
VIII. évf. 7. szám                        2014. március

www. gardonyi-eger.hu/iskolaújság



2

M  Á  R  C  I  U  S

Lelkünk felüdülésére



Lelkünk felüdülésére

3

5. Hamvazószerda. 
A kollégiumok miséje: Hugyecz János atya és Szarvas István atya koncelebrálta. Közreműködött az iskolánk zenekara 

Bisztriczki Zoltán tanár úr vezetésével. A szentmise végén a résztvevők a hamvazás szertartásában is részesültek.
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Iskolánk alapításának 325. évi megünnepléséhez kapcsolódó elõadások és programok.

Február 24. 
Dr. Gloviczki Eszter: Szerelem, szexualitás, hűség a hormonok világában

Dr. Gloviczki Eszter öt gyermek édesanyja, aki orvosi munkája és családanyai teendői 
mellett 2000-től felnőtt megtérők hittanóráját is vezeti. Saját bevallása szerint „hívő ma-
terialistának” tartja magát, a kifejezésnek abban az értelmében, miszerint a molekulák és 
atomok Isten gondolatait tartalmazzák, s a szexualitás és annak biokémiai háttere az Úr jól 
felépített ajándékának tekinthető az emberiség felé.

Ezúttal arról beszélt, hogy mit jelent a hatodik parancsolat a biokémia nyelvén. Saját 
megfogalmazása szerint: intenzív kutatások eredményeképpen feltérképeződni látszik, 
hogy milyen konkrét biokémiai, hormonális, molekuláris változások eredménye a sze-
relem, a „beleszeretés-kiszeretés”, a házasság izzása vagy kihűlése, és az, hogy honnan 
ered a vágy, amely hűtlenséghez vagy esetleg a rossz választáshoz vezet. Mondandójában 
arra kívánt rámutatni, hogy mit tehetünk tudatosan élni akaró emberként azért, hogy ilyen 
molekulárisan irányított belső háborúban mégis egyre mélyülő, szép és igaz házasságban 
élhessük le az életünket.

A program szervezője: Bozsik Zoltán tanár úr.

03. Lelki nap a jubileumi emlékév alkalmából
Előadó és a szentmisét tarotta: Kiss Ulrich jezsuita atya.

Kiss Ulrich 1945-ben Berlinben született. Burg Kastlban, a németor-
szági magyar gimnáziumban érettségizett. Közgazdasági tanulmányokat Leu-
venben folytatott, majd MBA fokozatot szerzett Fontainebleau-ban. 18 évig 
menedzser Nyugat-Európában, előbb a kozmetikai, majd az optikai iparban 
(L’Oréal, Cartier, Loris Azzaro, stb.).

1988-ban lépett a jezsuita rendbe. Noviciátusát Kanadában töltötte, majd 
filozófiát és teológiát, valamint kommunikációtudományt tanult Leuvenben, 
illetve Rómában. 1995-ben pappá szentelték. 1996-tól négy évig a Szent Ignác 
Jezsuita Szakkollégium igazgatója és lelkésze, majd 1998-tól az általa alapított 
ReNaissance Tanulmányi Ház igazgatója és a Faludi Ferenc Akadémia felnőtt-
képzési intézmény helyettes igazgatója.

A program szervezője: Varga B. János igazgató úr.

10. Pulit a Holdra! - 
dr. Pacher Tibor előadása 

A világ minden részéről 18 
csapat állja még a sarat a 
Googe Lunar XPRIZE ver-
senyben. A résztvevőknek 
2015. december 31-ig 90%-
ban magánerőből kell elkészí-
teniük és eljuttatniuk egy fel-
derítő robotot a Holdra, amely 
ott legalább fél kilométert 
megtesz, és panorámaképeket, 
videókat küld vissza a Földre. 
Az egyedüli magyar induló, a 
Puli Space csapatának beszá-
molója a verseny kihívásairól, 
eddig elért eredményeikről, a 
rájuk váró további feladatok-
ról, terveikről.

