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 Farsang 

Február 2-án alsó és felső tagozatunk is vidám 

rendezvénnyel próbálta elűzni az idei telet. 

Az alsósok a Faluházban tartották farsangi mulat-

ságukat, ahol vidám programok, játékos verse-

nyek és táncház biztosították számukra a jó han-

gulatot tanítóik vezetésével. A szülők pedig finom 

falatokkal és italokkal várták a felfrissülni vágyó-

kat. 

Felső tagozatosaink suli-bulit rendeztek ezen a 

napon a diákönkormányzat szervezésében. Ez a 

rendezvényünk az osztályok szórakoztató műsora-

ival vette kezdetét. Láthattunk élő marionett elő-

adást, osztálytermi lázadást, időutazást a tanórá-

kon, árnyékszínházat, vicces vetélkedőt, iskolai 

paródiát és rajzfilmvetítést tréfás kommentekkel. 

A műsorok után pedig fergeteges bulival zártuk a 

napot. 

 

 

 

 

ISKOLÁNK HÍREI 

Busójárás 

2018. február 13-án délelőtt megpróbáltuk elűzni 

a telet a már tíz éves hagyományra visszatekintő 

kalászi busójárás keretében.  

Az első két tanítási órában az 5. c osztály csapatai 

ijesztő busó maszkban szertejártak, s begyűjtötték 

azokat a tulajdonságokat, amelyektől a tél sötétsé-

gével együtt szabadulni szeretnénk. A tulajdonsá-

gokat a kiszebábba rejtettük, amit az iskolaudva-

ron égettünk el. 

„Ég a kisze, lánggal ég, 

Bodor füstje felszáll – 

Tavaszodik, kék az ég!” 

Ebben a vidám télűző rendezvényben segítsé-

günkre voltak Kovács László tanár úr és a 7. a 

osztály tanulói is. 

„Kivisszük a betegséget, 

behozzuk az egészséget! 

Haj ki, kiszi, haj!” 
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Február 6.  

Kalóz buli a Kalász Suliban 

Február 6-án rendeztük meg iskolánkban az idei 

iskolába hívogató foglalkozások első ovisoknak 

szóló programját. A tornatermet  egy röpke órára 

kalózok lepték el. Megtanulták a híres kalózdalt, 

félelmetes versükkel  pedig megfélemlítették a 

közelben tartózkodó ellenséget. Lovagoltak mak-

rancos csikókon, megmásztak zord hegyeket, át-

keltek veszélyes mocsáron, kúsztak félelmetes 

alagutakban. A  sok-sok akadályt legyőzve meg-

szerezték a megérdemelt kincset, a Kalász Suli 

tallért  és ezzel  kalózhajónk legénységévé váltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKOLÁNK HÍREI 

Bon-bon matiné 

A második évfolyam tanítói „zenemániások”. 

Évfolyam szinten furulyázunk, és régóta tervez-

tük, hogy osztályainknak megmutatjuk a komoly-

zenét „emészthető” formában. 

Az interneten találtuk meg a Bon-bon matiné ép-

pen nekünk valónak tűnő programját. 

Mivel 3 osztállyal szerettük volna megnézni a 

produkciót, egy hirtelen elhatározásból megérdek-

lődtük, nem jönnének-e el hozzánk, helybe. Igaz, 

hogy csak egy tornateremben tudjuk megrendezni 

a programot, és semmi felszerelésünk sincs hozzá, 

de hátha… Nagy örömünkre igent mondtak, és 

ráadásnak az egész alsó tagozat csatlakozott hoz-

zánk. 

Kicsit izgultunk, mi lesz ebből, több mint 200 

gyerek egy komolyzenei hangversenyen. 

Matracokon, padokon, székeken ültünk és ámul-

va, nevetve, együttműködve hallgattuk a profesz-

szionális előadást gyereknyelven: a 200-nál több 

gyerek és a felnőttek is. 

Azt reméljük, ezt az élményt elviszik magukkal a 
gyerekek, és talán ha Vivaldi vagy Camille Saint-
Saëns nevét meghallják, bólintanak magukban, a 
koncert szóról pedig nem csak a Sziget és egyéb 
fesztiválok, bulik jutnak eszükbe. 
Jó lenne hagyományt teremteni ebből a remek 
élményből! 
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Március 15. 

