárkíséretében.

A tanszék tanárai közül Printz Ágnes, Rajcsek István és Ugron Judit az iskola meglé-
võ partnerkapcsolatainak ápolásában, új partnerkapcsolatok létrehozásában, Dobolyi
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Ildikó pedig a GTP-tevékenységek irányításában jeleskedett. (lásd az Értesítõ Partner-
kapcsolatok fejezetét, illetve a Global Teenager Project címû írását.) 

2007/2008-AS TANÉV

2007. november 24-én Dobolyi Ildikó az ECL elnevezésû nyelvvizsga országos köz-
pontjának igazgatóit hívta meg az ÁLF-ba, hogy a nyelvvizsga összetételérõl és felhasz-
nálhatóságáról tájékoztassák az érdeklõdõ diákokat.

Az angol nyelv és irodalom tantárgyversenyen a 2007/2008-as iskolai évben is elõ-
kelõ eredményeket produkáltak az ÁLF diákjai. A megyei szakaszra Brassó megyében
összesen 300 tanuló jutott tovább, ez évfolyamonként közel 80 versenyzõt jelent. A ke-
mény konkurenciát felvonultató mezõnyben Karácsony Noémi (XI. D) III. helyen vég-
zett, Dimény Tünde (XI. B), Simon-Bogyó Szabolcs (IX. A) és Benedek Szidónia 
(IX. D) dicséretet kapott.

A XII. osztályos, végzõs diákok a 2008-as érettségi vizsgán is 100%-os eredményes-
séget produkáltak.

A 2007-es karácsonyi ünnepség alkalmából a IX. A és IX. D osztály tanulóiból ala-
kult alkalmi kórus, mely angol nyelvû dalaival szórakoztatta a közönséget. A kórus 
IX. A osztályos diákjai egyébként a megyei tanfelügyelõk épp aznap zajló rendezvényén
is felléptek, a Rajcsek István által koreografált elõadás nagy sikert aratott a tanácsko-
zó tanfelügyelõk körében.

A pécsi testvériskola brassói látogatásának megszervezésébe a tanszék valamennyi
tanára bekapcsolódott. Printz Ágnes segédletével elindult a nemzetközi partnerséget
is eredményezõ Comenius 1 nevû projekt. 

A GTP 2007/2008-as tevékenységét Dobolyi Ildikó és Maczkós Tünde irányította.

A FIZIKA TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Gál Katalin, Györke Emese, Miklós Margit, Szilágyi János

A fizika tantárgyverseny iskolai szakaszát 2007. január 27-én szervezték meg az
Áprily Lajos Fõgimnáziumban.

A 8-as Általános iskola, a 10-es Általános iskola, a 15-ös Általános iskola, az
Áprily Lajos Fõgimnázium és a Zajzoni Rab István Középiskola tanulói vettek részt,
2007. március 23-án, a Vermes Miklós-Heinrich László fizikaverseny I. fordulóján.
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A II. fordulóra Komán Zsombor (VII. osztály, 10-es Általános iskola) és Tamás Csa-
ba-Ottó (XI. A, ÁLF) jutottak tovább.

2007. május 5-én, Aradon rendezték a  Vermes Miklós-Heinrich László fizikaver-
seny I. fordulóját. 

A hagyományos mákói fizikaversenyen Szász Zsigmond (X. A), Mátis Antal (XII. A)
és Vandra Ákos (XII. A) I. díjat kaptak, Borbáth Áron (X. A), Korom Gábor (XII. A) és
Varga Róbert (XII. A) dicséretben részesültek.

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium és ÁLF közötti partnerkapcsolat eredmé-
nyeként a 2006/2007-es tanévben két brassói osztály is – a XII. A és a XI. A – meglá-
togatta a budapesti Csodák Palotáját, az ott megfigyelt kísérletek közül jó néhányat
bemutattak a 2007 májusában lezajlott Áprily Napokon.

2007/2008-AS TANÉV

A tanszék tanárai: Barabás Emike, Gál Katalin, Györke Emese, Miklós Margit,
Szilágyi János

A 2008. márciusában megszervezett Vermes Miklós-Heinrich László fizikaverseny
I. fordulóján ebben a tanévben is a 8-as Általános iskola, a 10-es Általános iskola,
a 15-ös Általános iskola, az Áprily Lajos Fõgimnázium és a Zajzoni Rab István Kö-
zépiskola tanulói vettek részt.

A kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem fizika szakos hallgatói és a fizika tan-
szék tanárai által megszervezett mákói fizikaversenyen, 2008. május 16-án és 17-én
a következõ eredmények születtek: I. díj – Borbáth Áron (XI. A), Borbáth Tamás 
(XI. A), Tódor-Nits Tamara (X. A); III. díj: Borbáth Tamás (XI. A), Gazdag Attila (IX. A)
és Tóth Endre (XII. C).

A középiskolai osztályok diákjai a 2008-as Áprily Napokon is fizikai kísérletekkel
szórakoztatták az érdeklõdõket.

A FÖLDRAJZ TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Biró Margit, Keresztes Ibolya

A kovásznai Kõrösi Csoma Sándor Napok tudományos ülésszakán Rosinecz Edina
(XII. A) A földrajzi környezet változásai szülõhelyemen, Muzsnai Attila (X. C) A he-
lyi környezet domborzatának, éghajlatának, hidrográfiájának és szennyezõdésé-
nek megismerése, tanulmányozása címû dolgozatáért részesült dicséretben.
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A 2006/2007-es tanév második félévében új tanulási módszerekrõl tartottak nyílt
leckét a XII. A osztályban. A nyílt leckén a brassói középiskolák földrajz szakos taná-
rai voltak jelen.

Az Áprily Napok alkalmából Földrajzi rekordok címmel IX-XI. osztályos tanulóknak
szervezett vetélkedõt a tanszék.

Vízaknát (Ocna Sibiului) és Szebent látogatta meg a nyári vakáció ideje alatt a X. C.
A négynapos sátoros kirándulás célja a földrajzi adottságok és a kulturális nevezetes-
ségek meglátogatása volt.

2007/2008-AS TANÉV

A földrajz tantárgyverseny helyi szakaszán XI. és XII. osztályos tanulók vettek részt.

Március 28-án Bíró Margit Négyfaluról írott I. fokozatú tudományos dolgozatát mu-
tatta be.

Május 9-én az Európa Nap rendezvénysorozatain a XI. A és XI. C osztályközösségei
voltak jelen.

Az Áprily Napok alkalmából Házasodj, Európa! mottóval parodizálta a házasságkö-
tés ceremóniáját Antal Annamária (XI. C), Csíki Szabolcs (X. A) és Vajda Enikõ (XI. C).

A tanév folyamán az Áprily Lajos Fõgimnázium osztályközösségei a tanszék kezdemé-
nyezésére több földrajzi témájú kiállítást is meglátogattak, ilyen volt az Alpok fotókiállítás
vagy a Kínai olimpiai játékok apropóján szervezett tárlat. A kezdõ osztályok várostúrán és
szabadtéri földrajz órákon ismerkedtek Brassó és környéke földrajzi adottságaival.

A nyári vakáció elejére újabb kirándulást idõzített a tanszék, a cél ezúttal a Duna
Sulina ága, Sulina város és a tengerpart volt. A kirándulás a X. C, a XI. C és a XII. B
osztályok részvételével zajlott. 

A KÉMIA TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

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

A VIII. osztályosok Országos kémia tantárgyversenyének gyakorlati próbáját (2007.
április 9-17.) az iskola kémialaboratóriumában tartották. Strigoi-Szabó Edith az
Andrei ªaguna Fõgimnáziumban zajló elméleti próbákon is jelen volt.
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Az iskola kémiatanárai végezték el – az Oktatásügyi Minisztérium felkérésére – a
magyar nyelvû kémia érettségitételek ellenõrzését.

Miklós Margit és Strigoi-Szabó Edith A kutatás, mint alternatív értékelési módszer
(Investigaþia ca metoda alternativã a evaluãrii) címmel tartott elõadást a városi
módszertani körön, 2006. december  15-én.

2007. március 16-án az ÁLF-ban tartották az Irinyi János és Heves György kémia-
versenyt, melyen a Brassó megyei magyar tannyelvû iskolák egy részének – a 8-as Ál-
talános iskola, a 10-es Általános iskola, a 15-ös Általános iskola, a Zajzoni Rab Ist-
ván Középiskola, az Áprily Lajos Fõgimnázium –  diákjai és tanárai voltak jelen.

Az Áprily Napok alkalmából középiskolás diákok tartottak tudományos elõadásokat. 

A kolozsvári székhelyû Erdélyi Mûszaki Tudományos Társasággal folytatott együtt-
mûködés keretében a tanszék tanárai terjesztették a FIRKA nevû tudományos folyó-
iratot, kémiaversenyeket szerveztek és szimpóziumokon vettek részt.

2007/2008-AS TANÉV

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

Az Oktatásügyi Minisztérium felkérésére a 2008-as érettségi tételek szervetlen ké-
mia fejezeteit Strigoi-Szabó Edith és Miklós Margit fordították magyarra.

2008. február 28-án az ÁLF-ban tartották az Irinyi János és Heves György kémia-
versenyt, melyen a Brassó megyei magyar tannyelvû iskolák egy részének  – a 8-as
Általános iskola, a 10-es Általános iskola, a 15-ös Általános iskola, a Zajzoni Rab
István Középiskola, az Áprily Lajos Fõgimnázium –  diákjai és tanárai voltak jelen.

Aczél Tímea (XI. A) és Farkas Zita-Ágota (VIII. A) továbbjutott az Irinyi János és He-
ves György kémiaverseny Segesváron megrendezett erdélyi szakaszára.

A kémia tanszék a 2007/2008-as tanévben is folytatta együttmûködését az Erdélyi
Mûszaki Tudományos Társasággal.

A KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Farkas Irma, Imreh Mária, Pásztori Anna-Mária

A technológia tantárgyverseny iskolai szakaszát december  folyamán tartották, a feb-
ruár 25. és március 5. között zajló megyei szakaszra Lázár Klára X. B osztályos tanu-
ló jutott tovább. Farkas Irma a megyei szakasz javítóbizottságának tagja volt.



28

t a n s z é k i  b e s z á m o l ó k
É
R

T
E
S
Í
T
Õ

Nagyszeben, a kultúra városa jeligével szervezett kirándulást a közgazdaságtan
szakosztályok tanulói számára Farkas Irma és Pásztori Anna-Mária. 2006. április 12-
én a négy középiskolai osztály (IX-XII. B) az Európai Kulturális Fõváros nevezetessé-
geit kereste fel, többek közt a híres Bruckenthal Múzeumot.

Farkas Irma és Pásztori Anna-Mária március 22. és 24. között az RMKT által köz-
gazdaságtan tanároknak szervezett továbbképzõn, április 13-án és 14-én pedig a
Sapientia-EMT csíkszeredai tagozatán Esettanulmányon alapuló tanítás címmel
megtartott felkészítõn vett részt.

A csíkszeredai Kájoni Napok (május 18-19.) vetélkedõsorozatán a közgazdasági
szakosztályok tanulói jó eredményeket értek el: a termékcsomagolás kategóriában
Gyárfás Izabella (X.B) II. díjat, a termékbemutató kategóriában Héjja Mátyás (X. B) 
I. díjat nyert, a könyvelési versenyen Lázár Klára (X. B), Tóth Noémi (XI. B) és Bordos
Gábor (XI. B) III. helyezést ért el.

2007/2008-AS TANÉV

A 2006/2007-es tanévben Farkas Irma és Pásztori Anna-Mária vezetésével gazdasá-
gi szakkör indult az ÁLF-ban. A heti rendszerességgel, szerdánként megtartott önkép-
zõkört a közgazdaságtan szakosztályok diákjai többek közt az Etika a gazdasági élet-
ben, Kommunikációs technikák a gazdasági szektorban témák köré építették.

Szociális programok támogatásáért, fiatalokat érintõ civil kezdeményezések iskolai
népszerûsítéséért Pásztori Anna-Mária lett az ÁLF ún. nagykövet tanára. Irányításával az
iskola IX. B osztályos diákjai két nagyobb lélegzetvételû projektnek lehettek résztvevõi.
A Tartós brassói fejlõdés, tiszta környezetben (Dezvoltare durabilã la Braºov într-un
mediu curat) elnevezésû  akciót az Energiamenedzsment és Környezetvédelem bras-
sói Hivatala (Agenþia pentru Managementul Energiei ºi Protecþia Mediului Braºov)
kezdeményezte, az Alkohol nem tesz naggyá (Alcoolul nu te face mare) kampányt pe-
dig a Oktatásügyi Minisztérium és a Román Sörgyártók Társasága indítványozta
(Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Asociaþia Berarii României).

A technológia tantárgyverseny megyei szakaszán Albert Thomas (X. B), Török Zsu-
zsanna, (X. B), Huszár Tímea (XI. B) és Lázár Klára (XI. B) versenyeztek, közülük
Lázár Klára ért el komolyabb eredményt, II. helyen végzett. 

2008. márciusában, a Sapientia-EMT csíkszeredai tagozatán, az Esettanulmányon
alapuló tanítás címû tanári felkészítõ egyenes folyományaként tartották meg az elsõ
Esettanulmányi versenyt, melyre Erdõ Andrea, Pattantyus Mátyás és Sipos Elõd XII.
B osztályos tanulók neveztek be. A középiskolások versenyével párhuzamosan újabb
továbbképzõt is szerveztek közgazdaságtan szakos tanárok számára, a tanszék taná-
rai közül Farkas Irma és Pásztori Anna-Mária voltak jelen a tanácskozáson.
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Március folyamán esettanulmányi versenyt az ÁLF-ban is szerveztek. A március 
27-i megmérettetés nyertese a Dénes Brigitta, Nagy Tímea és Szõcs Melinda alkotta 
X. B osztályos csapat lett.

Május 28-án fotóversennyel egybekötve szervezte meg a tanszék az I. Barcasági
gazdasági vetélkedõt, amelyen csíkszeredai, brassói és keresztvári diákok versenyez-
tek. A rendezvényt az RMKT kezdeményezte, a zsûrizést a kolozsvári meghívott taná-
rok és a résztvevõ tanárok egy része végezte. Iskolánkból díjat a IX. B, a X. B és a 
XI. B osztályok csapatai nyertek.  

A 2008-as Áprily Napok alkalmából a XI. B osztály három tanulója, Horváth 
Katalin, Huszár Tímea és Lázár Klára az Európa 2008 címmel rendezett gazdasági ve-
télkedõt.

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Bokor Katalin, Both Mária, Dénes Jónás, Gál Andrea, Fülöp
Károly, Kis Edith, Pásztori Klára

A Fõgimnázium fennállásának 170. évfordulóján, valamint Áprily Lajos költõ, es-
széíró, mûfordító, iskolánk névadója születésének 120., halálának 40. évfordulója al-
kalmából komplex és többirányú kulturális rendezvénysorozatot szerveztek a tanszék
tanárai. A programtervezetet és a pályázatot Bokor Katalin és Both Mária készítették.
Pályázatunkat és a rendezvény sikeres megszervezését a Communitas Alapítvány
2000 RON-nal támogatta. A kétnapos rendezvény során szakmai kerekasztalt, versil-
lusztráció-kiállítást, esszépályázatot, irodalmi csapatvetélkedõt és szavalóversenyt tar-
tottak a megye magyar anyanyelvû gimnáziumi és középiskolás diákjai számára. Az
esszépályázatra a pécsi Janus Pannonius Gimnázium diákjai is beneveztek. A ren-
dezvénysorozatot Márk Attila daltulajdonos koncertje zárta.

A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos döntõjén,
Nagyváradon Szász Júlia (XI. A ) a IV. helyezéssel járó dicséretet szerezte meg.

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntõjén, Sátor-
aljaújhelyen Szász Júlia a határon túli versenyzõk közül az elsõ helyen végzett és meg-
kapta a Kazinczy-emlékplakettet, valamint Sátoraljaújhely Önkormányzata és Pol-
gármesteri Hivatala különdíját is.

A Tudományos Diákköri Konferencia sepsiszentgyörgyi, regionális döntõjén Vass
Laura (XII. D) a Lírai táj-képek a hagyományos és modern haikuköltészetben címû
szakdolgozatáért a II. díjban részesült, Szász Júlia pedig a IV. helyezéssel járó dicsére-
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tet kapta a József Attila tárgyiassága szerelmi költészetében címû munkájáért. A Tu-
dományos Diákköri Konferencia Veszprémben megtartott országos szakaszán Vass
Laura a Pannon Egyetem különdíját tudhatta magáénak.

Az Irodalmi Kreativitás Verseny (IKV) megyei szakaszán a XI-XII. osztályok kategó-
riájában Szilágyi Róbert (XII. A) az I., Vass Laura a III. díjat nyerte el. A IX-X. osztályo-
sok korcsoportjában Datcu Andrea lett az elsõ díjas. A verseny országos döntõjén, Ma-
rosvásárhelyen Szilágyi Róbert a III. díjat szerezte meg. A helyi és a megyei szakasz fõ-
szervezõje Szász Júlia-Anna (XI. A) volt.

Zsûritagok: Gál Andrea, Dénes Jónás tanárok és Izsák Imre elsõ éves egyetemi hall-
gató, országos IKV-díjas.

Az Implom József helyesírási verseny megyei (regionális) döntõjén Szabó Zsuzsan-
na (XI. B) az elsõ, Dimény Tünde (X. B) a második és Dudás Kinga (X. A) a harma-
dik helyezést érte el. 

Az Aranka György nyelv-és beszédmûvelõ verseny országos szakaszán, Kolozs-
váron, Adorjáni Roland (Szép beszéd verseny), Datcu Andrea (Édes anyanyel-
vünk) és Soós Réka (Versben bujdosó) vett részt. Mindhárman a középmezõny-
ben teljesítettek.

A Kõrösi Csoma Sándor anyanyelvi verseny országos döntõjén Dimény Tünde (X.
B), Lakatos Zsuzsa (IX. A) és Soós Réka (IX. A ) részt vett a középiskolások csapatve-
télkedõjében, a IV. helyezéssel járó dicséretet kapta meg.

2007-2008-AS TANÉV

A tanszék tanárai:  Bokor Katalin, Both Mária, Dénes Jónás, Fülöp Károly, Gál
Andrea, Pásztori Klára, Pupp Réka

Versenyeken való részvétel:

2007. október 26-28.: 13. Alternatív magyar és világirodalmi verseny középisko-
lásoknak, szovátai Teleki Oktatási Központ; szervezõk: a csíkszeredai Nyelv- és Iro-
dalomtanítási Társulat (Bara Katalin és Csutak Judit magyartanárok, tankönyvszer-
zõk, Márton Áron Gimnázium) és az RMPSZ; közremûködtek: a kolozsvári BBTE Fi-
lológia Kara Magyar Irodalomtudományi Tanszékének tanárai (Berszán István tan-
székvezetõ, Szabó Levente és Balázs Imre József adjunktusok), valamint Molnár Gá-
bor Tamás egyetemi tanár (ELTE, Budapest).

Versenyzõk: Benedek Szidónia (IX. D), Aczél Tímea (XI. A), Datcu Andrea (XI. A),
Karácsony Noémi (XI. D), Szász Júlia Anna (XII. A)

Eredmények: Szász Júlia – III.díj (az õ versenykategóriájában I. és II. díjat nem osz-
tottak), Datcu Andrea – VI. helyezés; felkészítõ tanár: Bokor Katalin
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2007. október 26-28.: 14. Bartalis János vers- és prózamondó verseny Brassóban;
szervezõ: az Apáczai Csere János Közmûvelõdési Egyesület.

A versenyre Kónya Edit (XI. D) nevezett be, õ a gyõri Apáczai Csere János Tanító-
képzõ Fõiskola különdíját nyerte el. 

2007. november 8-11.: Kriza János balladamondó verseny középiskolások számá-
ra; szervezõ: az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) sepsiszentgyörgyi fiók-
szervezete. A Szûcs Mari címû magyarszováti ballada elõadásával részt vett és a kö-
zépmezõnyben teljesített Line Ibolya Zelma (XI. A). 

2007. november 26.: Móra Ferenc novellaelemzõ és fogalmazási verseny közép-
iskolásoknak, erdélyi (regionális) döntõ; szervezõk: a gyõri Móra Ferenc Általános és
Középiskola, társszervezõ a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola Irodalomtudo-
mányi Tanszéke.

Az elsõ fordulón részt vettek és Bodor Ádám Esõ címû novellájának elemzését elké-
szítették: Aczél Tímea (XI. A), Szabó Zsuzsánna (XII. A) és Török Zsuzsánna (X.B). 

2007. november 30. és december 2. között: Tudományos Diákköri Konferencia
(TUDEK) 6. országos rendezvénye, regionális döntõ Kolozsváron; szervezõ a Kutató
Diákok és Tanárok Országos Szövetsége (Budapest). Diákjaink az irodalom és a
néprajz, népi hagyományok mûvelése szekciókba neveztek be.

Irodalom szekció: Line Ibolya (XI. A) – Brassó magyar költõi a XX-XXI. században
(Áprily Lajos, Szemlér Ferenc, Apáthy Géza, Orbán János Dénes és Mikó András
költészetének vázlatos bemutatása); Székely Tímea (XI.A) – Utópisztikus történe-
tek az európai kultúrában (Aldous Huxley, George Orwell, Karinthy Frigyes regé-
nyei nyomán).

Néprajz szekció: Krizbai Andrea és Dinu Antonia (XII.D) – Tatrangi hagyományok,
népszokások múltja és jelene.

Eredmény: Székely Tímea IV. helyezést ért el és megkapta a Kutató Diákok Orszá-
gos Szövetségének különdíját.

2008. január 17.: Implom József helyesírási verseny körzeti szakasza. A versenyen
részt vettek a Fõgimnázium és a Zajzoni Rab István Líceum diákjai, összesen 21-en
(15-en az Áprilyból, 6-an a Zajzoniból). A 200 lehetséges pontszámból 172 ponttal a
legjobb eredményt Dimény Tünde (XI. B) érte el. 

Magas pontszámmal teljesített Bacsó Zsuzsánna (XI. A), Enceanu Anita (IX. A), La-
katos Zsuzsa (X. A) és Lukács Bettina (X. A).

Irodalmi események, rendezvények:

Író-olvasó találkozó és könyvbemutató Áprily Lajos születésének 120. évfordulója al-
kalmából, az Áprily-kultusz folytatása jegyében, 2007. november 14-én a Baiulescu-
ház padlástermében. Meghívott: Hantz Lám Irén kolozsvári nyugalmazott tanár, Az
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erdõn túl címû Áprily-versválogatás szerkesztõje. A beszélgetés moderátora Bálint Fe-
renc volt. Szavalatokkal közremûködtek a Grimasz színjátszói.

Dsida Jenõ jubileumi szavalóverseny V-VII. osztályoknak, a költõ születésének 100.
évfordulója alkalmából, 2007. december 8-án, a Fõgimnázium dísztermében. A ve-
télkedõre az iskola 27 diákja nevezett be két-két Dsida-költemény elõadásával. Díja-
zottak: Csáka Beáta (VI. B) és Markó Orsolya (V. B) – I. díj; Veres Szidónia (V. B) – 
III. díj; Pál-Jakab Ádám (V. B ) – eredetiség-különdíj; Jordán Andrea (VI. B), Kassay
Tímea (V. B), Nagy Tímea (V. B) és Szász Linda (V. A) – dicséretek. A díjazáshoz könyv-
adománnyal járult hozzá az iskola vezetõsége és a Brassó megyei RMPSZ. Dsida ver-
seibõl összeállított mûsort mutattak be a Fõgimnázium középiskolás szavalói: Aczél
Tímea, Szász Júlia, Szabó Norbert és Vass Eszter.

Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakasza,
Szatmáron (VII-XII. osztályoknak) és Déván (V-VI. osztályoknak) 2008 áprilisában:

Szász Júlia (XII. A) – III.díj, az országos RMDSZ különdíja, a Pro Europa Liga kü-
löndíja; Dimény Tünde (XI. B) – dicséret, a Pro Europa Liga különdíja; Lakatos Zsu-
zsa (X. A) – dicséret, a Pro Europa Liga különdíja; Csáka Beáta (VI. B) – II.díj, a
Brassói Lapok különdíja; Marosi Bíborka (V. B) – dicséret, a Brassói Lapok külön-
díja és II. díj a tantárgyverseny keretében megrendezett szavalóversenyen.

2008 októberében a tantárgyverseny díjazottjai és felkészítõ tanáraik (Bokor Katalin,
Fülöp Károly, Pásztori Klára és Pupp Réka) a Oktatásügyi Minisztérium kitüntetését
is megkapták.

