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Köszöntő

Iskolánk életének szép számmal akadnak ki
emelkedő eseményei. Ezek egy része „me
netrendszerűen” következik be, mint például
a szalagavató, a ballagás vagy az érettségi
vizsgák, más részükről viszont általában csak
az utókor tudja majd biztosan megfogalmaz
ni, hogy valóban nagy jelentőségű pillanat
volt. Reményeim szerint az elektronikus for
mában újjászülető iskolaújságunk be fog ke
rülni a fontos történések sorába.

Újjászületőnek neveztem ezt a sajtóterméket,
mert bár a kezdeményezés újszerű, de az
előzményei az 1970es évekig nyúlnak
vissza, sőt egészen a közelmúltig tartanak,
amikor a nyomtatott formában megjelenő
KJG Híradó különféle okok miatt „elpihent”.
Ennek az új hírforrásnak van létjogosultsága,
hiszen napról napra zajlanak gimnáziumunk
ban olyan események, amelyek a nagyobb
nyilvánosságot is megérdemlik. Sok érdekes,
tehetséges diák tanul eredményesen a Kato
nában, akikről mindannyian szeretnénk töb
bet tudni.

Nagy reményekkel tekintek tehát iskolaújsá
gunk új generációjára. A megvalósításon fára
dozó kollégáknak és a munkába
bekapcsolódó diákoknak pedig töretlen lelke
sedést, friss, fiatalos lendületet kívánok!

Szabó István
intézményvezető
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Rettentően örültem, mikor meghallottam,
hogy a 2013as gólyatábort a Börzsönyben
rendezik, ugyanis családommal gyakran uta
zunk oda. Nagyon vártam, hiszen ott köze
lebbről is megismerkedhettem az osztály és
évfolyamtársaimmal, és néhány pedagógus
sal. Kíváncsian néztem az elkövetkező 5 nap
elé.

Szombat reggel mindenki izgatottan jött az
iskola udvarára. Először Vácra utaztunk, ahol
megcsodálhattuk Sajdik Ferenc kiállítását.
Különböző képeket, rajzokat tekinthettünk
meg tőle, közülük a „Bolondok” című Nyugat
Berlinben díjnyertes karikatúráját. Ezen a ké
pen két vár ostromolja, lövi egymást, míg a
kapuban két udvari bolond nagy egyetértés

ben beszélget. Szerintem ez a mű zseniális!
A múzeum megtekintése után felszálltunk az
autóbuszra és folytattuk utunkat a Börzsöny
felé. Miután elfoglaltuk a szállást, a nevelők
ismertették velünk a szabályokat, a progra
mokat, köztük azt is, hogy készüljünk fel a
bemutatkozó estre, amelyre csapatokat kell
alkotnunk. Minden társaság huszonegy szót
kapott, amelynek szerepelnie kellett az elő
adásban. A felkészült csapatok előadták a
zsűrinek és az ottani gólyáknak a műsorszá
mot, akik az eredményt tapssal jutalmazták.
Humoros, kreatív produkciók születtek. A má
sodik nap, mint mindig, tisztálkodással és a
reggelivel kezdődött. Ezután a tanárok veze
tésével csoportfoglalkozások zajlottak, ahol
az volt a cél, hogy minél közelebb kerüljünk

Élménybeszámoló a királyréti gólyatáborról
Polgár Tifani Viktória

Gólyaszemmel a világ



5

egymáshoz. Délután a srácok megmutathat
ták futball tudásukat, míg a többiek más el
foglaltság után nézhettek, mint például a
pétanque, activity, asztalitenisz, biliárd vagy
éppen fürdés a hotel medencéjében. Har
madnap a kilencedikesekre egy túra várt.
Szerencsére az idő kedvezett nekünk. Dim
besdombos területen és változatos terepvi
szonyok között tettük meg a távot. Közben
megcsodálhattuk a nógrádi vár maradványait
és gyönyörködhettünk a kilátásban is. A fá
rasztó út során tartottunk egy kis pihenőt,
majd visszaindultunk a szálláshoz, ahol me
leg ebéd várt minket. Egy alkalommal részt
vettünk akadályversenyen is, amit nagyon él
veztem. Ötletesnek találtam, hogy például ál
lomásról állomásra elő kellett adnunk a

csapatindulót. Az utolsó nap reggelén kiosz
tották a díjakat, majd a 9. C és a 7. osztály
néhány tanulója tánccal "kedveskedett" ne
künk, ugyanis megszegték a szabályokat.
Sajnálatunkra a szakadó eső és borús idő
miatt el kellett halasztani a gyadai tanösvény
túrát, és a meghatározott időponthoz képest
hamarabb indultunk haza.

Ennek ellenére kifejezhetetlenül jól éreztem
magam, az ottani tanárok számomra nagyon
szimpatikusak voltak, osztálytársaimat rop
pantul megkedveltem, náluk jobbat nem is kí
vánhattam volna! Mérhetetlenül örülök
annak, hogy velük fogom eltölteni az elkövet
kezendő éveket.
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Augusztus 24én a gólyák elfoglalták a Lajta
utcai gázlókat. Először az egymást ismerő
fajtársak kommunikáltak egymással, majd a
Kecskemétre és vonzáskörzetére kiterjedő
ismeretségi háló által fokozatosan kialakultak
a közös ismerősök. Aztán megérkezett a ta
nári kar. Hirtelen folyosók képződtek, melye
ken keresztül a tanárok képesek voltak
közlekedni. A pedagógusok rögtön irányítá
suk alá vették a csapatot, és beterelték az
osztályokba, ahol a gólyakapitányok(osztály
főnökök) elmagyarázták a túléléshez szüksé
ges tudnivalókat. Ezen ismeretekkel
felvértezve a gólyák elindultak a buszok irá
nyába. Sajnos azonban a buszok, és a gó
lyasereg egyszerre próbált egy helyre
kerülni, ennek hatására csatározások kez
dődtek el, melyekből egyértelműen a jármű
jött ki győztesként. Amikor ezt a tényt minden
gólya realizálta, pánikszerűen kezdtek el ro
hanni a busz elől. Szerencsére senki sem
került a kerekek alá, és így mindenki épség
ben hazatért a kalandos táborból.

Néhány nappal később megynyitotta kapuit
az iskola. Az első nap kissé kaotikusan indult
számomra: az osztályomban idegen arcokra
bukkantam, és már éppen pánikba estem,
mikor rájöttem, hogy egyszerűen csak eme
letet tévesztettem. Az első néhány órán pro
tokollszerűen bemutatkoztunk egymásnak
(mert a valódi bemutatkozás az elkövetkező
évek során fog folyamatosan megtörténni).
Az első biológia órán megtudtuk a házi fel
adatok és cucchiányzások értékrendjét: 1 hi
ányosság = 1 tábla jó minőségű csokoládé,
ami a témazáró írása közben kerül szétosz
tásra. Ennek az az eredménye, hogy ha két
TZ között nagyon szorgalmasak vagyunk,
akkor a TZ előtti órán sokan otthon felejtik a
könyvüket. Kémia órán megtanultunk egy
olyan bölcsességet, ami minden eddigi isme
retünknél fontosabb: "Tanúni kő, vagy mög
buknak!". S lőn sötét felhő, mely
felemelkedett jókedvünk felett. Eljött a fizika
óra ... Mikor belépett a tanár úr, a magas zaj
teljesítmény a színjátszóknál is mélyebb

Egy gólya első napjai
Merse Miklós Attila
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szintre redukálódott. Észrevettük, hogy a ta
nár úr már most mély nyomot hagyott ben
nünk, és azt is, hogy ez tovább fog
folytatódni. Ebből triviálisan következik, hogy
az egész "gólyacsordára" is hatást fog gya
korolni, amit az is bizonyít, hogy a gólyabá
lon a műsor keretein belül a színpadon hat
darab Szalait láthattunk, melyből egy igazi
volt. Itt az is kiderült, hogy a tanár úrnak
nincs sem toll, sem tolltartó a birtokában,
ezért a szervező bizottság megajándékozta
eggyel. Végül kemény munkával a 9.D meg
kapta a legnemesebb jutalmat: a közönség
őszinte elismerését, a közönségdíjat. A bált
megelőző napon a gólyák láthatósági mel
lényben és maró hatású sminkben  ami a ti
zedikesek kollektív intellektusának
projekciója  mutathatták meg magukat a vá
rosközpontban. Az eskü letétele után meg
szűntünk gólyának lenni, és innentől kezdi
mindenki komolyan venni a Katona József
Gimnázium mentális és fizikai kihívásait.

