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Harmincadik jubileumi évét tölti a tanári pályán 
ULRICHNÉ ORSZÁGH MÁRIA.

E jeles alkalomból kérdeztük Marika nénit.

Mikor döntötte el, hogy tanár szeretne lenni?
Általános iskolás koromban a matek feladatok sikeres megol-
dása mindig örömet jelentett, de ennél is nagyobbat, ha sike-
rült valamelyik társamnak segíteni az összefüggések megérté-

sében. Nyolcadikos koromban már rendszeres „tanítványaim” voltak. A városi matematika ta-
nulmányi versenyen felvételt nyertem magamnak matematika tagozatos gimnáziumi osztály-
ba, amit visszautasítottam, mert akkor mérnök-tanár szerettem volna lenni. Középiskolámban 
Német József tanár úr matematika tanítása erősítette meg bennem, hogy én is matematikát 
szeretnék tanítani.

Hol végezte az iskoláit?
Pécs-bányatelepen nevelkedtem, az általános iskolát ott végeztem. Középiskolám a Gépipari – 
a Zipernovszky Károly Ipari Szakközépiskola –, ahol 1973-ban végeztem műszeres tagozaton. 
A Pécsi Tanárképző főiskolát – matematika-pedagógia szakon – 1979-ben végeztem. Amikor 
kislányaimmal otthon voltam, akkor végeztem el a JPTE Tanárképző Karán a technika szakot. 
Az utolsó diplomámat az ELTE Tanárképző Karán szereztem informatika szakon – 2000-ben. 
A Pécsi egyházmegyei Teológiai Tanfolyam három tanévét hallgattam. Igyekeztem tovább-
képzéseken a tudásomat folyamatosan frissíteni, bővíteni.

Diákkorában is a matematika volt a kedvenc tantárgya?
Először a testnevelés volt a kedvencem, mert tornáztam a PVSK-ban, és a matematika mellett 
még az  orosz nyelv  is.  Ezekben a  tantárgyakban mindig  igazság  és  rend van.  Nem lehet 
mellé-beszélni. A matematikában a jóra nem lehet azt mondani, hogy rossz, és mindig győz 
az igazság. Most már tudom, hogy azért, mert a matematika Isten által áldott tudomány.

Melyik tantárgyat szereti jobban tanítani: a matematikát vagy az informatikát?
Tanítani szeretek a legjobban. Vezetni a gyerekeket az ismeretek megszerzésének útján, fi-
gyelni rájuk, sikerélményhez juttatni őket csodálatos dolog. A tudománynál a személyiséget, a 
szeretetet, az egymás megbecsülését tartom fontosabbnak. Matematika órán, számítástechnika 
órán, technika órán és a folyosón, az udvaron is az a célom, hogy jobb embernek lenni segít-
sem a tanítványaimat. Úgy gondolom, a fő kérdés az, hogy a tudást, mint eszközt mire hasz-
nálom? A ceruzával írok egy szép fogalmazást,  egy verset…, vagy rajzolok valami szépet, 
tervezek egy új házat…, vagy megszúrok vele valakit, hogy fájjon neki. A titok csak annyi 
– ha van – hogy szeretem a gyerekeket. 

Mióta tanít a Szent Margit Általános Iskolában?
A most végző 8. osztályosokkal együtt kezdtem a tanítást a „Margitkában”. Az előző tanév-
ben – 2000/2001 – hetente kétszer látogattam ide számítástechnika fakultációt tartani.

Hol tanított még?
Egy évig tanítottam Kővágószőlősön, 9 évig Pécs-Somogyon és 8 évig a Fehérhegyi iskolá-
ban, melyet az átszervezések miatt az utolsó két évben, négy iskola egyesítése után Csokonai-
nak neveztek át. Mindegyik iskolában tanítottam matematikát, technikát és 1997-től informa-

tikát is.
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Hány osztálya volt eddig?
A mostani osztályom a hetedik, akiknek vezetését rám bízták. Pedagógusi munkánknak ez a 
legszebb, legfelelősségteljesebb része.

Milyen érzéssel tekint vissza az elmúlt 30 évre, amelyet a pályán töltött?
Szerencsés vagyok, mert minden reggel örömmel megyek tanítani. Minden nap ajándék, és le-
hetőség újabb feladatokkal megbirkózni. Talán még nem vagyok ahhoz elég öreg, hogy visz-
szafelé nézzek. 

Mire emlékszik vissza a legszívesebben?
Egy környezetvédelmi mesejátékot írtam, a „Föld születésnapja” címmel. Pécs-Somogyon, a 
kultúrházban osztályommal adtuk elő, melyet később a Mátyás király utcai, a sümegi iskolák-
ban  is  színpadra  vittek.  A  Belvárosi  általános  iskolások  színjátszó 
szakkörö-seinek előadásában a – Kraáh Bea tanárnő rendezésében, a 
Bóbita báb-színház színpadán – lyánykáim is szerepeltek a darabban: 
a Földet Dó-ri, Ózon Gizit Emőke lányom alakította, a jelmezeket mi 
készítettük a férjemmel. 
A Speciális számítástechnika tagozat beindítása iskolánkban 
olyan „facsemete”, melynek kiválasztásában, ültetésében és 
locsolgatásában  van  szerencsém  részt  venni.  Adomány, 
hogy ez a fácska mára már sok-sok termést is hozott. Sikeres ECDL vizsgák, második éve az 
Árpád-kupa hazahozatala, és idén Krutki Tamás részt vehet a Logo-programozási verseny or-
szágos döntőjében. Az Alföldi Országos Verseny eredményeit még várjuk.
A legnagyobb öröm azonban az, ha volt tanítványaimtól hallom, hogy megállják a helyüket, 
és rendes, becsületes felnőtté válnak.