A megyei szakaszon helyezést értek el: Ambrus Melinda, Farkas Zita-Ágota (VIII. A,
dicséret); Ugron Réka (IX. A – I. díj); Enceanu Anita (IX. A, II. díj), Király Tímea 
(IX. A, II.díj), Szotyori Erika (IX. A, dicséret), Benedek Szidónia (IX. D dicséret),
Datcu Andrea (XI. A, dicséret), Aczél Tímea (XI. A, dicséret), Karácsony Noémi (XI. D,
dicséret), Török Erzsébet (XII. D, dicséret)

Az Irodalmi Kreativitás Verseny (2008 márciusa) megyei szakaszának eredményei
a következõk voltak:

Lakatos Zsuzsánna (X. A) – I. díj
Enceanu Anita (IX. A) – II. díj
Király Tímea (IX. A) – III. díj
Szász Alíz Mária (IX. D) – dicséret
Kovács Tímea (X. A) – dicséret
Benedek Szidónia (X. D) – dicséret
Aczél Tímea (XI. A) – I. díj
Dimény Tünde (XI. B) – III.díj
Bodosi Bálint (XI.A) – dicséret
Karácsony Noémi (XI.D) – dicséret
Az IKV országos szakaszán, Szovátán Lakatos Zsuzsa III. helyezést érte el.
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Hermészkedõ – középiskolások mûértelmezõ vetélkedõje, 2008 március 7-9.
Az elsõ fordulóban pályamunkát készítettek: Lakatos Zsuzsa és Domokos Ilka (X. A)

Dsida Jenõ költészetérõl, valamint Karácsony Noémi (XI. D) Szilágyi Domokos költé-
szetérõl. A második fordulóra mindhárman továbbjutottak.

A második fordulóban Lakatos Zsuzsa I. díjat nyert, Domokos Ilka dicséretben ré-
szesült, Karácsony Noémi pedig a VII. helyezést érte el a XI-XII. osztályos versenyzõk
kategóriájában. Az országos versenyt a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Gimnázi-
um magyartanárai szervezték, Orbán Gyöngyi kolozsvári egyetemi tanár közremûkö-
désével.

Móra Ferenc novellaelemzõ és fogalmazási verseny, Kárpát-medencei döntõ,
2008 áprilisa. Az elsõ forduló után a döntõbe jutott: Aczél Tímea (XI. A), aki a ver-
senyzõk közül a legmagasabb pontszámot érte el, Szabó Zsuzsanna (XII. B) és Török
Zsuzsánna (X. B). A Kárpát-medencei döntõn Aczél Tímea a zsûri különdíját nyerte el
(A díjazott írás a Szó és játék fejezetben olvasható).

A Nyugat 100 éves évfordulója alkalmából szavalóversenyt szervezett a magyar tan-
szék 2008 júniusában, az Áprily Napok rendezvénysorozat keretében. A vetélkedõre
15 diák nevezett be egy-egy Ady-, Tóth Árpád-, Kosztolányi Dezsõ-, Juhász Gyula- és 
József Attila-verssel. 

Díjazottak: Aczél Tímea (XI. A) – I.díj; Gergely Kinga (IX. B) – II.díj; Király Tímea
(IX. A), Sándor Szende (IX. D) – III. díj; Lázár Judit (IX. B) – dicséret.

Az Áprily Napok gálamûsorán Line Ibolya (XI. A) egy magyarszováti balladát mon-
dott, Aczél Tímea (XI. A) pedig a Tavaszvárás és az Üzenet az olvasónak címû ver-
seket adta elõ, Juhász Gyulától, illetve Varró Dánieltõl.

Nyelvi vetélkedõk, versenyek

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (gimnáziumi osztályoknak) megyei sza-
kaszán Pál-Jakab Ádám (V. B) I. helyezést ért el.

Dimény Tünde a megyei forduló gyõzteseként jutott tovább az Implom József helyes-
írási verseny Kárpát-medencei döntõjébe, ahol a tíz erdélyi versenyzõ közül a 
IV. helyezést érte el.

Az Aranka György nyelv- és beszédmûvelõ verseny országos szakaszán, Kolozsvá-
ron, 2008 márciusában, a Versben bujdosó kategóriában Szász Júlia (XII. A) dicséret-
ben részesült, Datcu Andrea (XI. A) pedig a 10. helyezést érte el az Édes anyanyel-
vünk nyelvhasználati kategóriában.

Az aradi Csiky Gergely Gimnáziumban megszervezett Magyar Nyelv Napjai kere-
tében, 2008 áprilisában tematikus, irodalmi-mûvészettörténeti-történelmi vetélkedõt
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tartottak. A Dimény Tünde (XI. B), Király Tímea (IX. A) és Kassay Géza (IX. B) alkot-
ta csapat a VI. helyezést érte el.

A Kõrösi Csoma Sándor anyanyelvi verseny országos döntõjét 2008 májusában
szervezte meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) Kovásznán, a Kõrösi
Csoma Sándor Iskolaközpontban. A középiskolások csapatvetélkedõjén Lakatos Zsu-
zsa (X. A), Dimény Tünde (XI. B) és Szõcs Melinda (X. B) az I. díjat szerezte meg.

A középiskolások filozófiai esszépályázatát hirdette meg a kolozsvári Bolyai Társa-
ság és a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Filozófia és Társadalomtudományok
Tanszéke. A szakmai bizottság Szász Júliának (XII. A) ítélte oda a III. díjat. (A díjazott
írás a Szó és játék fejezetben olvasható.)

A MATEMATIKA TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Bãdãu Tünde, Bencze Mihály, Farkas Anna-Lili, Fülöp Edit,
Tomos Izabella, Vandra Mária

2006 november 18-án az Áprily Lajos Fõgimnázium adott otthont a XXVII-ik Ma-
tematika Körversenynek. A szakmailag Bãdãu Tünde, Fülöp Edit, Tomos Izabella és
Vandra Mária által irányított verseny lebonyolításában a Fõgimnázium más szakos ta-
nárai is segítséget nyújtottak. Díjat a következõ áprilys diákok nyertek:

Borbáth Tamás (X. A) – II.díj
Székely Tímea (X. A) – II. díj
Farkas Zita-Ágota (VIII. A) – III. díj
Molnár Roland (V. B) – dicséret
Szotyori Erika (VIII. B) – dicséret
Szász Zsigmond (X. A) – dicséret
Tamás Csaba-Ottó (XI. A) – dicséret
Fóris Orsolya (XII. A) – dicséret

2007. február 21-én zajlott a Gordiusz Matematika Tesztverseny középiskolás me-
gyei döntõje, ahonnan Borbáth Tamás (X. A) jutott a kecskeméti kárpát-medencei
döntõbe. Borbáth Tamást Tomos Izabella tanárnõ kísérte el Kecskemétre.

2007. február 23-án, a Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny megyei szakaszán is-
kolánk gimnáziumi diákjai a következõ helyezéseket érték el: 

Szász Hajnalka (VI. A) – V. hely
Farkas Zita-Ágota (VII. A) – III. hely
Daczó Levente (VII. B) – IV. hely
István András (VIII.) – III. hely.
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2007. február 23. és 25. között iskolánk középiskolás diákjainak szûk körû csapata
részt vett a Gróf Mikó Matematika Konferencián, Sepsiszentgyörgyön.

2007. március 3-án Bencze Mihály irányításával megalakult a matematika tehetség-
gondozó szakkör, melynek heti rendszerességgel folyó tevékenységei felváltva szóltak
V-VIII. osztályos, illetve középiskolás diákoknak: egyik héten elõbbieknek, másodikon
pedig utóbbiaknak.

2007. március 14. és 18. között Bencze Mihály és Vandra Mária a szegedi Nemzet-
közi Magyar Matematikaverseny döntõjére kísérték el Szász Zsigmond X. A osztá-
lyos tanulót. Bencze Mihály a szervezõbizottság tagja is volt egyben.

2007. február 23-án, a Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny megyei szakaszán is-
kolánk gimnáziumi diákjai a következõ helyezéseket érték el: 

Szász Hajnalka (VI. A) – V. hely
Farkas Zita-Ágota (VII. A) – III. hely
Daczó Levente (VII. B) – IV. hely
István András (VIII.) – III. hely.

2007. május 5-én, a XXVIII-ik Matematikai Körverseny kézdivásárhelyi fodulóján
Antal Enikõ (VIII. A) II. helyezést ért el.

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK

2007-2008-AS TANÉV

A tanszék tanárai: Gyulai-Nagy Mária, Lukács Andrea, Maczkós Tünde

A német nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán Borbáth Tamás (XI.
A) III. helyezést ért el.

Az Áprily Napok alkalmából megrendezett angol-német nyelvi vetélkedõn a külön-
bözõ évfolyamok német nyelvcsoportjai jó teljesítményt nyújtottak.

A 2008-as Áprily Napokon a XI. B osztály bemutatta a német nyelvcsoportok önál-
ló honlapját.

A tanév második félévében a X. A és a XI. D osztályok 3-3 tanulója rendszeres részt-
vevõje volt a brassói Német Kulturális Központ tevékenységeinek: Malte Schiller né-
metországi egyetemi hallgató vezetésével amatõr színházi produkciót készítettek elõ,
melyet a város néhány középiskolájában szeptember végén mutattak be.

A XI. és XII. osztályos tanulók Az idegen nyelvek ismeretének fontossága Európá-
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ban címmel publikáltak írásokat az iskola német nyelvet tanulmányozó csoportjai-
nak önálló honlapján.

A ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Ádám Edit, Boér Ildikó, Dénes Jónás, Ghiþã Ramona, Mamina
Florina, Potyó Mária, ªerban Gabriela

A román nyelv és irodalom tantárgyverseny iskolai és városi szakaszán jó eredmé-
nyeket ért el Rab Eszter-Renáta (V. A), Csáka Beáta (V. B), Slaminek Róbert 
(V. B), Jordán Andrea (V. B), Szász Hajnal (VI. A), Farkas Zita-Ágota (VII. A), Antal Eni-
kõ (VIII. A), Molnos Róbert (VIII. A), Bajkó Edith (VIII. A), Enceanu Anita (VIII. B),
Király Tímea (VIII. B), Dudás Kinga (X. A), Márton Mónika (XI. A), Ménessy Csengele
(XI. A), Fóris Orsolya (XII. A) és Pénzes Levente (XII. A).

A tantárgyverseny megyei szakaszán Dudás Kinga (X. A) III. helyezést ért el.

Az Áprily Lajos Fõgimnázium fennállásának 170. évfordulója alkalmából szerve-
zett ünnepségeken mutatták be a Florina Mamina által szerkesztett Áprily Express
címû, román nyelvû folyóiratot, mely az iskola diákjainak önálló alkotásaiba nyújt
betekintést.

2007/2008-AS TANÉV

A tanszék tanárai: Ádám Edit, Boér Ildikó, Dénes Jónás, Ghiþã Ramona, Köpe
Andreea, Potyó Mária, ªerban Gabriela

A román nyelv és irodalom tantárgyverseny városi szakaszán Ambrus Melinda 
(VIII. A), Farkas Zita-Ágota (VIII. A) és Szász Hajnal (VII. A) értek el jó eredmé-
nyeket.

A tantárgyverseny megyei szakaszán Dimény Tünde (XI. B) és Vas Eszter-Blanka
(XII. A) teljesítettek jól.

A Poveste de la bunica (Mese a nagyitól) elnevezésû gimnáziumi mese- és törté-
netmondó versenyre az V. B osztály tanulói közül Kassay Tímea, Illyés Róbert, Szabó
Norbert és Veres Szidónia nevezett be.

2007 novemberében mutatták be a brassói fiatal szerzõk Junii 007 névre keresztelt
antológiáját, melyben Dénes Jónás készülõ regényének egy részlete is olvasható.
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2008 nyarán jelent meg Ghiþã Ramonának, az ÁLF tanárának és a bukaresti Egye-
tem doktorandusának Vorbim corect româneºte (Helyesen beszélünk románul) cí-
mû segédtankönyve, mely a kisebbségi romántanítás megreformálását célozza.

A román nyelv és irodalom tanszék a tanév végén publikálta az Áprily Express nevû
folyóirat második számát, mely ezúttal háromnyelvû volt, román, magyar és angol
szövegeket is tartalmazott.

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TANSZÉK
2006/2007-ES ISKOLAI ÉV

A tanszék tanárai: Ghéczi Éva, Halmaghi Ioan, Orbán Éva, Petki Pál, Piroska Éva,
Szõts Attila

Az 1848-49-es szabadságharc emlékére 2007. március 12-én megyei szintû vetélke-
dõt szervezett a Zajzoni Rab István Líceum. A gimnazisták versenyére az iskola 
VII. A (Ambrus Melinda, Bölöni Andrea, Farkas Zita-Ágota, Stanciu Cristina) és VII. B
(Daczó Levente, Jakab Tünde, Molnár Norbert, Sarány Enikõ) osztályainak egy-egy
csapata is benevezett. A VII. B osztály csapata II. helyen végzett.

Szintén az 1848-49-es szabadságharc emlékére szervezett kerekasztal-beszélgetést
az Áprily Lajos Fõgimnázium társadalomtudományok tanszéke. A 2007. március
15-én megtartott esemény kiemelt meghívottjai Budai Merza Pál, Koritár Károly,
Hochbauer Gyula, Szõts Attila és a  Zajzoni Rab István Líceum diákjai voltak.

2007/2008-AS ISKOLAI ÉV

A tanszék tanárai: Halmaghi Ioan, Petki Pál, Piroska Éva, Szõts Attila

2007. december 11-én Székelyudvarhelyen szerveztek országos történelmi vetélke-
dõt középiskolai diákok számára. Az Áprily Lajos Fõgimnázium csapatát Benedek
Szidónia (IX. D), Nagy Pál Réka (X. D) és Tamási Zoltán (XI. A) alkotta.

Rab Eszter (VI. A) I. díjat, Rab Kriszta (VII. A) pedig dicséretet szerzett azon az esz-
széíró pályázaton, amelyet a brassói Casa Mureºenilor Múzeum hirdetett meg 2007
decemberében a román fejedelemségek 1859. január 24-én bekövetkezett egyesülé-
se alkalmából.

2008-ban az Áprily Lajos Fõgimnázium társadalomtudományok tanszéke is szer-
vezett történelmi vetélkedõt az 1848-49-es szabadságharc évfordulója alkalmából. A
gimnazisták megyei versenyére az iskola négy csapata is benevezett. Ambrus Melinda,
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Bölöni Andrea Farkas Zita-Ágota és Könczei Árpád csapata Gödri Tibor, Molnár Nor-
bert, Péter Zsolt és Székely Orsolya csapatával osztozott a II. díjban. Daczó Levente,
Elekes Zsolt, Jakab Tünde és Sarány Enikõ III. lett, az Antal Szilárd, Lajtai Norbert,
Mag Áron és Rab Kriszta alkotta csapat pedig dicséretet kapott.   

A TESTNEVELÉS TANSZÉK
2006/2007-ES TANÉV

A tanszék tanárai: Csüdör Melinda, Lengyel István

A gimnáziumi osztályoknak szervezett futballbajnokság õszi idényére 2006. október
5. és 10. között került sor, míg a tavaszi idény 2007 áprilisában zajlott. Az Áprily Kupa
nyertese összesítésben a VIII. B csapata lett, melynek tagjai Balogh Zsolt, Dobra Er-
vin, Gazdag Attila, Kassay Géza, Lorentz Botond, Molnár Lajos, Szász Tihamér, Szabó
Norbert és Tóth Botond voltak.

A Péter László országos atlétikabajnokságon, 2006. október 14-15-én, Sepsiszent-
györgyön az Áprily Lajos Fõgimnázium triatloncsapata (Ambrus Melinda, VII. A,
Drãguºan Mihály, VII. B és Kristó István, VII. B) a VII. helyen végzett. A 800 méteres
távfutáson Ambrus Melinda (VII. A) szerzett ezüstérmet.

Csíkszeredában tartották a romániai magyar középiskolák országos kosárlabda-baj-
nokságát, 2006. december 1. és 3. között. Az ÁLF csapata, melynek tagjai Bíró Sámu-
el (XII. B), Bogdán Nándor (XII. B), Csutak Levente (XI. D), Gál Ede (XII. A), Keresz-
tes Lóránd (X. D), Kerezsi László (XI. B), Simon Tibor (XI. C) és Varga Gyõzõ (XI. B)
voltak, a VII. helyen végzett.

A nõi kosárlabda-bajnokság városi szakaszán, 2007. január 27-én, az ÁLF csapatai
III. és IV. helyezést értek el, a megyei szakaszon pedig VIII. helyen végzett a továbbju-
tó együttes. A csapatok tagjai Beke Zsófia (XII. B), Erdõ Blanka (XII. D), Forró Csilla
(XII. A), Gyöngyösi Imola (XII. D), Igyártó Szilvia (XII. C), Libardi Karmella 
(XII. D), Lõrincz Erika (XI. C), Magyar Júlia (XII. A), Márton Tünde (XI. C), Tóth Kin-
ga-Réka (XII. A), Török Zita-Andrea (XII. C) és Vajna Ida (XI. D) voltak.

2007 februárjában az V-VIII. osztályok asztalitenisz-bajnoksága zajlott.
A labdarúgó-bajnokság városi szakaszán, 2007. március 25. és 31. között II. helye-

zést szerzett az ÁLF csapata, akárcsak a 2007. április 21-én megrendezett megyei sza-
kaszon. A csapat tagjai Bodor Attila (XII. C), Deák Csaba-János (XII. A), Illyés Hunor
(X. A), Jakab Csaba-Zsolt (X. C), Keresztes Lóránd (X. D), Kovásznai Miklós (XII. D),
Mátis István (XI. A), Nagy Róbert (X. C), Roºca Róbert (XI. C), Szabó Károly (XII. C) és
Tomos-Ilkó Andor (X. D) voltak.
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A magyar tannyelvû középiskolák országos Fair Play Kupáján, 2007 júniusában,
Kézdivásárhelyen, második helyezést ért el a focicsapat.

2007/2008-AS TANÉV

A Péter László országos atlétikabajnokságon, 2007. október 16-18-án, Sepsiszent-
györgyön az Áprily Lajos Fõgimnázium triatloncsapata (Ambrus Melinda, VIII. A,
Kristó István VIII. B, Molnár Norbert, VIII. B és Tóth Edina, VII. B) a IV. helyen végzett.
Molnár Norbert egyéniben, 60 méteren ezüstérmet nyert 8 másodperc 13 századmá-
sodperces eredménnyel, Kristó István pedig bronzérmet ugyanabban a versenyszám-
ban, 8 másodperc 15 századmásodperces eredménnyel. A 800 méteres távfutáson
Molnár Norbert második lett 2 perc 36 másodperces eredménnyel. 

Ebben a tanévben a gimnáziumi focibajnokság õszi idényére 2007. október 25. és
30. között kerül sor, a tavaszi fordulót 2008 márciusában rendezték. A bajnok csapat
ezúttal is a VIII. B osztályból került ki, tagjai Antal Szilárd, Elekes Zsolt, Kristó István,
Lajtai Norbert, Molnár Norbert, Péter Zsolt és Soós László voltak.

Az iskola asztalitenisz-bajnokságára 2008 áprilisában került sor, az elsõ három he-
lyezett az elemi osztályosok közül Kozma Hunor, Petki Pál Milán és Gugl János, a gim-
nazisták közül Aszalós Róbert, Rupi Róbert és Molnár Norbert, a középiskolások kö-
zül Balázs Róbert, Szabó Tamás és Makai Péter lett.

A magyar tannyelvû általános iskolák focibajnokságának városi szakaszán az ÁLF
gimnáziumi, válogatott csapata I. helyezést ért el. A csapat tagjai Elekes Levente, Ele-
kes Zsolt, Kristó István, Lajtai Norbert, Mihály Dávid, Molnár Norbert, Molnos Roland,
Péter Zsolt, Soós László és Ugron Lóránd voltak.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Programirodája, valamint a
sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközpont közösen szervezte meg a romániai ma-
gyar középiskolák kispályás labdarúgó bajnokságát, a Fair Play Kupát, 2008. június
7-én és 8-án.

Az ÁLF csapata IV. helyezést ért el. A csapat tagjai Dobra Ervin (IX. C), Illyés Hunor
(XI. A), Kersztes Lóránd (XI. D), Major László-Alpár (XII. A), Mátis István (XII. A),
Miholcea Zsolt-Levente (XI. C), Nagy Róbert (XI. C), Szentpáli Róbert (XI. C) és Szõke
Szabolcs (XII. A) voltak.
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Ép testben ép lélek, 

azaz tisztaságverseny

A 2007/2008-as iskolai év elsõ félévében zajlott a diákok rendszeretetére és versen-
gési hajlamára apelláló tisztaságverseny, melynek alapgondolata volt, hogy ha már
megadatott nekünk a tágas, központi fekvésû, felújított iskolaépület, inkább rendben
tartani kellene, mintsem összemocskolni, tönkretenni stb.

A verseny megszervezésében és kivitelezésében a legfõbb szerepet a Borbáth fivérek
(Borbáth Áron és Tamás, jelenlegi XII. A, akkori XI. A) játszották, akik kidolgozták az
értékelési rendszert, és – a Nebulónia segítségével – kijelölték az ellenõröket, akik
napról napra lelkiismeretesen körüljárták az osztályokat, illetve pontozták a teljesít-
ményt. A diákellenõrökön kívül a napos szolgálatos tanárok is felügyelték a rendtar-
tást és osztálydíszítést. 

A két fõszervezõ nagy figyelmet fordított arra, hogy se a diákok, se a napos szolgála-
tot teljesítõ osztályfõnökök ne pontozzák saját osztályukat – az eredmény objektivitá-
sa érdekében. 

Az összegyûjtött adatokat táblázatban rögzítettük, a verseny „félidejében” nyilvá-
nosságra hoztuk a részleges eredményeket. Bizonyos esetekben a részleges eredmé-
nyek ösztönzõleg hatottak, de ugyanakkor nagyon sok osztályközösséget le is hangol-
tak. Minden vita ellenére sok osztályterem hangulata megváltozott, a falak már nem 
komoran, fehéren meredtek a diákokra, tanárokra, hanem eredeti ötletekkel gaz-
dagított plakátok, szemléltetõeszközök jelentek meg. A verseny tehát megérte a fá-
radságot. 

A szorgalmas munka kiértékelésére, illetve díjazására 2008. február 14-én került
sor a díszteremben, ahol brassói közéleti személyiségek és az ÁLF igazgatója jelenlé-
tében adtuk át a nyereményeket. 

Az I. díjjal járó félnapos belépõjegyet a Víziparadicsomba a sokat irigyelt XI. A osz-
tály  kapta, a II. díjat, az óriáspizzát a VII. A vehette át, a III. díjat, a csokiadagot az V.
A és az V. B osztályközösségei osztották meg. 

A külön kategóriában versenyzõ I-IV. osztályos tanulók is erejükhöz mérten vettek
részt a versenyben, õk a következõ eredményeket érték el: az I. helyezést és a tortát a
III. osztály kapta, a II díjat, az édességet az I. B osztály, a III. díjat és édességet a IV. A
osztály vihette haza.

Munkájukért jutalmaztuk mindazokat a tanulókat is, akik helyesen és önérzetesen
végezték a pontozást. Köszönetet mondunk támogatóinknak, az iskola Szülõi Taná-
csának, az iskola Igazgatóságának és a Víziparadicsom vezetõségének. 

Hálásak vagyunk a versenybe bekapcsolódó tanároknak és diákoknak, akik komo-
lyan mellénk álltak. Hadd mondjuk el még egyszer: Borbáth Áron és Borbáth Tamás
nélkül a verseny csak ötlet maradt volna.

DOBOLYI ILDIKÓ

TANÁRNÕ
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Iszkával utazó

Bollók Csaba író-rendezõ a 38. Magyar Filmszemlén jelentkezett az Iszka utazása

címû drámájával. A Filmszemle legjobb szerzõi filmnek járó fõdíjával jutalmazott

mû azóta a nemzetközi filmfesztiválok elismert és díjazott alkotása lett.

A Romániában forgatott dráma alapjául és alanyául egy Zsil-völgyi kamaszlány, Var-
ga Mária és sorsa szolgált. A tinédzser lánnyal Bollók és a producer-színésznõ Csere
Ágnes egy erdélyi utazása során találkozott véletlenül, amikor egy vasúti átjárónál Ma-
rika és barátai eldobált fémhulladék után guberáltak. Beszédbe elegyedve az utcagye-
rekekkel, a filmesek úgy döntöttek, félre teszik minden tervüket, és Mária, valamint
húga, Rózsika (akivel késõbb egy árvaházban találkoztak, mivel a kislány szüntelenül
elszökdösött az otthoni terror elõl) történetét filmesítik meg – írta a 
premierpark.hu filmajánló portál arról a játékfilmrõl, melynek az Áprily Lajos Fõ-
gimnázium 2008 júniusában elballagó diákja, Fodor Noémi is szereplõje volt.
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A forgatócsoport 2005-ben keres-
te meg a Fõgimnáziumot azzal a
kéréssel, hogy a készülõ romániai
filmhez szereplõválogatást tarthas-
sanak az intézményben. A választás
végül Fodor Noémire (X. B) esett,
aki a 2005/2006-os tanév elsõ fél-
évében alakította a forgatásokon a
mellékszereplõ Sárit.