A bioszosok visszatekintenek
12.C tanulói

Mikor nyolcadikban úgy döntöttünk, hogy a
Katona József Gimnáziumot jelöljük meg el
ső helyen, tele voltunk reményekkel, elhatá
rozásokkal, ambícióval. Mindannyian
nagyon büszkék voltunk, hogy mi is KJGs
diákok lettünk. Azonban hamar rá kellett
jönnünk, hogy a tudás nagy áldozatokkal
jár. Eredményeink mögött számos könyv fe
lett töltött óra, illetve rendszeres éjszakába
nyúló tanulás áll. Sokszor vért izzadva,
ámde minden nappal közelebb kerültünk cé
lunkhoz. Viszont az elmúlt 4 év alatt számos
felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. Ti
zedikben tanulmányi kirándulásra mentünk
Bugacra,ahol megismerkedhettünk az ottani
életközösségekkel. Tavaly Marietta tanárnő
vel elvégeztük a kromatográfia kísérletet,
boncoltunk sertésszívet, betekintést nyer
hettünk a Kecskemeti Megyei Kórház labo
ratóriumába, a patológiára, és persze ami
talán mindenki számára a legizgalmasabb
volt, a boncterembe is. Tizenegyedik osztály

év elején Szegedre
utaztunk a Kutatók Éj
szakájára, ahol különbö
ző egyetemeken
érdekesebbnél érdeke
sebb előadásokat tekint
hettünk meg. Most már,
hogy a célegyenesben
vagyunk, rohamosan
közeleg az érettségi
napja, hete, egyre in
kább kifizetődik a sok év
munkája. Azt gondoljuk,
jó eséllyel indulunk, hi
szen az itteni képzés
megadta számunkra az
alapokat, felkészített
minket az előttünk álló
kihívásokra.
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Fotók: Kanti Dorottya
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Vélemény

Mivel régóta érdekel a politika, sokszor jön
szóba a családban, esetleg egyes baráti tár
saságokban, úgy döntöttem utánajárok an
nak, hogyan is állnak a kérdéshez a
korombeli gimnazisták.

Bár nem értek egyet azzal, hogy a szülők,
felnőttek megpró
bálják saját politikai
nézeteiket a világ
dolgaival még is
merkedő tinédzser
fejébe verni, igenis
fontosnak tartom,
hogy lassan nagy
korúként a középis
kolásoknak legyen
véleményük, és tá
jékozottak legyenek
egyes kérdésekben.
Sajnos sokszor ér
zem azt, hogy ezzel
egyedül vagyok.

A szülők egy része
próbálja óvni önké
pét alakítgató cse
metéjét a felnőttek
csúnya világától,
míg mások szinte
elvárják, hogy a
gyerek mindenben, tehát politikai kérdések
ben is egyetértsen velük. Azt gondolom,
hogy ahhoz, hogy egyszer gondolkodó fel
nőttekké cseperedjünk, nekünk kell befoga
dónak lennünk. Igenis kell, hogy
érdeklődjünk azon témák után, melyek érin
tenek minket, a mindennapjainkat. És bizony,
ha akarjuk, ha nem, ilyen a politika is. Pár
héttel ezelőtt társadalomismeret órán kiselő
adást tartottam, melyben ugyanazt a hírt mu

tattam be két különböző párthoz/oldalhoz
húzó médiumon keresztül. Amikor szóba jött
a feladat, csak én jelentkeztem, ami megle
pett. Az előadás után a tanárral együtt pró
báltunk meg valamiféle véleményt kicsikarni
az osztályból, majdhogynem sikertelenül.
Nem hiszem, hogy egy 17 évesnek még

nincs véleménye,
esetleg nem tudná
kifejezni azt. A
probléma az, hogy
nem foglalkoztatja
őket a kérdés. Azt
láttam a lassan már
szavazókorú társai
mon, hogy teljesen
tájékozatlanok a té
mában, azt hiszik,
ennyi idősen még
nem kell ezzel fog
lalkozniuk. Szerin
tem meg kell,
nagyon is. Kérde
zem én, hogy fog
nak elmenni jó
esetben 5 év múlva
szavazni? Beiksze
lik azt, amit anyu
apu otthon szaj
kóz? Vagy azt,
amiről a legtöbbet

hallottak? Nehéz megértenem, hogy miért
esik nehezükre elolvasni teszem azt 3 cikket,
vagy meghallgatni pár ember véleményét, és
kicsit utánajárni annak, amiről hallottak..
Enélkül ugyanis nem haladunk előre, nem le
szünk felnőttebbek. Persze lehet a tvt, anyut
vagy a hasonlóan tudatlan haverokat idéz
getni, de érdemes? Nem jobb érzés elmon
dani azt, hogy mit gondolunk mi?

A tinik és a politika
Alter Emese
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Körkérdés

Miután megírtam cikkemet arról, hogy miért
nem érdekli a tiniket a politika, úgy döntöt
tem, véleményem igazolására körkérdést in
dítok, melyben politikával kapcsolatos
kérdéseket teszek fel az iskola tanulóinak.

Érdekes, de számomra cseppet sem meg
lepõ válaszok születtek.

1. Kérdés: Ki a Jobbik miniszterelnökjelölt
je?

Válasz: Vona Gábor.

2. Kérdés: Melyik politikai oldal eszméinek
szélsõséges megnyilvánulása a kommuniz
mus?

Válasz: (Soksok gondolkozás után, több
embertõl is): Jobb.

3. Kérdés: Jelenleg melyik párt tagja Bajnai
Gordon?

Válasz: Hmmmm.... MSZP, nem?

4. Kérdés: Ki Hoffmann Rózsa?

Válasz: Az a nõ, akit nem szeretnek.

5. Kérdés: Mi az õszödi beszéd, mikor volt?

Válasz: Ez valami töri kérdés? Fogalmam
sincs.

6. Kérdés: Mi az egykulcsos adó?

Válasz: Hát valami olyasmi, hogy mindenki
ugyanannyit adózik, akkor is, ha gazdag,
meg akkor is, ha szegény.

7. Kérdés: Minek a rövidítése az MSZP?

Válasz: Magyar Szocialista Párt.

8. Kérdés: Ki Gyurcsány Ferenc?

Válasz: Miniszterelnök.

Ha szeretnél érdekes, néha mármár nevet
séges híreket olvasni a politikáról és a nagy
világról, látogass el a következő, általam
rendszeresen követett oldalakra:

 magyarnarancs.hu
 hvg.hu
 444.hu
 index.hu

Ha úgy érzed mégsem fogott meg annyira a
téma, akkor marad a Glamour, meg a Kiske
gyed. :)

Te mit tudsz a politikáról?
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Tetszik?

Tavalyi évben (2012) vezették be a diákok
mindennapos testnevelését. A délelőtti órák
után való mozgásban megosztottnak bizo
nyultak a vélemények. Ezzel a kérdéssel jár
va az iskolát kiderült, hogy ki szerint előnyös,
illetve hátrányos ez az új törvény.

Eszter: Szerintetek van –e haszna a délutáni
tesinek?

9.A

Diákok: A délutáni tesi annyiban jobb, hogy a
képességünkön látszik a változás. Viszont
rengeteg időt elvesz a délutánunkból, hogy
negyed 4ig bent kell maradnunk. Főleg,
hogy közben lyukasóránk is van.

Eszter: Mennyire látszik meg a tanulmányo
tokban?

Diákok: Ez változó. A gyengébb tanulókon
meglátszik.

10.A

Diákok: Semmi haszna nincs a plusz tesi
óráknak. Azt sem érezzük, hogy fejlődtünk
volna.

"Engem személy szerint az zavar, hogy ké
sőn érek haza, a tesi egy időben van a szak
körökkel, amit ugye pótolni kell. Van, hogy
egyhuzamban 9 órát vagyok bent az iskolá
ban." (Fazekas Dávid)

KARAGICS MÁTYÁS TANÁR ÚR

Eszter: Tanár úr szerint vane haszna a dél
utáni tesinek?

Karagics Mátyás ta
nár úr: Mindenkép
pen van. Ha semmi
mást nem csinál va
laki csak minden nap
lesétál 1 kmt, annak
is van haszna. Ha
rendszeresen foglal
koztatva vannak a
diákok, tanári fel
ügyelettel dolgoznak,
az az egészségükre
nézve is hasznos.
Nyugodtan mondha
tom, hogy van olyan
tanuló csoport (lány),
akik teljesen átalakul
tak 1 év alatt. Csino

Mindennapos tesi
Diós Eszter
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sak lettek.