A program szervezője: Pe-
csenye Pálné tanárnő
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13. „A fizika szépségei” címmel Pántyáné Kuzder Mária matematika-fizika szakos tanár, a miskolci Herman Ottó Gimná-
zium Természettudományi laborjának vezetője tartott iskolánk fizika iránt érdeklődő diákjainak egy izgalmas bemutatót. Az 
érdekfeszítő kísérletekbe diákjaink is aktívan bekapcsolódtak. Volt, aki egy láthatatlan békát próbált elkapni; volt, aki kézfo-
gásával az elektromos áram bizsergető érzését tapasztalhatta meg; vagy éppen 16 db óriás szöget egyensúlyozott ki egy darab 
szögön. Megtapasztalhattuk, hogyan lehet egy vízzel teli poharat gémkapcsokkal tovább telíteni. Láthattuk, hogyan lebeg a 
mágnes egy folyékony nitrogénnel lehűtött szupravezetőn, de azt is, hogyan forog az „idő kereke a homokórában visszafelé”, 
amikor a homoknak látszó szemcsék felfelé mozogtak. Ezen a napon a fizikának nem a nehézsége, hanem a szépsége kerül-
hetett előtérbe. Remélem, ennek hatására az előadáson részt vevő diákjaink nagyobb kedvvel tanulják majd ezt a tárgyat.

Pecsenye Pálné
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13-16. 
57. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató
Témák: A fizika mindenütt. Oktatás
Március 13. (csütörtök) Üléselnök: Mester András
Az ankétot megnyitotta Zawadowski Alfréd, az ELFT el-
nöke.
Előadások: 
Ormos Pál főigazgató (MTA Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pont): Optikai manipuláció a biofizikában,
Pázmándi Tamás tudományos főmunkatárs (MTA Energia-
tudományi Központ): Rozetta űrszonda–úton az üstökös 
felé,
Radnai Gyula ny. egyetemi docens, (ELTE ): Tájékoztató a 
Csodák Palotájának programjairól,
Cserti József, Fábián Margit („A fizika mindenkié” ese-
ménysorozat koordinátorai): Eszközkiállítók bemutatko-
zása.
Március 14. (péntek) Üléselnök: Ujvári Sándor
Előadások: 
Szabó István tanszékvezető (Debreceni Egyetem): Intelli-
gens anyagok,
Horváth Gábor egyetemi docens (ELTE): Megégetik - e 
napsütésben a leveleket a rájuk tapadt vízcseppek, avagy 
szabad - e déli verőfényben öntözni?
Cserháti András műszaki főtanácsadó (MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt.): Paksi bővítés-nemzetközi háttér, a VVER fej-
lődése, az orosz atomipar,
Kotschy Beáta tanszékvezető (Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Főiskola): A portfólió szerepe a pedagógusok 
minősítési folyamatában,
Asztalosné Kokos Edina tanügyi referens: Pedagógus élet-
pálya modell.
Ismerkedés Egerrel - városnézés idegenvezető segítségé-
vel,
Tervezett program: Parádi Kocsimúzeum, Parádsasvár 
üveghuta, vacsora Egerben a Szépasszonyvölgyben talál-
ható Kulacs Csárdában.
Március 15 . (szombat) Üléselnök: Lévainé Kovács Róza
Műhelyfoglalkozások, szakmai programok, 10 perces kí-
sérletek.
Koszorúzás, ünnepi megemlékezés.
Varázstorony vagy Öveges műhely megtekintése
KÍSÉRLETEZŐ MŰHELYCSARNOK”
10 perces kísérletek bemutatása, maratoni show, 
Csillagvizsgáló megtekintése, rossz idő esetén planetáriu-
mi program.
Március 16. (vasárnap) Üléselnök: Farkas László 
Szabó György tudományos tanácsadó (MTA TTK MFA): 
Játékelmélet oktatása középiskolában,
Jarosievitz Beáta főiskolai tanár (Gábor Dénes Főiskola, 
SEK Bp. Óvoda Ált. Isk. és Gimnázium): SCIENTIX va-
lamint az IKT alkalmazása és a multimédia szerepe a ter-
mészettudományos oktatásban Európában,
Sükösd Csaba c. egyetemi tanár (BME NTI): Atomenergia 
itthon és a világban,
Eszközkiállítók és műhelyvezetők munkájának értékelése.
Az ankétot zárja: Kroó Norbert az ELFT leköszönő elnö-
ke.
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18. Népművészeti vetélkedő
Téma: Székelyföld népi kultúrája.
A program szervezője: Salamné Szilágyi Júlia tanárnő.
A versenyben kollégiumunk csapata a 2. helyet sze-

rezte meg. A csapat tagjai voltak: Bónis Brigitta, Molnár 
Bettina, Urbán Gerda 10.K osztályos tanulók. A felkészítő 
tanárok Boros Béláné és Hideg Gabriella tanárnők voltak.

A verseny után lépett fel iskolánk dísztermének a szín-
padán a Fonó zenekar, és több, mint egy félórás műsort 
adott.