A produkciót elõbb 2007. február
2-án mutatták be a budapesti Jövõ
Házában, majd február 14-én a
berlini világpremierre is sor került.
Nem mindennap bántanak en-
gem, mondja a filmben a 12 éves
Iszka, aki az iskola helyett az utcán
éli életét. Vasat gyûjt, kéreget, sok
kicsi pénzzel támogatja a szüleit. A
pénzbõl azonban pálinka kerül az
asztalra, és Iszka a kantinba jár ké-
regetni. A rendszeres verések elõl
elszökik otthonról, az utcáról egy
árvaházba, végül egy újabb csavar-
gás során emberkereskedõk kezébe
kerül... (iszkautazása.hu)

A szakmabeliek elismerését kivívó
Iszka utazása fõdíjas lett a 2007-es
Magyar Filmszemlén, majd Brüsz-

szelben, az európai filmek szemléjén a legjobb színészi alakításért járó díját kapta.
Fõdíjjal jutalmazták a III. Monterrey Nemzetközi Filmfesztiválon (Mexikó), a leg-
jobb fõszereplõi alakításért tüntették ki a 13. Szarajevói Filmfesztiválon (ahol dicsé-
rõleg szólt róla Jeremy Irons filmszínész is), elismerésben részesült Reykjavikban,
Chicagóban, végül 2008-ban Magyarország hivatalosan is Oscar-díjra jelölte. Az Oscar-
díjak ünnepélyes átadását 2009. február 22-én tartják a Los Angeles-i Kodak Színház-
ban, addig is szurkolhat neki (és Fodor Noéminek) minden Értesítõ-olvasó.

1 Iszka utazása, magyar–román filmdráma, 2006; 93 perc; rendezõ-forgatókönyvíró: Bollók Csaba; ope-

ratõr: Gózon Francisco; zene: Temesvári Balázs; producer: Csere Ágnes; szereplõk: Varga Mária, Marian

Rusache, Varga Rózsika, Marius Bodochi, Csere Ágnes, Fodor Noémi
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A takarítás hava

A Transilvania Expres címû napilap 2007 márciusában minden korábbinál 

átfogóbb takarítási akcióra invitálta a brassói iskolákat. A cél az volt, 

hogy az önkéntes diákcsapatok megtisztítsák közvetlen környezetüket 

és a város leglátogatottabb helyszíneit.

A kezdeményezés nagy népszerûségnek örvendett, az Áprily Lajos Fõgimnázium
több osztálya is benevezett a nem mellékesen komolyabb díjakkal is kecsegtetõ taka-
rítóversenyre. A mi osztályunk (jelenlegi XII. B, akkori X. B) például az ÁLF közvetlen
környezetében, a Dupã Ziduri utcában és a Graft patak környékén kezdte el a szemét-
gyûjtést. Mindenekelõtt lefényképeztük a szeméttel teli helyszínt, hogy dokumentálni
tudjuk a munkánk eredményét. Rengeteg mûanyag csomagoló anyagot és cigaretta-
csikket szedtünk össze. Mondanom sem kell, nem volt tisztább a patak medre sem.
Vicces volt, amint merészebb osztálytársaink a hideg vízbõl kapkodták ki az elszórt
mocskot. A helyzet komikumához vagy szomorú valóságához – ahogy tetszik – tarto-
zik, hogy a szintén versenyzõ XI. C osztály döglött tyúkot és piros tangát is talált a Pos-
taréti parkban, pont ott, ahol most a faházikós játszóterek vannak.

A lényeg: a hulladékot a szervezõk által biztosított zsákokba gyûjtöttük össze, a taka-
rítást másnap és harmadnap is folytatta az osztály egy része. Összesen harminc  zsák
szemetet szedtünk össze. Remélhetõleg nem azért, hogy több helye legyen az újabb
szemétnek.

A városi takarítóversenyen egyébként a XI. C osztály harmadik lett, jutalmuk
fejenként egy számítógép-billentyûzet, egy mikrofonnal felszerelt fülhallgató és egy fo-
tóalbum volt.

DIMÉNY TÜNDE

X. B
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Öregotthon 

– húsvét elõtt

A fontosabb keresztény ünnepek
vagy naptári jeles napok idején
az Áprily Lajos Fõgimnázium
osztályközösségei igyekeznek
azokra is gondolni, akik magá-
nyosnak és elhagyatottnak ér-
zik/érezhetik magukat.

A brassói Noa negyedrõl általában az állatkert, újabban pedig a vízipark jut eszünk-
be. Talán kevesen tudják, hogy mûködik ott egy öregotthon is. 2007 nagypéntekén az
akkori X. B osztály arra gondolt, nem ártana ünnepi hangulatot vinni a magányos idõ-
sek közösségi házába. Tudtukra akartuk adni: vannak még, akik – legalább néha –
gondolnak rájuk is.

Dél körül érkeztünk meg, felszeleteltük az ajándékba vitt húsvéti kalácsokat, majd
sorra bekopogtunk az elsõ emeleti szobákba. Minden helyiségben két idõs ember la-
kott: áldott ünnepeket kívántunk nekik és átadtuk az almából, narancsból és kalács-
ból álló ajándékcsomagokat. A legtöbben örültek a jelenlétünknek, mások csodálkoz-
va nézték, hogyan is kerültünk oda? Mi viszont a lehetõ legnagyobb boldogságot érez-
tük: sikerült meglepnünk a magukra hagyottakat, kiknek talán picivel szebb lett az
ünnep általunk.

Mikor kijöttünk, az járt a fejünkben: jó lenne gyakrabban csinálni hasonlókat.

MILYEN IS A NOA NEGYEDI ÖREGOTTHON?
A 2006-ban létesített brassói Noa negyedi öregotthonban jelenleg 99 idõs személy la-
kik, az intézmény vezetõsége szerint az elmúlt évben viszont újabb 220 igénylés ér-
kezett egyedülálló idõsek részérõl. A havi költségek fedezésére az idõs személyek kö-
telesek nyugdíjuk 60-át befizetni, ez megközelítõleg 630 RON-t jelent. Amennyiben
az idõs személy nyugdíja nem fedezi az évente újraszámolt összeget, a befizetés kö-
telezettsége a hivatalos eltartóra hárul.

A 3 millió RON összberuházásból felépült Szent Miklós öregotthon 200 személy be-
fogadására képes, háromcsillagos szállodára jellemzõ lakhatási körülmények között. 

GYÁRFÁS IZABELLA

X. B
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Sakkverseny nyáron, melegben

Nagyszabású sakkversenyt tartottak Brassóban, az Áprily Lajos Fõgimnázium
társszervezésében. A brassói sakkverseny a Román Grand Prix-sorozat része. A
nemzetközi mesterek és nagymesterek mellett lehetõséget kaptak az indulásra az
Áprily Lajos Fõgimnázium diákjai is: Kozma Hunor, Magdó Renáta, Péter Alpár és
Péter Zsombor.

Ciprian Nanu nem-
zetközi mester kije-
lentette, a torna céljai
közt szerepel az is,
hogy Brassó is megis-
merkedjen és megba-
rátkozzon a Iaºi me-
gyei gyakorlattal, ahol
már az óvodában ok-
tatják a sakkot. A leg-
utóbbi Iaºi megyei baj-
nokságon 3000 gye-
rek, köztük 400 óvo-
dás vett részt. Ciprian Nanu példaként említette Spanyolországot, ahol a sakk opcio-
nális, és Kubát, ahol kötelezõ tantárgy. Kubában – mondta Ciprian Nanu – a sakko-
zókat honorálják: noteszgépet birtokolhatnak, ellentétben a köznéppel (nekik nem
lehet számítógépük). A nemzetközi mester kijelentette, törvénytervezetet készítenek
a sakk iskolai oktatásának bevezetésére.

A versenyen részt vett a székelyudvarhelyi születésû, jelenleg a Paks és a Bákó csa-
patában is versenyzõ Vajda Szidónia. A versenyrõl elmondta: Jó színvonalú volt a
svájci rendszerben lebonyolított torna, érdekes partikat, küzdelmet hozott. A me-
leg volt a sakkozók legnagyobb ellenfele, de sakkparti közben mindig izzasztó a
helyzet. Vajda Szidónia úgy vélte: Magyarországon szervezettebb az iskolákban a
sakkélet. Romániában pedig a klubok bajban vannak, pénzhiány miatt egyre több
versenyt kénytelenek lemondani.

A Brassó-kupát Vlad Jianu, a brassói Dinamo tagja nyerte. A gyõztessel azonos
pontszámot (hét pontot) szerzett Constantin Lupulescu, az AM Timiºoara játékosa,
illetve Alexandru Manea, a brassói Dinamo játékosa. Hat és fél ponttal negyedik he-
lyezést ért el Mihai ªubã nemzetközi nagymester. A nõi versenyt Vajda Szidónia nem-
zetközi nagymester nyerte. A legjobb brassói sakkozónak járó díjat Demény Miklós-
nak adták át. Az iskola által felajánlott Áprily Lajos-trófeát Kozma Hunor nyerte el. A
Dieter Nisipeanu-trófeát az alig kilencéves, a felnõtteknél játszó Radu Toma kapta. 

A rendezvény támogatói a Toró Optik, a Decorator és a Perla Covasnei voltak. A ver-
seny megszervezésében nagy érdeme volt Gábor Imre helyi tanácsosnak.

Az írás a Brassói Lapok 2008. augusztus 14-i számában jelent meg.
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Visszamenni Angliába

– útinapló –

A nyári vakáció utolsó napjait a Szigetországban töltöttük. Mindaz, ami a tanköny-
vek lapjairól ismerõs volt, egy picit életre kelt, valósággá vált hét diákból (Bálinth
Tamás, Komán Zsombor, Lécz Melinda, Lécz Olivér, Silbernagel Thomas, Slaminek
Róbert, Szászka Balázs) és két tanárból (Strigoi-Szabó Edith és Ugron Judit) álló csa-
patunk számára.

Kényelmes autóbuszunk végigszelte Európát: Magyarország, Ausztria és Németor-
szág után Belgiumban álltunk meg elõször hosszabb városnézésre. Nagyszerû idegen-
vezetõnknek köszönhetõen betekintést nyertünk Brüsszel történelmébe, a kezdetek-
tõl napjainkig. Végigsétáltunk a város fõterén, megcsodáltuk a Szent Mihály és Szent
Gudule katedrálisokat, a Manneken Piss-t, a pisilõ kisfiú szobrát, melyet szemér-
mes látogatók idõnként felöltöztetnek (a ruhák egy közeli múzeumban láthatók ). Vá-
sároltunk a híres brüsszeli csokoládéból, majd indultunk tovább.

Életünkben elõször víz alatt utaztunk kb. 30 kilométert a francia és angol partokat
összekötõ csalagúton (csatorna-alagút). Amikor újból felszínre értünk, egy más világ-
ban találtuk magunkat. Most megtapasztalhattuk, hogy az angolok valóban a balolda-
li sávon közlekednek, az embernek az az érzése, hogy a kocsik sofõr nélkül szágulda-
nak, míg rádöbben, hogy a másik oldalon kell õket keresni... Arról meg jobb nem be-
szélni, hogy milyen érzés, amikor az Európában megszokott busz behajt a körforga-
lomba...

A tekinteteket hamar megragadja a sok látnivaló: a doveri fehér sziklák, a hegy tete-
jén a vár, a közelben a világ egyik legrégibb világítótornya. Rochesterben megnézhet-
tük a házat, ahol Dickens írta világirodalmi értékû remekeit. Canterbury lenyûgöz a
katedrálisával, megelevenednek a történelmi személyek, ott állunk, ahol 1170-ben
Becket Tamást II.Henrik katonái meggyilkolták.

London közelében szállásolnak el, kényelmes, modern mobile home-ban, jól felsze-
relt konyha, nappali, fürdõ, kétágyas szobák állnak mindannyiunk rendelkezésére.

Innen indulunk útnak
kora reggelenként, hogy
a fõváros nevezetessé-
geit megtekintsük.

Elsõ nap a greenwich-i
csillagvizsgálót látogatjuk
meg, lefotózzuk magun-
kat, amint egyszerre va-
gyunk két helyen: egyik
lábunk a keleti, másik a
nyugati félteken, fejünk
fölött egy nyíl az északi
sarkot mutatja.
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Következnek mindazok a helyszínek, melyek mindenki számára ismertek útiköny-
vekbõl, képeslapokról, tankönyvekbõl: a Buckingham palota, a westminsteri apátság
épülete, a Big Ben, a Parlament, a London Eye, a Piccadilly és a Trafalgar terek.

A Tower hátborzongató eseményeknek volt színhelye, Anglia véres történelme itt
ragadható meg leginkább. Ugyanakkor a koronaékszerek lenyûgözõ látványa, illet-
ve a II. Erzsébet koronázási ünnepségét bemutató kisfilm azt sugallja, itt egy me-
se vált valóra.

Meglátogattuk a természetrajzi múzeumot is, ahol valósághû dinoszauruszok ijeszt-
getik a gyanútlanokat, és aki soha nem élt át földrengést, itt megtapasztalhatja, mi-
lyen az, amikor mozog a föld. A tudományok múzeumában rácsodálkozhatunk, ho-
gyan fejlõdött a technika az idõk során, itt van kiállítva Stephenson elsõ gõzgépe, a
legelsõ fényképezõgép, valamint sok más érdekesség. A British Múzeum igazi cseme-
ge, a világ minden országa, kultúrája megtalálható itt, régi magyar pénzérmék, egyip-
tomi múmiák és – ami mindannyiunkat elbûvölt – a Rosetti-kõ, melynek segítségé-
vel sikerült megérteni a hieroglifák jelrendszerét.

A Nemzeti Galériában a nagy festõk képei villantották fel a történelem pillanatait.
Londontól kb. 40 kilométerre található a windsori kastély, a királyi család (egyik) re-

zidenciája. Csodálatos szobák, pazar berendezés.
Angliai utunk egyik fénypontja Stratford-upon-Avon, Shakespeare szülõháza. A több

mint félszáz éves kis épület korhûen be van bútorozva, édesapja mûhelye is látható,
benne kesztyûkészítõ mester korabeli ruhában.

Oxfordba is eljutottunk egy rövid séta erejéig. A XIII. századig visszanyúló egyetemi
oktatással büszkélkedõ városnak egyedi hangulata van, a nyolcszáz éves falak között
mozgalmas, modern élet zajlik.

Komp hozott vissza a kontinensre, aztán utazás haza.
Úgy jöttünk el Angliából, hogy vissza kell még oda menni...

UGRON JUDITH

TANÁRNÕ
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Az Áprily, az Áprilyk

Még nem volt olyan osztályom, amelyik meg ne kérdezte volna egy váratlan pillanat-
ban, hogy én hova jártam. A kérdés eléggé pontatlan, és többszáz helyszín lehetne rá
a felelet. De mi, akik azokban a pillanatokban jelen vagyunk, mindannyian tudjuk,
hogy ez még véletlenül sem arra vonatkozik, hogy hol töltöttem a nyári szabadságot,
a gyerekkoromat, vagy milyen fitness-termet kedvelek. És merõ tiszteletlenség lenne
részemrõl azt mondani: Jártam már a Niagara-vízesésnél. Mert ez egy igen komoly
kérdés, amelyre semmi mást nem lehet mondani, mint hogy: az Áprilyba. 

Nahát. Tényleg? De ide? És mikor? Jó volt? És melyik osztályba? Én csak vonogatom
a vállam, mert nem látom olyan rendkívülinek az esetet, hiszen rajtam kívül jó sokan
vannak hasonló helyzetben, annyian, hogy ha összegyûlnénk, nemcsak az osztályo-
kat, a folyosókat, a dísztermet, a könyvtárat, az udvart, a tornatermet, a katolikus egy-
ház udvarát, a 6-os Általános iskola udvarát, a Baiulescu-ház udvarát, az újságosbó-
dék környékét, a könyvtár körüli teret, a postaréti megállót és magát a Postarétet 
lepnõk be, hanem még a vadonatúj, mûanyag kapusfülkébe is jutna belõlünk egy
vagy kettõ, hogy nyomogassuk a kapu ki- és becsukogató távirányítóját.

Az eset tehát nem rendkívüli, jártunk már néhányan ebbe az iskolába. Ugyanakkor
azt sem mondhatom, engem személyesen egyáltalán nem érint, hogy itt, ebben az
épületben töltöttem el a középiskolai éveket. Sõt, megkockáztatnám, hogy egyenesen
a fontos dolgok közé tartozik, az olyanok közé, amelyek minden nap eszembe jutnak.
Még mielõtt elérzékenyülnénk, gyorsan hozzáteszem, hogy ez nem azért történik így,
mert minden áldott nap tisztelegni szeretnék tanintézményünk szellemisége elõtt,
amely embert faragott belõlem. Korántsem. Lehet, hogy faragott, amit faraghatott, de
azzal tölteni a drága napjaimat, hogy efölött mélázok, egyszerûen idõfecsérlésnek tû-
nik számomra. Azt is be kell vallanom, hogy a diákéveim nem jutnak olyankor eszem-
be, amikor mondjuk Bulgáriában szelem az arany habokat. Inkább munkanapokon
merül fel bennem az áprilys diák emléke. Mivel – nahát – ugyanaz az épület lett a
munkahelyem, ahová annak idején jártam. 

Reggelenként valahol hátul, a tudatom mögött lepörögnek azok a rohanások, me-
lyeknek végén beestem az osztályterem ajtaján, mindig kicsit késõn, a fáradtságtól re-
megve és boldogan, hogy még egyszer sikerült. Érzem az ajtók nehézségét, hallom
nyekergésüket, ha már bement a tanár, és az osztály elcsendesedett. Látom a repedé-
seket a megsárgult olajfestéken, na meg a koszt, amit a tömeg hagy maga után. Az
osztályban régi típusú iskolapadok voltak, nem asztalok és székek, hanem olyan le-
hajtható ülõkés, nyikorgó kettõsfogatok, melyeknek az írólapja kicsit meg volt dõlve,
hogy helyes testtartásban üljünk. Az írólapon külön kör alakú mélyedés a tintatartó
számára, és kis öblöcske az írószereknek. Tizedik osztályban már asztalokat kaptunk,
és valahonnan nyugatról, segélyben, sötétzöld mûanyag székeket is, amelyek egysze-
rûen elbûvöltek bennünket, mert kisóvodás méretûtõl kamaszméreten át tanármé-
retig tartott a skála, a tanári széket ráadásul még a karja is megkülönböztette a ha-
landó, egyszerû diákszéktõl. Egyik barátom ezért az idejének jelentõs hányadát azzal
töltötte, hogy karosszéket lopott, ahonnan tudott, és lecserélte vele a diákszékét. Mi-
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vel a karosszék kelendõ holmi volt, a beszerzési akciókat mindegyre meg kellett is-
mételnie. Ezek a bámulatos bútordarabok most az iskolaudvaron rozsdásodnak, 
halomban, egymás hegyén-hátán karos és kartalan, nagy egyenlõségben és egyetér-
tésben. 

Aztán a csempekályhák. Hûvös jószágok voltak, novembertõl márciusig egész szü-
neteket töltöttünk hozzájuk simulva, hogy felmelegedjünk. Más hónapokban pedig
egyszerûen a tartalék krétát tartottuk a fémajtós részben, s honnan, honnan nem, al-
macsutka és penészedõ szendvicses papír is mindig termett bennük. 

Volt még egy jó találmány: a zsebosztály. Kezdetben igen jól mulattunk a dolgon,
mert a külvárosi iskolákban nem volt divatban, hogy egyik osztályból egy másik nyíl-
jon, hatalmas, kétszárnyas ajtókon keresztül. Azonban a jelenség hátránya (vagy elõ-
nye) az volt, hogy ha valakinek óra közben ki kellett jönnie a belsõ osztályból, akkor
az átbaktatott a külsõ termen is, ahol egyszeriben elpárolgott a tananyag irányába ta-
núsított rettenetes koncentráció, amely akkor is, mint most, erõteljesen jellemezte az
órákat. Mielõtt visszatértünk volna a leckéhez, föltétlenül meg kellett beszélni ma-
gunk között, hogy vajon miért jött ki a belsõ osztályból az illetõ, kidobták vagy önként
távozott, ha rosszul van, milyen betegségben szenved, satöbbi. 

Az átlagos zsebosztályoknál szórakoztatóbb csak az a terem volt, amelyet Zsókáék
kaptak, mert az duplán zsebes volt, ha lehet így fogalmazni. Abba nemcsak egy má-
sik osztályból, hanem a tanáriból is be lehetett lépni. Ez furcsamód fontos és félelme-
tes részletnek számított, borzadállyal vegyes kíváncsisággal emlegettük, hogy ott, azon
az egyszerû ajtón túl a tanári van, minden jó és rossz lakójával.

Hát így. A folyosókon én néha nem padlófajanszon lépegetek, hanem mintás moza-
ikon. A mostani tanári lépcsõn járni nekem épp annyira természetes volt, mint ami-
lyen idegen most a kis diáklépcsõ, ahová nekünk tilos volt bemenni, mert az a 6-os
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Általános iskola tanulóinak volt elkülönítve, akik szintén ebben az épületben tanul-
tak. A büfé még mindig óriási lelkesedéssel tölt el, mert amíg ide jártam, az elsõ két
szünet kivételével, amíg tartott a szendvics, non-stop éhes voltam. Egyik évben elkezd-
ték letakarítani a padlást, ahonnan elképesztõ mennyiségû galambürüléket lapátol-
tak be az óriási bádogcsõbe, amely éppen a mi osztályunk ablaka alatt végzõdött. Fél
évig hallgattuk ennek a csõnek a zúgását és utálkoztunk fölötte, ha különösebb zajt
okozó szállítmány érkezett. Az alagsor olyan zegzugos volt, hogy én mindig féltem le-
menni, addig, amíg meg nem kaptunk a Nebulónia számára egy termet, és fel nem
újítottuk heteken át tartó bohó, néha balesetveszélyes munkával. Majdnem minden
tárgynak és helyiségnek látom a másik megfelelõjét, amelyet diákként használtam. Az
Áprily mostani épülete rendezett, átgondolt, gondozott, az akkori festõi volt. Magán
hordozta az idõ nyomait, mert a berendezés egy része a huszadik század elsõ felébõl
vagy még régebbrõl származott, másik része pedig a szocializmus szép új világát idéz-
te. A tárgyak úgy, ahogy akkor voltak, származási idejüket tekintve összevissza, egymás
hegyén-hátán (éppen, mint most a zöld nyugati mûanyag székek az udvaron), sok
történetet mondtak el nekünk, akik az Áprily Lajos Elméleti Líceum megalakulása
utáni néhány évben jártunk ide. Az iskola most is folyamatosan változik, valamelyik
épületében manapság is mindig építõtelep van. Minden felújítással dobódnak el olyan
tárgyak, zömükben jelentéktelen dolgok, ócskaságok, amelyek egy-egy diák számára
a világot jelentették, míg ide járt. 

Amikor ezen mélázom, mindig eszembe jut, amit a némettanárnõm, Orbán Ildikó
magyarázott egy órán. Annak ellenére, hogy suli után német szakot is végeztem az
egyetemen (amit neki köszönhetek), három év német órájából, melyet a tanárnõvel
töltöttünk, a következõ kijelentés maradt meg legélénkebben: azt mondta, hogy gye-
rekkorában õk abban a teremben aludtak, ahol mi tanultunk. Ez éppen egy zsebosz-
tály volt, az, ahol a galambürülék hangjait hallgattuk, a tanárnõ pedig részletesen 
elmagyarázta, hogy hol voltak az ágyak, hol az asztal, melyik helység volt a fürdõ, me-
lyik a nappali. Mert az õ édesapja tanár volt a Római Katholikus Fõgimnáziumban
(vagy lehet, hogy nem így hívták akkoriban, nem is tudom, hányban lehetett ez), és
ott laktak, a suli épületében. Ez engem mélyen megérintett, és más szemekkel kezd-
tem nézni az iskolai környezetet. Attól kezdve, ha egy-egy sajátosabb tárgyat láttam (és
abban az idõszakban volt bõven ilyen), odaképzeltem a történetét, ha volt neki, ha
nem volt. 

Végül pedig tegyem hozzá, hogy mindez, ezek a nagyon ómódinak és avíttnak tetszõ
tárgyak és körülmények nem a a történelem valamelyik ködbe veszõ idõszakában lé-
teztek, hanem 1992 és 1996 között, amikor én ide jártam.

GÁL ANDREA

TANÁRNÕ
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A falak mögött

Csend. Az utca sivár és elhagya-
tott. Hûvös szellõ jár-kel a város le-
rombolt negyedében. Felkapja a
tegnapi újságot, s vele együtt min-
dent, ami csak mozdítható. Ez az õ
birodalma, ide senki más nem jár.
Minden élõ, aki egy kicsit is hallgat
a józan eszére, elkerüli azt a helyet.
Ahol a Gyárfás út jobbra tér, így
emlegetik a külváros ezen részét.
Hogy miért? Nem lehet tudni. Az
õsök így mondták, s ez így is ma-
radt meg az emberek tudatában.
Talán. Egy a biztos: van ott egy épü-
let. Magas fala téglából van kirakva,
ablakai rácsozottak, titokzatosak, s
ha utad véletlenül arra vezet, ne
ijedj meg a rácsokon át kiszûrõdõ
hangoktól: sikoly, hangos röhögés, dallamok, dörömbölés, nyerítés, akár nyávogás, a
lényeg, hogy nem szabad teret engedni a félelemnek, ami – meglátod – szempillan-
tás alatt végig fut majd zsigereiden, megpróbál uralkodni rajtad.

A falak mögött ugyanolyan élet zajlik, mint azokon kívül, bent ugyanaz a rend, mint
kint: a mûvész komponál, a festõ életét önti a vászonra, a gyógyszerész a gyógymódot
keresi, a kalauz kéri a jegyeket, a vonat megáll minden állomáson, a sakkbajnok min-
dent kitervel lépésrõl lépésre. Folytathatnám a végtelenségig. Abban az épületben pe-
zseg az élet, emberek laknak ott, akik megvédik eszméiket. Éppen ebben olyan má-
sok: hisznek valamiben, ez teszi õket különlegessé.