 

Iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy diákjaink korosztályuknak megfelelő módon ismerjék meg 
nemzetünk történelmét, annak meghatározó eseményeit. Az idén ezért is emlékezett meg külön alsó és felső 
tagozatunk az 1848-as forradalom eseményeiről. 

A kicsik egy különleges interaktív ünnepélyt tartottak március 12-én. A reggeli sorakozót követően egy 
flashmob előadás szerveződött az iskolaudvaron, ahol az osztályok kisebb csoportokban adtak elő a márciu-
si forradalmat idéző jeleneteket. Voltak, akik táncoltak, énekeltek, voltak, akik a Nemzeti dalt szavalták el, 
és olyan csoport is volt, ahol piros, fehér és zöld papírlapokkal kokárdát formáztak. Így alsósaink nemcsak 
nézőként, hanem aktív résztvevőként ismerhették meg történelmünknek ezt a jeles napját. 

A felső tagozat március 13-án a 6.c és a 8.a osztály ünnepi műsorát nézhette meg, akik különlegesen szép és 
megható módon idézték meg a forradalmi napokat. Jó volt látni, hogy milyen fegyelmezetten, figyelemmel 
hallgatták végig tanulóink a műsort, és milyen lelkesedéssel tapsolták meg a benne szereplő társaikat. 

Köszönet a műsorokat összeállító és szervező pedagógusainknak odaadó munkájukért! 

 

 

ISKOLÁNK HÍREI 
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KULTÚRA 

 

Delpihne de Vigan: No és ÉN 

Lou 13 éves. Okos, két osztállyal előrébb jár, 

mint kortársai, ám nehezen szólal meg mások 

előtt. Úgy tűnik, mindene rendben van, mindene 

megvan. Látszatra. Egy tragikus esemény folytán 

azonban a családjában megváltoznak a dolgok... 

No 18 éves, vad és bizalmatlan. Csak egy rozoga 

gurulós bőröndje van. Hajléktalan, szomorú múlt-

tal… 

Mikor a két lány találkozik, a dolgok a feje tetejé-

re állnak. No és Lou között barátság jön létre. No 

Louékhoz mehet, ám a dolgok rosszul alakulnak. 

Meddig képes elmenni a szeretetre vágyó Lou? A 

fiatalok ismét magukra lesznek hagyva, vagy vég-

re rendbe fog jönni az életük? 

Egy szomorú történetet ismerhettek meg. Az utol-

só oldalakat 20-30 percig olvastam, mert nem lát-

tam jól... Azt hiszem, tényleg érdemes elolvasni 

ezt a könyvet. 

Ujfalvi Laura 

8.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomádé király új ruhája 

Február 11-én sok-sok gyermek és szülő gyüleke-

zett a Kalász Suli udvarán. A  Klauzál Lions Klub 

és a Magyar Állami Operaház közös jótékony-

sági előadására készültünk az Erkel Színházba, 

ahol a Pomádé király új ruhája című darabot néz-

hettük  meg , mely sokak számára ismert: 

„Pomádé király őfelségének fő a feje: egyetlen 

olyan ruhája sincs ugyanis, amit névnapi ünnepsé-

gére felvehetne, hisz mindet viselte már legalább 

egyszer. Két idegenből jött takács azonban csodás 

szövetből szőtt ruhát ígér a királynak – nem is 

akármilyet: a ruhát csak az igaz, becsületes embe-

rek látják majd! 

A mű görbe tükröt mutat a királyi udvar képmuta-

tó világának. (Pszt! A király meztelen!)” 

Ez a felajánlás lehetővé tette, hogy több mint 150 

résztvevő ingyen vehessen részt a programon és 

olyan gyerekek is eljuthassanak, akik egyébként 

nem tehetik meg. 

A Klauzál Lions Klub ajándékcsomaggal is ked-

veskedett a gyerekeknek a darab szünetében: cso-

koládét és üdítőt kaptak. 

A Kalász Sulisok kedvelték a darabot, jól érezték 

magukat, kellemesen töltötték el a délelőttöt. 