János Ábel & Santos Avila 6.b

•     •     •     •     •
SINKÓ ZOLTÁN tanár úr 25 éve neveli, „izzasztja” diákjait fizikai és szel-

lemi téren egyaránt. Erről az időszakról beszélgettünk Zoli bácsival.

Hány iskolában tanított eddig?
Igazából eddig a tanévig főállású tanárként csak egyben. A történet mégsem ilyen egyszerű. 
Az Egyetem utcai iskolában kezdtem, ahonnan bezárásakor, 15 év elteltével, automatikusan 
kerültem a jogutódhoz, a Felső-vámház utcai iskolába. Ott tanítottam a hozzá tartozó Ágos-
ton-téri épületében is, meg csak ott, aztán csak a Vámház épületében és mellette óraadóként 
három évet a nyolcvanas évek végén újraindított  Püspöki Énekiskolában,  majd néhány év 
múlva óraadó lettem az Árpádházi Szent Margitban. Jelenleg pedig itt tanítok teljes állásban a 
CNK-ban, bár jogilag még a Felső-vámházba tartozom. Szóval furcsa kanyarokat írt az élet…

Honnan jött a gondolat hogy tanár legyen?
Szüleim tanárok voltak, nyilván ez is befolyásolt, a tanulmányi eredményeim és érdeklődé-
sem is ebbe az irányba terelgetett. Érettségi után egy kis 11 hónapos kötelező katonai kikép-
zést követően helyben, a tanárképző karon folytattam tanulmányaimat, 1984-ben végeztem.

Gyerekként szeretett iskolába járni?
Nagyon, persze nem a tanulás miatt, hanem a barátok, társak, iskolai élmények tették igazán
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vonzóvá ott a mindennapokat. 

Melyik tárgyát szereti jobban tanítani?
Két olyan évet dolgoztam, hogy csak egyik tárgyamat tanítottam, nagyon fárasztónak és egy-
hangúnak éreztem, nincs kedvenc tárgyam, mind a kettő nagyon fontos, hogy taníthassam.

Mivel testnevelő, mit sportolt gyerekkorában?
Három évig úszó voltam, ma is a legkedvesebb sportágam, majd 13 évet tornáztam a főiskola 
befejezéséig, néhány csonttöréssel fűszerezve.

Tanárként nem nehéz türelmesnek lenni?
De, az egyik legnehezebb feladat, sokszor elviccelem a nehéz pillanatokat, meg saját gyerme-
keim jutnak eszembe, hogy velük sem lehet könnyű a pedagógus társaimnak.

Hogyan értékeli a pályán eltöltött 25 évet?
Legjobb, ha nem én értékelem. Az biztos, hogy jó érzés, ha egy-egy régebbi vagy akár tavaly 
végzett tanítvánnyal elbeszélgetve vidámságot és elégedettséget látok a szemében.

Bognár Kitti & Tompos Violetta 5.a

Alsós farsang

Idén is izgatottan vártuk a farsangot, már hetek óta 
tervezgettük a jelmezeinket.

Az első két tanítási órát megtartottuk, így tündérek 
és varázslók egész serege tanulhatott  együtt.  Miután 
min-denki  beöltözött,  megkezdődött  a  felvonulás. 
Lemen-tünk a tornaterembe, és ott megmutathattuk a 
szép  és  kreatív  jelmezeinket.  Mindenki  felvonult  a 
kalózoktól  kezdve  a  101  kiskutyáig.  (Az  elsősöknél 

továbbra is a tündér a divat!) Természetesen Benjámin bácsi is beöltözött a törött karjával, és 
két  szerepet  is  játszott:  a  gorillát  és a  fényképészt.  A felvonulás  után az osztályteremben 
folytattuk a táncot, sokat játszottunk közben és persze ettünk, ittunk.

A szokásos zsákbamacska sem maradt el, így mindenki örülhetett a végén valamilyen kis 
meglepetésnek, ha annak nem is örültünk, hogy vége a lett a farsangi bálnak.

Dravecz Luca & Györfi Csenge 4. o.

•

Nyílt nap szülői szemmel

Szülők és gyerekek egyaránt kíváncsian és izgalommal vártuk azt a napot, amikor iskolánk-
ban megrendezik az intézmény nyílt napját.

Olyan érzésünk van ilyenkor, mintha az iskolai kulisszatitkokba látnánk bele, ami nagyon iz-
galmas. Ilyenkor képet kapunk arról, amiről gyermekeink más napokon mesélnek.
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Az órai eseményeket kívülállóként szemlélve rögtön két oldalról láthatjuk, egyrészt a tanító 
másrészt a gyerekek szemszögéből. Tiszta képet kaphatunk gyermekeink egymáshoz való vi-
szonyáról, órai aktivitásáról, iskolai viselkedéséről. Amikor a tanító játékos formában, az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő módon dolgozza fel a tananyagot, ötleteket meríthetünk ah-
hoz, hogyan tudunk otthon is segíteni gyermekeinknek az iskolai teendők megoldásában. Vi-
lágossá válik egy-egy tananyagbeli mozzanat feldolgozása, magyarázatának módja.

A gyerekek is örömmel mutatták meg, hogyan zajlik iskolai életük, mennyit  fejlődtek az 
előző évekhez képest. Annak is örültek, hogy rendhagyó módon zajlott ez a nap, mert szüleik 
is velük lehettek az iskola falai között.

Jó ötletnek tartjuk a nyílt napot. Hogy gyermekeink szeretetteljes, oldott légkörben lehetnek 
olyan tanítók között, akik szakmailag is nagyon felkészültek.

Mindenki jól érezte magát, várjuk a következő lehetőséget, amikor újra részt vehetünk az is-
kola életében.