– Kilenc óra tíz perc! A berlini gyors hamarosan indul. Kérjük, a vágány mellett vi-
gyázzanak!

Ebben a pillanatban nagy zsivaj támadt, Karolin, a budapesti Nemzeti Jegyellenõrök
tiszteletbeli elnökének elnöke felháborodva nekirontott az éppen vonatot játszó Tor-
nainak.

– Mégis hogy merészel a berlini vonat elindulni?! Nem ellenõriztem kellõképpen
minden szükséges iratot!

– Tdm, tdm, miért nem siettél? Tdm, tdm, tdm, tdm... – érkezett a válasz, és a vo-
nat elhagyta az állomást.

Doktor Minden, a helyiség nagyszerû, világhírû, tengereken túl és kerten belül jól is-
mert színésze sorrendben már a negyedik pihenõjét tartotta, amely idõ alatt nem pi-
hent, de nem ám. Hazádnak rendületlenül légy híve..., szavalta immár negyedszer
e nap folyamán a Szózatot. Ahogy a szünet lejárt újra rázendített, és buzdítani kezd-
te a ház népét:
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– Ifjú harcosok, akik gyengének és kiszolgáltatottnak érzitek magatokat, vegyetek
széket a kezetekbe. Küzdjetek, vívjatok...

A szerelvény azonban hirtelen kisiklott, és a Kínai Nagy Állatkertbe ütközött. Tornai
ordítozni kezdett, hogy õ igenis idõben bevette a kanyart! Kapálózott, a vonat ajtaját
csattogtatta. Azt mondta, általános sztrájkot indít az Állatkert ellen. Felháborodása fo-
kozódott, fõleg, mikor a fehér ruhások egyike lefogta õt, és ráncigálni kezdte.

– Íme, figyeljetek, ti, kiszolgáltatottak! Figyeljetek! Ma új harcba indulunk!
Tornai összeszedte bátorságát, és óriási lendülettel a fehérruhás karjaiba préselte fo-

gait. A fehérruhás felnyögött, Tornai kiszabadult, és azon nyomban a bíróságra ro-
hant.

– Gyõztünk! – hangzott el a világhírû színész kommentárja.

Láthatjátok tehát, õk is harcolnak, keresnek, felháborodnak, kérdéseik vannak. A
rácsok mögött, ott, ahol te elhaladsz, és meglátod, egy szempillantás alatt végig fut zsi-
gereiden az, amit az átlagos emberek félelemnek neveznek.

Aczél Tímea (XI. A) írását különdíjban részesítette a 2008-as Móra Ferenc No-
vellaelemzõ és Fogalmazási Verseny gyõri (Magyarország) döntõjének zsûrije.
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Minden, amit teszek, rólam szól
(Rainer Fassbinder)

Mennyire helytálló vajon manapság az a kijelentés, hogy döntéseink tükrözik egyé-
niségünket?

Az idézet bennem elsõsorban a következõ kérdések felmerülését eredményezte: mi
is tulajdonképpen az egyén, az individuum; hogyan alakul ki, miképpen fejlõdik, mi-
nek a következménye az egyéniség? Nem hagyható figyelmen kívül ugyanakkor, hogy
az ókori és középkori állásfoglalások, nézetek többnyire az ember-Isten kapcsolatból
és a szabad akaratból származtatták a meghatározóan lényeges válaszokat.

Az elsõ lehetséges választ számomra a szabad akarat szerepe jelenti, annak a lehe-
tõsége, hogy az önállóság és szabadság, valamint a felelõsség vállalása alakíthatja, for-
málhatja az embert.

Marcus Aurelius a következõképpen vélekedik errõl az Elmélkedésekben: Senki
meg nem akadályozhatja, hogy tetted és szavad mindig összhangban legyen a termé-
szettel, amelynek része vagy. Mindig szemed elõtt lebegjen: mi a mindenség termé-
szete és mi az enyém, milyen vonatkozásban áll ez azzal, milyen egésznek milyen ré-
sze?

Valóban: minden, amit teszek, rólam szól, de cselekedeteim egyben a környezete-
met, az engem körülvevõ szûkebb vagy tágabb univerzumot is tükrözik.

Descartes álláspontja is – a középkori hagyományt követve – a szabad akarat prio-
ritására épül: Az ember legfõbb tökéletessége a szabad akarattal való rendelkezés, és
ez az, ami miatt dicséretet vagy elmarasztalást érdemel. Vagyis: a szabad választás jo-
ga, s voltaképpen a döntés implikálja a felelõsséget. Tulajdonképpen ez lehet az, ami
miatt dicséretet vagy feddést érdemel, ami alapján értékelhetjük, megítélhetjük az
emberi mivoltot, az emberi lényeget.

A Nietzsche-i filozófiával kezdõdõ jelenkori eszmerendszer az egyén-világ, illetve
egyén-szabadság viszonyát már nem a transzcendenciából, hanem a környezõ világ
konkrét kihívásaiból, lehetõségeibõl kiindulva tárgyalja. Sartre és Heidegger állás-
pontja hamarabb megszólítja a jelenkori embert, mint az említett tételek. A döntõké-
pes egyén egy általános, Isten által teremtett és irányított univerzumból egy személye-
sen alakított és alakítandó világba helyezõdik át. 

A Fassbinder-idézet gondolatisága és Jean-Paul Sartre filozófiája között hasonlóságot
véltem felfedezni, e kettõ lényege szerint számomra összecseng. Sartre szerint az em-
ber valódi lényege döntéseinek összességébõl áll, azoknak következménye, vagyis az
ember minden egyes tette, cselekedete tulajdonképpen lényét formálja, alakítja.

A Sartre-i felfogás szerint tehát, ha ismerjük egy illetõ személyiségét, abból következ-
tethetünk arra, hogyan viselkedik adott döntéshelyzetben és ez természetesen fordít-
va is igaz. Még akkor is fennáll ez az állítás, ha az illetõ – kényszerhelyzetben – nem
saját meggyõzõdésbõl cselekszik, hiszen maga a tény, hogy engedi magát irányítani,
sokat elárul személyiségérõl, motivációjáról, szándékairól.

Sartre-hoz kapcsolódva megemlíthetjük Tertulliánusz kijelentését is: Ember vagyok
és semmi sem idegen tõlem, ami emberi. Vagyis minden döntésem egyéniségem leg-
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bensõbb rétegeit implikálja, s közvetlenül alakítja és jellemzi egyben személyes mi-
voltomat. Csakis a felvállalt döntésekkel valósíthatom meg önmagamat; nem hiába
mondják a felelõsségteljes, tetteit vállaló emberrõl, hogy gerinces, érett, felnõtt. El-
lentmondásosnak tûnhet, de amennyiben saját sorsunkhoz tudatosan és józan ítélõ-
képességgel, egyszerre megkérdõjelezve és döntõképesen viszonyulunk, semmiféle
életeseményt nem írhatunk valamiféle rajtunk kívüli, tõlünk független sors számlájá-
ra, miközben a végzet ártatlan áldozatainak nevezzük magunkat.

A háborúban nincsenek ártatlan áldozatok, idézi Sartre Jules Romain állítását, meg-
õrizve ezzel az ateista egzisztencializmus alapállását, miszerint a szökött istenek ko-
rában (Heidegger) egyedül vagyunk, könyörtelenül (Sartre). Ezért a szabad egyedül-
létért mindenekelõtt a döntés felelõsségével tartozunk, s így akár mindenkori embe-
ri léthelyzetünket a döntés általi létmódnak is nevezhetnénk.

A két világháború közötti válságos idõkben, a Sartre és Heidegger által használt
ateista egzisztencializmus terminusa az egyén szabad, önálló – s ilyen értelemben
istentelen – döntõképességére utal. Nagyjából így kell érteni a sokat emlegetett Is-
ten meghalt Nietzsche-szlogent is, mely az emberi szabadság korlátlanságát fogal-
mazza meg. S ha az ember olyan állat, melynek lényege nem eleve adott, akkor ren-
delkezik az önmeghatározás szabadságával. Tehát a tudatos, intelligens (Nietzsche
szerint elõkelõ fajta) ember értékfelismerõ, értékteremtõ, érték- és mérték-
meghatározó szerepet tölt be a saját életében, s ez tulajdonképpen nem más, mint
az önállóság hatalma. A Nietzsche-szlogen szerint tehát az embereknek végre fel
kell ébredniük a kétezer éves – kereszténység által is táplált – illúzióból, és önma-
gukat kell választaniuk: ki a veleszületett szolgalelkûséget, ki a lelke mélyén rejlõ
hatalomra törés vágyát.

A döntés filozófiájának nézõpontjából az az igazán lényeges, hogy önmagunkká vál-
junk. Tehát még a Nietzsche-i gyenge akarat sem annyira elvetendõ, ha az autentikus
önmegvalósító élet következménye. (Hogy egy gyenge akaratú személyiség mennyire
tudja megvalósítani önmagát, már vitatható). Más szóval, inkább egy következetesen,
tudatosan felvállalt gyenge életritmus, mint egy másoknak ugyan tetszõ, de lényegé-
ben (a lényegében szó tulajdonképpen nem is találó, hiszen az ilyen életformának
nincs lényegi magva) divatmajmoló, a keep smiling-politikát ûzõ, de a személyiség
autonómiájával összeférhetetlen látszat-lét. Ezen a ponton merül fel bennem a mai
fogyasztói társadalmunk alapvetõ problémája is, mely abban áll, hogy ez a társadalom
különbözõ manipulációkkal próbálja alárendelni a szuverén akaratot univerzális gaz-
dasági-politikai céloknak, melyeknek kiszolgáltatottan akárki kételkedhet saját dönté-
sének autentikusságában, nem tudván eldönteni, hogy cselekedete valóban belsõ in-
díttatású-e, vagy csupán a külsõ információ-és reklámáradat által befolyásolt, annak
megfelelni, eleget tenni akaró tett. Döntéseink elõtt mindig jó megvizsgálni tehát,
hogy micsoda a mi valódi opciónk és mi az, amit a környezet sugall számunkra. Ha
egy felelõsségteljes, az autentikus önmegvalósításra épülõ társadalomban élnénk, a
fenti problémák talán nem is léteznének, s így a mottóként megjelölt idézet nem is
képezhetné igazán filozófiai vizsgálódás tárgyát, hiszen nem volna ellentmondásos a
tapasztalati valósággal szemben.
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A fenomenológia és hermeneutika életvilág fogalma arra az alapigazságra épül, mi-
szerint az egyén és világa ugyanannak a rendszernek két, elválaszthatatlan arca. Esze-
rint az egyén az õt körülvevõ, de ugyanakkor általa alakított világ szerkezetébõl, ele-
meibõl érti meg önmagát. Az ember saját világának a középpontja, s ez a világ egyben
törekvéseinek, megismeréseinek, cselekedeteinek univerzumát képezi. Saját világát
az ember nem hagyhatja el, nem mellõzheti, nem menekülhet ki belõle, mivel a ket-
tõ szerves egységet alkot. (Saját világon nem a kézzel fogható környezetet értem – hi-
szen abból könnyû kilépni –, hanem fõleg azt a belsõ teret, amit a szellem és a lélek
teremt meg az emberben). Ebben az értelemben mindenkinek törekednie lehet és ta-
lán szükséges is olyan döntéseket hozni, olyan tetteket végrehajtani, melyeknek igazi
tétje egy boldog és értelmes belsõ és egyben külsõ létezés.
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Megérni a tudásra

Az Áprily Lajos Fõgimnáziumban 1990 óta tevékenykedõ Dénes Ida tanítónõvel
tankönyvrõl, tanításról, változó világról, számítógéprõl és Harry Potterrõl is 
beszélgettünk.

A kilencvenes évek közepétõl kezdõdõen Dénes Ida magyar nyelv és irodalom tan-
könyvpályázatai egymás után bizonyultak nyerteseknek. Egykori tanítványai közül
nem kevesen követték példáját/pályaorientációját. Aki a magyar nyelv és irodalom in-
tézményesített oktatását komolyan gondolja, annak I-IV. osztályos tankönyvcsomagjai
ugyanolyan megkerülhetetlenek, mint szakmai véleménye vagy harmincötéves peda-
gógusi tapasztalatából fakadó tudása. 

– Szinte nem találni tankönyvszerzõt, aki azt mondaná, tankönyvet írni hálás
dolog. Ön hosszú éveken át szerkesztett tankönyveket, munkafüzeteket.

– Amikor én elkezdtem tankönyvet írni, még nem voltak olyan segédanyagaink,
amelyekrõl mindig is álmodoztunk. A rendszerváltás után három-négy évvel jelentek
meg a tankönyvírói pályázatok, s én akkor úgy gondoltam, tudok nyújtani alternatí-
vát. A történet része, hogy mindig is szerettem az irodalmat. Tanítóképzõs koromban,
az egyhetes próbatanítás utolsó matematika órája után odajött hozzám Venczel Lász-
ló matematika szakos tanár, a matematikatanítás módszertanának felelõse és azt
mondta: Ida, ha majd úgy gondolja, hogy nem leli elég örömét a tanításban, men-
jen el színésznõnek, s tegyen úgy, mint Illyés Kinga, mert akkor jó nagy sikere lesz.



i n t e r j ú k

57

É
R

T
E
S
Í
T
Õ

Rengeteget szavaltam a középiskolásban, kacsintgattam az irodalom felé, mindent el-
olvastam, ami a kezembe került. Egyetemre ugyan nem mentem, de pályakezdõ ta-
nítóként is ugyanúgy foglalkoztatott a gyermekkori sajátosságoknak megfelelõ szöve-
gek kiválasztása, mint manapság. Mire kiírták az elsõ tankönyvírói pályázatot, nekem
már kész anyagaim voltak: különbözõ típusú osztályokban, városban, falvakban, kis
létszámú, nagy létszámú osztályokban mértem fel, hogy a gyermekeknek milyen for-
májú és témájú szövegek tetszenek a legjobban. Rájöttem, a gyermekek kíváncsisága
a szövegek sokféleségére irányul, készítettem egy szöveglistát, majd összegyûjtöttem a
konkrét szövegeket. Még nem léteztek hivatalos, minisztériumi tankönyvversenyek,
amikor megalakult Kolozsváron a Collegicum Transilvanicum – ma Erdélyi Tan-
könyvtanács – néven futó szervezet és segédanyagok elkészítésére írt ki pályázatot.
Ekkor jelent meg az elsõ munkám, az erkölcsi nevelés munkafüzetem, amelybõl a
késõbbiekben tankönyv lett. Nyilván feltevõdhet a kérdés, milyen tekintetben jobbak,
újítóbbak az én tankönyveim. Sokéves tapasztalat van mögöttük: mindazt amit annyi
év alatt a gyerekek körében láttam, próbáltam felhasználni. Személy szerint tudato-
sabban dolgozom a saját tankönyveimbõl, mert tudom, mi miért, mi célból van ben-
ne, mit hozhat ki a gyermekbõl, bár így is akadnak meglepetések olykor.

– Általában véve sok panasz van a felülrõl diktált, hivatalos tantervekkel kap-
csolatosan. Az I-IV. osztályos kerettantervek segítik vagy gátolják a kreatív és ha-
tékony tankönyvírást?

– Jelen pillanatban és jelen állapotukban az elemi osztályos tantervek eléggé hozzá-
férhetõek, talán kissé zsúfoltak. Többször átfogalmazták õket, legutóbb idén nyáron,
mivel egy korábbi módosítás alkalmával – tehermentesítés címszó alatt – bizonyos
tananyagokat törültek, anélkül, hogy megnézték volna, mennyire maradnak össze-
hangoltak különbözõ tantárgyak, például a román nyelv és irodalom, illetve magyar
nyelv és irodalom tantervei. Idén nagyon sok tekintetben visszaálltunk a korábbi
rendszerre. Vagyis a tankönyvírást fõleg a tantervmódosítás befolyásolja. Minden mó-
dosítás után a tanítóra hárul az a feladat, hogy a régebbi tantervre írt tankönyvet az
új tantervhez igazítsa, mert amíg nem írnak ki újabb tankönyvszerkesztõi pályázatot,
nem születhet új tankönyv. Lehet kárhoztatni ezt az eljárást, de én úgyis azt gondo-
lom, hogy az a tankönyv jó, amelyik nincs teljesen készen, vagyis elgondolkodtatja a
gyereket, kíváncsiságot ébreszt benne. Sosem szerettem a részletesen, pontosan,
mindent megmagyarázó segédanyagokat, mert azok idõt sem hagynak a gondolko-
dásra: ha kilépsz az általa diktált keretbõl, használhatatlanná válik.

– Ez volna a jó tankönyv rövid, negatív meghatározása. Van bõvebb, pozitív is?
– A jó tankönyv felhasználja a kisiskolás gyermek azon életkori sajátosságát, hogy

megérett a tanulásra, az új ismeretek szerzésére, a tudásra. Erre a természetes kíván-
csiságra kell egy jó tankönyvnek épülnie, ezt nem szabad semmiképp háttérbe szorí-
tania vagy letörnie. A jó tankönyv  egyértelmûen sugallja: nem kell rohanni fiam, to-
vább lehet gondolni bizonyos jelenségeket. Nem elhanyagolható ismérve továbbá a
jó tankönyvnek, hogy nyelvezete hozzáférhetõ, szövegei nem túl terjedelmesek, de ki-
zárólag eredeti forrásból származnak, feladatainak utasításai világosak, követelmény-
rendszere fokozatosan növekszik és külseje tetszetõs, esztétikus.
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– Ön hogyan ültette át gyakorlattá általánosan megfogalmazott elveit?
– Az én magyar nyelv és irodalom tankönyveim négy alappillérre épülnek. Az elsõ

ezek közül a nyelv jellegzetessége vagy sajátossága. Mára már letisztult, hogy a szó-
tagoló, hangoztató módszer a leghatásosabb, fõleg akkor, ha ezt mesékkel, humor-
ral, játékkal elegyítik – írja dr. Nagy Attila, a Magyar Olvasótársaság elnöke. A be-
tûtanulásnál szerintem azért különösen fontos a szótagolás módszere, mert a magyar
nyelv, az ún. ragasztó (agglutináló) nyelvek közösségébe tartozik, megértéséhez sorra
le kell fejteni róla a toldalékokat. Nagyon sok összetett szót is használunk, melyek leg-
többjét értelmezéskor szintén elválasztunk. A második alappillér a beszéltetés, az élõ
beszéd fokozott használata. Saját eszköztárából a beszédet használja az ember a leg-
gyakrabban a mindennapi életben. Nem a nyelvet, a beszédet. Mert a nyelv társadal-
mi produktum, számtalan nemzedék alkotása, de a beszéd az egyénhez fûzõdik.
Ugyanazt a nyelvet az egész nemzet anyanyelvként sajátítja el, de hogy hogyan mond-
ja vissza, használja a mindennapi beszédében, az minden ember sajátja, az egyénen-
ként változik. A helyes használatot megtanulni csak beszéd által lehet. Ehhez szoro-
san kapcsolódik a harmadik alappillér, Meixner Ildikó prevenciós elmélete az olvasás-
tanulásról. A legkülönfélébb vizsgálatokból egyértelmûen kiviláglik, hogy az olva-
sástudás legfontosabb alapja a beszéd. Ha ez az alap hiányzik, akkor a gyermek
nem vagy csak nagyon nehezen tanítható meg az értõ olvasásra – mondja õ. A be-
szélgetés mellett az olvasás gyakoroltatása fontos feladata ennek a tanulói idõszaknak.
Hogy a feladat ne váljék unalmassá, tankönyveim többféle olvasásformát ajánlanak.
Végül az utolsó, a negyedik alappillért az utóbbi évek magyarországi felmérései szol-
gáltatták. Megdöbbentõek a nemzetközi statisztikák, melyek azt mutatják, hogy az
I-IV. osztályos gyorsított, kierõltetett eredményei mindig együtt járnak az iskolát
elvégzõ gyermekek tudásának hihetetlenül alacsony színvonalával – írja dr.
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus. Más szóval, semmiféle sietség és ismeret-fel-
halmozás nem indokolt az iskola elsõ éveiben. A lassú haladás a jól megalapozott tu-
dás elsõ feltétele. Tankönyveimet mindig azon kollégáimnak ajánlottam, akik hozzám
hasonlóan vélekednek az anyanyelv oktatásáról, akik az érzelmi beállítottságú, beszél-
getõs irodalmat, a tartalom és a forma összhangjára épülõ szövegalkotást, illetve a
gyakorlatias, egyszerû, játékos nyelvismereti oktatást tartják célravezetõnek.  

– Ez volna az oka annak is, hogy a gimnáziumi osztályokban a legtöbb tanuló
teljesítménye romlik az elemi osztályban nyújtott teljesítményhez viszonyítva?

– Arról, hogy miért teljesít gyengébben a gyermekek zöme ötödik osztálytól kezdve,
azt gondolom, hogy a tanítóval kialakult meghitt légkörhöz szokott gyermek körülmé-
nyei megváltoznak, s ez felbolygatja lelkivilágát. Utóbb – ahogy a gyermek kezdi elfo-
gadni a változásokat – lelki egyensúlya helyrezökken, csakhogy idõközben megválto-
zik a tanítás módszere, a változást pedig nem minden gyermek tudja követni. A taní-
tó nagyon jó ismerõje lesz diákjainak negyedik osztály végére, így tudja, hogyan vezet-
heti sikerélményhez. Ha a gimnáziumban a gyermek iskolai életébõl tartósan kima-
rad a sikerélmény, akkor útja lefelé vezet. Az az ember, akinek munkája nyomán sem-
milyen elismerés nem jut, nem fogja megkedvelni a munkát, s egy idõ után nem is
végzi azt. Ehhez még hozzáadódik a tananyag mennyisége és bonyolultsága, s máris
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helyben vagyunk. Elolvas-
tam a gimnáziumi tanköny-
veket, és úgy látom, szaka-
dék van a ciklusok közt,
amiért elsõsorban nem a
tankönyvíró, hanem a tan-
terv a felelõs. Segítség lehet-
ne e tekintetben a tanító és a
tanárok szorosabb együtt-
mûködése, volt ilyen kezde-
ményezés, azt hiszem, Bras-
sóban is. Nem csupán az
osztályfõnök, a szaktanár is elbeszélgethet a tanítóval a gyerekrõl, akár késõbb, VI.,
VII. osztályban is, ha gond van a tanulással. A 27-es Általános Iskolában volt rá pél-
da, hogy elhívtak, elmentem szülõi értekezletre is, körbeültünk, beszélgettünk, meg-
oldásokat kerestünk. A válaszom persze nem tökéletes, sokakat érdekel a kérdés,
szakemberek hada vizsgálja már jó ideje, de sem megnyugtató, sem kimerítõ jellegû
következtetésekkel nem találkoztam még. A már említett dr. Vekerdy Tamás, sokak-
kal egyetértésben, ezt írja a kérdésrõl: Nem az fog jól beszélni, gondolkodni, írni,
olvasni 14-15 évesen, akit folytonos javítgatással, büntetéssel és feladatokkal er-
re „gyorsan” megtanítottak, hanem az, akivel sokat mondókáztak, játszottak, aki-
nek sokat meséltek, aki sokat – és szabadon – mozoghatott, akivel sokat beszél-
gettek, akit meghallgattak – türelemmel –, akit nem siettettek, akinek hagyták,
hogy a saját tempójában tanuljon meg írni és olvasni az iskola elsõ három-négy-
öt éve alatt. Vizsgálatokból tudjuk, hogy szerencsésebb iskolarendszerekben (pél-
dául Norvégiában és Svédországban) a gyerekek negyedikben sokkal rosszabb
eredménnyel töltik ki az olvasási feladatlapokat, mint Magyarországon, de aztán
15 éves korukban sokkal jobban – és értõbben – olvasnak, mint a magyar gyere-
kek. Ezeknek a kulturális alapkészségeknek a kibontakoztatásában minden siet-
tetés árt, és hosszú évek nem büntetõ, nem megszégyenítõ újraismétlése használ.
A megállapítások a mi esetünkre is javarészt érvényeseknek tekinthetõk. A kulturális
alapkészségek kialakítására, kompetenciák fejlesztése néven nálunk is kezdtek odafi-
gyelni, de azt már figyelmen kívül hagyják, hogy ez rengeteg gyakorlást, ismétlést kí-
ván, ami nem lehet összhangban a terjedelmes tananyaggal. Tehát az elmélet és an-
nak gyakorlatba ültetése között nagy szakadék tátong. S talán még arról is kellene itt
szólni, hogy már a kilencvenes évek elején egy csoport neurobiológus kutatócsoport
kimutatta, hogy az az ember képes kibontakoztatni a vele született képességeket, aki
gyermekkorában sokszor boldog. Az endorfintermelés a lelki és szellemi fejlõdés
egyik alapfeltétele.

– Az eddigiekben egyoldalúan vizsgáltuk gyermek és iskola viszonyát, nagyjából
meghatároztuk, hogy mit tehet a gyerekért a tanító, a tanár vagy az iskola. Most
fordítsuk meg a kérdést: mennyire változott a gyermekrõl alkotott képe tanítói
gyakorlatának hosszú évei alatt?
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– A mostani gyermekek nyíltabbak, sokmindenrõl van tudásuk, véleményük, s azt
ki is akarják mondani. Ismerik a jogaikat, s azokért harcolni is képesek, ha kell. Min-
dent egybevetve azt mondom: nincs rossz vagy lehangoló tapasztalatom.