Eszter: Jövőre is jönnek majd új osztályok és
már így is 4 évfolyamnak kell plusz órákat
adni. Lesz hely?

Karagics Mátyás tanár úr: Mi úgymond speci
ális helyzetben vagyunk, mert az iskolánk új
pedagógiai programot dolgozott ki és abban
már 7. osztályba is írtunk tesit, máshol ez
csak a következő évben fog beindulni. Ön
magában az elgondolás jó, de nincs hozzá
elegendő számú tanár és hely. Tavalyi évben
is felszorultunk az iskola lépcsőjére és a má
sodik emeletre. Ameddig jó idő van, ki tudjuk
használni az udvart, dísztermet, folyosót és a
konditermet. De ha bejön a rossz idő, el sem
tudjuk képzelni mi lesz.

Eszter: Sokan hoznak igazolást, csakhogy
ne kelljen tesizniük?

Karagics Mátyás ta
nár úr: Ebben az év
ben sokkal többen
voltak, mint tavaly. A
törvény szerint csak
azok a tanulók men
tesülhetnek a délutáni
tesi alól, akik sport
egyesületben le van
nak igazolva. A
táncegyesületek és
konditermek, ahova
néhány diák jár, be
léptek az iskola
sportegyesületébe,
mint jogi személyek.
Velük szerződést kö
tött az iskola, így vál
lalják a diákok

ellenőrzését. Orvosi igazolást persze elfoga
dunk, de ez sem mehet hosszútávon.

Eszter: Ha valaki nem teljesíti a megadott
óraszámot megbukhat?

Karagics Mátyás tanár úr: Igen, meg lehet
bukni. Azt lehet mondani, hogy másfél év
alatt egyetlen egyszer derült fény turpisság
ra. A gyerekek megértették, hogy ez kötelező
program.

Eszter: Vannak felmérések?

Karagics Mátyás tanár úr: Bizonyos fokig ez
az óra kiegészíti a délutáni foglalkozásokat,
mert sok mindenre nincs idő. Felméréseket
nem szoktunk tartani, inkább képességfej
lesztések vannak, pl.: foci technika tanítása.
Azt reméljük, hogy télen lesz jégpálya és ak
kor a diákok korcsolyázhatnak ezeken az
órákon is.
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Ebben is jók vagyunk!

2013. június 24.
és július 1. kö
zött a Katona
József Gimnázi

um csapata világbajnok lett a Robocup nevű
robotfoci világbajnokságon, amit ebben az
évben Eindhovenben, Hollandiában rendez
tek.

E rangos világversenyen minden évben a vi
lág különböző pontjairól érkező általános is
kolás, középiskolás és főiskolás diákok mérik
össze robotjaik tudását. A Katonás csapatot
Szilágyi Norbert, Szabó Ádám (öregdiák, je
lenleg a BME már másodéves hallgatója),
valamint mentorként Fári János alkotta.

Ez a rendezvény egy igazi robotfesztivál.
Egyik fontos célja, hogy a versenyben sze
replő menekítő, otthoni kisegítő és focizó ro
botok később ipari és mindennapi
használatra is alkalmasak legyenek. A ver
sengés mellett a résztvevők egy héten ke
resztül szakmai tapasztalatcserét is
folytatnak. Mi robotfoci kategóriában indul
tunk. Ebben a versenyszámban két csapat
játszik egymással kétkét robot részvételével,

amiknek egy infralabdát követve kell megke
resniük az ellenfél kapuját és gólt lőni. Felté
tel, hogy a robotok teljesen autonómok
legyenek.

A versenyhét első felében csapatunk kikapott
egy olasz, egy német és egy kínai társaság
tól, majd a kudarcok ellenére sikerült jól beál
lítani a robotokat és megverni a spanyolokat
illetve a kanadaiakat. Ez azonban sajnos
nem volt elegendő a negyeddöntőbe jutás
hoz. Ezzel párhuzamosan folytak a szuper
mérkőzések is. Itt ugyanezek a robotok
játszottak, de már csapatonként egyszerre
ötöt "játékos" szerepelt egy óriáspályán. Mi
egy mexikói és egy kínai csapattal alkottunk
egy világválogatottat. Három nyertes meccs
után a döntőben szoros mérkőzésen sikerült
nyernünk, így lettünk bajnokok. Nagyon
büszkék vagyunk eredményünkre, hiszen
technikai felszereltségünk messze elmarad
más nemzetek lehetőségeitől, felkészültsé
günkkel mégis tudtunk győzedelmeskedni.
Reméljük, ezzel az eredménnyel mi is hozzá
járultunk ahhoz, hogy Magyarország és
Kecskemét nevét megismerjék Mexikótól Kí
náig.

Robocup 2013
Szilágyi Norbert
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""ÚÚJJSSÁÁGGBBAALLÁÁDDAA"
aa kköönnyyvvttáárr mmeelllleetttt ttaalláállhhaattóó

EEbbbbee aa ddoobboozzbbaa ppaakkoollggaassssááttookk bbeellee aazzoonn,, kkrreeaattiivviittáássoottookkaatt bbiizzoonnyyííttóó ((vvaaggyy
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vviisszzoonnttllááttnnii!!

EEzzeekk lleehheettnneekk::

 ssaajjáátt sszzeerrzzeemméénnyyeekk ((vveerrsseekk,, nnoovveelllláákk,, rraajjzzookk,, kkééppeekk,, ssttbb..))

 ééppííttőő jjeelllleeggűű kkrriittiikkáákk aazz iisskkoolláárróóll

 ssaajjáátt wweebbllaappooddaatt,, bbllooggooddaatt vvaaggyy yyoouuttuubbee ccssaattoorrnnááddaatt iiss rreekklláámmoozzzzuukk,, hhaa
ccssiinnáállsszz hhoozzzzáá éérrtteellmmeess iissmmeerrtteettőőtt

 éérrddeekkeess iisskkoollaaii kkiirráánndduulláássookk,, vvaaggyy rreennddeezzvvéénnyyeekk rréésszzlleetteess bbeesszzáámmoollóójjaa

 nnyyeerrtteess ccssookkiippaappíírr

 ééss mmiinnddeenn aammii kkeellllhheett eeggyy ssuulliiúújjssáággbbaa

KKöösszzöönnjjüükk:: AA sszzeerrkkeesszzttőősséégg

Hírdetés
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Tudomány

Kiszivárogtak információk, miszerint Igazgató
úr birtokol egy gömböcöt. Azt is megtudtuk,
hogy ezt nem mutatja meg akárkinek, ezért
egyre érdekesebbé vált a dolog. A szerkesz
tőség hangrögzítőparkjával rendelkező Diá
val megkerestük Igazgató urat, hogy fényt
derítsünk a hentesáru valódi mivoltára.

Merse Miklós Attila: Mi az a gömböc?

Szabó István igazgató úr: Ez egy nagyon hí
res magyar találmány (Domokos Gábor és
Várkonyi Péter a feltalálók). Elméleti mate
matikai megfontolásokból azt állították a tu
dósok szerte a világban, hogy nem létezik
olyan test, amelynek két egyensúlyi helyzete
van: egy stabil és egy labilis. Aztán két ma
gyar elkezdett gondolkodni a problémán, és
megalkottak egy ilyen testet, amit gömböc
nek neveztek el. Ez a 2010es Sanghai Vi
lágkiállításon óriási sikert aratott. Ott volt
rengeteg, kisebbnagyobb méretben. Az is
kola kapott onnan egy példányt. A gömböc
rézből vagy bronzból van, ezért nagyon ne
héz. Van is hozzá egy biztonsági övből ké

szült tartó, mert másképp rágurulhat a
körmünkre. Ez egy olyan test, ami mindig
visszaáll a stabil egyensúlyi helyzetébe. A
gömbnek végtelen sok egyensúlyi helyzete
van. Ha odébb rakod, ott marad tökéletesen
vízszintes padló esetén. Egy téglatestet ha
elmozdítasz, vagy visszamegy az eredeti

egyensúlyi helyzetébe, vagy át
megy egy másikba. A gömböcöt
akárhogy rakod le, mindig vissza
gurul az alaphelyzetébe.

Merse: Van ennek a találmánynak
valami gyakorlati jelentősége?

Szabó István: Nem tudom, hogy je
lenleg használjáke, de gyanítom,
hogy fogják még alkalmazni a tech
nikában, mechanikában ezt a for
mát, mert annyira különleges. Most
az a lényege, hogy gyakorlati cáfo
latát adták egy matematikai elmé
letnek.