Dudás Ilona & Szabóné Balázs Klára, 2. osztályos szülők

•

Sítábor 2009

Mint  bizonyára  sokan  tudjátok,  idén  is 
szervezett  iskolánk sítábort.  Két  másik  is-
kolával, a pécsi Szent Mórral és a mohácsi 
Boldog Gizellával együtt indultunk február 
11-én az Interspar parkolójából. Kb. 7 óra 
utazással értük el célunkat, az ausztriai (kö-
zelebbről  karintiai)  Prebl  nevű  apró  falut. 
Szállásunk a Friesacherhof Panzióban volt, 
hármas-négyes  szobákban.  Minden  (külö-
nösen  eleinte)  nagyon  tiszta,  jó  állapotú 
volt, meg lehettünk elégedve. 

Jelentkezéskor  sokunkat  lelkesített  a  tu-
dat,  hogy amellett,  hogy 
síelhetünk,  utazhatunk  és  táborozha-
tunk, még a suliból is ellóghatunk 
majd’ egy hetet. A tanára-
ink így sem lehetnek  elé-
gedetlenek,  mert  kénytelenek 
voltunk feleleveníteni  ismeretein-
ket: pl. kiszámoltuk síelés közbeni 
maximális sebességünket (6,325 m/s), igye-
keztük felidézni Ausztria földrajzát, a büfé-
zések és vásárlások alkalmával pedig hasz-
nosítottuk nyelvtudásunkat is. A humán tár-
gyak némileg háttérbe szorultak, de a plety-
kálkodások  alkalmával  gyarapítottuk  szó-
kincsünket  és  használtuk  fantáziánkat.  Ez 
utóbbiakkal leginkább takarodó után foglal-
koztunk,  de  legnagyobb  sajnálatunkra  az 
időpont nem aratott osztatlan sikert tanára-

ink  körében.  Ennek  ellenére  –  vagy  épp 
ezért – remek becenevek születtek; mintegy 
ízelítőül  felsorolnék  közülük  néhányat: 
mindannyiunk kedvence Whitevader, aztán 
itt van még Hasvak, Yessica és Marcipán…

Síelni  a  viszonylag  közeli  Koralpe  nevű 
síparadicsomban tanultunk. Az első síelés-
sel  eltöltött  napunkon mindenki  esett-kelt, 
gyönyörű bukásoknak lehettünk tanúi! Sze-
rencsére senki nem adta fel a gravitációval 

vívott  harcot,  hiszen  láthatta, 
hogy a többiek is bukdácsolnak. Meg 

kell vallanom, hogy mi, haladók akaratla-
nul  is  szolidaritást  vállal-

tunk  kezdő  (baj)társaink 
mellett, én legalábbis sokkal 
többet  estem,  mint  szerettem 
volna.  De  azt  hiszem,  mint 

mindennek,  ennek  is  megvan  a 
maga haszna:  a szaltózást  és a  bukfence-

zést  egész  jól  elsajátítottuk… A felvonók 
használata  különösen  sok nehézséget  oko-
zott,  a  „csákányosokat”  használni  egyálta-
lán  nem olyan  egyszerű,  mint  amilyennek 
látszik. Nem egyszer akadályoztuk a forgal-
mat „felszállásnál”, és a menet közbeni ki-
esésre  is  akadt  példa.  Ebbe  még  utolsó 
napra sem sikerült teljesen beletanulnunk… 
Ezzel szemben a libegő mindenkinek elnyer-
te tetszését, ha másért nem, hát a pár
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percnyi üléslehetőség miatt.
Másnap már egész nagy sikereket  köny-

velhettünk el, a kék pályát (a pályákat ne-
hézségük  szerint  színekkel  jelölik)  már 
mindnyájan  kipróbálhattuk,  többen  közü-
lünk már a piros pályán síeltek. Ekkor már 
mindenki  a  fekete  pályáról  ál-
modozott,  de azt  végül csak ta-
náraink hódították meg. Amikor 
már  néhányan  teljes  biztonság-
gal álltunk léceinken, kisebb cso-
portokban önállóan is síelhettünk. 
Ilyen  alkalmakkor  tesztelhettük 
legjobban  (természetesen  éssze-
rű  határok  között)  tudásunkat. 
Néhányan engedélyt  kaptunk a kijelölt pá-
lya menti erdő felderítésére, ez nagyon is iz-
galmasnak bizonyult: sok bukási lehetőség, 
fák, buckák, ugratók, méteres mély hó… Én 
ezen  az  útvonalon  szereztem  be  kék-zöld 
foltjaim zömét, de nem bántam meg.

A csúcsot többször is meghódítottuk, utol-
só nap már  majdnem mindnyájan  megjár-
tuk.  A  lentebbi  pályákon  tapasztalt  szél 
odafönn  sokszoros  erővel  fújt,  volt,  hogy 
magában a felhőben jártunk, így jóval hide-
gebb is volt. Mintegy az időjárásról gondol-
takat  megerősítve  magasodott  fölénk  egy 
gigantikus épületegyüttes. A hatalmas mon-
strum teljesen meg volt fagyva, oldalaira 

helyenként  20  centi  vastagon fagyott  rá  a 
hó,  a szél  pedig sávokban mintát  vágott  a 
jéggel borított  falába.  Egészen úgy festett, 
mint a katasztrófafilmekben látható sarkkö-
ri  kutatóállomások.  Talán  mondanom sem 
kell, hogy az időjárásra való tekintettel nem 

túl sokszor mentünk fel a csúcsra. 
Az  utolsó  nap  azonban  nagy 

örömömre  eltűntek  a  felhők,  és 
kisütött  a  nap.  A  csúcsról  remek 

kilátás nyílt a környező tájra: havas 
he-gyek, fenyővel borított völgyek és a 

hegy  lábánál  amolyan  igazi  osztrák 
házacskák.
Esténként többnyire  szabad prog-ram volt, 
sokat beszélgettünk, nevettünk,  mint ahogy 
azt táborozások alkalmával illik. Pénteken a 
minden  évben  megrendezett,  iz-galmas 
vetélkedőnek  lehettünk  részesei;  már  az 
elején is sóvárogva vártuk a végét. Szombat 
este  Prebl  falu  templomában  a  ve-lünk 
utazó  Stefán  atya  tartott  misét,  a  bú-
csúesten pedig sötétedés után a móros fiúk 
hátborzongató  bátorságpróbáján  vehettünk 
részt.