Köszönjük szépen ezt a lehetőséget a Klauzál Li-

ons Klub –nak! 
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KULTÚRA 

 

Itt a tavasz! 

 

Vége lett a télnek, itt a virágos tavasz. Ez az 

évszak egy megkönnyebbülés a diákok számá-

ra, hiszen már a 2. félévben vagyunk. Elrakhat-

juk a télikabátot, a meleg sapkát, a bundás 

kesztyűt. A tavasz egy tehermentesítő évszak a 

sok hideg után. Persze nagyon sokan szeretik a 

telet, és a sok havat, de biztos vagyok benne, 

hogy ezt a hónapot is kedvelik. Márciusban a 

rügybontakozás, áprilisban a húsvét, májusban 

pedig a meleg, a virágnyílás a fontos. Sokan azt 

gondolják, hogy a nyár a legjobb, a sok szünet, 

a fürdés, a sok fagyi, és a nyaralás miatt. Ezek 

valóban mulatságosak, de szerintem a tavasz 

azért a legjobb, mert amikor beleszagolsz a le-

vegőbe, rápillantasz a sok gyönyörű virágra, 

egyszerűen felszabadulsz. 

Kőrösi Laura 

6.c 

 

A magyar költészet napja 

 

Magyarországon 1964 óta József Atti-

la születésnapján, április 11-én ünnepeljük a 

költészet napját. Ezen a napon minden évben 

több irodalmi eseménnyel tisztelegnek a ma-

gyar líra előtt. A rendezvényeken rendszerint 

klasszikus, de kortárs költők versei is egyaránt 

szerepelnek. Olykor diákok, esetleg ma is élő 

szerzők tolmácsolják a költeményeket. Isko-

lánkban március 21-én tartunk a felső tagozatos 

diákok számára versmondó versenyt. Reméljük, 

ti is szeretitek a verseket, s minél többen részt 

vesztek rajta. 

Soós Tünde 

6.c 

 

 

 

 

A kokárda története 

 

A kokárda (szalagrózsa vagy szalagcsillag) erede-

tileg színes szalagból készített kör alakú, rózsa-

dísz. Ábrázolásai a 18. század közepéről ismertek 

francia és angol festményekről.  

Az 1848-49. évi szabadságharc bukása után a 

Habsburg-hatalom betiltotta a magyar nemzeti 

szimbólumok használatát. 

A 21. század első évtizedében terjedni kezdett az 
városi legenda, hogy a színeket igazából belülről 
kifelé kell olvasni, azaz kívül a zöldnek kell len-
nie. Ehhez sokan hozzáadják még azt is, hogy 
azért terjedt el „hibásan” a kokárda, mert an-
no Szendrey Júlia „elrontotta” Petőfi kokárdáját. 

 

 

A történelmi hagyományt nem követő, helytele-
nül hajlított, ezért hibás, színsorrendű kokárda 
szalag. 

 

 

Az évszázados történelmi hagyományt követő 
szalagcsokor a magyar pántlikás kokárda. 

Somlói Julia 6.c.  

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/21._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szendrey_J%C3%BAlia
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Magyar_kok%C3%A1rda.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Hungarian_cockade.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Magyar_kok%C3%A1rda.png
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KULTÚRA 

Mátyás királyra emlékezünk 

Minden magyar ember ismer legalább egy olyan 

történetet, amely Mátyás királyról szól. Ebben az 

évben megkoronázásának 560. évfordulóját ünne-

peljük. Kovács László tanár úrral beszélgettem 

Mátyás király uralkodásának éveiről, a korról. 

Hogyan lett Mátyásból király?  

 

Édesapja a világhírű törökverő volt, Hunyadi Já-

nos, aki a nándorfehérvári csata után halt meg. 

Pestis vitte el. Természetesen ő nem volt király. 