– Tévé? Számítógép?
– Nem mondom, hogy általában nem befolyásolják rossz irányban a gyermeket, de

a mostani negyedik osztályom esetében már az elején megegyeztünk a szülõkkel a ká-
ros hatások kivédésérõl. Nagyon sok gyermek marad délutáni programon – bár az is
nagyon fárasztó – épp azért, hogy ne kelljen egyedül ülnie otthon míg a szülõk meg-
jönnek, hogy ne a tévé legyen az egyedüli és utolsó lehetõség. Lehet, nagyobb osztá-
lyokban ez a kérdés komolyabb fejtörést okoz, de az igazság az, hogy sohasem szeret-
tek nagyon sokan olvasni. Az olvasni szeretõ felnõtt ember is kevés. Ha most véletlen-
szerûen megkérdeznénk felnõtteket, az utcán vagy bárhol, arról, mit olvasnak jelen-
leg, nem tudnának túl sokan konkrét könyvet megnevezni. A felnõtt is inkább tévézik
vagy az internetet böngészi, haladni kell a korral, és az internetes tartalmak olvasása
is olvasásnak számít, persze. Jelenlegi osztályomban is ugyanannyi gyermek olvas
rendszeresen könyvbõl, mint öt évvel ezelõtt: annál nem több és nem is kevesebb.
Õket igyekszem nagyon megdicsérni, nekik sikerélményük van, sikerélményhez jut-
nak az olvasás által. A Napsugárral levelezünk, válaszolnak nekünk, mikor megjön a
lap, addig nem akarják hazavinni, míg meg nem nézzük együtt, mit érdemes elolvas-
ni belõle. Mindez nem magyarórán történik, hanem szünetben, megmarad öt perc
valamelyik órából, vagy – mit tudom én – órák után még itt maradunk tíz percet, át-
visszük másnapra stb. A gyermek ma is ugyanolyan tudásra vágyó, mint évekkel ez-
elõtt, ráadásul nem õ a hibás, ha tévézik vagy számítógépen játszik, sosem egyedül õ
a hibás, ha eltévelyedik.

– Ezek után majdnem fölösleges is az utolsó kérdés: egészen más tankönyvet írt
volna pályája kezdetén, mint most? Vagy másfajtát kellene írnia tíz év múlva?

– Nem, vannak állandó értékek. A tankönyveim szövegei elsõsorban népköltészeti,
gyermekirodalmi jellegûek, azok ismerete nélkül sem a klasszikusokat, sem a mo-
derneket nem lehet felfedezni. A Harry Potternek megvan a maga jól meghatározott
és kiharcolt helye, de nem lehet vele kezdeni. Az anyanyelvi kultúra elsõdleges a fej-
lõdõ gyermek életében, a többi csak arra épülhet.

DÉNES JÓNÁS
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Akinek gyanús,

ha nem hívják éjszaka kettõkor

1996-ban érettségizett az Áprilyban, azóta a sajtóban dolgozik: rádiózott, újsá-
got írt, volt technikus, szerkesztõ és riporter. A sor pedig korántsem zárult le.
Interjú Elekes Róbert televízió-riporterrel.

Már olyan vén vagyok, hogy évkönyvbe kerü-
lök? – ez volt Elekes Róbert elsõ reakciója, amikor
messengeren feltettem neki a kérdést, hogy készít-
hetek-e vele interjút az Áprily Értesítõjébe. A be-
szélgetéskor aztán kiderült: a televíziós hírriporte-
ri munka annyira próbára teszi az ember erejét,
hogy 30 évesen, 7 évi információ- és képanyaghaj-
szolás után olykor már valóban fáradtnak érzi ma-
gát. Ezen a területen azonban az unalom szóba
sem jöhet, karriernek pedig az sem kevés, hogy
néhány éve Románia legnézettebb tévéadójának, a
PRO TV-nek készíti a brassói híranyagokat. 

– Hogy kerültél jelenlegi munkahelyedre, a
PRO TV-hez?

– Nehezen. Úgy, hogy leérettségiztem, ami fontos lépésnek bizonyult, mert rögtön
utána beálltam a rádióhoz dolgozni, tehát tulajdonképpen ez volt a képesítésem: az
érettségi vizsga. A Cenk rádiónál minden nap el kellett készíteni egy 45 perces magyar
adást, amelyet itt Brassóban közvetítettünk. Az rádió sajnos már nem létezik, nincs
magyar nyelvû helyi rádióadás. Idõközben elvégeztem a nagyváradi Ady Endre Sajtó-
kollégiumot, és az a lehetõség adódott, hogy onnan toborozták a Krónika címû orszá-
gos napilap munkatársait. Felmentem Kolozsvárra, és ott voltam a Krónikánál kb. 3-
4 hónapot. Azután hazajöttem, az RTT-hez kerültem, ahol elõször technikusként dol-
goztam, ugyanis õk az elején nem tudták, hogy én sajtókollégiumot végeztem. Ami-
kor a szerzõdés-aláírásra került volna sor, az RTT-nél rájöttek, hogy talán, nemcsak
technikusként lennék hasznos, hanem szerkesztõként és riporterként is. Aztán el-
mentem katonának, és amikor visszajöttem, éppen akkor vette meg a tévét egy má-
sik tröszt, így kerültem, az RTT-vel együtt, az Antena 1-hez. Ez még folyt három évet,
utána úgy döntöttem, hogy átmegyek a PRO TV-hez, onnan jött kedvezõ ajánlat. 

– A PRO TV-nél jobbaknak bizonyultak a lehetõségek?
– Igen. Szakmai szempontból ez most a legmegfelelõbb nekem. Komoly hírek

szempontjából nem feltétlenül, nézettség szempontjából viszont nagyon jó hely. 
– Jelenleg mi a munkaköröd a tévénél?
– Minden. Azt kell tudni, hogy a riporter mindenért felelõs: azért, hogy megtalálja a

témát, hogy kimenjen és lefilmezze egy operatõrrel az eseményt, az operatõrnek is õ
kell szuggerálja, hogy mit filmezzen, utána visszajön tereprõl, megírja a szöveget, az-
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tán megvágja a filmanyagot a vágó kollegával együtt. Tehát A-tól Z-ig mindent a ripor-
ter csinál vagy irányít. 

– A PRO TV tulajdonképpen egy mamutvállalat, amelynél sok híresség is dolgo-
zik. Mennyire vagy te kollegája a sztároknak, mint Andreea Esca vagy Cristi
Tabãrã?

– Hát nekik semennyire. Õk más munkakörben dolgoznak, Andreea Esca például
bemondja a híreket, ahhoz nekem semmi közöm. Én a szerkesztõk és riporterek kol-
legája vagyok. Itt olyan a rendszer, hogy nem számít, Brassóban, Bukarestben vagy
Cucuieþii din Vale-ban dolgozol, ugyanazt a minõséget kell nyújtanod, egységesen. Ne-
kem is ugyanolyan szinten meg kell csinálnom a hírt, mint a fõvárosbeli kollegáim-
nak. 

– Említetted a komoly és kevésbé komoly híreket. Hozzávetõlegesen milyen
arányban készítetek szenzációanyagot?

– Hát igen... Azt mindenki tudja, mit jelentenek a PRO TV-nél az ötórás hírek. Meg-
erõszakolta, feltrancsírozta, folyik a vér, a lavórt a tévé alá kell tenni. Az a szabály, hogy
az ilyenszerû híreket nem szabad elveszíteni. Ha ilyen történik a városban, akkor ne-
künk feltétlenül tudni kell róla, és anyagot készíteni. Mindemellett jut még idõ egyéb-
re is. Ami a komolyabb, tényfeltáró és elemzõ híreket illeti, sajnos nálunk csak arra
adódik lehetõség, hogy Bukarestben elindítanak egy hírt, és mi ahhoz csatlakozunk
az anyagainkkal. Például csökkentek a lakásárak. Ezt megállapítja a bukaresti kolle-
gám, és akkor ezt mi is dokumentáljuk a saját körzetünkben. Találhatunk mi is ilyen
híreket, de annak sokkal kisebb a valószínûsége, hogy bekerül az országos híradóba.
Sajnos. De minden nap bekerül 3-4-5 anyag, jó esetben több is, azok közül, amelye-
ket mi készítünk az országos PRO TV-nek. De csinálunk kimondottan helyi érdekelt-
ségû híreket is. Mert például a polgármesteri hivatal rendelkezései nem érdeklik az
ország többi részét, de a brassóiakat nagyon is. A helyi híradó inkább ilyenekbõl áll:
brassói érdekeltségû, közhasznú anyagokból. 

– Gyakran dobnak vissza elkészített hírt a bukarestiek? 
– Ajaj. Kb. fele arányban. Ez azonban érthetõ – sokkal valószínûbb, hogy Bukarest-

ben történik valami országos érdekeltségû esemény, mint nálunk. A brassói témák
közül például a medvetéma nagyon sikeres. Bármit csinálnak a medvék, az mindig
bekerül. De ha a medvék éppen nem mûvelnek semmit, akkor a turisztikai hírek ke-
resete nagy, mindenféle szinten, az áraktól a szállodaépítésekig, az idõjárástól a zsú-
foltságig minden belefér. Mi vagyunk a „hegyvidék”, errõl kell Bukarestnek és az or-
szág többi részének mesélni. A brassói társaság egyébként Brassót és Kovásznát fedi
le, de ide tartoznak egyfajta alárendeltként a Prahova, Dâmboviþa és Hargita megyei
területi stúdiók is. 

– Mit szeretsz leginkább a riporteri munkában?
– Mindig arról álmodtam, hogy olyan foglalkozásom legyen, ahol nem kell minden

nap ugyanazt tenni. Na, ebben a szakmában aztán van is változatosság. Emiatt érde-
kes és továbbviszi az embert, de ugyanakkor nagyon nehéz. Ha éjszaka kettõkor hív-
nak, akkor is ugrani kell. A gond igazán akkor van, amikor nem hívnak éjszaka ket-
tõkor, és másnap reggel tudom meg, hogy valami fontos történt. Visszamenõleg nem
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igazán lehet hírt készíteni, mert
ha teszem azt, leég egy ház, azt
megismételni a képanyag kedvéért
nem lehet. És nem szoktunk más
tévéktõl anyagot kérni, ez szigorú-
an le van szabályozva. Az egy na-
pos hír a tévéknél már régi hír, na-
gyon gyorsan kell az anyagokat ké-
szíteni. 

– És melyek a negatív tapaszta-
lataid?

– Elsõsorban az, hogy nehéz, és
fiatal embereknek való. Ez úgy
van, mint a tornászoknál: õk 16
évesen már kifutnak az élmezõny-
bõl. Mi pedig 30 évesen már elég-
gé elfáradunk. 

– Hány éve dolgozol tévés hír-
riporterként?

– 6-7 éve. Ennyi idõ elég is a ro-
hangálásból.

– Milyen másik tévés munka-
körhöz lenne kedved?

– Nemrég született meg bennem a gondolat, hogy szeretnék azon a most fejlõdõ te-
rületen dolgozni, ahol a tévé és az internet összekapcsolódik. Mostanában kezdtek a
tévéadók az internet fele terjeszkedni, egyelõre még mindenki tapogatózik. Vagy túl
sok videó, kép, szöveg kerül be a tévék weboldalára, vagy olyan bután építik fel õket,
hogy azt az emberek gyakorlatilag nem tudják megnézni. Úgy látom, ezen a területen
érdekes lenne dolgozni. Mivel a hírportál még a tévénél is gyorsabb hírszolgáltató mé-
dium, most már nyugaton úgy mûködik, hogy elõbb jelenik meg a hírportálon egy 
információ, csak azután a tévében sugárzott híradóban. Másik elõnye az internetes
híradónak, hogy ha lemaradsz róla, bármikor megnézheted vagy újra megkeresheted,
ami téged érdekel. A buktatója viszont az, hogy ha a szerkesztõk nem figyelnek oda,
túlságosan nagy lesz az információhalmaz, a felhasználó elveszik benne. Tehát ná-
lunk lehet ezen még dolgozni, az ágazat most születik, és abszolút fejlõdõképes, úgy-
hogy engem nagyon vonzana. 

– Mi segített téged leginkább abból, amit az Áprilyban tanultál, a szakmai érvé-
nyesülésben? 

– Talán az Áprilyban az az elõny a többi, nem kisebbségi iskolához képest, hogy a
diákság nem ugyanazokra a területekre szakosodik. Az informatika, a természettudo-
mányi, a közgazdasági líceumban ugyanazok a dolgok érdeklik a diákságot. A ªaguná-
ba az elit tanulók mennek, az Unireába inkább a humán beállítottságúak. Nos, mivel
az Áprily kisebbségi iskola, oda a magyarság minden gyereke „beleborul”, és szerin-
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tem ez a tiritarkaság, a változatosság, a különbözõ érdekeltségû emberek összekerü-
lése köszönt vissza a munkámban. Mindig más helyzet, más emberek adódnak, más-
hoz kell viszonyulni, rugalmasnak kell lenni. Ezt az Áprilyban begyakoroltam, ebben
mindenképpen segített. Na meg a kétnyelvûség is adott, segít mai napig a munkám-
ban, hogy magyarul tudok, de ezt az Áprily számlájára írni már túlzás volna. 

– Sok diák szeretne valamilyen televíziós szakmában dolgozni. Nekik milyen
tippet tudnál adni arra nézve, hogy miként lehet bekerülni ebbe a világba? Mert
olyan sok újsághirdetést nem láttam, miszerint riportereket, bemondókat keresné-
nek egyik vagy másik tévéhez.

– Tévhit, hogy a tévé zárt világ volna. Nálunk is sokszor elõfordul, hogy jönnek fia-
talok a kis CV-jükkel a kezükben, hogy szeretnének gyakornokoskodni, mert valami-
lyen sajtószakon tanulnak. És szívesen befogadják õket. Arra is volt már több példa,
hogy az a két hét gyakornokoskodás alatt olyan jó benyomást tett valaki, hogy miután
elvégezte az iskolát, visszatért, és fölvették. Brassónak még van egy elõnye: rengeteg
tévé van – 6-7 stúdió – és sok külsõs tudósító. Más városokra ez nem jellemzõ. Itt ép-
pen ezért könnyû tévés munkát találni, ha valaki nagyon szeretné. Már az is sokat szá-
mít, ha valakinek van bátorsága ismeretlenül bekopogni egy stúdióhoz, munka után
érdeklõdni. A riporteri munkában pedig nagyon bátornak kell lenni, és bizonyos szin-
ten szemtelennek is, úgy hogy ez lehet az elsõ lépés a rátermettség bebizonyításában.
Azt azonban tudatosítani kell, hogy nem nehéz bejutni, de nehéz megmaradni.

GÁL ANDREA
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A Búzavirág Népi Együttes

A hírnév kötelez – röviden és tömören így foglalható össze az Áprily Lajos Fõgim-
názium legrégebb mûködõ és legismertebb amatõr mûvészcsoportosulásának élet-
felfogása. A több tíz tagot számláló és több évtizedes múlttal rendelkezõ táncegyüttes
jelenleg is heti  átlag 2-3 órát próbál: lelkesedését – az együttes irányítói szerint – az
állandó fellépések tartják ébren. 2007. azonban nem csupán a szokványos turnéhan-
gulatot, hanem a Búzavirág fennállásának legszomorúbb pillanatát is magával hozta:
december 1-jén elhunyt Reiff István magyar nyelv és irodalom-francia nyelv és iroda-
lom szakos nyugalmazott tanár, a táncegyüttes alapítója és mindenkori irányítója.
(Lásd a Fókuszban fejezet Kedves Pista bácsi! címû írását.)

A 2006-os év fellépései:
� január 24.: Moldva és Havasalföld egyesülésének évfordulója, Brassó, Drámai

Színház
� március eleje: I. Néptánctalálkozó, Tatrang
� március 15.: az 1848-as magyar szabadságharc napja, Brassó, Drámai Színház
� április 15.: az Országos Földrajz tantárgyverseny megnyitója, Brassó
� április 29.: Brassói Napok (Zilele Braºovului), Brassó, Tanács tér
� május 27-28.: Crai Nou fesztivál, Brassó (két nap alatt összesen négy fellépés)
� június: törökországi turné, Rodostó, Esme
� augusztus 20.: a Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe, Gyál, Bécs
� október 28.: Bodola
� december 1.: Románia Nemzeti Ünnepe, Brassó, Drámai Színház
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A 2007-es év fellépései:
� február 17.: II. Néptánctalálkozó, Apáca
� március 15.: az 1848-as magyar szabadságharc napja, Brassó,  Drámai Színház
� április 9.: az Országos kémia verseny megnyitója, Brassó
� április 14.: Brassói Napok (Zilele Braºovului), Brassó, Tanács tér
� április 29-30.: a barcasági lovagok találkozója, Brassó, Fellegvár
� május 9-24.: törökországi turné, Antalya, Silifke
� május 30.: az iskola fennállásának 170. évfordulója, Brassó, Drámai Színház
� június: a végzõs diákok búcsúfellépése
� október 7.: Bodolai Napok, Bodola
� október 11.: elõadás az iskola szlovén vendégeinek tiszteletére, az iskola 

díszterme
� október 26-30.: magyarországi és ausztriai turné, Törökbálint, Sopron, Bécs
� november 4.: az Ifjúság Napja (Zilele Tineretului), Brassó, Redut Kulturális 

Központ
� december 1.: Románia Nemzeti Ünnepe, Brassó, Drámai Színház

A 2008-as év fellépései:
� február 16.: III. Néptánctalálkozó, Bodola
� május 7.:  iskolabörze, Brassó, Redut Kulturális Központ
� május 9.: Európa Napja, Brassó, Redut Kulturális Központ
� május 13-21.: Törökország, Fomged-fesztivál, Ankara
� június 5.: a végzõs diákok búcsúfellépése
� augusztus 20-31.: németországi és ausztriai turné, Markröningen, Ludwigsburg,

Bécs
� szeptember 25.:  közös fellépés a törökbálinti hagyományõrzõ csoporttal, Brassó,

Redut Kulturális Központ
� szeptember 26.: közös fellépés a Poieniþa nevû táncegyüttessel, Apáca
� október 17.: szüreti bál, Craiova
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GRIMASZkodásaink 

A Grimasz színjátszó csoport

Figyelem, fegyelem, játék, csapat, fesztivál, improvizáció, szertartás, elõadás, min-
den, ami színház, egyszóval: Grimasz.

A színjátszókör 1991 óta mûködik Bálint Ferenc tanár úr vezetésével. Hetente két-
szer tréningezünk, tervezgetünk, készülünk. 2005-tõl hétfõnként a Szent János utcai
ferences kolostor egyik termében, péntekenként a Redut Kulturális Központ színpa-
dán vagy padlástermében próbálunk. Minden tanév elején új tagok csatlakoznak,
ezért kezdetben csapatépítõ, bizalomgerjesztõ jellegû játékokkal foglalkozunk. Ké-
sõbb az összekovácsolódott csapattal kezdünk ráhangolódni a színjátszásra, improvi-
zációs, spontán, figyelemfejlesztõ, szórakoztató gyakorlatok által. Évközben kulturális
megemlékezésekre, könyvbemutatókra versösszeállítással készülünk. Emellett  a tan-
év végéig mindig betanulunk egy színjátékot, amelyet igyekszünk saját, eredeti ötle-
tekkel fûszerezni. 

A 2006/2007-es tanévben Orbán János Dénes Búbocska címû ördögregényét vittük
színpadra. Elõször az április 12-én, Székelyudvarhelyen megszervezett ODIF-on (Or-
szágos Diákszínjátszó Fesztiválon) adtuk elõ, majd másodszor itthon, a Redut Kul-
turális Központban játsztuk. Iskolánk 170 éves évfordulóján Áprily-versösszeállítással
léptünk színpadra az egykori grimaszos, ma profi színészek társaságában, majd Márk
Attilával megzenésített Áprily-verseket énekeltünk.

2007. november 14-én Hantz Lám Irén Az erdõn túl címû Áprily-vers-
összeállításának bemutatóján Áprily-verseket adott elõ a Grimasz. Egy hónapra rá, 
december 15-én az Erdélyi Magyar Írók Ligája díjkiosztó gálaestjén, illetve a Mikó
András halálának 10. évfordulójára rendezett megemlékezés alkalmából már Mikó
András szövegeit szólaltattuk meg. 
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A második félévben Shakespeare Szentivánéji álmát dolgoztuk át. Igyekeztünk
olyan formát adni a színjátéknak, amely a mû eredeti üzenetét egy aktualizált, egysze-
rû, letisztult kontextusban is megõrzi. A produkciót három fesztiválon mutattuk be.
Április 18. és 20. között Derecskére, a II. Bihar-Bihor Színjátszó Fesztiválra vonatoz-
tunk el. Különdíjjal tértünk haza. A tavaszi vakációnk nagy részét Sepsiszentgyörgyön
töltöttük, itt mutattuk be másodszorra a Szentivánéji álmot, a 15. Országos Diák-
színjátszó Találkozón, melyet az  Osonó amatõr színjátszócsoport szervezett (2008.
április 25-30.) Az ötnapos rendezvény alatt az ország különbözõ pontjairól érkezett di-
ákszínjátszókkal közösen vehettünk részt elméleti képzéseken, tréningeken, továbbá
színvonalas elõadásokat nézhettünk meg. Elég csupán a Krétakör Hamlet-elõadásá-
ra vagy Hobo Viszockij-estjére gondolnunk. 

Május 22. és 24. között, a brassói Euroart Diákszínjátszó Fesztiválon a
Szentivánéji álom feldolgozásunk elnyerte a zsûri tetszését, így második díjnak ör-
vendezhettünk. Negyedik alkalommal, egyben utoljára az Áprily Napok keretében vit-
tük színre és mutattuk meg hazai pályán a produkciót. 

Minden kiszállás, elõadás emlékezetes marad. A jókedv, és szórakozás mellett fõsze-
repet kap önmagunk megismerése, mert nemcsak a lámpaláz leküzdése, hanem a
szerepekkel való megbirkózás is komoly feladat.

DATCU ANDREA

GRIMA SZ-TAG
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A Global Teenager Project (GTP)

A 2006/2007-es GTP-tevékenysé-
gek a hagyományos GTP nyílt nap-
pal kezdõdtek, melynek helyszíne
ezúttal a bukaresti Ion Neculce
Fõgimnázium volt. Az országos
rendezvényt a projektben részt ve-
võ csoportok bemutatói tarkítot-
ták – az elõadások változatossága
(volt, aki színdarabbal jelentke-
zett, volt, aki kisfilmmel vagy
Power Point-illusztrációkkal) éber
figyelemre késztette a közönséget.
Iskolánk négy diákját, Józsa Júliát
(XI. C), Keresztes Lórándot (X. D),
Simon Tímeát (XI. C) és Tuzson
Bernadettet (XI. C) a projekt veze-
tõje, Dobolyi Ildikó kísérte el. Az
áprilys diákok egyébként kisfilm
segítségével adtak ízelítõt elõzõ évi
tevékenységeikrõl. 

Az országos találkozó kiemelkedõ momentuma a 2005/2006-os tanév GTP-ered-
ményeinek a kiértékelése, díjazása volt. Az Áprily Lajos Fõgimnázium csapata dobo-
gós helyezést ugyan nem szerzett, de jó eredményt ért el. 

A látottakon és hallottakon fellelkesedve, nagy erõvel láttunk neki a szervezésnek:
hazaérkezésük után pár nappal máris beindulhatott az elsõ félévi forduló,  melynek
témája az AIDS volt. A csapat Incze Ágotával (XI. C) és Páll Botonddal (XI. C) egészült
ki, az  irányító tanárnõ továbbra is Dobolyi Ildikó maradt. Mindenki lelkesen végezte
a munka rá esõ részét, szükség is volt rá, mert a levelezõ-és virtuális iskolatársak ez-
úttal összesen 12 országból származtak (Kanada, Bolívia, Gána, Makedónia stb.), szá-
muk pedig meghaladta a 70-et. 

A második félévben a csapat a gyermekjogok témakörét választotta. Elmondható:
nem csupán az újabb 12 országból (Hollandia, Zambia, Ukrajna, stb.) származó di-
áktárssal való találkozás bizonyult újszerû tapasztalatnak, hanem a 35 cikkelybõl 
álló, a gyermekek jogait tartalmazó Egyetemes Jogszabályzat tanulmányozása is.

A 2007/2008-as tanév
Mondanunk sem kell, a 2007/2008-as GTP-évad is a nyílt nappal debütált 2007.

szeptember 28-29-én, Sepsiszentgyörgyön. A 24 romániai iskola (összesen 600 diák)
közül a legeredményesebb a 8 tagú, buzãu-i Kereskedelmi Kollégium volt, iskolánk
közepes teljesítményt ért el. Az országos találkozón bemutatott színpadi jelenet szép
sikert aratott. A sepsiszentgyörgyi találkozó értékét ugyanakkor nagyban növelte az a
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szeptember 28-i kötetlen beszélgetés is, melyet a jelenlévõ GTP-csoportok Farkas Ber-
talan magyar ûrhajóssal folytathattak.

Az õszi fordulót az iskolai GTP-csapat új felállásban kezdte meg. Dimény Tünde 
(XI. B), Gyárfás Izabella (XI. B), Horváth Katalin (XI. B), Józsa Imola (XI. B) és 
Páll Botond (XII. C)  Dobolyi Ildikó és Maczkós Tünde tanárnõk irányításával vágott
neki a tinédzserek élete (teen life) témakörnek. 