A Fonó Zenekar Budapesten alakult 1997-ben. Tagjai 
Magyarország különféle régióiból, Szlovákia és Ukraj-
na magyarlakta területeiről származó muzsikusok, akik a 
népzene előadását, oktatását és kutatását hivatásszerűen 
művelik. Zenéjük fő profilját a magyarság, valamint a Kár-
pát-medence egyéb népeinek hangszeres és vokális zenei 
hagyománya, illetve a hiteles tolmácsolásra törekvő feldol-
gozások alkotják.

A zenekar tagjai (egyenként, de közösen is) más zenei 
műfajok előadóival is együttműködnek, mint a klasszikus 
vonószene, az opera, a modern jazz irányzatai, a world mu-
sic vagy az autentikus klezmer muzsika, s ez a tevékenysé-
gük immár több tucat hanglemezen tetten érhető.

Az elmúlt évek koncertjeinek helyszínei közül kiemel-
hetnénk a párizsi Theatre National de Chaillot, Theratre de 
Rond Point, illetve Théâtre de la Ville, a Nürnbergi Me-
istersingerhalle, a bécsi Museumsquartier, a római Villa 
Medici, a varsói Lapidarium színpadát, vagy az utrechti 
Rasa koncerttermét. A Mixtura Cultivalis című lemezüket 
a Le Monde de la Musique folyóirat a „Choc de l’Année” 
(„Az év szenzációja”) díjjal tüntette ki. 2006-ban a zene-
kar megkapta a Magyar Rádió és Televízió által alapított 
eMeRTon díjat, 2007 áprilisában pedig Kodály emlékdíjat 
vehetett át.

A program szervezője: Varga B. János igazgató úr.
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05. Megtartottuk az iskolatörténeti vetélkedő középdöntőjét. A két írásbeli forduló után 12 csapat jutott a középdöntőbe. A 
feladatlapok kitöltése utána a következő csapatok kerültek az április 9-i szóbeli döntőbe: 

Feri     Jáger Dóra, Balogh Eszter, Poczok Norbert Miklós 12.D 1. hely
Történetvadászok   Ircsik Péter, Bóta Áron Gábor, Pap Olivér, 12.A   2.hely
Kalandorok   Hüvelyes Levente, Kara Ákos, Pittner Zsolt 8.C  3.hely
Garabonciás diákok  Kovács Barbara, Nagy Gizella, Misi Bettina 11.K  4.hely
A tudás gyermekei  Sallai Bernadett, Besenyei Vivien, Kádár Krisztina 9.K(NY) 5.hely
CiszterCimborák   Karanyicz Fanni, Kovács Ádám, Gelyeta Előd 12.A  6.hely

11-15. Készül az iskolatörténeti kiállítás.

16. Varga B. János igazgató úr az első szünetben az osztályok képviselőinek megnyitotta a kiállítást.
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13. Iskolai megemlékezés az 1848-as forradalomról
Az ünnep a léleknek kell. Hogy erősödjön benne a 

hit, a tettvágy és az akarat. 
Az ünnep a közösségnek kell. Hogy erősödjön benne 

az összetartozás érzése, az egymás iránt érzett szeretet- 
és felelősségtudat. 

Az ünnep nekünk, magyaroknak kell. Hogy meg tud-
junk maradni. 

Az ünnepi műsort dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya ta-
nárnő szerkesztette és rendezte. Előadták a 12.E osztály 
tanulói, valamint Zödös Konrád 13.E és Maszárovits 
Zoltán 5. C osztályos tanuló.
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Riport

Hej, hej, helyesírás
Az Implom József Helyesírá-

si Verseny Kárpát-medencei dön-
tőjében 4. helyen végzett Saufert 
Eszter, a Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 11. E osztályos tanulója. 
A sikeres versennyel kapcsolatban 
kérdeztem meg Esztert.

1. Mikor és hol zajlott az Implom 
József Helyesírási Verseny második 
fordulója?

Az verseny megyei döntőjét a 
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban 
rendezték 2014. január 15-én.
2. Milyen feladatokat kellett megol-
danod?

A feladatlap első kérdései nem 
voltak igazán nehezek, de az utolsó 
2 kérdésen többet kellett gondol-
kodni. Az utolsó előtti feladatban 
egy versrészlet helytelenül írt sza-
vait kellett kijavítanunk, az utolsó 
feladatban pedig egy kérvény ki-
javítása volt a cél. Ez a két feladat 
volt a legidőigényesebb.
3. Milyen eredménnyel jutottál to-
vább?