Azt  hiszem,  mindnyájunk  nevében  kije-
lenthetem, hogy nagyon jól éreztük magun-
kat, szívesen maradtunk volna legalább még 
egy hetet.

Bauer Flóra 8.b & Széll Annamária 7.a
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Regionális Hittanverseny 

Az idén hetedik éve rendeztük meg hittan-
versenyünket, melyet novemberben a pécsi 
egyházmegyén túl a kaposvári és a kalocsa-
kecskeméti  egyházmegyéknek  is  meghir-
dettük.

A hittanverseny célja: Szent Pál és 
Szent Mór életének megismerése, el-
mélyítése, beépítése saját életünkbe. 
Fontos cél, hogy a gyerekek megta-
pasztalják: a szentek nem misztikus 
távolságban  lévő  ködös  személyek, 
hanem testvéreink, zarándokúton segítőtár-
saink.

A felhívás katolikus iskolák alsó tagoza-
tos gyerekeinek szólt. Örömünkre nemcsak 
a helyi egyházmegye, hanem a tabi és a kis-
kunfélegyházi iskola is benevezett egy-egy 
csapattal.  A résztvevők a  paksi, 
dombóvári, pécsi (Szent Mór Is-
kolaközpont),  siklósi,  abaligeti, 
mohácsi, tabi és kiskunfélegyhá-
zi  iskolákból  voltak.  Nagyon jó 
érzés volt, hogy találkoztunk több 
olyan  gyerekkel,  aki  már  évek 
óta eljön hozzánk. 

Minden évben igyekeztünk fi-
gyelembe  venni  az  aktualitáso-
kat, így most Szent Pál évéhez és 
a pécsi egyházmegye 1000 éves 
fennállásához  kapcsolódva  állítottuk  össze 
a feladatokat.

A levelezős  verseny két  fordulója  során 
feladatlapokat kellett kitölteni; egy-egy for-
duló  között  másfél  hónap  időt  biztosítot-
tunk. Az alsó tagozatos gyerekek játékos fel-
adatokon keresztül dolgozták fel Szent Pál 
életének fontosabb állomását, és egy-egy fel-
adatban rákérdeztünk Szent Mór életére is.

A  munka  nagy  részét  így  a  nemzetek 
apostolának szántuk, hiszen volt már a hét 
év  alatt  olyan  hittanversenyünk,  amikor 
részletesebben foglalkoztunk Pécs második 

püspökével. Volt igaz-hamis feladat, 
levélfelismerés, lelkitükör írása, térí-
tő beszéd kitalálása, vers vagy fogal-
mazás írása, összekötős feladat, rejt-
vény, kakukktojás. Mindegyik olyan 
feladat, ami a kreativitásukra is épí-
tett, nem csupán az ismereteikre. 

Mindkét fordulóban kellett rajzokat készí-
teniük, amiből kiállítást rendeztünk. A gye-
rekek  nagyon  változatos  technikával,  igé-
nyes munkát alkottak. Látszik az elkészített 
alkotásokon, hogy megértették az adott je-
lenetet, és ők maguk is részesei, nem kívül-

állói voltak annak.
Mivel  a  mi  iskolánk  tanulói 

nem vettek részt  a versenyen,  a 
kiállított munkákból ők is merít-
hettek, lelkileg gazdagodhattak.

A versenyhez tartozó harmadik 
feladat  a  versenyt  lezáró  feszti-
válon volt. Egy szabadon válasz-
tott  jelenetet  kellett  előadni 
Szent Pál vagy Szent Mór életé-
ből. A színdarabok pontozásának 
szempontjai:  életkori  sajátosság, 

átéltség,  lényegkiemelés,  változatosság 
(díszlet, jelmez, zene, tánc). 

A színdarabok bemutatása után agapéval 
készültünk.

A fesztivál napján a jelenetek megtekinté-
sén  túl  a  gyerekek  különböző játékos  fel-
adatokban  vehettek  részt.  Mindegyik  fel-
adat kapcsolódott Szent Pál életéhez.

Lónárdt Edit

•
Szent Patrik-nap  •  március 17.

Szent  Patrikról (Krisztus után 385- 461.  
március 17.):

Az írek apostola és latin nyelvű vallásos 

művek szerzője volt. A jómódú keresztény 
családból származó ifjút 16 éves korában ír 
kalózok  hazájukba  hurcolták,  ahol  6  évet 
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töltött pásztor rabszolgaként. Gallián át szö-
kött haza. Elhivatottságának érezte az ír po-
gányok  megtérítését.  Papi  hivatásra  Itáliá-
ban  illetve  Galliában  készült  fel, 
főleg  Germanus  auxerrei  püspök 
oldalán. 432-ben, nem sokkal püs-
pökké  szentelése  után  tért  vissza 
az írek közé, akiket a katolikus hit felé 
terelt. Így vált az írek védőszentjévé.

Több ír szokás övezi ezt a napot:
A Szent  Patrik-nap egyik  jellegze-

tes szimbóluma a 3 levelű lóhere. En-
nek  eredete  abból  a  történetből 
származik,  ahogyan  Patrik  a 
Szentháromságot elma-gyarázta egy lóhere 

segítségével.  Szentbe-szédeiben  a  3  levél 
jelképezte  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek 
szentháromságát, me-lyek mégis egy létben 

egyesülnek, mely a növény szára. 
Követői  átvették  a  lóhere 
viselésének  szokását  ezen  az 
ünnepen.