A 2007/2008-as tanév második témája a sport volt. A munka mennyiségére való te-
kintettel jobbnak láttuk megosztani egymást közt a feladatokat, így a kilencedikes
(Barabás Róbert, Fejér András, Jánosi Róbert, Molnos Róbert, Szabó Norbert) és 
tizenegyedikes (Dimény Tünde, Gyárfás Izabella, Horváth Katalin és Józsa Imola) di-
ákokból álló csapatunk hamar összeforrt, olyan munkaközösséggé vált, melyben
mindenkinek önálló szerep jutott, a végsõ döntést viszont mindig közösen kellett
meghozni.

Valószínûleg sokakban felmerül a kérdés: megéri-e a GTP a fáradságot, a feláldozott
szabadidõt? A válasz sejthetõ: igen. A GTP újszerû tanulási forma: önállóan tanulunk,
és ötleteinket érvényre tudjuk juttatni. Nem túlzás azt állítani, hogy a GTP-ben való
részvétel kihívás: a feladatok jellegébõl adódik, hogy már annak is örvendtünk, ha a
válaszokat sikerült idõben megfogalmazni és postázni.

DOBOLYI ILDIKÓ

TANÁRNÕ
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Az iskola kórusa

Arról már a legutóbbi, két évvel ezelõtt megjelent Értesítõben is írtunk, hogy az is-
kolai kórus fennállásának – 2005 decemberében megünnepelt – 15. évfordulója egy-
ben a több mint hatvan tagot számláló társaságot alapító és másfél évtizeden át irá-
nyító Gergely Mária zenetanárnõ  nyugdíjbavonulását is jelentette.  A kórus azonban
nem szûnt meg Gergely Mária távozását követõen sem, irányítását 2006-tól az isko-
lánkba érkezõ új zenetanárnõ, Szígyártó Mária vette át. Az idõközben átszervezett, je-
len pillanatban  javarészt gimnazista diákokból álló énekkar továbbra is leginkább az
iskolai ünnepségeken, illetve a naptári évfordulókhoz kapcsolódó jeles alkalmakkor
lép fel.

2006. december 18-án a kórus a Tanácstéren megrendezett karácsonyi koncertso-
rozaton lépett fel, két napra rá, 2006. december 20-án pedig az iskola Dísztermében,
az iskola tanárai és diákjai elõtt mutatta be karácsonyi összeállítását. 2007 májusá-
ban a hagyományos brassói Sokadalom szolgáltatott alkalmat a szereplésre, majd a
tanévet az Áprily Napok Drámai Színházban megszervezett díszelõadásán elõadott
produkció zárta.

A 2007/2008-as tanév elsõ fellépésére 2007. december 13-án, a Reménység Házá-
ban került sor.  A kicsit megkésett Mikulásváró ünnepséget 2007. december 20-án
már az iskolai (elõrehozott) karácsonyi ünnepség követte, melyet – szokás szerint –
a Díszteremben rendeztek meg az iskola tanárai és diákjai.

Március 15-én a Redut Kulturális Központban tisztelgett a kórus a szabadságharc
hõsei elõtt, április 19-én a Daloló ifjúság Kodály Zoltán szellemében elnevezésû
fesztiválon szerepelt, majd az évet – akárcsak az elõbbit – az Áprily Napok kereté-
ben, a Redutban bemutatott díszelõadással zárta. 
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A Nebulónia

Az Áprily Lajos Fõgimnázium aktív diákjainak tömörülése. A nebulóniások létele-
me a mozgás, a szaladó mozgás. És az állandó kezdeményezés.

Legsikeresebb és – ugyanakkor – legnagyobb méretû rendezvényünk a 2008-as 
diáknapok volt, mely az iskola és a diáktanács két hagyományos rendezvényének öt-
vözete: a Fordított, valamint az Áprily Napoké. A három napra tervezett rendezvény-
bõl az elsõ két nap az osztályok közötti vetékedõkrõl szólt, a harmadik nap pedig meg-
õrizte az Áprily Napok kulturális és ünnepélyesebb jellegét. A Diáknapok megnyitó-
ján a tanárokat egy-egy vicces, szimbolikus tárggyal jutalmaztuk. Az osztályok közti
vetélkedõk a sportolói képességeket, merészséget és általános mûveltséget tették pró-
bára. A próbák egyébként a tanárok aktív bekapcsolódását is igényelték. A rendezvény
szüneteiben büfé, fénykép- és rajzkiállítás, látványos kísérletsorozat és zenei aláfestés
várta az áprilys diákokat és tanárokat.

A szokásos síversenyt 2007, valamint 2008 telén  is megszerveztük. Ezekre a Keresz-
tényhavas Lupului pályájának felsõ részén, illetve a  Kanczel pálya alsó felében került

sor. Az elõzõ évekhez képest 2007-ben az elemi osztályoknak is szerveztünk versenyt,
így már három kategóriában is zajlott a vetélkedés (elemi, gimnáziumi, középisko-
lás). A versenyzõk sí és hódeszka közül választhattak. A síversenyt 2006/2007-ben
Borbáth Áron (X. A), Borbáth Tamás (X. A), Márton Loránd (XI.B) és Sóos Réka (IX.A)
szervezték, míg 2007/2008-ban Ábri Csaba (XI.B), Borbáth Áron (XI.A), Borbáth Ta-
más (XI.A) és Fehér Csilla (XI.A) voltak a kezdeményezõk. 

Népszerû rendezvényeink közé sorolhatjuk a focibajnokságot is. A 2006/2007-es
tanévben két bajnokságot is szervezett Illyés Hunor (X. A) az iskola sporpályáján.
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2007/2008-ban a meccseket a 10-es Általános
Iskola mûfocipályáján játszták, Szászka Balázs
(X. B) irányítása alatt. A nyertes csapatokat ku-
pával és éremmel jutalmaztuk. Kitüntettük a
bajnokság gólkirályát is.

A Gólyatábor kétnapos rendezvény, amelyet a
Nebulónia azért szokott megszervezni, hogy az
úgynevezett gólyákat, azaz a kilencedikeseket
beavassa a középiskolás életbe. A táborban az is-

kola újoncai jobban megismerhetik egymást, humoros és tanulságos játékok révén
(ismerkedõ játéksorozat, általános mûveltséget tesztelõ játék, rövid, frappáns beugra-
tós játékok, amelyek a tábor jellegzetességévé váltak, az amerikai baseballhoz hason-
ló métázás, számháború stb.). Ja, és ne feledjük a krumplitokányfõzést se. Minden
játékot a résztvevõk jókedve tesz élvezetessé, ettõl felejthetetlen a gólyatábori hangu-
lat. 2006-ban és 2007-ben a gólyatáborokat Zajzonban szerveztük meg.

A 2007/2008-as  tanévben a hagyományos Nebulónia-rendezvények listája bõvült, a
gólyatáborhoz és a sportrendezvényekhez hozzáadódott a szudokúbajnokság, a me-
gyei asztalitenisz-bajnokság, a Rubik-kocka-
bajnokság, a sakkbajnokság, az angyaljárás
(külön az elemi, a gimnáziumi és külön a
középiskolai osztályoknak), a mikulásozás
(Mikulásnak és manóknak öltözött nebuló-
niások osztogattak csokit diákoknak, taná-
roknak, szüneteken a folyosókon karácsonyi
zene szólt), a paintball-bajnokság, a fotópá-
lyázat (a nyertes fotókból összeállítottuk az
Áprily naptárát), az asztalifoci-bajnokság és
az Ép testben ép lélek nevû tisztaságprojekt. 

A rendezvények mellett újjáélesztettük a
Nebulónia és a Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) közti kap-
csolatot, képzéseken, konferenciákon vettünk részt. A Nebulónia révén az Áprily La-
jos Fõgimnázium is csatlakozott a hivatalos a diákok országos japánsztrájkjához, me-
lyet a 18 éven felüliek gyermekpénzének eltörlése váltott ki.

Irodalmi Kreativitási Versenyt tartottunk, Brassó adott otthont a Közéleti Diák és 
Ifjúsági Akadémia (KÖDAK) egyik 2008-as képzés-sorozatának. A Magyar Ifjúsági Ta-
náccsal (MIT) való kapcsolattartásnak köszönhetõen az ÁLF-ba is megtarthattuk a
Civilsuli konferenciát, de szállítottunk építõanyagot a nagykõhavasi menedékházhoz is.

Élményekben és rendezvényekben gazdag évekre nézhetünk vissza. Nem unatkoz-
tunk, az tény.

BORBÁTH ÁRON (XI. A)
DATCU ANDREA (XI. A)
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A Visszhang

Az Áprily Lajos Fõgimnázium diáklapja, havonta jelenik meg a Brassói Lapok mel-
lékleteként, diákok szerkesztik diákoknak, mindenrõl tájékoztat, ami volt, van illetve
lesz, ahogy azt egy valamirevaló újság szokta. 

Nagyon röviden ennyi lenne az újra megjelenõ Visszhang jellemzése, de hogy még-
se fukarkodjunk a szavakkal, nézzük a sztorit teljes egészében. 

Jónéhány évvel ezelõtt lelkes diákok álltak neki, összedugták a fejüket és közös erõ-
feszítésüknek köszönhetõen született meg az iskola diákújságja, s lett a neve Vissz-
hang. Hogy miért pont Visszhang? Ezt nem tudjuk, de a név azért sugall egy-két dol-
got annak viselõjérõl, illetve a szándékról, amely odaadományozta õt. Megjelentetése
nem volt mindig zökkenõmentes: a tördelés, a nyomdák, a „munkaerõhiány” mind-
mind gondot okoztak. Talán emiatt történhetett meg az is, hogy a 11. évfolyam után
megszûnt, és körülbelül 6 évig nem jelent meg. 



s z a k m a i  k ö r ö k

75

É
R

T
E
S
Í
T
Õ

2006 óta azonban új Visszhangról beszélhetünk. Egy szerbiai újságírótábor után
született meg az elhatározás, hogy tenni fogunk valamit, változtatunk az áprilys diák-
életen egy keveset, annyit, amennyi tõlünk telik. A Brassói Lapok felajánlotta, hogy
támogat minket, segít a megjelentetésben. Vitatható, hogy mennyire jó egy diákújság-
nak az, hogy egy nagy újság védõszárnyai alatt jelenik meg, de úgy gondoljuk, hogy
mindenképp megkönnyíti az adminisztratív munkát,  így több idõt szánhatunk a tar-
talomra és formára. Kialakult egy szerkesztõi közösség, a lelkesedés megvolt és még
mindig megvan, annak ellenére, hogy a tagok cserélõdtek: volt aki kiállt, mert „kiöre-
gedett”, de mindig jöttek újak, és ha ez így marad, akkor a történet folytatódhat. 

A diáklap rendszeres megjelenése mögött egyeztetések, megbeszélések, ötletcserék,
korrektúrák, utolsó pillanatban születõ megoldások, egyszóval mozgalmas tevékeny-
ség áll. A munkafolyamat nagyvonalakban a következõ: a szerkesztõségi gyûlésen ki-
találjuk a témákat, leosztjuk a munkát és megpróbáljuk elkészíteni a laptervet, majd
megállapodunk a határidõkben. Egy személy – rendszerint a fõszerkesztõ – tördelés
elõtt kb. 2-3 nappal összegyûjti a cikkeket és elküldi korrektúrára, majd – a végsõ lap-
terv szerint – a Brassói Lapok szerkesztõségében tördelünk (alias számítógépes szer-
kesztés). Utolsó lépésként kinyomtatják a betördelt friss Visszhangot, és az elkészült
lapban is ellenõrizzük a szöveget, nehogy hibák csússzanak be (olykor így is becsúsz-
nak). Ha mindez megvolt, mehet is az újság a nyomdába, a Brassói Lapokkal együtt,
csütörtök reggel pedig már sok-sok szempár böngészheti az áprilys eseményekrõl
született írásokat. 

A szerkesztõségi viták mellett egy szerkesztõ életébõl nem maradhatnak ki a képzé-
sek, diákmédiás találkozók, kudarcok és sikerélmények. A Visszhangról bátran el-
mondhatjuk, hogy számos elismerést kapott: 2007-ben az év diákmédiás találkozó-
ján az egyik legjobb erdélyi magyar diáklapnak minõsítették, majd az anyaországi Di-
ákújságírók Egyesülete által kiírt pályázaton számos magyarországi és határontúli
magyar diáklap közül választották harmadiknak. A budapesti Tiszta Forrás Alapít-
vány tagjainak is elnyerte tetszését a Visszhang, õk egy hordozható számítógéppel
(alias laptop) és egy fényképezõgéppel örvendeztették meg a szerkesztõséget. 

Két éves tapasztalat és állandóan megújuló szerkesztõség áll az új kiadású Visszhang
mögött. Bízunk abban, hogy ez még csak a kezdet, mert fennmarad és javul az újság,
egyre szorosabb lesz szerkesztõk és olvasók viszonya.

DATCU ANDREA

VOLT FÕSZERKESZTÕ
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A Vita virtuózai vitakör

Az Áprily Lajos Fõgimnázium két vitakörös csoportosulása közül, fõleg a közép-
iskolások A Vita virtuózai névre keresztelt csapata tûnt ki az elmúlt két tanév 
hazai és nemzetközi megmérettetésein. A gimnazisták Pro és kontra elnevezésû
egyesülete idõközben megszûnt.

A 2006/2007-es iskolai évben a Vita virtuózai a következõ tevékenységeken
szerepeltek, illetve érték el eredményeket:
� 2006. július 13-16., Barátka, regionális vitaverseny. A Vandra Ákos, Varga Róbert

és Vass Dániel alkotta csapat harmadik lett.
� 2006. szeptember 1-5. Poiana Pinului (Buzãu megye), országos vitaverseny.

Borbáth Tamás, Dobai Adél Imola és Szõrnyi Iza csapata a harmadik helyen vég-
zett.

� 2006. október 4., Áprily Lajos Fõgimnázium, vitabemutató. 
� 2006. október 27-29., Vársonkolyos, kezdõk regionális versenye. Dudás Kinga

egyéniben az elsõ, Lakatos Zsuzsa, egyéniben a második, Tódor-Nits Tamara
egyéniben a negyedik lett.

� 2006. október 27-29., Vársonkolyos, angol nyelvû nemzetközi vitaverseny (World
School Debate) haladóknak. Vandra Ákos egyéniben harmadik díjat szerzett. 

� 2006. november 9-12., Slãnic Moldova, háromnyelvû (román, magyar, angol)
nemzetközi vitaverseny Magyarország, Románia, és Moldova Köztársaság részvé-
telével. A magyar nyelvû versenyen Vandra Ákos egyéni elsõ helyen végzett, a Barti
Istvánból, Fehér Csillából és Vandra Ákosból álló csapat szintén elsõ díjat nyert.
Az angol nyelvû versenyen Barti István, Fehér Csilla és Vandra Ákos csapata 
harmadik, a Borbáth Áron, Borbáth Tamás és Sipos Tamás alkotta csapat máso-
dik lett. 

� 2006 november 13., Áprily Lajos Fõgimnázium, angol nyelvû vitabemutató.

2007/2008-as iskolai év
� 2007. augusztus-szeptember, regionális vitaverseny, Vársonkolyos, III. díj csapat-

ban. A regionális vitaversenyen Vass Dániel (XII. A) végzõs diákot a magyar vita-
mozgalom legmagasabb fokú elismerésével, EDE-díjjal tûntették ki. 

� 2007. szeptember: országos vitaverseny, Poiana Pinului (Buzãu megye), III díj
csapatban

� 2007. szeptember: vitabemutató kezdõ vitásoknak, Áprily Lajos Fõgimnázium 
� 2007. október: vitabemutató és vitatréning, Gábor Áron Középiskola (Kézdi-

vásárhely)
� 2007. november: regionális vitaverseny kezdõknek, Vársonkolyos. A megmérette-

tésen Ugron Réka (IX. A) III. díjat nyert egyéniben.
� 2007. november: angol nyelvû regionális vitaverseny haladóknak (World School

Debate), Vársonkolyos. A vita virtuózai III. helyezést értek el csapatban, Borbáth
Tamás (XI. A) pedig szintén III. lett egyéniben.
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� 2007. december: angol nyelvû vitabemutató az Áprily Lajos Fõgimnáziumban.
� 2007. december: vitabemutató és vitatréning, Bod Péter Középiskola

(Kézdivásárhely)
� 2008.  március: angol nyelvû nemzetközi vitaverseny (World School Debate),

Postojna (Szlovénia)
� 2008.  június: regionális vitaverseny, Szováta. A középiskolások csapata II. helyen

végzett.

Az elmúlt két tanévben az Áprily Lajos Fõgimnázium vitakörös mozgalmát 
támogatta:

– a Felfalusi Kovács Antal Alapítvány
– a Brassói Lapok
– az Erdélyi Disputa Egyesület
– az Asociaþia Românã de Dezbateri, Oratorie ºi Retorica
– az Áprily Lajos Fõgimnázium
– a Decorator Kft.
– a Fresenius Kabi Kft.
– a CTE Trailers Kft.
– a Blãnãria Anikó Kft.

A kiszállásokhoz, versenyeken való részvétel költségeinek fedezéséhez a versenyzõ
diákok és Vandra Attila instruktor is hozzájárultak.
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Hálózat

A hazai iskolarendszert elemzõ tudományos munkák gyakran visszaköszönõ kriti-
kája, hogy a közoktatásban lényegesen nagyobb a hangsúly az elméleti képzé-
sen, mint a gyakorlati tapasztaláson. Leginkább a végzõs diákok érezhetik, oly-
kor mekkora szakadék tátong az iskolai és az iskolán kívüli valóság közt. Az
Áprily Lajos Fõgimnázium hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai épp a közok-
tatás elhibázott stratégiájából fakadó hátrányt hivatottak leküzdeni   
2006 és 2008 között az iskola tanárai és diákjai meglévõ hazai és nemzetközi
partnerkapcsolatokat ápoltak és újakat készítettek elõ.

AZ ARADI CSIKY GERGELY ISKOLACSOPORT

A határmenti iskola nyolc évvel ezelõtt, 2000-ben nyerte vissza önállóságát. Jelenleg
elemi, gimnáziumi és középiskolai szintû magyar oktatás is zajlik a tanintézményben,
mellyel az ÁLF hosszú évek óta partnerkapcsolati viszonyban áll. A két iskola küldött-
sége rendszeresen igyekszik jelen lenni egymás kulturális eseményein, ünnepi alkal-
main. A 170 éves ünnepi rendezvények alkalmával Koródi Hajnalka tolmácsolta a
Csiky Gergely tanári közösségének üdvözletét, a 2007/2008-as tanévben pedig a Fõ-
gimnázium Fülöp Károly vezette diákcsapata vett részt az aradi iskolanapokon.

A CELJEI POSLOVNO KOMERCIALNA SOLA

A szlovéniai Celjében levõ
Poslovno Komercialna Solá-
val egy ACES (Academy Of
Central European Schools/
Közép-Európai Iskolaháló-
zat) pályázat során került kap-
csolatba az ÁLF. Témánk egye-
temes történelmi jellegû volt:
brassói, illetve celjei középkori
jellegzetességeket kerestünk és
hasonlítottunk össze, Mátyás
király országokon átívelõ útját
próbáltuk követni, közös voná-
sokat keresve Erdély és Szlovénia történelmében. A kutatások eredményeként össze-
gyûlt történelmi témájú anyagokból (fényképek, gyerekek által készített linómetszek,
rajzok, poszterek) két kiállítást is szerveztünk: egyet a szlovén partnerek iskolájában,
2007 szeptemberében, egyet pedig az ÁLF-ban, a szlovén partnerek brassói látogatá-
sakor, 2007 októberének elsõ hetében. 
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A kiállítások ünnepi megnyitóját tudományos elõadások követték, a partneriskolák
így megismerhették egymás kulturális hagyományait. A pályázat kezdeményezõje
Strigoi-Szabó Edit volt, aki Ábrahám Imolával, Bãdãu Tündével, Printz Ágnessel, vala-
mint Erdõ Andrea és Pattantyus Mátyás XI. B osztályos diákokkal együttmûködve vit-
te sikerre a projektet. A bécsi kiértékelõn 22 pályázat közül az ÁLF bemutatóját ítélte
legjobbnak a nemzetközi zsûri.

A BUDAPESTI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

Az Áprily Lajos Fõgimnázium és a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium közti,
1990 óta tartó együttmûködés leglátványosabb eredménye a székelyzsombori kultu-
rális, hagyományõrzõ és mûemlékvédõ tábor létrejötte.

2006-ban és 2007-ben folytatódtak a székelyzsombori Zólya-porta feljavítási mun-
kálatai, 2006-ban megkezdõdött a volt kemenceház és nyárikonyha újjáépítése. 2007-
ben a tetõ megújítása, szigetelése folyt. Ezen túlmenõen a táborokban rendszeresek
a kirándulások a környék nevezetes városaiba, látványosságaihoz, a gyalogtúrák, a a
falubeliek számára végzett munka, az elõadások, a beszélgetések kulturális, irodalmi,
történelmi témákról, a játékok és sportrendezvények, a kézmûves foglalkozások, a fa-
lubeli gyerekekkel közösen szervezett tevékenységek. Az egyes táborokban másra és
másra tevõdött át a hangsúly, de különbözõ arányokban ezek a programok minden
tábort jellemezték.

2006 áprilisában az ÁLF XI. A és XII. A osztályközösségei látogattak Budapestre, ahol
többek közt meglátogatták a Csodák Palotáját és közös szabadidõs programokon vet-
tek rész a berzsenyis diákokkal, akik 2006 májusában már viszonozták is a látogatást.

A COMENIUS 1 PROJEKT

Kétéves idõtartamú (2008-2010), Comenius 1 névre keresztelt pályázat megbeszé-
lése és összeállítása céljából gyûltek össze az ÁLF-ban öt ország hat iskolájának kép-
viselõi 2008 januárjában. Néhányukkal közülük, a két finn iskolával és a pécsi Janus
Pannonius Gimnáziummal már korábban is együttmûködtünk más projektek kap-
csán. A Comeni-
us 1-hez azon-
ban újabb part-
nerek, egy cseh
és egy görög is-
kola tanárai is
csatlakoztak.

Közel egyhetes
kemény munka
után született
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meg az a Biztonságos és egészséges iskola címet viselõ dolgozat, mely a kétéves
együttmûködés alapjait rögzíti. A pályázatot az Európai Bizottság el is fogadta. A kö-
zös projekt olyan kérdéseket taglal, amelyek egész Európában rengeteg gondot okoz-
nak az iskoláknak és a gyereket nevelõ családoknak egyaránt: nem csupán tudomá-
sul veszi a problémás diákok létezésének tényét, hanem feltérképezi a problémák
megoldásának lehetséges módozatait, a tanulásösztönzés járható útjait, továbbá ja-
vaslatot tesz az iskolai agresszió megfékezésére. 

A tervek szerint a kivitelezéshez iskolánként megközelítõleg 200-260 diákra és 6-7
tanárra lesz szükség. 

Mivel a pályázat nyelve – mint általában minden más nemzetközi pályázaté is – an-
gol, az Áprily Lajos Fõgimnázium koordinátor tanára Printz Ágnes lett, az iskola ta-
nárai közül Bãdãu Tünde aligazgató és Strigoi-Szabó Edit kémiatanár segíti õt a pro-
jekt elõkészítésében. 

A DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Debrecentõl alig 10-15 kilométerre lévõ Derecske bonyolult nevû iskoláját az ÁLF
tanári küldöttsége a 2006/2007-es, illetve a 2007/2008-as tanévben is meglátogatta.
Az apropót mindkét esetben a derecskei iskola végzõs osztályainak nagykorúsítása –
ahogy arrafele fogalmaznak –, szalagtûzõ ünnepsége szolgáltatta. A mi szemszögünk-
bõl nézve furcsa, bár érdekes, hogy a szalagtûzõ díszest keretében a végzõs középis-
kolai osztályok egymás után kétszer is bemutatják önálló produkcióikat, hogy szüle-
ik, hozzátartozóik és barátaik jobban szemügyre vehessék a most már nagykorú fia-
talokat. 

A 2007 májusában lezajlott 170 éves rendezvénysorozaton az I. Rákóczi György
Gimnázium meghívott tanárai – egyéb jellegû elfoglaltságaik miatt – nem tudtak
részt venni.

A PÉCSI JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM

A Fõgimnázium testvériskolai kapcsolatai közül a pécsiekkel fenntartott közremû-
ködés az egyik legstabilabbnak tûnõ, 2001 óta gyakorlatilag minden évben sikerül leg-
alább egy, többnapra kiterjedõ közös programot szerveznie a két történelmi múlttal
rendelkezõ iskolának.

Iskolánk 2007 áprilisában szervezett kirándulást Pécsre Rajcsek István és Strigoi-
Szabó Edith irányításával, a Janus Pannonius Gimnázium diákjai és kísérõtanáraik
egy évre rá, 2008 tavaszán látogattak Brassóba Kucsera Róbert vezetésével. A vendég-
diákok az ÁLF-ban zajló tanórákon és a tanórán kívüli szabadidõs programokon egy-
aránt részt vettek.



a l a p í t v á n y o k

81

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

A Felfalusi Kovács Antal Alapítvány

Az egykori brassói magyar Katolikus Fõgimnázium alapítójának tekintett
Felfalusi Kovács Antal örökségét sajátjának valló Alapítvány elsõdleges célja,
hogy a megye magyar iskoláit, kiemelten az Áprily Lajos Fõgimnáziumot 
– lehetõségeihez mérten – támogassa.