Merse: Volt nehézsége a találmány publiká
lásának? Úgy értem, volte olyan tudós, aki
nek ez a tárgy cáfolta az elméleteit, és nem
akarta, hogy megjelentessék?

Szabó István: Nem hiszem, hogy sértene

Mi az a gömböc?  Interjú igazgató úrral
Honkó Diána, Merse Miklós Attila
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gazdasági érdekeket, például a fegyvergyár
tást, gyógyszergyártást, vagy az energetikai
ipart. A gömböcnek nem sok gyakorlati jelen
tősége lehet, úgyhogy szerintem nem volt
ilyen hátsó akadály. A magyar mérnökök ez
zel elérték a világhírnevet, mert egy olyan
egyértelmű és objektív dolgot alkottak, amit
nem lehet vitatni. Ha valaki feltalál egy cso
dagyógyszert, azt nagyon sokáig kell kutatni,
utána évekig tart, míg elfogadtatják, hisz ren
getegen megkérdőjelezik a hatékonyságát,
lehetnek mellékhatásai,stb. Tehát például a
gyógyszeriparban rendkívül nehéz nagy áttö
rést véghezvinni. De ha valaki egy cáfolha
tatlan ténnyel áll elő, mint ebben az esetben,
akkor nincs helye kérdőjeleknek.

Merse: Akkor ez a magyar kreativitás egy
szép példája.

Szabó István: Igen, annak a kreativitásnak,
ami nem hagyja magát befolyásolni, nem
hisz csak úgy nagy tekintéjű embereknek,
hanem ő akkor is megpróbálja és megcsinál
ja. A találmány magyarázatához még annyit
hozzátennék, hogy ez a test fizikailag homo
gén. Ez azt jelenti, hogy teljesen tömör. Talán
a keljfeljancsihoz lehetne hasonlítani. Biztos
ismeritek, ez egy kis játékszer, amit ha elbil
lentünk, akkor visszaáll az alaphelyzetébe.

Viszont ez úgy müködik, hogy az alján van
egy nehezék, fölül pedig üreges, ezért na
gyon könnyen megtalálja az egyensúlyi hely
zetét. Belülről inhomogén, ellentétben a
gömböccel.

Én úgy gondolom, hogy mindenki számára
lehet ebben a találmányban tanulság. Sokan
szeretnénk valamilyen formában nyomot
hagyni a világban. De ez csak azoknak sike
rülhet, akik mernek kételkedni, akik nem fo
gadják el tényként az alapvető
törvényszerűségeket sem. Ők vihetik valami
re, eljuthatnak addig, hogy feltalálókká válja
nak.

Köszönjük az interjút!

A témáról bővebben: www.gomboc.eu
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"Blogoló"

A sok tanulás és az
iskolai teendők mel
lett néha szükségünk
van egy kis kikapcso
lódásra is. Egyesek
zenét hallgatnak,
sportolnak, más elve
temültek pedig

ahogy jómagam is a könyvek birodalmába
menekülnek a hétköznapok fáradalmai elől.
De honnan tudhatod, hogy a könyvesbolt
polcán sorakozó könyvek közül melyik a ne
ked való? Ennek eldöntésében segítséget
nyújthat a Blogturné Klub csapata.

A Blogturné Klub egy olyan kezdeményezés,
melynek keretein belül több blogger összefo
gott, hogy a legújabb könyveket bemutassák,
így népszerűsítve az olvasást. Egy blogturné
egyszerre egy kötettel foglalkozik, melyet a
blogírók elolvasnak, értékelnek és különböző
érdekességeket osztanak meg róla. Ez lehet
a szereplők bemutatása, a könyv keletkezé
sének körülményei, háttérinformációk vagy
akár egy interjú a szerzővel. Minden nap egy
újabb bejegyzés vár minket, mindig egy má
sik oldalon, így több szemszögből is megis
merkedhetünk az adott művel még a
megjelenése előtt. Az extra információk mel
lett nyereményjátékokkal is készülnek, ame
lyeken akár meg is nyerheted az aktuális
könyvet. Elsősorban young adult (fiatal fel
nőtteknek) szóló és new adult (2025 éve
seknek) szóló kötetekkel foglalkoznak,
melyek pont a mi korosztályunkat célozzák
meg.

Mindegyik blogger teljesen közvetlen stílus
ban ír, a kiválasztott könyvek pedig felettébb
izgalmasak, még el sem olvastam őket, de
már rabul ejtettek. A történetek széles skálán

mozognak, mindenki találhat kedvére valót,
legyen szó például egy romantikus lelkületű
lányról: "Miért érzem magam úgy, mint akin
áthajtott egy tehervonat? Szerencsére, vagy
épp ellenkezőleg szerencsétlenségemre, ol
vasás közben a lelkemet is beleadom abba a
világba, ami játszódik a fejemben. Így érez
tem mindent, amit érezni kellett, vagyis egy
igazi érzelmi hullámvasúton száguldoztam az
első laptól az utolsóig. Megérte minden
egyes elakadó lélegzet, apró kuncogás, és
rémülettől tágra nyílt szem, amely a sorokat
követte." (kristinablogja.blogspot.hu az El
akadó lélegzet című könyvről), vagy harcokra
és szórakozásra vágyó fiúról: "Amire fel kell
tehát készülni: hihetetlen mennyiségű humor,
a világ legviccesebb szereplői, rengeteg mi
tológia, cselszövés, némi akció, amire vi
szont ne számítsatok, az a romantika. De
igazából nem is hiányzik." (deszykonyves
blog.blogspot.hu a Hounded Üldöztetve cí
mű könyvről).

Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy ez a
blog kimagaslóan jó ötlet az olvasás népsze
rűsítésére, melynek megvalósítása és meg
álmodói előtt le a kalappal. Azok, akiket
sikerült meggyőznöm ennek a programnak a
nagyszerűségéről, a Blogturné Klubot figye
lemmel követhetik a Facebookon illetve a
Moly.hu oldalán.

A Blogturné Klub
Pöszmet Klára
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Gebäck und Weihnachtstee

Spaß und Stimmung

Hírdetés
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Interjú

Merse: A legtöbb ének
tanár elutasítja a metál
zenét. Tanár úrnak mi a
véleménye erről a mű
fajról?

Laczkó János tanár úr:
Őszintén megmondom, nem igazán ismerem
a metált. Amit hallok belőle, az a kemény
alap, engem idegesít.

Merse: Az éneklés vagy a hangszerelés?

Laczkó János: A hangszerelés.

Merse: Miért?

Laczkó János: Én nem tarom sokra azt a ze
nét, aminek ez az alapja (tempo guistoban
kopog az asztalon). Én azt szeretem, amiben
nem ez adja a lényeget. Egy zene nem arról
szól, hogy felnyomom a mélynyomót és hadd
szóljon, és csak a dübörgés van.

Diána: Szereti ha sokszínű egy dal?

Laczkó János: Persze! A zenének ez a lé
nyege: a sokszínűség.

Merse: És mi van a hörgéssel?

Laczkó János: Ez meg azt a kérdést veti fel,
hogy egyáltalán zenee.

Merse: Csak néhány olyan stílus van a metál
zenében, amiben kizárólag a dobok, és a gi
tárok szólnak. Főleg manapság, már sokkal
népszerűbb az az irányzat, amiben a népi
hangszereket nagyon jól beépítik a hörgés
és a dübörgés mellé. Ez a folk metál.

Laczkó János: Ez egy tudomány. Az a neve
hogy hangszerelés. Ezt tanítják az egyete
men. Nyilván rá lehet érezni, meg lehet olda
ni úgy is, hogy az egész működjék. Van egy
olyan kategória, hogy zajzene. Ezek szerint
egy része ide tartozik, másik része nem.
Hogyha a dolog működik, akkor az jó. Én
nem ítélem el. Engem csak zavar a folyama
tosan lüktető erő.

Merse: Tanár úr látta az XFaktorban Mitru
Tímeát?

Laczkó János: Nem nézek XFaktort. Nálam
egész héten XFaktor van.

Merse: Akkor elmesélem a sztorit. Mitru Tí
meának szolfézstanári végzettsége van. Az
XFaktor előtt néhány nappal beadta a jelent
kezését egy zeneiskolába. A válogatón to
vábbjutott egy hörgős metál számmal. A
leendő felettesei látták a produkciót, és más
nap felhívták, hogy ilyen zenei stílust képvi
selő ember nem kapna a diákoktól elég
tiszteletet, ezért visszautasították.