A  Szent  Patrik  nap  megünneplésé-
nek szokását az ír bevándorlók vitték 
magukkal  Amerikába,  ahol  1737 ün-
neplik.  Mai  nemzetközivé  váló  vilá-
gunkban  egyre  több  helyen  tartanak 

ünnepléseket  ott,  ahol  az  ír  kultúra  va-
lamilyen formában jelen van.

Hantai Dávid 7.a

Mi hogyan ünnepeltünk e napon?

Ilyenkor az Írek védőszentjére, Szent Patrikra emlékezünk. Mi nagyon szeretjük ezt az ünne-
pet, a sok zöld ruhával, lóherével együtt. Játszunk, éneklünk és azon versenyzünk, hogy kinek 
a ruhái zöldebbek.

Vidák Réka & Solymosi Judit & Gajda Réka 4. o.

Szent Patrik a zöld háromlevelű lóherével hirdette a Szentháromságot. Ő vallásos ember volt, 
és jelképnek használta a lóherét.

Balog Tamás & Mánfai Dávid 4. o.

Az írek nemzeti színe a zöld, ezért öltözünk ilyen színű ruhákba Szent Patrik napján. Aki az 
iskolánkban zöldbe öltözik, cukrot kap. Írországban is beöltöznek zöldbe és végigvonulnak az 
utcákon, zenélve és énekelve.

Pintér Vivien & Kovács Evelin 4. o.

•

A húsvét projekt

A húsvét projekt két napig tartott a tavaszi 
szünet előtt. Ebben a két napban sok érde-
kes dolgot csináltunk és tanultunk.

Az első napon, reggel átmentünk a Feren-
cesek  templomába,  ahol  meghallgattuk  a 
passiót  tanáraink előadásában. Mikor visz-
szaértünk,  minden  osztály  kapott  két-két 
nyomtatványt,  amit  egy  kemény  kartonra 
kellett ráragasztanunk. Ezután színes textil-
eket kaptunk, amiket a képnek megfelelően 
kellett kivágnunk és a képre ragasztanunk. 
Ezek a képek Krisztus keresztútjából ábrá-
zoltak egy-egy jelenetet.

Miután  készen  lettünk  a  textilképekkel, 
átmentünk  a  kollégium  klubszobájába.  Itt 
egy érdekes előadást hallgattunk meg a To-
rinói-lepelről.

A húsvéti  projekt második napján színes 
négyszögeket  (mozaikdarabkákat)  kellet 
gyűjteni minden egyes állomáson. A moza-
ikgyűjtő  helyek  mind kapcsolódtak a  hús-
véthoz, a feladatok nem voltak túl nehezek, 
így sok „pontot” lehetett szerezni. Miután a 
mozaikok szerzése lezárult, az osztályoknak 
a különféle színű négyszögekből egy A3-as 
méretű papírra képet kellet alkotni, a húsvét-
tal kapcsolatban. Miközben ezek készültek, 
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az évfolyamok  mérték  össze testi  erejüket 
kötélhúzással, ahol a nyertes fél ismét mo-
zaikokat kapott. Majd az előző nap elkészí-
tett komatálakat adtuk át a kiválasztott osz-
tálynak,  mi  pedig  elfogyasztottuk,  amit  a 
másik  osztálytól  kaptunk.  Ezek  után  elin-
dultunk  a  Ferences  templomba,  hogy  az 

előző nap szorgos munkával előállított stá-
ciókat bemutassuk egymásnak. Itt  az előre 
(a stációkhoz) kiválasztott zene mellet a fel-
olvasott szöveget is élvezhettük. A bemuta-
tók végeztével mindenki elindulhatott haza 
a kellemesen itt töltött idő emlékeivel.

Horváth Evelyn & Bógár Anett 7.a

A húsvét projekt alsós szemmel

Két  nappal  a  tavaszi  szünet  előtt  volt  a 
húsvét  projekt.  Ezen  az  eseményen  sokat 
játszottunk  és  izgalmas  feladatokat  oldot-
tunk meg.

Első nap (április  6.,  hétfő): Beértünk az 
iskolába, és rögtön a Ferencesek templomá-
ba indultunk, ahol tanáraink előadták a pas-
siót. Miután visszamentünk, az 1.a osztály 
termében húsvéttal  kapcsolatos  festménye-
ket néztünk Ildi  nénivel,  majd a 3-os osz-
tályteremben  Adri  néni  mesélt  el  nekünk 
egy igaz történetet.  Ezek után a  saját  ter-
münkben színeztünk, húsvéti zászlót készí-
tettünk  és  a  közös  alsós  kereszthez  hajto-
gattuk az „alkatrészeket”, amik apró papír-
virágok voltak, s ezekből épült fel a kereszt. 
Aztán  elpróbáltuk  többször  is  a  színdara-
bunkat, ami hasonlított a passióra. Ezt kö-
vetően lementünk az udvarra, és előadtuk a 
darabot.

Délután  kézműves  foglalkozáson  vehet-
tünk részt.

Második nap (április 7., kedd): Reggel is-
mertették a napirendet, majd a tornaterem-
ben egy bábelőadást néztünk meg. Később 
elmentünk  egy tojáskiállításra,  ahol  legin-
kább német festett és patkolt tojások voltak, 
illetve különböző képeket és német ruhába 
öltöztetett babákat is csodálhattunk. Érzék-
szerveinket  kellet  használni  a  következő 
programok során. Ki lehetett próbálni a lá-
tást, ízlelést, szaglást, tapintást, hallást, va-
lamint  tudásunkat  is  csiszolhattuk  a totón. 
Saját  termünkbe  visszatérve  „osztálynyúl-
fészket”  raktunk,  amelybe  mindenki  bete-
hette a saját, hajtogatott kis nyusziját.

A húsvét projekt záró eseményére az ud-
varon került sor, ahol az egész alsó tagozat 
éneklős, táncos részvétele mellett átadták a 
komatálakat.