A fennmaradt írásos dokumentumok szerint Felfalusi Kovács Antal apátplébános
1837. szeptember 8-án jelentette be az egyháztanácsnak,  hogy a plébánosi lakás
ebédlõjében iskolát alapít, elindítja a gimnázium elsõ osztályát. Kérte, hogy a szüksé-
ges felszerelésekre és egy tanár bérezésére a tanács szavazzon meg 120 pengõ forin-
tot. Három hét múlva, 1837. október 1-jén 20 tanulóval, szerény körülmények között
hozzá is látott a gimnázium elsõ osztályának tanításához. Így kezdõdött, 171 évvel ez-
elõtt a jelenlegi Áprily Lajos Fõgimnázium története. Az iskolaalapítás 170. évfordu-
lója alkalmából háromnapos ünnepi rendezvénysorozatot kezdeményezett az Alapít-
vány. Papp József, az Alapítvány akkori elnöke megírta a brassói magyar középiskola
történetét, mely a 170 év: a Római Katholikus Fõgimnáziumtól az Áprily Lajos Fõ-
gimnáziumig címet viselõ emlékkönyv kiindulópontjául szolgált. Saját költségén ké-
szíttette el az egyesület azt a márványtáblát, amelyet az iskola elõcsarnokában,
Felfalusi Kovács Antal sírköve alá helyeztek el, és amely az 1939/1940. évi hetedik osz-
tálynak állít emléket, mintegy felelevenítve, hogy ez az osztályközösség hozta el a sír-
követ a brassó-bolonyai temetõbõl, illetve vésette be az elõcsarnok falába.

Az ünnepséget, melyet többszáz meghívott és véndiák tisztelt meg jelenlétével, az
Alapítvány az Áprily Lajos Fõgimnáziummal közösen szervezte meg és bonyolította le.
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A magyar tanintézmény fennállásának 1992-ben megünnepelt 155 éves évfordulója
óta ez az esemény tekinthetõ az ÁLF, de tágabb értelemben a brassói magyarok legna-
gyobb horderejû rendezvényének.

Mûködésének korábbi éveihez hasonlóan, az elmúlt két tanév során is fõleg a hiva-
talos tanmenet által megszabott irányvonalak és tevékenységi formák kiegészítését
szorgalmazta az Alapítvány Kuratóriuma. Folyamatos támogatásban részesültek a
magyar diákok tudományos, kulturális és sportrendezvényei, az ösztöndíjprogram
pedig rendszeres segítséghez juttatta a hátrányos anyagi helyzetû, de jó teljesítményt
nyújtó áprilys diákokat és magyar anyanyelvû brassói egyetemi hallgatókat.

Papp József elnök 2007 nyarán bekövetkezett tragikus halála után (Lásd a Fókusz-
ban fejezet A hiányzó hang címû írását) a Kuratórium Dobolyi István alelnököt bíz-
ta meg a szervezet irányításával. Az õ munkáját Pásztori Klára alelnök és Farkas 
Attila alapítványi titkár segítik.  

A Mikó András Alapítvány

A fiatalon, tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori áprilys diák, Mikó András 

emlékére 1998-ban létrehozott, a hivatalos jogi és törvényes keretek közt Bálint

Ferenc tanár-elnök vezényletével mûködõ testület legfõbb elgondolása, hogy 

az irodalom, filozófia, színjátszás, valamint filmkészítés területén kimagasló 

teljesítményt nyújtó, kreatív fiatalokat támogassa.

Mikó András halálának 10. évfordulóján egész estét betöltõ megemlékezést tartott az
Alapítvány. A 2007. december 15-i eseményen dr. Egyed Emese, a Babeº-Bolyai Tu-
dományegyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének vezetõje, dr. Fried István iro-
dalomtörténész és Orbán János Dénes író-költõ méltatta András hátrahagyott írásait.
A megemlékezéshez idõpontjához igazodva látott napvilágot A meg nem írt regény
második kiadása, melybõl a Grimasz Színjátszócsoport tartott felolvasást.

A 10. évfordulón Magyary Ágnes az Erdélyi Terasz kritikai rovatának vezetõjét, a Ka-
ra vacsorája címû novella szerzõje vehette át a Mikó András-emlékdíjat.

Az Alapítvány rendszeresen jutalmazza a különbözõ irodalmi versenyeken, így a
Bartalis János szavalóversenyen, a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyversenyen, az Irodalmi Kreativitás versenyen és az Alternatív Irodalmi Ver-
senyen jól szereplõ diákokat. Jutalomban részesíti a Babeº-Bolyai Tudományegye-
tem Magyar nyelv és irodalom Karának ígéretes végzõs irodalmárait, s a tehetségápo-
lás brassói viszonyokhoz idomított változataként, az iskolai tanévzáró alkalmával az
Áprily Lajos Fõgimnázium azon végzõs diákját tüntetik ki Mikó András-emlékdíjjal,
aki a négyéves középiskolai teljesítménye alapján alkalmasnak tûnik a fiatalon el-
hunyt író szellemi örökségének továbbvitelére.

2008-ban Szász Júlia-Anna vehette át a kitüntetést. (A különbözõ kategóriákban ki-
tüntetettek teljes listáját lásd az Alapítvány honlapján – www.mikoaa.ro)
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Akik kimagasló teljesítményt értek el
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Vizsgaeredmények

2007-tõl új vizsgarendszerben zajlik a középiskolai felvételi.

A nyolcadik osztályosok képességvizsgáját a 2007/2008-as tanév elsõ félévétõl a sokat
vitatott, ún. egységes félévi dolgozatok rendszere váltotta. 2008 nyarán a gimnáziumot
végzett tanulók már nem a kisérettségi jegy alapján választhattak maguknak középis-
kolát, hanem, az általános iskolai átlag és a négy kötelezõ tantárgyból (román nyelv és
irodalom, anyanyelv, matematika Románia történelme vagy Románia földrajza) meg-
írt, országosan egységes félévi dolgozatok jegyeibõl számolt számtani középarányos
függvényében. Ha a vizsgázó valamely dolgozata nem kapott átmenõ osztályzatot, de a
gimnázium négy évi átlagából és az egységes dolgozatok eredményeibõl kiszámolt fel-
vételi jegye nagyobb ötösnél, az illetõ diák felvételt nyerhetett a középiskolába.

A képességvizsga-rendszerhez képest egyébként újdonságnak számít, hogy a nyolca-
dikos diákokon kívül a hetedikesek is írnak egységes félévit az említett tantárgyakból.
Ahogy korábban, az egységes dolgozatok bevezetése elõtt, úgy jelenleg is az adott tan-
tárgyból elért eredmények féléves átlagának 25%-át teszik ki a dolgozatjegyek.

Bár a zárt helyi dolgozatot minden diák a saját iskolájában írhatja meg kétórás idõ-
keretben, a javítás a megyei tanfelügyelõségek által kijelölt javítóközpontokban zajlik,
és – mint minden írásbeli vizsga esetében – a dolgozatokat két javítótanár értékeli (a
2008/2009-es tanévtõl kezdve a dolgozatokat elsõdlegesen az illetõ tantárgyat oktató
tanár javítja ki, majd javítóközpontban is értékelik). A gimnazisták töredékjegyet is
kaphatnak dolgozataikra. Az osztálynaplóba a le- vagy felkerekített jegyet vezetik be
(0,50 alatti eredménynél le, 0,50 fölött fel), de a felvételi jegy kiszámításánál a töre-
dékjegyet kell figyelembe venni a minisztériumi szabályzat szerint. A 4,50 és 4,99 kö-
zötti, valamint a 9,50 feletti osztályzatot kapott dolgozatok végsõ jegyét az óvásokkal
foglalkozó bizottság állapíthatja meg.

Mintatételeket és osztályozási kritériumokat a Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Mi-
nisztérium tesz közzé a www.edu.ro honlapon. Az egységes félévi vizsgarendszer or-
szágszerte mintegy 430 ezer hetedikes és nyolcadikos diákot érint.

A 2007/2008-as tanévben az Áprily Lajos Fõgimnázium két nyolcadik osztályában
összesen 32 tanuló végzett, közülük 31-en nyertek felvételt elméleti középiskolába
(szinte kivétel nélkül az ÁLF középiskolai osztályaiba), egy tanuló pedig szakiskolában
folytatta tanulmányait.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA EREDMÉNYEI

A 2007/2008-ban iskolánkból összesen kilencvennégy diák jelentkezett érettségi
vizsgára, közülük nyolcvanheten szerepeltek sikeresen, ami 92,56 %-os teljesítmény-
nek felel meg. A 92,56%-os sikerességi mutató az Áprily Lajos Fõgimnáziumot a me-
gyei iskolák élvonalába emeli.

2007 õszétõl iskolánkban két éves, posztliceális szintû számítógépes programozó-
képzés is zajlik. A posztliceális oktatás elsõ évfolyama 2009 júniusában végez majd.
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Az iskola szervezési és vezetési egységei 

A szülõk és a tanulók tájékoztatása végett bemutatjuk röviden az iskola szervezési
struktúráját, amelyen mûködése alapszik. Úgy gondoljuk, hogy ez hozzájárul az in-
tézmény szervezésének és mûködésének átláthatóbbá tételéhez mindazok számára,
akiknek érdekében tevékenykedik, és ennyiben hasznos információkat tartalmaz. A
szóban forgó téma ugyanis csak addig evidencia, ameddig csak nagy általánosságban
és jobbára közömbös szemlélõként van dolgunk vele. Egyértelmûsége azonban egy
csapásra megszûnik, ha valamilyen okból kifolyólag szükségessé válik a tárgy irányá-
ban az átfogó, pontos és tárgyilagos információ. Ilyen okok pedig sûrûn adódhatnak,
tekintve az iskola tevékenységének finalitását, célcsoportjait, illetve azt az interperszo-
nális mezõt, amelyben ez a tevékenység zajlik. 

Az iskola szervezésérõl és mûködésérõl egy viszonylag egységes és összefüggõ szöveg
keretében beszélni azért is indokolt, mert az erre vonatkozó információ eléggé szét-
szórtan, az iskolai tevékenységet szabályozó dokumentumok sokaságában lelhetõ fel,
és ilyen körülmények között nem könnyû a témában való gyors tájékozódás. 

Ebben az írásban az iskola fõbb szervezési egységeinek rövid leírására, illetve a kö-
zöttük levõ funkcionális kapcsolatok jelzésére összpontosítunk.

A TANÁRI TANÁCS

Az iskolában tanító tanárok és tanítók alkotják, és az oktatói-nevelõi munkát illetõ kér-
désekben határozathozatali jogkörrel rendelkezik. Gyûlésein, az iskolaigazgató meghí-
vására, részt vehetnek a szülõk, a tanulók, a közigazgatási szervek képviselõi, vagy más
meghívottak. Üléseit félévnyitáskor és félévzáráskor tartja, illetve bármely más alkalom-
mal, az igazgató kérésére vagy a tanszemélyzet kétharmadának kezdeményezésére. 

Hatáskörébe tartozik: az igazgató által beterjesztett, az iskolában folyó oktató-neve-
lõ munka minõségére vonatkozó jelentés megvitatása és elfogadása; az intézmény fej-
lesztési tervének megvitatása és a vezetõ tanács elé terjesztése; az iskolai tevékenység
éves tervének megvitatása és elfogadása; a vezetõ tanácsban résztvevõ tanszemélyzet
megválasztása; a tanszékek összetételének elfogadása; az alkalmazottak esetleges fe-
gyelmi vétségeit kivizsgáló bizottság kinevezése, illetve a szankciók megállapítása; a fe-
gyelmi kihágásokat elkövetõ tanulók büntetésének megállapítása; a tanulókat és a
tanszemélyzetet megilletõ jutalmak megállapítása; az iskola beiskolázási tervének vé-
leményezése; az iskola belsõ rendszabályzatának megvitatása és véleményezése.

A VEZETÕ TANÁCS

Az iskola kollektív vezetõ szerve, szervezési és adminisztratív kérdésekben határo-
zathozatali jogkörrel.

Hatáskörébe tartozik: az iskolai tevékenységre vonatkozó törvényes elõírások tiszte-
letben tartásának felülvigyázása; az iskola területének, anyagi alapjának adminisztrá-
lása; az iskola fejlesztési tervének elfogadása; az iskola belsõ rendszabályzatának el-
fogadása; az iskolai személyzet tanévvégi minõsítése; az iskola költségvetési tervének
elfogadása; az iskolai tevékenységrõl szóló igazgatói jelentés megvitatása és elfogadá-
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sa. Összetétele: az igazgató, az igazgatóhelyettes, tanítók, tanárok, a könyvelõ, a helyi
közigazgatási szervek képviselõi, az iskolai szülõbizottság képviselõje, a tanulók kép-
viselõje. A vezetõ tanács elnöke az iskola igazgatója.

AZ IGAZGATÓ

Az iskola vezetési struktúrájának élén az igazgató áll, aki közvetlenül a tanfelügyelõ-
ségnek alárendelt. Õ képviseli az iskolát más intézmények vagy fizikai személyek
elõtt. A tanári tanács és a vezetõ tanács elnöke. Hatásköre sokrétû és átfogó, az isko-
lai tevékenység minden területére kiterjed.

AZ IGAZGATÓHELYETTES

Az igazgatónak alárendelt és az igazgató által megállapított hatásköröket tölti be,
amelyek között a legfontosabb a nevelési, illetve az iskolán kívüli tevékenység meg-
szervezése, irányítása és ellenõrzése. Az igazgató távollétében helyettesíti õt minden
hatáskörben.

AZ OSZTÁLYTANÁCS

Az adott osztályban tanító tanárok összessége alkotja, illetve az osztály-szülõbizott-
ság és a tanulók egy-egy képviselõje. Elnöke az osztályfõnök. Hatáskörébe tartozik: az
osztály félévi és tanévvégi tanulmányi és fegyelmi helyzetének elemzése; a tanulmá-
nyi elõmenetelt és a fegyelmi mutatókat javító intézkedések megállapítása; javaslatte-
vés a tanulók magaviseleti jegyét illetõen; a tanulók jutalmazására vonatkozó javaslat-
tevés; a tanulók szankcionálására vonatkozó javaslattevés.

A SZÜLÕI TANÁCS

Az osztály-szülõbizottságok elnökei alkotják, és az iskolai szülõi közgyûlés végrehaj-
tó szerve. Jogában áll képviseltetni magát a tanári tanácsban és a vezetõ tanácsban.
Hatáskörébe tartozik: az iskola támogatása pályaválasztási és a tanulók társadalmi in-
tegrációját illetõ kérdésekben, az iskolaköteles tanulók beiskolázásában, nevelési kér-
désekben, az anyagi alap kezelésében és gyarapításában, finanszírozási források azo-
nosításában és megszerzésében.

AZ ISKOLÁBAN MÛKÖDÕ BIZOTTSÁGOK

Az iskolai tevékenység jobb megszervezése érdekében, a belsõ munkamegosztás el-
ve alapján, az iskolában különbözõ, állandó vagy idõszakos hatáskörrel rendelkezõ bi-
zottságok mûködnek.

Állandó bizottságok: • a tanterv alkalmazását felügyelõ bizottság • az iskolai tevé-
kenység minõségével foglalkozó bizottság • az ösztöndíj bizottság • a munkavédelmi
bizottság • a tûzvédelmi bizottság.

Idõszakos hatáskörrel rendelkezõ bizottságok: • a leltározó bizottság • a levéltári
teendõkkel foglalkozó bizottság • az iskolában lebonyolítandó tanulói vizsgákat szer-
vezõ bizottságok • a munkaerõ alkalmazásával foglalkozó bizottság • az iskola tulaj-
donába került javakat átvevõ bizottság • a fegyelmi kihágásokat kivizsgáló bizottság.



r e z u m a t

89

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

Tradiþie ºi inovaþie

– REZUMAT–

Colegiul Naþional Áprily Lajos.  Numele sunã la fel de exotic urechilor turiºtilor
occidentali veniþi sã descopere cetatea-graniþã a saºilor din alte vremuri, ca ºi
majoritãþii etnicilor români, locuitori ai unui oraº industrializat în exces în anii
siniºtri ai comunismului ceauºist.

O clãdire impunãtoare, poziþionatã într-un mediu plãcut/seminatural ºi o limbã cu
sonoritate strãinã – Colegiul Naþional Áprily Lajos înseamnã mult mai mult decât
atât.

La data de 1 octombrie 1837, abatele romano-catolic, Felfalusi Kovács Antal orga-
niza prima clasã a Gimnaziului Romano-Catolic de mai târziu. Statutul de ºcoalã cu
caracter religios, dobândit în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, înceteazã abia în
1948, când Gimnaziul Romano-Catolic este declarat în mod oficial instituþie de stat
ºi începe sã funcþioneze sub denumirea de Liceul Maghiar Mixt nr. 4. 

1960 este anul unei noi schimbãri, Liceul Maghiar Mixt nr. 4. este desfiinþat ºi
mutat la Liceul Unirea, în a cãrui subordine îºi desfãºoarã activitatea de simplã secþie
maghiarã. Revoluþia anticomunistã din 1989 schimbã, iarãºi, destinul ºcolii care se
mutã înapoi în clãdirea construitã la începutul secolului al XX-lea, îºi recapãtã inde-
pendenþa de instituþie cu limbã de predare maghiarã ºi primeºte denumirea de
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Liceul Teoretic Áprily Lajos (dupã numele celebrului poet impresionist, de origine
braºoveanã). Performanþele educaþionale ale instituþiei au fãcut posibilã obþinerea, în
2004, a statutului de Colegiu Naþional. 

La ora actualã, ºcoala îºi desfãºoarã activitatea în trei corpuri de clãdiri renovate
recent sau aflate în curs de renovare, cu peste 60 de cadre didactice ºi cu un numãr
de elevi care depãºeºte cifra de 700.

CCEE EESSTTEE UUNN AANNUUAARR ººCCOOLLAARR??

Dacã ar fi sã dãm o definiþie scolasticã a prezentului anuar ºcolar, am spune cã el
se vrea un document oficial – deºi nu în accepþie juridicã – menitã sã reflecte activi-
tatea curricularã ºi extracurricularã a Colegiului Naþional Áprily Lajos.  Dar nouã nu
ne face plãcere sã obosim cititorii cu o astfel de limbã de lemn.

Specia extrem de popularã – pe la sfârºitul secolului al XIX-lea, începutul secolului
al XX-lea – a anuarului ºcolar cunoaºte o îndelungatã tradiþie în evoluþia instituþilor
de învãþãmânt maghiare, dar ºi sãseºti ºi româneºti, din Transilvania. Conceput ca un
fel de raport complex al unui an ºcolar, anuarul oferea pãrinþilor ºi comunitãþii locale
o imagine amplã asupra diferitelor aspecte ale vieþii ºcolare, începând cu cel edu-
caþional, continuând cu cel economic ºi terminând cu aria manifestãrilor artistice,
stiinþifice sau sportive.

Colegiul Naþional Áprily Lajos a reluat tradiþia redactãrii anuarelor ºcolare în 2000.
Publicaþia pe care o þineþi în mânã este cea de-a patra ediþie ºi însumeazã anii ºcolari
2006/2007, 2007/2008, transformându-se, deci, automat într-un fel de bi-anuar.

Veþi gãsi în el obiºnuitele rapoarte de activitate ale catedrelor, dar ºi lecturi relaxante
despre cercurile de elevi, unele cu zeci de ani vechime, care îºi desfãsoarã o activi-
tate extraºcolarã paralelã cu învãþarea propriu-zisã (cercul de dans, cercul de actori
amatori, consiliul elevilor, revista ºcolii, cercul de dezbateri etc.), despre nume
sonore, legate cândva de ºcoalã, ale vieþii publice artistice sau media. Cei curioºi sã-l
rãsfoiascã vor da peste scriituri aflate la graniþa literaturii ºi vor descoperi un materi-
al fotografic bogat ºi, credem, sugestiv.

Dincolo de oferirea unei viziuni, prin esenþã subiectivã, asupra vieþii Colegiului
Naþional Áprily Lajos, dorinþa noastrã este de-a transmite ºi un feeling specific.

Specific, sperãm, pentru cã îmbinã tradiþia cu actualul.
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Tradition and innovation

Áprily Lajos High School. The name may sound exotic to western tourists setting out
to explore the border fortress once built by the Saxons and it may sound similarly exo-
tic to the majority of Romanians, citizens of a metropolis that was over-industrialized
during the years of communist dictatorship led by a sinister figure, Ceauºescu. 

The visitor will find an impressive building in a pleasant environment, and a lan-
guage bearing a somewhat strange resonance. However, Áprily Lajos High School is
much more than that. 

On October 1 1837, the Roman-Catholic abbot, Felfalusi Kovács Antal started the
first class of the would-be Roman Catholic Gymnasium. The establishment gained
the status of religious school during the second half of the 19th century but in 1948
it was nationalized and given the name of The Mixed Hungarian School Nr 4. 

In the year 1960 the establishment ceased to exist as an independent institution,
the Hungarian classes were moved to Unirea High School, where they formed a
Hungarian section. The year 1989 meant further change: following the anti-commu-
nist revolution, the school was re-established with the Hungarian classes moved back
into the edifice which was built at the beginning of the 20th century and it regained
the status of an independent Hungarian school. Starting from that date, the school
bears the name of Áprily Lajos, a famous impressionistic poet born in our city. High
standards of education made it possible for the establishment to acquire the status of
”National College”in 2004. At present, the process of education takes place in three
buildings, recently renovated or under renovation, in which over 60 teachers ensure
the education of over 700 students.

WHAT IS A SCHOOL YEARBOOK?

The literary genre which was extremely popular at the end of the 19th and the
beginning of the 20th century looks back upon considerable tradition in Hungarian
schools, but it was also known in Transylvanian Saxon and Romanian schools.
Conceived as a sort of a complex report on school life in an academic year, it used to
present the parents and the local community with a truthful image of educational,
economic and artistic or sports activities. 

Áprily Lajos High School has brought back the tradition of yearbooks starting with
the year 2003. The present publication is the fourth edition comprising two academ-
ic years: 2006/2007 and 2007/2008, thus turning it into a kind of a two-yearbook. 

You will find in it reports on the activity of different departments, but it also offers
pleasant reading to those who are interested in extra-curricular activities (some going
back decades) like: folk dance group, drama circle, students’ council, debate, etc. Also,
the reader may find well-known names, once linked to our school, at present celebri-
ties in different fields. Last but not least, one may find writings at the borderline of ficti-
on and rich photographic documentation. Beyond the intention to present an overview
– admittedly subjective in its essence – of life in Áprily Lajos High School, we wish to
convey a specific feeling, resulting from combining tradition and up-to-dateness.
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Az iskola tanszemélyzete

– A 2006/2007, ILLETVE A 2007/2008-AS TANÉVEKBEN – 

Ábrahám Imola – rajz
Ábrahám Olga – logopédus
Ádám Edit – román nyelv és irodalom
Antal Tünde – református hitoktató
Bãdãu Tünde – matematika (a Fõgimnázium aligazgatója)
Bálint Ferenc – informatika
Bencze Mihály – matematika
Bíró Margit – földrajz
Boér Ildikó – román nyelv és irodalom
Bokor Katalin – magyar nyelv és irodalom
Both Mária – magyar nyelv és irodalom (a magyartanárok és az elemi osztályok ma-

gyar nyelven oktató tanítóinak szakos tanfelügyelõje)
Czupor Magda – tanítónõ
Csiszér Albert – római-katolikus hitoktató, pápai prelátus
Csüdör Melinda – testnevelés
Dénes Ida – tanítónõ
Dénes Jónás – magyar/román nyelv és irodalom
Dobolyi Ildikó – angol nyelv/angol nyelvû földrajz
Farkas Anna-Lili – matematika (megyei fõtanfelügyelõ-helyettes)
Farkas Irma – közgazdaságtan
Fülöp Edith - matematika
Fülöp Emese – laboráns
Fülöp Károly – tanító/magyar nyelv és irodalom
Gál Andrea – magyar nyelv és irodalom
Gál Katalin – fizika/kémia
Géczi Éva – történelem
Ghiþã Ramona – román nyelv és irodalom
Györke Emese – fizika
Gyulai-Nagy Mária – német nyelv és irodalom
Halmaghi Ioan – történelem
Imreh Mária – technológia
Jónás István – biológia
Keresztes Ibolya – földrajz
Keresztes Zsófia – tanítónõ
Kis Edith – magyar nyelv és irodalom
Kis Magda – latin nyelv
Kovácsi Anikó – német nyelv és irodalom
Lengyel István – testnevelés
Lukács Andrea – német nyelv és irodalom
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Majláth Erzsébet – tanítónõ
Máthé Sándor – unitárius hitoktató
Miklós Margit – kémia
Molnár Csaba – informatika (technológia szakos tanfelügyelõ)
Orbán Éva – pszichológia
Papp Edith – biológia
Pásztori Anna-Mária – közgazdaságtan
Pásztori Klára – magyar nyelv és irodalom
Petki Pál – filozófia és társadalomtudományok (a Fõgimnázium igazgatója)
Piroska Éva – történelem
Potyó Mária – román nyelv és irodalom
Printz Ágnes – angol nyelv és irodalom
Pupp Réka – magyar nyelv és irodalom
Rajcsek István – angol nyelv és irodalom
ªerban Gabriela – román nyelv és irodalom
ªerban Ilona – tanítónõ
Siskovits Ibolya – biológia
Sógor Enikõ – tanítónõ
Strigoi Szabó Edith – kémia
Szabó Mária – tanítónõ
Szász Ferenc – unitárius hitoktató
Szígyártó Mária – ének-zene
Szilágyi János – fizika
Szõts Attila – filozófia és társadalomtudományok
Tomos Izabella – matematika
Ugron Judith – angol nyelv és irodalom
Varga Izabella – informatika
Vandra Mária – matematika
Vrencian Éva – informatika

KIEGÉSZÍTÕ SZEMÉLYZET

A titkárságot Borbély Tünde, Benedek Ildikó és Boros Ildikó igyekezett operatívan
mûködtetni.