Laczkó János: Itt nem arról lehet szó, hogy
nem tisztelték volna. Egy pedagógusnál fon
tos a hitelesség. Ha én azt mondom, hogy ne
igyál, de engem minden este részegen látsz
az utcán, akkor ezt nem fogod elfogadni tő
lem, ugye? Itt ugyanez a helyzet. A szolfézs
nak az anyaga alapvetően a klasszikus és
népzene. Ha valaki teljesen a metál műfajá
ban van benne, az megint valahol fals. Ebből
a szempontból értem, miért mondták azt,
hogy nem fogják tisztelni, de szerintem sok
kal inkább arról van szó, hogy nem fogják el
fogadni azt, amit tanít.

Merse: A szolfézstanár két hörgés között tisz

Laczkó János tanár úrral
Interjúvoló: Merse Miklós Attila, Honkó Diána
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tán is énekelt. Ezzel szerintem azt akarta su
gallni, hogy a modern pedagógusnak (és
minden embernek) nyitottnak kell lennie.

Laczkó János: Ez oké, de itt visszautalok az
előző megjegyzésemre. A hörgés az miért
zene? Gondolj bele! Bejössz énekórára, én
meg azt mondom, hogy most hörgésből fele
lünk. (Mögöttünk néhányan felkapták a fejü
ket: Miből felelünk?!]

Merse: Ez egy képzett hang. Nagyon komoly
technikája van, amit jól be kell gyakorolni ah
hoz, hogy ne rekedjünk el teljesen fél perc
után.

Laczkó János: Ez gyakorlatilag értékelhetet
len. Most hogy hörögsz? Ötösre, vagy né
gyesre? Ez olyan, mint a szájdob. Volt egy
tanítványom, aki kiválóan szájdobolt. Freneti
kus! Szenzációs volt! Ez egy tudomány, vagy
ha úgy tetszik művészet. De ez a zenének
egy olyan szegmense, ami a konkrét zenét
nem szükségszerűen valósítja meg. Ez
megint a tanulmány kérdése. Ha nagyon ki
képeznek engem, és lenyúlok ilyen dolgok
hoz, akkor az valószínű, hogy jó lesz. Az, ha
például én, aki nem tudok semmit a metálról,
de elkezdem csinálni, az nem valószínű,
hogy jó lesz. Fontos a háttér.

Merse: Sokan mondják, hogy ez a Sátán ze
néje.

Laczkó János: De ehhez van szöveg?

Merse: Van.

Laczkó János: És miről szól?

Merse: Az egyik legnépszerűbb irányzat (ami

jól értelmezi azt, hogy
miről is kéne szólnia a
metálnak) a folk metál,
egy adott kultúra ősi tör
ténetét, csatáit, vallását
meséli el. A hörgés és a
zene sokkal szemlélete
sebbé és nyomatékosabbá tudja tenni példá
ul a harcokat, nem úgy mint amikor Arthur
Csillámpóni király megöli a gonosz boszor
kányt a szivárványcukor lézerével. Itt még
akkor is rájöhetünk hogy miről van szó, ha a
szöveget nem értjük.

Laczkó János: Akkor az valószínűleg nem is
olyan jó zene, amiben nem lehet különbséget
tenni. Mert a zene arról szól, hogy szemlél
tesse a dolgokat. Ez évszázadok óta így van.
Voltak az énekmondók, mint nálunk Lantos
Sebestyén, aki trófikus módon oldotta meg,
de az hírmondás volt. Főleg nyugaton volt di
vat, hogy madrigálokban énekelték el a csa
tajeleneteket. Az teljesen élethű volt. De
nálam fölvetődik az a probléma, hogy a hör
gés valóban a zene kategóriájába tartozike.

Merse: Vannak Tibetben olyan szerzetesek,
akik a hörgéshez nagyon hasonló hangon
mantráznak. A metál megpróbálja a hörgés
sel utánozni a régi dolgokat. A modern ember
azt gondolhatja, hogy ez nem zene, mert már
elfelejtette az ősi hagyományokat.

Laczkó János: Egy házasságot vagy lakodal
mat hogy mutatsz be hörgéssel?

Merse: Házasságot nem hörögnek el.

Laczkó János: Hát... Izlések és pofonok.

Köszönjük az interjút!
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Nyelvtanulás a Katonában
Katona à la carte

Széll Brigitta, Csonka Márk

A kecskeméti Katona József Gimnáziumot
sokan reáliskolaként ismerik, kevesen tudják,
hogy az újlatin nyelvek oktatása is virágzik. A
diákok a népszerű angol és német nyelvek
mellett választhatják az olasz, francia és spa
nyol nyelv elsajátítását is.

A tanulók kitartó munkájához nagyban hoz
zájárul a tanárok segítsége. A diákok a fran
cia esetében a nyelven kívül
megismerkedhetik a frankofón országok kul
túráját is. A tanulók gyakran hallgatnak fran
cia zenét, énekelnek az aktuális témához
kapcsolódó francia dalokat, olvasnak francia
újságokat. A tanárnő munkáját egy francia
lektor is segíti, aki személyes beszélgetések
kel, előadásokkal színesíti az órákat, így a
diákok anyanyelvi tanárral együtt készülnek
a nyelvvizsgára, az OKTVre és az érettségi
re.

Már hagyománnyá váltak a francia estek,
amelyek mindig új oldaláról mutatják be a di
ákoknak a francia kultúrát. Közösen készí
tünk eredeti francia salátákat (rizs, tésztaés
gombasalátát, nizzai, strasbourgi salátát)
ismert sanzonokat énekelünk, gitározunk,
francia táncokat tanulunk (pl. chapelloise),
eredeti sajtokat kóstolunk, palacsintát
eszünk, játékos vetélkedőn veszünk részt..
Az apropó mindig más, a cél mindig ugyan
az: kötetlen keretek között használni a nyel
vet, gyarapítani ismereteinket, gyakorlatban
megta pasztalni az órán

tanultakat.

Tavaly októberben harmadik alkalommal ke
rült megrendezésre a Nuit Blanche, a francia
filmek éjszakája, amit egy volt katonás diák
lány emlékére szerveznek a végzősök. Ilyen
kor a tanulók filmeket nézve az iskolában
töltik az éjszakát.

Novemberben először került megrendezésre
a spanyol „fiesta”, melynek lebonyolításában
az ERASMUS ösztöndíjjal városunkban tar
tózkodó spanyol fiatalok is segítettek. A diá
kok és a spanyol egyetemisták által
elkészített ízletes „tapas”oknak (falatkáknak)
igazán nagy sikere volt a jó hangulatú „sevil
lana” és „macarena” tanulás után.

Tavasszal a tizenegy és tizenkettedikes osz
tályok faktosai tanulmányi kirándulásra men
nek Budapestre, ahol országos szinten
mérhetik össze tudásukat az ELTEn, a Dic
tée (a nagy tollbamondó verseny) keretein
belül, ahol idén Horváth Hanna volt 12.C
osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Ekkor lá
togatja meg a csoport a Francia Intézetet és
annak könyvés médiatárát is. Ebben az év
ben, nagy örömünkre, lehetőségünk volt egy
eredeti francia színdarabot is megnézni egy
francia színtársulat előadásában.

Minden tanév utolsó szerdáján a sport kerül
előtérbe, hiszen ekkor szervezi a Katona a

Városi Pétanque bajnok
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ságot, melyre a város középiskoláiból is ér
keznek csapatok. Minden résztvevő oklevelet
kap, az első három csapat érmeket, a győz
tes pedig iskolájában őrizheti egy évig a ván
dorkupát. Az említett rendezvényekre a már
elballagott franciások is örömmel térnek
vissza és közreműködnek a szervezésben
vagy a lebonyolításban. Az idén a volt 12.C
csapatának sikerült visszaszereznie a kupát
a tavalyi győztes nyolcadikos Bányaisoktól.

A Katonában a nyelvi versenyeken is jól sze
repelnek a diákok. A tavalyi francia OKTV 1.
fordulójában 11 tanuló dolgozatából nyolcat
lehetett tovább küldeni, Horváth Hanna pedig
bejutott a második fordulóba. A spanyol
OKTVn Varga Tímea Judit 12.C osztályos
diák 25. helyezést ért el. A Kenguru országos
francia nyelviés országismereti versenyen
Dömötör Lajos Bálint 12. B osztályos tanuló
kategóriájában harmadik, míg Horváth Han
na kategóriájában második helyezést ért el.
Dobány Péter, a 11.A osztály tanulója a dél
alföldi regionális francia versmondó verse
nyen a harmadik, míg Juhász Blanka a 11.C
ből, a spanyol nyelvű országos vers és pró
zamondó versenyen a második helyet
szerezte meg (az előadott próza ezen az
oldalon olvasható). A végzősök közül 12en
sikeresen tettek franciából középfokú C típu
sú nyelvvizsgát, az érettségi átlaga pedig
90% körül mozgott.