Kürti Boglárka 4. o.
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Bendegúzos hírek

Nagy örömmel tudatom, hogy évről évre több gyermek levelez Ben-
degúzzal. Az érdekes fejtörő feladatokat izgalommal, lelkesen várják. 
Ebben az évben 35 tanuló oldja meg hónapról hónapra a levelezős verseny feladatait. 

Csak így tovább!
Az elért helyezésekről – melyekhez gratulálunk –  EREDMÉNYEINK rovatunkban olvas-

hattok. Várjuk a további lelkes versenyzőket!
Illésné Székely Erzsébet

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc

(Ahogy mi tanultuk)

Az 

1848–49-es  forradalom  és  szabadság-harc 
Magyarország  újkori  történetének  egyik 
meghatározó eseménye, a nemzeti identitás 
egyik alapköve. Társadalmi re-formjaival a 
polgári  átalakulás  megindítója,  önvédelmi 
harcával a nemzeti mitológia ré-szévé vált. 
Szerves  része  volt  az  1848-as  európai 
forradalmi  hullámnak,  azok  közül  viszont 
lényegében egyedül jutott el sikeres katonai 
ellenállásig.  Eredményességét  mi  sem 
mutatja jobban,  hogy csak a  cári Orosz-
ország  beavatkozásával  lehetett  legyőzni, 
amelynek soha ekkora hadserege addig nem 
járt még külföldön.
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Előzmények
Magyarország a török kiűzése és 

a Rákóczi-szabadságharc elbukása 
után erősen korlátozott, mégis meg-
lévő önállóságot élvezve volt része 
a  Habsburg  Birodalomnak.  Az 
1723-ban  elfogadott  Pragmatica 
Sanctio  törvényesen  is  rendezte  a 
Habsburg uralkodó és a magyaror-
szági  rendek  viszonyát.  Az 
egyetlen  komo-lyabb  további  előrelépést 
ezen  a  területen  1848-ig  az  1791.  évi  X. 
törvénycikk  jelen-tette,  amely  biztosította 
az ország jogi füg-getlenségét a birodalom 
többi  tagállamával  szemben.  Az  1848-as 
tavaszi  átalakulás  programja  majdnem két 
évtizedes  előkészí-tő  munka  eredménye. 
Bár a reformkori or-szággyűléseken nagyon 
kevés valódi vál-toztatást sikerült elérni, de 
lehetőséget  te-remtettek  arra,  hogy  a 
reformszellemű  libe-rális  nemesség 
kidolgozza  a  saját  program-ját. 
Megjelenhettek  az  országos  nyilvános-ság 
színpadán  a  leendő  forradalom  vezetői: 
Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Fe-
renc,  Széchenyi  István,  Szemere  Bertalan, 
Eötvös József és mások.

Az 1847 novemberében Pozsonyban ösz-
szeült – később utolsónak bizonyult – rendi 
országgyűlésen a reformpárti erők által lét-
rehozott  Ellenzéki  Kör  és  a  „fon-tolva 
haladókat”  tömörítő  Konzer-vatív Párt 
lépett föl határozott prog-rammal. Utóbbiak 
jelentős  mérték-ben  bírták  a  bécsi  udvari 
körök tá-mogatását is. A téli hónapok során 
patthelyzet alakult ki;  ebben a  hely-zetben 
hozott  döntő  fordulatot  a  február  22-ei 
párizsi  forradalom  híre.  Kossuth  Lajos 
március 3-án elmondott beszéde fogalmazta 
meg  prog-ramszerűen  az  ellenzék 
követeléseit:  jobb-ágyfelszabadítást, 
közteherviselést,  népkép-viseleti 
parlamentet  és  felelős  kormányt.  A 
Habsburg  Birodalom  másik  felének  pedig 
alkotmányt  követelt,  amelynek  fontos sze-
repe lett a március 13-án bekövetkező bécsi 
forradalom kitörésében.

Forradalom: 1848. március 15.

A  végső  lökést  a  reformok 
ügyében végül 1848. március 15-e 
jelentette, amikor a pes-ti radikális 
ifjúság vér nélkül érvényt szer-zett 
az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kossuth 
Bécsben  tárgyalt  a  Habsburg 
vezetőkkel.  V.  Ferdinánd először 
nem akarta szentesíteni a pozsonyi 
országgyűlésen  előző  nap  meg-
szavazott  feliratot,  azonban 16-án 

hajnalban  –  hallva  a  Pest-Budán 
történtekről – kényte-len volt engedni.

1848.  március  15-én  a  bécsi  forradalom 
hírére magyar küldöttség indult a pozsonyi 
országgyűlésről  a  császári  városba,  s  idő-
közben Pesten is kitört a forradalom. Márci-
us  17-én  V.  Ferdinánd  hozzájárulásával 
gróf  Batthyány  Lajos  felelős  magyar  kor-
mányt alakított. Március 16-án Bécsbe is el-
jutott  a  pesti  forradalom  híre.  Az  udvar 
meghátrált,  s kénytelen volt engedni a po-
zsonyi küldöttség követeléseinek. Hozzájá-
rult  gróf  Batthyány  Lajos  miniszterelnöki 
kinevezéséhez. Beleegyezett  az önálló ma-
gyar  kormány megalakulásába.  Megígérte, 
hogy a  király szentesíti  a  reformtörvénye-
ket.  A  gróf  Batthyány  Lajos  vezetésével 
megalakuló új kormány már nem a király-
nak, hanem a nép választott képviselőinek,a 
magyar  országgyűlésnek  tartozott  felelős-
séggel. Ezért tehát független és felelős kor-
mány volt.