A könyvelõségen Simon Erzsébet tanulmányozta a bürokrácia világát.
Az iskola gondnoki tisztségét (és a vele járó állandó fejfájást) a 2007/2008-as tanév

óta Pásztori Géza vette át a nyugdíjba vonuló Kovács Emmától. 
Az informatika szakterem rendszergazdája Török Áron és Reiff Zsuzsa volt.
Az iskola könyvtárára Bódi Katalin vigyázott.
Az iskolát Bencédi Erzsébet, Bugja Edith, Gál Ilona, Gyûjtõ Teréz, Kolesa Piroska, Lukács

Lilla, Simon Judith, Szabó Margit és Varga Irén takarító nénik próbálták tisztán tartani.
A törött székeket, katedrákat, ajtókat és minden más javítanivalót Gyerõ Levente,

Mesarik Leopold, László András és Szakács Mihály hozott rendbe.
Az iskola javait Lukács Imre, Nyikó István, Taflan Gheorghe és Vajna Zoltán õrizte.
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IV. A
TANÍTÓNÕ: CZUPOR MAGDOLNA

Balogh-Lukas Bernadette
Bogos István-Zsolt
Bodor Gábor
Dénes Bernadett-Éva
Dobolyi Ilka-Petra
Gothard Karina
Jenei Imola-Andrea
Kajcsa Szidónia-Klementina
Kovács Ildikó
Mãrgãraº Sebastian-Thomas
Mihai Daniel
Muntean Judit-Mãdãlina
Nozse Judith
Sándor Endre-Levente
Szász Linda-Noémi
Ugron Lóránd
Zeimen Tamás

IV. B
TANÍTÓNÕ: MAJLÁTH ERZSÉBET

Bandi Alpár-Richárd
Bíró Norbert
Boga Tünde
Cazac Nicolae-Rãzvan
Farkas Tünde-Cecília
Házy Dorottya
Horváth Réka
Kassay Tímea

Kelemen Hanna
Lõrincz Szilárd
Marosi Bíborka
Márton Alexandra
Mihály Csilla
Nagy Tímea
Pál-Jakab Ádám
Szabó Norbert
Veres Szidónia

VIII. A
OSZTÁLYFÕNÖK: GHIÞÃ RAMONA

Antal Enikõ
Bajkó Edith
Bencze Brigitta-Erzsébet
Boga Berta
Dézsi Izabella
Fejér Izabella
Ferencz Hunor-Zoltán
Jánosi Róbert
Kádár Erzsébet-Rozália
Kálmán Zoltán
Kertész Tamás-Zoltán
Konnáth Ildikó
Kovács Adél
Könczei Szabolcs-Mátyás
Lázár Zsolt
Molnos Róbert
Mureºan Maria
Nagy Róbert
Pál Ödön

A 2006/2007-es tanév 

végzõs osztályközösségei
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Sándor Kincsõ-Gyöngyvér
Sárkány-Bedõ Eszter
Sütõ Ákos
Stanciu Paula-Ioana
Szász Tímea
Szász Róbert
Ugron Réka

VIII. B

OSZTÁLYFÕNÖK: GÁL ANDREA

Balogh Zsolt
Bãsescu Noémi-Roxana
Benedek Szidónia
Dobra Ervin
Enceanu Anita
Gazdag Attila
Gergely Kinga
Hollanda Tímea
István András
Kassay Géza
Király Tímea-Zsuzsanna
Kiss Szabina
László Júlia
Lázár Judith
Lorentz Botond-Csaba
Mina Csanád
Moisã Orsolya-Csenge
Molnár Lajos
Sándor Szende
Simény Erika
Szabó Kinga-Noémi
Szabó Norbert
Szász Tihamér
Szotyori Erika
Vízi Norbert
Tóth Botond-Attila

XII. A

OSZTÁLYFÕNÖK: GYÖRKE EMESE

Adorjáni Roland-Zoltán
Barti István
Benedek Attila
Csíky József
Deák Csaba-János
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 Zsuzsanna
Oláh Kinga
Pénzes Levente
Petõ Emese
Rosinecz Edina
Sváb Zita
Szilágyi Róbert-Béla
Tóth Kinga-Réka
Tóth Mónika
Vandra Ákos
Varga Róbert
Vass Dániel
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XII. B

OSZTÁLYFÕNÖK: MIKLÓS MARGIT

Antonescu Cristiana
Asztalos Edit
Barabás Hunor
Bartis Lóránd
Beke Zsófia
Bíró Sámuel
Bogdán Nándor
Chripkó Csilla
Curuþ Tímea
Dajka Enikõ
Dobai Kálmán
Dombi Ibolya
Ferenczi Alexandru Vlad
Gócza Andrea
Gócza István
Kenteres Tünde
Kovács Lóránd
Lõrincz Hajnalka
Molnár Tímea Ildikó
Németh Tímea
Pavel Kinga-Andrea
Sala Melinda
Szabó Anna-Mária
Szabó Csilla
Tánczos Alice-Felicia
Tóth Alpár
Tök Csilla
Traxler Alain-Iosif
Ungvári Noémi
Zsigmond Zsolt

XII. C

OSZTÁLYFÕNÖK: JÓNÁS ISTVÁN

Bodor József-Attila
Bódi Blanka

Buda Viola
Dénes Júlia
Falka Mónika
Fejér László
Fejér Zoltán
Friedl Beatrix-Andrea-Krisztina
Igyártó Szilvia Karolina
Józsi Zita
Molnár István
Rácz Levente
Szabó Károly
Székely Melinda
Török Zita-Andrea

XII. D

OSZTÁLYFÕNÖK: BOKOR KATALIN,
LUKÁC S ANDREA

Berei Andrea
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
Szép Edith
Szikszai Annamária
Tankó Erika
Varga Zsuzsa
Vass Laura



Az iskola osztályközösségei

2007/2008

– KÉPEK ÉS NÉVSOROK – 
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I. A

TANÍTÓNÕ: CZUPOR MAGDOLNA

Aszalós Richárd
Aszalós Vendel

Cseke Lóránd-Mihály
Dénes Ivett

Gyergyai Réka
Keresztes Péter

Kovács Erik
Lázár Brigitta

Manta Iulia-Karina
Manto Nóra-Lilla

Marica Edina
Mátyás Ibolya

Pál Renáta-Beátrix
Spãtaru Raul-Mihai

ªtefan Emõke
Székely András
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I. B

TANÍTÓNÕ: MAJLÁTH ERZSÉBET

Antonya Ágnes
Arányi Tímea

Balogh Dávid-Sámuel
Bãlan Adrian-Gabriel

Dombai Júlia
Furus Roland-Kevin

Fülöp Edina
Gergely Zsolt

Gotsman Szabolcs-Mihály
Gönczöl Noémi

Keresztes Tamás-Lehel
Kiss Edina

Kozma Zsolt
Medgyesi Brigitta
Mihály Csongor
Pásztor Karola
Sztojka Mátyás

Veres Olivér
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III. A

TANÍTÓNÕ: DÉNES IDA

Antonya Bence
Balázs Norbert-Mihály

Baló-Szabó Norbert
Balogh Hunor-Benjamin

Benõ Enikõ
Boga Jutta-Magda

Bota Eduard
Bögözi Eszter

Daczó Melinda-Emese
Dombi László-Tihamér

Focºa Rareº
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 Lídia

Székely-Buna Emília
Szilágyi Ferencz Ákos
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IV. A

TANÍTÓNÕ: ªERBAN ILONA

Benedek Zoltán
Budi Arcadio-Francesco
Dancs Róbert-Bertalan

Gungl János
Gergely Norbert

Ispas Robert-Alexandru
Kovács János-Ödön

Kovács Róbert
Rabocskai Lóránd

Sánta Mihály-Lucian
Simó-Vajda Rajmond

Wang Dániel
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IV. B

TANÍTÓK: 
FÜLÖP KÁROLY

KERESZTES ZSÓFIA

Ambrus Mózes
Balogh-Lukas Attila

Bogdan István-Zoltán
Boldizsár Norbert-Benjamin
Bölöni Edda-Ozora-Johanna

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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V. A

OSZTÁLYFÕNÖK: DOBOLYI ILDIKÓ

Balog-Lukas Bernadette
Benõ Tibor

Bogos István Zsolt
Damó Orsolya

Dénes Bernadette-Éva
Dobolyi Ilka-Petra

Gothárd Karina
Ienei Imola Andreea

Incze Dávid
Kajcsa Szidónia Klementina

Kovács Ildikó
Málnási Léda-Tímea

Mihai Daniel
Muntean Judit Mãdãlina

Nozse Judith
Sándor Endre levente

Sólyom Tamás
Szász Linda-Noémi
Székely Csengele

Ugron Lóránd
Zeimen Tamás
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V. B

OSZTÁLYFÕNÖK: PUPP RÉKA

Bandi Alpár-Richárd
Bíró Norbert
Boga Tünde

Cazac Nicolae Rãzvan
Farkas Tünde Cecília

Házy Dorottya
Horváth Réka
Illyés Róbert
Kassay Tímea

Kelemen Hanna
Lõrincz Szilárd
Márkó Orsolya
Marosi Bíborka

Márton Alexandra
Mihály Csilla
Nagy Tímea

Pál-Jakab Ádám
Szabó Norbert
Tóth Gabriel

Veres Szidónia
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VI. A 

OSZTÁLYFÕNÖK: SZÍGYÁR TÓ MÁRIA

Ambrus Mátyás
Balázs Raymond
Bartha Izabella

Bogos András-Levente
Dávid Izabella
Kovács attila

Ladó Mária-Magdolna
Lázár Csaba
Máthé Zsolt
Mihai David
Nagy Nándor

Ötvös Remus-Daniel
Szakál Tímea

Szõke Balázs-Arnold
Song Kevin

Tánczos Andrea-Beatrix
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VI. B

OSZTÁLYFÕNÖK: FÜLÖP EDIT

Ágoston Tünde
Both Olivér
Csáka Beáta

Dobra Róbert
Elekes Levente

Furus Rajmond-Csaba
Ilkei Ildikó

Jordán Andrea-Tímea
Józsa Enikõ

Mag Cecília-Teréz
Magdó Renáta
Molnár Roland

Péter Alpár
Pohl Anita

Rab Eszter-Renáta
Simény Andrea

Slaminek Róbert
Szász Réka

Sztojka Beatrix
Vrencian Lehel
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VII. A

OSZTÁLYFÕNÖK: UGRON JUDIT

Aszalos Róbert
Beke Csilla-Tímea

Elekes Andreea-Stefánia
Fejér Izabella
Fóris Blanka

Gábos Izabella-Mária
Kakas Andor
Koncz László

Koppándi Róbert
Latkay Roman
Mag Áron-Attila

Márton Emil
Morariu Sebastian-Mihai

Nagy Nóra-Zsuzsa
Rab Kriszta-Beátrix

Ráduly Izolda
Szász Hajnalka-Tímea

Szakács Tímea
Szilágyi Mário-Zsolt

Tûrkösi Lóránd
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VII. B

OSZTÁLYFÕNÖK: IMREH MÁRIA

Bandi Attila-Szilárd
Drãguºanu Mihai

Fóris Ágota
Fóris Kinga

Gödri József-Attila
Gödri Tibor

Guczui Levente
Jánosi Tímea-Bernadette

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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VIII. A

OSZTÁLYFÕNÖK: PIROSKA ÉVA

Ambrus Melinda
Balázs Andrea
Bandi Andrea

Bernath Noémi
Bölöni Andrea

Chendrean Norbert-Nándor
Csüdör Izabella

Farkas Zita-Ágota
Giurgiu-Takó Péter

Gociman István
Könczei Árpád-László

Mihály Kinga
Muntean Rãzvan-Robert

Nagy Kinga-Jolán
Popa ªtefan-Andrei

Stanciu Cristina
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VIII. B

OSZTÁLYFÕNÖK: GÁL KATALIN

Antal Szilárd
Daczó Levente
Elekes Zsolt
Ilonka Laura

Jakab Tünde-Mária
Kassay Ágota
Kristó István

Kustán Norbert-Zoltán
Lajtai Norbert
Mihai Eszter

Molnár Norbert
Péter Zsolt

Sarány Enikõ-Andrea
Soós Vasile

Széplaki Zita
Tudor Izabella
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IX. A 

(MATEMATIKA–INFORMATIKA)

OSZTÁLYFÕNÖK: GYÖRKE EMESE

Antal Enikõ
Bálint Lóránd
Balogh Zsolt

Bencze Brigitta-Erzsébet
Benedek Tímea

Bodor Júlia
Bogyó Orsolya-Hanna

Borháci Dávid
Enceanu Anita

Fejér Ioan-Martin
Fejér Malvina
Gazdag Attila
Gábor Imre

István András
Király Tímea-Zsuzsanna

Kovács Adél
László Júlia

Lõrincz-Kónya Szabolcs
Miklós István-Csaba

Mina Csanád
Orbán Tímea

Prosbik Andrea
Simon-Bogyó Szabolcs

Szabó Kinga-Noémi
Szakács Nábor
Szotyori Erika
Ugron Réka
Veres Enikõ
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IX. B

(KÖZGAZDASÁGTAN)

OSZTÁLYFÕNÖK: PÁSZTORI ANNA-MÁRIA

Arnócz Szabina
Bajkó Edith

Barabás Róbert
Barti Attila

Bálint Tímea
Bencze Brigitta-Anikó

Daradics Zsófia
Farkas Zsolt
Fejér Andrei

Gál Zalán-Vilmos
Gergely Kinga
Gíró Mónika

Hollanda Tímea
Jánosi Róbert
Kassay Géza

Kincses Irén-Csilla
Kis Tamás

Kovács Zoltán
Lázár Judith

Miklós Mónika
Molnos Róbert
Nyáguly Szende

Orbok Csaba
Pál István

Simény Erika
Simon Róbert
Soós Izabella
Szabó Norbert

Szász Beáta
Szilveszter Henrietta
Vass Brigitta-Katalin
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IX. C

(KÉMIA–BIOLÓGIA)

OSZTÁLYFÕNÖK: MIKLÓS MARGIT

Csáki Hunor
Dézsi Izabella
Dobra Ervin
Fejér Kinga

Ferencz Hunor-Zoltán
Galamb Vilmos
Hadnagy Kinga

Károly Izolda-Noémi
Könczei Szabolcs-Mátyás

Miholcea Kinga
Nagy Levente
Rebeka Ildikó

Soós Tímea-Renáta
Suba-Mózes Levente

Szabó Andrea
Szász Attila-Tihamér
Szõcs Krisztina-Júlia
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IX. D

(ANGOL–MAGYAR)

OSZTÁLYFÕNÖK: GÁL ANDREA

Aliz Norbert
Benedek Szidónia

Boga Berta
Illyés Andrea-Olga

Kádár Erzsébet-Rozália
Kertész Tamás-Zoltán

Kiss Szabina
Kökösi Emese-Sarolta

László Nándor
Lorentz Botond-Csaba
Magyari Réka-Beáta

Mezei Levente
Moisã Orsolya-Csenge

Molnár Lajos
Nagy Róbert
Printz Tamás

Sándor Szende
Sárkány-Bedõ Eszter
Stanciu Paula-Oana

Sütõ Ákos
Szász Aliz-Mária

Szász Róbert
Szász Tihamér
Szász Tímea

Timandi Rebeka
Tóth Botond-Attila
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X. A

(MATEMATIKA–INFORMATIKA)

OSZTÁLYFÕNÖK: BENCZE MIHÁLY

Ambrus Izabella
Bálint Brigitta
Bencze Mikolt
Berceni Robert
Csíki Szabolcs

Dezsõ Kata-Gizella
Domokos Ilka
Fazakas István

Gherghel Beatrice-Andreea
Jakab Szilárd
Kocs Kinga

Kovács Enikõ
Kovács Tímea-Bernice

Lajtai Róbert
Lengyel Hunor

Lõrincz Tímea-Emma
Lukács Bettina

Nagy Ferenc-Zsolt
Nagy Johanna

Sára-Lukács Kinga
Sipos Ervin-Mihály

Spirka Andrea
Szász Mátyás

Szígyártó Orsolya
Tana Hunor

Tódor-Nits Tamara
Tolvaj Karola

Tóth Imola-Antónia
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X. B

(KÖZGAZDASÁGTAN)

OSZTÁLYFÕNÖK: LENGYEL ISTVÁN

Albert Thomas-Dávid
Balázs Tibor

Balázs Róbert
Bálinth Tamás
Dénes Brigitta

Dinka Izolda-Emõke
Dobai Adél-Imola

Fekete Katalin
Gespán Melinda

Giurgiu-Takó Emese
László Zsuzsanna

Lécz Melinda-Brigitta
Nagy Dávid-István

Nagy Tamás
Nagy Tímea

Orbán Márton
Pálfi Ágnes

Páll Izabella
Sala Réka

Silbernagel Thomas
Szászka Balázs
Szõcs Melinda
Szõke Szilamér

Török Zsuzsanna
Varga Nándor
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X. C

(KÉMIA–BIOLÓGIA)

OSZTÁLYFÕNÖK: STRIGOI-SZABÓ EDITH

Bene Botond-Csaba
Jijie Annamária
Kinda Emese
Kinda Ibolya

Kisgyörgy Szabolcs
László Attila-József

Lupu Andreea
Péter Orsolya
Rãu Bianca

Szén Szende-Bíborka
Szõcs Mihály-Hunor

Vajda Enikõ
Varga Beáta

Velencei Tímea
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X. D

(ANGOL–MAGYAR)

OSZTÁLYFÕNÖK: PRINTZ ÁGNES

Albertfi Tímea-Erika
Antal András
Antal Zsolt

Beke Tibor-Róbert
Boros Levente
Bács Hunor

Domokos Ildikó
Erõss László
Kovács Imola
Nagy-Pál Réka
Székely Árpád
Ursu Gyöngyi

Zsidó Mihály-Róbert
Zsombori Orsolya
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XI. A

(MATEMATIKA–INFORMATIKA)

OSZTÁLYFÕNÖK: VANDRA MÁRIA

Aczél Tímea
Bacsó Zsuzsanna

Bálint Levente
Benedek Botond

Bodosi Bálint-Alpár
Bodor Mária
Borbáth Áron

Borbáth Tamás
Csuka Róbert

Datcu Andrea-Amália
Dudás Kinga

Dávid Csilla-Laura
Fazakas Zoltán

Fehér Csilla-Júlia
Grepály Anna-Mária

Illyés Hunor
Kádár Júlia
Kristóf Zsolt
László Csilla

Line Ibolya-Zelma
Nagy Róbert

Nagyi Csaba-Szabolcs
Simon Levente-Attila
Szász Zsigmond-Attila

Székely Tímea
Szörnyi-Chiº Izabella

Tamási Zoltán
Türkösi Tibor

Zsigmond Izabella
Watzatka Róbert
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XI. B

(KÖZGAZDASÁGTAN)

OSZTÁLYFÕNÖK: GYULAI-NAGY MÁRIA

Ábri Csaba
Antal Tamás

Boér Róbert-Adrian
Csabai Csilla
Csuka Imola

Dimény Tünde
Gyárfás Izabella

Héjja Mátyás
Horváth Katalin

Huszár Tímea-Imola
Imreh Erika-Blanka

Józsa Imola
Kajcsa Mihály

Kenyeres Tímea
Lázár Klára-Veronika

Makai Péter
Murea Izabella-Laura

Sárközi Botond-Lóránd
Szabó Róbert

Szabó Szilárd-Csaba
Szabó Tamás

Szõcs Attila-Krisztián
Szotyori Imola

Üszöges Olivér-Sándor
Veres Zsófia-Kinga
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XI. C

(KÉMIA–BIOLÓGIA)

OSZTÁLYFÕNÖK: BÍRÓ MARGIT

Antal Annamária
Antonya Zsolt
Darkó Tünde
Fejér Dávid

Gherasim Patricia-Beatrice
Jakab Csaba-Zsolt
Kádár Antal-Tibor
Kisgyörgy Szabolcs

Lõrincz Jutka-Piroska
Mihály Ildikó

Miholcea Zsolt-Levente
Mózes Mártha
Muzsnai Attila
Nagy Róbert
Orbán Anikó

Orbok György-Tamás
Suciu Izabella

Szabó Anna-Mária
Szász Emese

Szentpáli Róbert
Tamás Erika

Veres Lóránd-István
Wöller Apolka-Jasmine
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XI.D

(ANGOL–MAGYAR)

OSZTÁLYFÕNÖK: PÁSZTORI KLÁRA

Karácsony Noémi
Kónya Edith

Keresztes Lóránd-Oliviu
Kovács-Szaniszló Gyöngyvér-Katalin

Lõrincz Zsolt-Levente
Mártis Noémi
Matei Izabella

Moisã Iunia-Csilla
Pop Szidónia

Tomos-Ilkó Andor
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XII. A

(MATEMATIKA–INFORMATIKA)

OSZTÁLYFÕNÖK: BÁLINT FERENC

Beºchea George-Andrei
Dezsõ Szilárd

Fejér Anna-Mária
Füzi Kinga-Beatrice
Ghoic Adél-Noémi
Jani Tímea-Tünde
Klózer Lilla-Ibolya
László Annamária

Lõrincz Ágnes-Anikó
Lõrincz Csilla
Lukács Ildikó

Major László-Alpár
Marosi Noémi

Márton Mónika
Mátis István

Ménessy Csengele
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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XII. B

(KÖZGAZDASÁGTAN)

OSZTÁLYFÕNÖK: FARKA S IRMA

Aliz Gabriel
Bacsó Andrea-Hajnalka

Barabás Zsuzsanna
Bartha Ádám

Benedek Izabella-Éva
Bordos Gábor

Dáni Edit
Erdõ Andrea

Farkas Endre-Attila
Fodor Noémi-Andrea
Gábor Dániel-Zoltán
Gíró-Csabai Katalin
Kerezsi László-Attila

Márton Róbert-Lóránd
Máthé Péter

Muerth Mónika
Pattantyus Mátyás

Prodán Zoltán
Sándor Hunor
Serény Lóránd

Sipos Elõd-Lóránt
Szabó Lóránd-Mihály

Szabó Zsuzsanna
Szakács Helén-Lídia

Szász Levente
Szûcs József 
Tóth Noémi
Varga Gyõzõ
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XII. C

(KÉMIA–BIOLÓGIA)

OSZTÁLYFÕNÖKÖK: BÍRÓ ZOLTÁN, DÉNES JÓNÁS

Bakó Tímea
Bratos-Király Katalin
Blaj Cristina-Vasilica

Crãciun-Kodesch Alexandra
Dobai Szilárd
Incze Ágota
Józsa Júlia

Kajcsa Imola
Kónya Szilveszter

Lõrincz Erika
Márton Tünde
Miklós Tímea
Orbán Mihály
Páll Botond

Rápolti-Kicsid Éva
Roºca Robert
Szécsi Kinga
Szén Hanna

Simon Andrea-Tímea
Tóth Endre-Zalán
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XII. D

(ANGOL–MAGYAR)

OSZTÁLYFÕNÖK: CSÜDÖR MELINDA

Barcsa Ibolya-Klára
Balázs Levente

Benedek-Köteles Annamária
Csutak László
Damian Tímea

Dani Tamás
Demeter Zsolt

Dinu Antonia-Lorena
Farþade Csilla-Karolina

Farkas Zsombor
Gyurka Melinda
Kincses Zoltán

Krizbai Andrea-Tímea
Mihály Csilla
Ördög Noémi

Saszet Örs-Bálint
Torzsa Alexandru
Török Erzsébet
Vajna Ida-Teréz





AZ ISKOLA TANÁRI KÖZÖSSÉGE 2008 VÉGÉN

Hátul (balról jobbra): ªerban Gabriela, Ghiþã Ramona, Imreh Mária, Pásztori Anna-Mária, Lukács Andrea, Jónás István, Rajcsek István,
Könczei Lenke, Varga Izabella, Bálint Ferenc, Dobolyi Ildikó, Fülöp Károly, Gyulai-Nagy Mária
Középen (balról jobbra): Sógor Enikõ, Farkas Irma, Vandra Mária, Fülöp Edit, Kis Edit, (folytatás jobbról balra) Ungureanu Alexandra,
Piroska Éva, Czupor Magdolna, Tomos Izabella, Bíró Margit, Gál Andrea, Fülöp Mónika, Gál Katalin
Elöl (balról jobbra): Strigoi-Szabó Edith, Bãdãu Tünde, Petki Pál, Keresztes Zsófia, Majláth Erzsébet, Dénes Ida