Az eredmények magukért beszélnek. Voilá,
még egy ok, amiért érdemes a Katonát vá
lasztani!

Széll Brigitta
Katonás: 20072013 | Humán
Továbbtanulás: ELTE Bölcsészettudományi Kar

Csonka Márk
Katonás: 20072013 | Humán
Továbbtanulás: Budapesti Corvinus Egyetem

Gabriel Garcia Marquez: El cataclismo de Da

mocles

Señores presidentes, señores primeros ministros,

amigas, amigos:

Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su

destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un

desastre cósmico que puede suceder en este mismo

instante: la explosión dirigida oaccidental de sólo

una parte mínima del arsenal nuclear que duerme

con un ojo y vela con el otro en las santabárbaras de

las grandes potencias.

Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mun

do más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En

términos caseros, esto quiere decir que cada ser

humano, sin excluir a los niños, está sentado en un

barril con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya

explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro

de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de

esta amenaza colosal, que pende sobre nuestras ca

bezas como un cataclismo de Damocles, plante a la

posibilidad teórica de inutilizar cuatro planetas más

que los que giran alrededor del Sol, y de influir en el

equilibrio del Sistema Solar.

Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha

doblado a sí misma tantas veces como la industria

nuclear desde su origen, hace 41 años, ni ninguna

otra creación del ingenio humano ha tenido nunca

tanto poder de determinación sobre el destino del

mundo.

El único consuelo de estas simplificaciones terrorífi

cas si de algo nos sirven, es comprobar que la pre

servación de la vida humana en la Tierra sigue

siendo todavía más barata que la peste nuclear.

Pues con el sólo hecho de existir, el tremendo Apo

calipsis cautivo en los silos demuerte de los países

más ricos está mal baratando las posibilidades de

una vida mejor para todos.
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Tanítás után
Nuit Blanche

Módra György

Filmet nézni számtalan módon lehet: úton, a
buszon, otthon egy tál pattogatott kukoricá
val, moziban, avagy különféle elektronikus
kütyükön. De képzeljék csak, én ismerek
még egy egyedi módszert: tornateremben,
széles ennivalóválasztékkal, matracokon,
csodás hangulattal meghintve!

Ezen a francia filmesten az ember betekin
tést nyerhet a francia filmkultúra számos
szegmensébe: a legmegrázóbb alkotásoktól
kezdve a hasizmunkat megtornáztató vígjá
tékokig.

Az idei Nuit Blancheon (ez volt a negyedik)
láthattunk animációt (Persepolis), drámát (Le
premier jour du reste de ta vie/Hátralévő éle
ted első napja, La Môme/Edith Piaf), és víg
játékot is (OSS 117, De vrais
mensonges/Mosás,vágás,szárítás)  minden
ízlésnek megfelelően.

Az éjszaka menete a következő volt: háló
zsákkal, kispárnával, pöttyös, csíkos, zöld,
hupikék bögrével, enni és innivalóval min
denki bevackolta magát a matracokra a tor
nateremben. A hangulat szikrája már itt
megkezdte sercegését. A résztvevők  diá
kok, tanárok, meghívott vendégek (többek
között Anthony és barátai: szolnoki és pesti
francia lektorok és „Arome”, a rapénekes) iz
gatottan várták a filmeket. Ezt az izgalmat si
került életben tartani, köszönhetően a filmek
közé beiktatott frissítő francia daloknak,
hangszerjátékoknak. Volt itt minden: gitár,
szaxofon, ukulele, rap, jelelés és természete
sen a hangszálak. Ezekben a pillanatokban,
visszacsöppenve a filmektől a "való életbe",
a levegő megállt. Megállt az emberek ének
hangjainak ölelkezésétől, a szaxofon eget
rengető szépségétől, az ukulele finom, de
mégis erős s egyben ízletes hangzásától.
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Egész este úgy érezhettük magunkat, mint
hogyha egy kör alakú, apró teremben len
nénk, amelynek négy vagy öt ajtaja van. S
ebben a kör alakú teremben megoszthattuk
egymással véleményünket a filmekről, et
tünkittunk, zenéltünk. Majd elkezdtük látoga
tásainkat az ajtók mögött rejtőző,
megteremtett világok (filmek) felé. Mire befe
jeztük az utazást,
minden ajtó mögé
elrejtett világot
megismertünk, a
nap újból felébredt,
reggel lett. Termé
szetesen voltak,
akik a harmadik
vagy negyedik ajtó
után már nyugovó
ra tértek, vagy a
tornaterem jelleg
zetes „hangulatú”
folyosóján beszél
gettek, zenéltek.
De ez így volt ke
rek, egész.

Jók voltak ezek az
ajtók, amelyek fan

tasztikus filmeket tártak elénk. De nemcsak
"tártak", hanem finoman betessékeltek min
ket a szobákba, ahol lelkünk mindennemű
akadály nélkül lemerülhetett egy adott alko
tás óceánjának legmélyebb pontjáig. Ezáltal
történt meg az is például, hogy amikor Edith
Piaf megértendő szomorúságában ordított,
akkor az egész óceán megremegett, a merü
lő lelkek kíséretével.

A filmek által valamit megízlelhettünk, mindig
másféle aromát kaptunk. Ezek az ízek meg
teremtettek egy finom, pikáns estet, amely
nagyon mélyre bevéste magát emlékeze
tünkbe.
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Esemény
Diáknap

Merse Miklós Attila

November 8án volt a diáknap. Néhány osz
tálytársamtól hallottam, hogy valamilyen suli
túrára mennek. Azt eddig is tudtam, hogy az
iskolának vannak nyilvánosság elől elzárt ré
szei, ezért úgy gondoltam, én is csatlakozok.
"Merse, maraggyálmán! Erre jelentkezni kel
lett!"  szólalt meg az egyik társam. "Hadd jöj
jön! Húszan jelentkeztünk, plusz egy ember
simán elvegyül" felelték a többiek. Miután
megháláltam, hogy elengedtek, lesiettünk az
aulába, mert a csoport elméletben már há
rom perce úton volt. Öt perc várakozás után
megérkezett Takács tanár úr, és elindult az
immár negyven fős csoport.

Először a pincébe mentünk, ahol három vas
ajtón, a színjátszókon, majd még három vas
ajtón átjutva megérkeztünk a Kecskemétet
behálózó folyosórendszer becsatlakozásá
hoz. A tanár úr elmesélte, hogy ez az alagút
a festékbolton keresztül egészen a régi uszo
dáig vezet. Mivel VIP vagyok a festékboltban,
tudom, hogy a pincéjében van egy befalazott
ajtó. Ha azt megbontjuk, talán képes leszek
esőben is szárazon iskolába menni.

A következő állomáson felülkerekedtünk a
kémián. Eljutottunk arra a helyre, ahol a ké
mia terem két szag és mérgezőgázelszívó
jának kéménye helyezkedik el. Itt a
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közlekedés miatt töltöttünk el sok időt,
ugyanis a tetőtérre vezető lépcsőn hossz
irányban (!) csak egy ember fér el.

Az iskola főépületéhez közeledve felmentünk
a díszterem tetejére. Itt közelebbről megte
kinthettük a korlátfőkre rögzített reflektorokat.
Ezek már második generációsak, ugyanis az
első lámpákat még felhelyezésük napján el
lopták.