A Batthyány-kormány és
az áprilisi törvények:

Március 23-án az országgyűlés felsőtáblá-
ján Batthyány Lajos, a március 17-én kine-
vezett  miniszterelnök,  kihirdette  miniszté-
riumának névsorát. Ezek alapján:

Batthyány Lajos – elnök
Szemere Bertalan – belügyek
Kossuth Lajos – országos pénzügy
Deák Ferenc –  igazságszolgáltatás  és  ke-
gyelem
Mészáros Lázár – honvédelem
Klauzál Gábor – földművelés, ipar és ke-
reskedés
Széchenyi István – közmunka és közlekedés

Elek Andrea & Samu Glenda & Szente Anna 7.b
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Könyvajánló

Móricz Zsigmond: Árvácska

A regény főszereplője egy 7-8 éves kislány, akit az 
állam pénzért  nevelőszülőknek ad ki.  Neve: Állami 
Árvácska. Tehenet és disznót őriz 
a tanyán és a falun. Iskolába nem 
jár, írni és olvasni nem tanulhat, 
pöszén  beszél.  Dudáséknál  Csö-
rének hívják. A tanyán késő ősz-

ig ruhátlanul őrzi Boriskát, a tehenet. Embertelen verésekben van része. 
Innen kerül Szennyes néniékhez. Az önző, kapzsi nagygazdáéknál még 
kegyetlenebb körülmények várják. Zsaba Mári bottal veri,  és mérgezett 
tejet ad neki. A megkínzott kis államit csak az menti meg a haláltól, hogy 
nem issza meg a tejet, mert undorodik tőle. Ezután a Verő család gondo-
zásába kerül. A „mutér” a porolóval rendszeresen kékre-zöldre veri. A testi szenvedések lelki 
kínzásokkal párosulnak: a gépészék lánya, Ditti minden alkalmat kihasznál, hogy megalázza, 
csúfolja a „rothadt kis államit”. Váratlanul egy fiatal párral találkozik Árvácska, akik arról 
kérdezik, hogy vannak-e szülei. Ettől kezdve egyre többet gondol az édesanyjára, és álmában 
látja is. Imádkozik hozzá és hívja, hogy jöjjön el érte. Karácsony estéjén a kamrában gyertyát 
gyújt  az édesanyjáért.  Az égve felejtett  gyertyától  lángra kap az épület,  és a bentlakókkal 
együtt minden porig ég. 

A kis Árvácskát égbekiáltó szenvedései miatt nagyon sajnáltam. Megkínozták, megalázták, 
de ő mégis felelősséggel végezte a munkáját, tűrt és bízott a jobb sorsban.

Ezt a szívbemarkoló regényt mindenkinek ajánlom, hiszen arra figyelmeztet minket, hogy 
saját életünk keserveit, bánatát ne toroljuk meg másokon.

Gettó Alexandra 7.b

•
Könyvajánló

Eric  Blair,  aki  később 
George  Orwell néven  vált 
világhírűvé, 1903-ban szüle-
tett Indiában. A „brit imperi-
alizmust” látva és azt elítél-
ve kezdett negatív utópiákat 
írni. Egyik leghíresebb regé-
nye az (1948-ban írt)  1984, 
szintén ezek közül kerül ki.

Ebben  Orwell  egy  olyan 
diktatórikus  társadalmat  vázol  fel,  amely-
ben az emberek többségéből már kiirtottak 
minden emberit. Mindenki folyamatos meg-

figyelés  alatt  áll,  a  vezetők 
mindenkinek  minden 
lépéséről  tudnak.  Az 
embereket  a  nyelv 
elkorcsosításával  a 
minimális  gondol-kodásról 
is le akarják szoktatni, hogy 
élő  bábként  mozgathassák 
őket, és véletlenül se tűnjön 
fel nekik a sok csalás, amit a 

meg-kérdőjelezhetetlen  Párt  művel. 
Megismer-kedünk  pár  módszerrel,  pl.  a 
múlt  sziszte-matikus  megváltoztatásával,  a 
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kötelező  „gyűlésekkel”,  melyek  neve  Két 
Perc  Gyű-lölet.  A  társadalom  csúcsán  a 
talán  csak  képzeletbeli  vezető,  Nagy 
Testvér áll, aki mindent lát, mindent tud. Az 
elit réteget Bel-ső Pártnak hívják, a kevésbé 
fontos hivatal-nokok a Külső Párt tagjai. A 
proletárok  (prolik)  az  aljanép,  akik  a 
gyárakban dol-goznak.

A világon három nagyhatalom van: Óceá-
nia, ahol történetünk játszódik, Kisázsia és 
Eurázsia. Ezek az „óriásországok” folyama-

tosan – látszólag értelmetlen – hábo-

rúban  állnak  egymással.  A  könyv 
főszereplője Winston Smith.  A Külső Párt 
tagja,  a  Minigazban (Igazság-minisz-
tériumban)  dolgozik.  Fela-data  a  politika 
aktuális  állás-pontjához  igazítani  a  múlt 
dokumentumait. Amennyire tudja, 39 éves, 
de  van  még  néhány  elmosódott  emléke  a 
Forradalom  (rendszerváltás)  előttről;  úgy 
sejti,  azelőtt  jobb lehetett  az  élet.  Őt  még 
nem kebelezte be a Párt: vannak önálló, lá-
zadó gondolatai, átlátja a rendszer működé-
sét, nem elégedett az életével, gyűlöli a Pár-
tot és Nagy Testvért, azaz gondolatbűnöző. 
Tudja, hogy nincs esélye a túlélésre, mert 
– ahogy saját maga megállapítja – „A gon-
dolatbűnnek nem következménye a halál: a 
gondolatbűn MAGA a halál.” Winston kap-
csolatba  kerül  egy lánnyal,  akinek  szintén 
vannak önálló,  „bűnös” gondolatai.  Kettő-
jük kibontakozó kapcsolatát, lázadó gondo-
lataikat követhetjük nyomon a történet elol-
vasása során.