A megyei fordulóról 1. helye-
zettként, 192 ponttal jutottam to-
vább az országos döntőbe.
4. Mikor és hol volt az országos 
döntő?

A Kárpát-medencei döntőt Gyu-
lán tartották február 27-től március 
1-jéig.
5. Melyik feladatot tartottad a leg-
nehezebbnek?

A döntő legnehezebb feladata 
véleményem szerint az volt, ami-
kor el kellett döntenünk, hogy az 
adott kifejezések tagjait egybe kell 
írni vagy külön, esetleg kötőjellel. 
Viszonylag sok kifejezés szerepelt, 
és ezek kicsit összezavartak, de 
próbáltam megtalálni a helyes írás-
módot.
6. Most utólag a versenyen szerzett 
tapasztalatod alapján mit tennél 
másként a felkészülés során?

Visszagondolva a versenyre, 
nem változtatnék sokat a felkészü-
lés módján, talán jobban átnéztem 
volna a kivételeket képező szava-
kat, kifejezéseket, hogy kétség nél-
kül írjam le őket helyesen.
7. Hogyan készültél fel a döntőre?

A döntőre a magyartanárommal, 

dr. Szabó Zsuzsanna tanárnővel ké-
szültem hetente egy órát. A tanár-
nő minden órán tollbamondásokat 
diktált, és a korábbi évek feladatait 
hozta el, hogy megoldjam őket, s 
így maximálisan felkészüljek a ver-
senyre. Sokat jelentettek azonban a 
korábbi tapasztalataim, amelyeket 
általános iskolai versenyzésem so-
rán, a korábbi tanárnőm segítségé-
vel szereztem, de nagyon fontosak 
voltak azok az ismeretek, amelye-
ket az eddigi órákon szereztem. A 
mostani eredményemet pedig a há-
rom tanárom együttes munkájának 
köszönhetem.
8. Milyen egyéb programok kísér-
ték a helyesírási verseny országos 
döntőjét?

A verseny után városnézésre 
hívtak bennünket, majd este a ren-
dező iskola, az Erkel Ferenc Gim-
názium diákjainak bemutatkozó 
estjét élvezhettük. Az este további 
részében sem unatkoztunk, irodal-
mi vetélkedőn vettem részt, amit 
meg is nyert a csapatunk, majd egy 
erkeles diákokból álló rockzenekar 
koncertjét hallgattuk meg.
9. Hogyan értékeled a verseny szer-
vezését, milyen élményt jelentett 
számodra ez a program?

Az verseny óriási élményt je-
lentett számomra, hiszen a Kárpát-
medence minden területéről érkez-
tek versenyzők, akikkel barátságot 
kötöttem, és megismertem az ottani 
életet. Magán a versenyen is na-
gyon jól éreztem magam, és örülök 
a helyezésemnek.

Köszönöm a válaszaidat, és to-
vábbi hasonlóan szép sikereket kí-
vánok.

Koza Fanni (9. A/ny).

Legyél Te is szerkesztő!
Ha van Téged érdeklő téma, vagy van 
kész anyag, amivel színesíteni sze-
retnéd az iskolaújságot, keresd meg a 
szerkesztőt vagy Kovács Ottóné tanár-
nőt! Szívesen közlünk minden írást, 
amely az iskolánk szellemiségétől nem 
idegen.

Szerkesztőség:
Felelős kiadó: Varga B. János igazgató 
úr.
Felelős szerkesztő: Kovács Ottóné  ta-
nárnő.
Villámpostacím: deleo@citromail.hu
Diákszerkesztő: Koza Fanni 9.A (Ny) 
és Borosi Florentina 9.E(Ny) osztályos 
tanuló.
Technikai munkatárs: Kovács Ottó ta-
nár úr.

G r a t u l á l u n k
2014. március 5-én megszületett 
Bozsik Zoltán tanár úr Sára nevű 
kislánya. Az újszülött kislánynak, a 
testvéreinek, a szülőknek jó egész-
séget és hosszú életet kívánunk.

G r a t u l á l u n k
2014. február  26-án megszületett 
Sáriné Cseh Ildikó  tanárnő Katin-
ka nevű kislánya.  Az újszülött kis-
lánynak, a szülőknek jó egészséget 
és hosszú életet kívánunk.

Véradás
I s k o l á n k b a n 

március 17-én volt 
a tavaszi véradó-
nap, amelyen ez 
alkalomból ötven-
öten adtak vért.

Köszönet érte!