A másodig emeleti lány WCn keresztül elju
tottunk az iskola tetőterébe. Itt a gondnok ad
ta ki magából eddigi  jelenleg is zajló 
legnagyobb projektjének "sikertelenségtörté
netét". Egyszer régen volt egy terv, mely ke
retein belül az iskola tetőterében létesíteni
akartak egy új tornatermet, ami egyre inkább
aktuálisabbá válik a mindennapi tesi órák
miatt. Azonban van egy ellenség, ami teljes
erejével megpróbálja megakadályozni: a ga
lambok. Iskolánk szakemberei képtelenek
megállapítani, hogy a városi épületeket be
piszkító szárnyas élőlények hol jönnek be, és
hol mennek ki. Az utóbbit néha egyegy éhes
galamb sem tudja (házilégyeffektus). Ott
fenn, a mennyeknek országához oly közel, a
megvilágosodáshoz is közel kerültünk. Rájöt
tünk, hogy a biológia szertárban elhelyzett
szövetmetszetek nagy része miért galambtól

származik. Ha egyszer megoldanák a közle
kedőnyílások problémáját, életbe lépne a kö
vetkező: a zegzugos felépítés, és a
hatalmas belmagasság miatt a gondnok nem
bírja elkapni a madarakat, Bear Grylls betele
pítése pedig túl nagy költséget jelentene az
iskolának. Azonban ki gondolta volna, hogy
itt, a mennyhez ily közel van a pokol, vagy
ahogy az itteniek mondják, az egykori fűtő
ember rezidenciája, és a mostani kazán,
aminek szintén van egy története. Soksok
éve egy fentifenti emeleten valaki azt mond
ta: "Te Józsi, a széntüzelés kezd elavulni, a
tüzelőanyag drágul, az iskolának egyre keve
sebb a költségvetése. Elküldöm a szénlapá
toló embert, és be szeretném vezetni a
földgázt. Mit kellene ahhoz csinálni?" "Hát fő
nök, szedjük le a tetőt, és rakjuk be a legol
csóbb kályhát."  válaszolt a mindenes
legjobb tudása szerint. A procedúra megtör
tént, a tető visszarakása után ünnepélyesen
átadták az iskola modernitását jelképező új
fűtésrendszert. Néhány nappal később pana
szok érkeztek, hogy a diákok nem tudnak ta
nulni a hidegtől. A bioszosok ezen probléma
biológiai okait bővebben ki is fejtették. A 'fő
nök' ekkor döntött úgy, hogy szól 'Józsinak' a
bajokról. Aki belép a modern korba az biztos
hogy spúr lesz. Azonban a KJG fejlődő jelle
mének köszönhetően egy újabb tetőbontás
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után ünnepélyesen átadták a posztmodern
fűtőrendszert. Azóta még a galambok se fáz
nak az iskolában.

Ezen kaland után már hűdenagyon okosnak
éreztem magam az épületről szerzett új is
mereteim miatt, ezért bátran mentem megírni
az iskoláról szóló tesztet. Itt hamar elbizony
talanodtam. Mi köze van az arab nyelvtudá
somnak az iskolához? Természetesen a
kályhacserékről nem volt szó a kvízben, de a
röpipálya homokmennyiségéről annál inkább.
A második "fordulóban" már több kérdés volt
az iskoláról, az elsők csak a magamfajta
okoskodó, és problémázgató emberek
összezavarására szolgáltak.

A diáknapnak az volt a legfontosabb tanulsá
ga, hogy a Katonában nem kell minden prob
lémára logikus megoldást találni. Sőt, a túl
sok logikakeresés csak stresszforrás, ami
akadályozhatja céljaink elérését. Nem sza
bad meghátrálni, egyszerűen csak próbál
kozni kell, majd még többet próbálkozni, és
az eredmény mindig tökéletesebb lesz, le
gyen szó kályhacseréről, iskolakvízről, fizika
dolgozatról, szívátültetésről, vagy magáról az
evolúcióról.
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Írásaink
A diós süti rejtélye

Merse Miklós Attila

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
diósleveles tésztából készült péksütemény.
Megvétele után leraktam műanyag zacskójá
ban a konyhapult egy hátsó részéhez, a fal
és a mikró mellé, és azon elmélkedtem, hogy
másnap reggel milyen különös kegyetlenség
gel fogom elfogyasztani egy fél literes kakaó
társaságában. Amikor eljött az a bizonyos
„reggel”(mert a reggel relatív fogalom, főleg
nyáron), a süti már nem volt a helyén. Ennek
okára talán úgy jöhetünk rá, hogy alaposab
ban megvizsgáljuk a körülményeket.

Az eltűnésre adható első ok talán az lehet,
hogy valaki megette vagy elpakolta a péksü
teményt. Ezen okok egyike sem lehet érvé
nyesíthető, ugyanis a süti megvételétől
egészen az eltűnéséig tartó időintervallum
ban, az épületben tartózkodó három ember 
engem is beleértve  nem ette meg, és nem
pakolta el, mert mindannyian tudtuk, hogy
azt ÉN akarom megenni REGGEL.

Nézzük meg az összetevőket. A leveles tész
ta jó esetben tartalmaz búzát, vagy egyéb
gabonát. Már a sumérok is használtak búzát,
és kenyérhez hasonló pékárut is készítettek
belőle. Eddig még nem találtak olyan régé
szeti leletet, ami arra utalna, hogy kenyerek
tűntek el, s bukkantak fel különböző helye
ken. Ennek ellenére lehetséges, hogy ez tör
tént, és valószínűleg egy levegőben
száguldó kifli ölte meg Hammurapit, csak a
történetírók ezt nem jegyezhették le.

A tészta mély rétegeiben talál
ható tojás eredetét tekintve
származhatott egy olyan csirké
től, melynek gondolatai szaba
don szárnyaltak.

A víz a legfontosabb szervetlen
táplálékunk, és képes tárolni az
információt. Megvan az esély
arra, hogy abban a bizonyos
sütiben lévő víz egyszer már át
haladt egy olyan élőlény szer
vezetén, ami elsajátította a
teleportáció rejtélyes művésze
tét. Ilyen állat például az ender
man. A víz körforgásának
törvényszerűsége szerint lehet
séges lehetne az, hogy ez a víz
használatban volt titkos katonai

bázisokon, ahol földönkívüli technológiát
használtak fel a fénysebességnél gyorsabb
közlekedéshez.

De talán a dió lehet a legjobb megoldás a
problémára. A dió egy nagyon hasznos
gyógynövény. A csonthéjas gyümölcs serken
ti az agyműködést, a levele jó hatással van a
szemre és a májra. A diófa közelében meg
gyógyulnak az emberek, ezért az ősi kultú
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rákban nagy tisztelet övezte. Ha egy süti el
kezd gondolkodni, látni, majd a májműködé
se is beindul, akkor egy idő után jobbnak
látja ha felszedi a sátorfáját, és elmenekül
messzimesszi tájakra.

Az adalékanyagok is tudnak érdekes dolgo
kat csinálni. Egy nagy E betű és egy három
jegyű szám. A legtöbb ember azt hihetné,
hogy ennyi az egész, de mi van akkor, ha
mellékhatásként meggörbítik a tér és az idő
hálóját? Az élelmiszeripar tud olyan dolgokat
is produkálni, amiket valójában nem tud,
csak azt gondolja, így el is hiszi, és máris ké
pes rá…

A végkifejlet a következő: van egy sütink,
amiben sumér királyokat nem kedvelő gabo
na keveredik a szabadon szárnyaló mutáns,
csernobili csirketojással az űrlények által
energetizált vízben, majd mindez elkezd gon
dolkozni, látni, és májműködni, ezt követően
pedig az E683 lábakat ad neki, és elmene
kül.

Anekdota
Diós Eszter

Szeretetem temérdek rózsaszirom
Felkapok egyet s neked adom.
Vöröslik,mint a vérvörös alma,
De ha jobban megnézed fakó,

Mert senki nem gondozza.

Szeretetem csobogó patak
Melyben úszkálnak a kishalak.

A vízsodrás megmeg áll
Hogy egy kőben sebet hagyva
Tovább folyjon mert nincs határ.

Szeretetem lángoló tűz,
Mely még egy rossz ördögöt is elűz.

Forrón,égetve köpi a csóvát
Így mutatva intenzív énjét,

Mely felemészti énem egy oldalát.

Szeretetem soksok remény
Ezt nem engedem soha én.

Évek múlva,kézen fogva
Unokáknak meséljük,

Hogy nem dőlt az életünk romba.

Szeretetem egy anekdota,
Melyben vízbe esett egy rózsa szirma.

A fiú egy lánynak adta,
Kit aztán megbántva,a tűzbe dobta.

De a fiú akkor kimentette,
Majd sok év múlva egy sírra helyezte.

Nyelvünk
Obornyák Georgina

Magyar szó,
Eleje s vég.

Mi volna,
Ha nem lenne beszéd?

Az embernek csönd,
S lelkedben csőd.