Vajon tudja leplezni Winston az ellenállá-
sát?  Vajon képes folytatni  a kettős  életét? 
Egyáltalán élhet egy szabadon gondolkodó 
ember  egy  gyilkos  diktatúrában?  Vajon 
előbb vagy utóbb beáll-e ő is a személyte-
len emberek tömegébe? Többek közt ezekre 
a  kérdésekre kap választ  az,  aki  elolvassa 
ezt a megrázó történetet.

Bauer Flóra 8.b

Könyvajánló

Phyllis Reynolds Naylor: Tappancs kalandjai

Nem csak a gyerekek, hanem az állatsze-
rető  felnőttek  is  szeretni  fogják  Tappancs 
történeteit.

Milyen is Tappancs? Okos, kedves, szép 
és  szeretnivaló.  SŐT!  Marty  szemében a 
legokosabb, legkedvesebb, legszebb és leg-
szeretnivalóbb kutyus az egész világon. De 
Tappancs nem Martyé, hanem Judd Traversé, 
aki rugdossa, hajszolja, és ha kell, elkergeti 
a kutyáit! 

Nem is  csoda,  ha  Tappancs  nem rajong 
érte! De nem tud mit tenni…

Marty megfogadja, hogy segít Tappancson. 

Vajon  miben  állapodnak  meg  Juddal?  És 
kibírja-e addig Tappancs az ilyen bánásmó-
dot?

MEGTUDOD, HA ELOLVASOD
A KÖNYVET!

 (A világhírű író könyvét több, mint féltu-
cat díjjal jutalmazták.)

A sorozat további kötetei:
Tappancs veszélyben
Tappancs megmentése

KALANDRA FEL, TAPPANCSÉRT!

Gajda Réka 4. o.
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Egyszer volt…

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy osztály…
Ma is tisztán emlékszem még arra a szeptember else-

jére,  amikor  első nap jöttem tanítani  a  Szent  Margit 
Általános Iskolába. Tizenkét mosolygós arcú, eleven, 
izgő-mozgó második osztályos kisgyerek sorakozott az 
osztályterem előtt,  amikor  a  tanító  nénijük  (Katinka 
néni)  bemutatott  nekik mint  az  új  napközis tanítóju-
kat. „Micsoda eleven társaság” – gondoltam magam-
ban, de már az első napok után bizonyossá vált szá-
momra,  hogy rendkívül különleges gyerekek közé kerültem.  Ez a tény csak megerősödött 
bennem, amikor egy év múlva az osztálytanítójuk lettem. Órákig tudtak játszani egymással, 
anélkül hogy megunták volna, szerepjátékaikban a saját maguk által kitalált szereplők és kivé-
teles „találmányok” jelentek meg, amelyek határtalan gyermeki fantáziájukról adtak tanúbi-
zonyságot. Ha a Barbakán-kertben sétálok ma is mindig eszembe jut a „jeti ivóvíz” (a Barba-
kán-kert egyik pocsolyája), ha pókot látok, rögtön a „csikapókra” gondolok, amely folyamato-
san az embereket csiklandozza, a testnevelésóráról pedig önkéntelenül is a „tesitanár-szippan-
tógép” jut az eszembe, amely beszippantotta az összes testnevelő tanárt, így aztán megszűnt a 
testnevelésóra is, ami akkor még nem tartozott a kedvenc tantárgyaik közé.

Teltek-múltak az évek, szinte észre se vettük, és a felsőben találtuk magunkat, és bár keve-
sebb órán találkoztunk, mégis nagyon örültem, hogy az osztályommal maradhatok. Közben 
persze új gyerekekkel egészült ki az osztály, de bármikor is érkeztek, nekem az az érzésem, 
mintha mindig ide jártak volna. A kisgyerekekből aztán lázadó, de csupa szív kamaszok let-
tek, akiknek ma már a mozdulataikból kitalálom a rejtett gondolataikat, időközben persze rá-
jöttem, hogy ez fordítva is így van. Rengeteget tanultam tőlük,  ezek közül talán az egyik 
legfontosabb dolog, hogy az erő az összetartásban rejlik, az „osztálymesékben” – amelyek 
minden évben legszebb névnapi ajándékaim közé tartoznak – közösen harcolnak a gonosz 
vagy az idegen ellen, és a végén mindig győzelmet aratnak.

Ma mint komoly, érett nyolcadik osztályos diákok állnak előttem, de még mindig megvan 
bennük az az örömteli, gyermeki viháncolás, amely gyakran felszínre tör, ha elhangzik egy-
egy poén, vagy felvillan egy régi emlék. Mert mostanában sokat emlékezünk, és nem véletle-
nül, hiszen érezzük, hogy a közös élmények – az elmúlt évek mindennapjainak öröme és bá-
nata, a közös kirándulások és játékok – összekötnek minket majd akkor is, amikor már távol le-
szünk egymástól. Ami engem illet, ezek a gyerekek mindig velem lesznek, a szívembe zártam 
őket, a zár lakatkulcsát eldobtam, és ne keresse senki, mert a zárat nem fogom többé kinyitni.

Nagy Katalin
•      •      •

Tavasszal ismét kerti parti!
Sok szeretettel  várjuk az intézmény tanulóit,  pedagógusait  és a kedves  szülőket  a 2009. május 22-én  
délután három órától este hatig tartó kerti partira; egy vidám, kötetlen együttlétre! Színes programokkal  
és zsákbamacskával készülünk. Az étel (egy pár virsli mustárral és kenyérrel) 200.- Ft, az ital 50.- Ft lesz.  
Süteményt örömmel fogadunk, egyébként csak a jókedvet kell magunkkal hozni a CNK alsós udvarára!

Szülői munkaközösség
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Új első osztályosainkat szeretettel várják
tanítóik és diáktársaik szeptemberben az 

iskolában!

Ciszterci Nevelési 
Központ