Elfogyott hang,
S végtelen harag?
Ha nincsen nyelv,

Mi magyar
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Programajánló

MOZIMŰSOR OTTHON MOZI (www.otthonmozi.hu)

LELEMÉNYES HUGÓ színes, mb. amerikai családi kalandfilm | november 16. 14h

FOGSÁGBAN (kiemelt helyár) színes, feliratos amerikai krimi | november 17. 16h

SZÜLETÉSNAP (lélek filmklub) színes, mb. dán filmdráma | november 19. 18h

GRAVITÁCIÓ 3D színes, mb. angolamerikai scifi | november 21. 18h

SZERELEM, ÖRÖKSÉG, PORTUGÁL színes, feliratos francia vígjáték | november 24. 18h

BYZANTIUM színes, feliratos angolamerikai fantasy | november 28. 18h

CARRIE színes, feliratos amerikai horror | november 29. 20h

PARANOIA színes, feliratos amerikaifrancia thriller | november 30. 18h

HAJSZA A GYŐZELEMÉRT színes, feliratos amerikainémet életrajzi dráma | december 2. 18h

TEKAKafé (Rákóczi út 2.) www.technikakavezo.hu

Szabó Balázs koncert (vendég a Magidom zenekar) | november 16. kapunyitás: 20h

The Carbonfools | november 22. kapunyitás 20h

Supernem, Kozmosz koncert | november 23. kapunyitás 20h

Rómeó vérzik | november 29. kapunyitás 19h

Kiscsillag | november 30. kapunyitás 20h

CIFRAPALOTA (www.muzeum.kecskemet.hu)

Kortárs költészet és kortárs grafika | november 8  december 15. Kiállítanak a Műhely Művé
szeti Egyesület tagjai

Szilánkok 1956 | október 23december 15.

ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (www.efmk.hu)
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Hadházi László önálló estje | november 19. 19h

Mártonnapi táncház | november 22. 17  24h

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (www.kecskemetikatona.hu)

Réczei TamásDéry Tibor: Szerelem | november 19. 19h (KAMARASZÍNHÁZ)

Kiev City Balett előadása: Hattyúk tava | november 30. 15h és 19h 30

VÁROSI RENDEZVÉNYEK

Téli fesztivál | 2013. november
30.  2014. január 1. (A rendez
vény keretén belül karácsonyfa
díszítő programot hirdetnek.)
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Azért jó volt a Katona!
Egy végzett diák emlékei a gimnáziumi évekről

Vida Salomé

Nekem nem az volt a legfőbb vágyam, hogy
a Katonába járjak. Kiskoromban valahány
szor elmentem az iskola mellett, mindig el
borzadva néztem az épületet, mely zordnak
tűnt és bennem félelmet keltett. Sosem gon
doltam volna, hogy egyszer majd itt fogok ta
nulni.

Aztán kamaszodni kezdtem, elérkezett a fel
vételi éve, és jómagam, aki a művészetekért
rajongtam, keresgélni kezdtem azokat az is
kolákat, amik kifejezetten hozzám passzolná
nak. Ami a kínálatot illeti, hamar
kiábrándultam. Mivel számomra szakközép
iskola szóba sem jöhetett,megjelöltem Kecs
kemét legjobb gimnáziumait, köztük a
Katonát anyukám kedvéért. Sikeres felvéte
lim hírére szó szerint "kiakadtam". Sehogy
sem tudtam ugyanis elképzelni magamat a

bohém tulajdonságaimmal, amint ebbe a ko
moly iskolába járok.

Mire eljött az évnyitó, kezdtem megkedvelni
a Katonát kívülbelül is. Ráébredtem, hogy
csak előítélet volt bennem az iskolával szem
ben, így az hamar szívembe lopta magát.
Utólag minden megszépül, tudom, de emlék
szem, hogy akármilyen nehéz időszakok is
voltak az életemben (konfliktus az osztálytár
sakkal, tanárokkal, kamaszkori problémák,
szerelem, stb.), reggelente mindig reménytel
ve lépdeltem fel az iskola lépcsőjén a főbejá
rathoz. Magában az épületben is volt valami
megfoghatatlan, ami mindig erőt adott még a
rossz napjaimon is. Mire eljött az október,
már büszkén és örömmel lépkedtem az isko
la folyosóin. Szerettem idetartozni, barátokat
szerezni, és a tanárokat megismerni. Az álta
lános iskolai kitűnő bizonyítványom után az
első rossz jegyek elvették a kedvemet a ta
nulástól, feladtam a küzdést és elfogadtam,
hogy én csak ennyit tudok. Ez nagy hiba volt,
de szerencsére a 4 év alatt osztálytársaim és
tanáraim segítségével rájöttem, ez nem így
van, és most már tudom, hogy soha nem
szabad feladni. Legkedvesebb élményként
az él bennem, hogy az engem körülvevő ta
nárok mennyire emberségesek voltak velem
és kivétel nélkül mindenkivel. Tudták, hogy
más az érdeklődésem, mindig elvágyódom
az órákról, elkalandozom, de mégis arra ösz
tönöztek engem és a többieket is, hogy amit
szeretnénk, azért meg kell küzdeni. Megtaní
tottak arra is, hogy mindenki azt tanulja, amit
szeretne. Úgy érzem, jól döntöttem a jövőm
felől, és ezért teljes mértékben a Katonában
töltött évek tehetnek. Jelenleg dekoratőrnek,
kirakatrendezőnek tanulok, ezután pedig
egyetemre jelentkezem.
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A Katonában volt az eddigi legjobb osztá
lyom. Nagyon összetartottunk, és ezt annak
a 45 embernek köszönhettük, akik szemé
lyiségükkel összefogták a csapatot. Sokan
szerettek minket ezért a jó osztályközössé
gért. Többször előfordult, hogy egyegy órán
őszinte beszélgetés alakult ki köztünk és ta
nárunk között, amiből sokan és sokat tudtunk
okulni. Ettől függetlenül nem szépítek, a mi
osztályunk sem volt szent, túltengett ben
nünk az igazságérzet, és sokszor emeltük fel
a hangunkat, veszekedtünk, megbántottuk a
másikat, de mindig békülés, és bocsánatké
rés lett a vége. Sőt, a tanárainkkal való vi
szonyunk sem volt mindig olyan
fényes..(Sáróné és Szablicsné tanárnőtől
időnként egyenesen rettegtünk :) ) Ellenben
tudtuk, hogy ők is jóakaratú emberek, és ha
tanultunk rendesen, meg is lett az eredmé
nye, mert mindig adtak esélyt a javításra.

Az is meghatározó emlék volt, mikor műsor
ral készültünk a nemzeti ünnepre. Volt vala
miféle meghittség abban, ahogyan
összegyűlt az egész iskola és együtt ünne
peltünk. Szép emlékeim vannak arról is, aho
gyan télen a jégen csúszkáltunk, ahogyan a
menzán sorakoztunk, ahogyan szerenádoz
tunk, ahogyan táncoltunk a szalagavatón, és

ahogyan elballagtunk... Már a ballagáson
tudtam, hogy ez az iskola örökre nyomot
hagy bennem. Itt ismertem meg azt az em
bert, azt a barátnőt, akinek a szavai nyomán
most ott vagyok, ahol lennem kell, itt tanul
tam meg, hogy a tanárok nem akarnak
rosszat (legalábbis a legtöbb). Akármilyen
lusták, sokszor tiszteletlenek voltunk, látták
bennünk az értéket, és próbáltak a jó irányba
terelni minket. Szerettem az őszinteségüket,
közvetlenségüket, az egészséges szigorúsá
gukat, és az útravalót, amit tőlük kaptam. Itt
találtam meg önmagam.

Szerencsés lehetek, hogy a Katonába járhat
tam.

Vida Salomé
Katonás: 20082012 | Német tagozatos
Továbbtanulás: Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola |
dekoratőr

Vida Salomé vizsgakirakata.

Vida Salomé festményei.
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KEDVES DIÁKOK ÉS TANÁROK!

Szerkesztőségünk szívrepesve várja az olvasóközönség véleményét
a kiadvány:

 formai megjelenéséről

 tartalmáról

 írásai színvonaláról

 a rovatcímekről

Bármilyen ötletet, téma javaslatot, kritikát szívesen fogadunk, ami
feldobja, színesíti gimnáziumunk újságát, de írhatsz olvasói levelet
is, ha egy cikkre szeretnél reagálni!

Ha kedvet kaptál az íráshoz, illetve értesz valamicskét a szerkesztő
programhoz és szeretnél részt venni a kiadvány technikai előkészí
tésében, feltétlenül csatlakozz hozzánk! A vélemenyeket a könyvtár
mellett elhelyezett "Újságbaládába" várjuk.

 iskolaujsag@kjg.hu

Köszönettel: a szerkesztőség