Az akkor éppen regnáló király, V. Habsburg 

László minden volt, csak nagyon jó, felkészült 

király nem. 1457-ben egy rejtélyes, váratlan be-

tegség miatt meghalt. Felmerült a trónutódlás kér-

dése. A legrámenőbbek a Hunyadi testvérek vol-

tak: Hunyadi László és Hunyadi Mátyás. László 

belekeveredett egy királyellenes összeesküvésbe, 

emiatt őt csapdába csalták, elítélték és lefejezték, 

kivégezték. A nagyon befolyásos Hunyadi-

családból akkor a kisebbik fiú, Mátyás maradt 

meg. Végül a főurak, akik Magyarország ügyeit 

intézték, úgy döntötték, hogy ő lehetne a követke-

ző király. Nem is abból a szempontból, hogy 

mennyire lett volna alkalmas a trónra, hiszen na-

gyon fiatal volt még, csak 18 éves, hanem abból, 

hogy azt gondolták, őt majd dróton lehet rángatni, 

befolyásolható lesz. Hamar kiderült, hogy Mátyás 

nem ilyen személy, és később már ő döntötte el a 

főurak sorsát nem egy esetben. 

Milyen változást jelentett a második házas-

sága hazánk, az udvar életében? 

 

Mátyás második felesége volt Beatrix. Az első 

felesége, Podjebrád Katalin gyermekszülésben a 

gyermekével együtt meghalt. Mátyás nagyon so-

káig hallani sem akart az újabb házasságról.  Ké-

sőbb mégis rábeszélték tanácsadói, ha dinaszti-

kussá akarják tenni a trónt, mégis meg kellene 

házasodnia. Addig keresgéltek, míg találtak egy 

erre alkalmas leányzót, aki Mátyás felesége lehet-

ne. Akkoriban az európai uralkodók Mátyást se 

nagyon fogadták el, mert nem ún. kék vérű ural-

kodó volt. Nem rendelkezett jelentős felmenők-

kel. Királyi vérből származó korabeli uralkodótár-

sai szinte mind „lefattyúzták” Mátyást. Nagyon 

nehezen sikerült dél-itáliai területről feleséget 

szerezni neki. Ő volt Aragónia Beatrix. Amikor 

hazánkba érkezett, magyar földön szinte fél-

úton  találkoztak Mátyás udvari palotájából érke-

zőkkel. Ez Székesfehérvár magasságában történt. 

Érdekes például az, hogy az ő házasságkötésük 

után volt Magyarországon először tűzijáték. Óko-

ri kínai találmány a tűzijáték, de csak ekkor gyö-

nyörködhettek először a magyarok benne. 

Beatrixról nem sokan tudják, hogy kiváló sakkozó 

volt. Ezen kívül Itáliában, ahonnan  jött, már el-

terjedt a reneszánsz kultúra, életvitel. Ő mutatta 

meg először a királyi udvar tagjainak, hogyan kell 

itáliai, művelt módra evőeszközökkel  enni. 
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Korábban Mátyás asztalánál kézzel ettek. A zsíros 

kezüket a kutyák bundájába, prém palástjukba 

törölték. Az itáliai reneszánsz kultúra meghonosí-

tója volt Beatrix. Természetesen  az építkezések 

is megindultak, mindent reneszánsz stílusban épí-

tettek át. Budán a várból kidobálták a gótikus 

szobrokat, mert az már elavult volt, nem divatos. 

Helyükre új, reneszánsz szobrok, a folyosókra 

díszítőelemek, az udvarba szökőkutak kerültek. A 

kert- és gasztrokultúra is megváltozott, mondjuk 

így: modernebbé, divatosabbá vált. Ezt jelentette 

Beatrix érkezése. 

 

Miért éppen Bibliotheca Corviniana lett a hí-

res könyvtár neve? 

 

A Hunyadi-család címerében megjelent egy feke-

te holló, ami a csőrében egy aranygyűrűt tartott. 

Latinul „corvus” a holló elnevezése. A hollós 

család a Corvin, így is ismerték a Hunyadiakat. 

Tulajdonképpen így lett ez az elnevezése a 

könyvtárának. Corvináknak nevezték a világhírű 

könyveit, ami kézírásos kódexekből álló világhírű 

gyűjteménnyé vált.  Néhány nyomtatott könyve is 

volt. A korabeli pápa után neki volt a legnagyobb 

könyvtára, mert egy mániákus könyvgyűjtő volt. 

Nagyon sokat olvasott, tudósokkal vitatkozó ural-

kodóként ismerték. 

 

Miben különbözött a többi könyvtártól az övé? 

 

Az előbb céloztam is rá, hogy a kor, de azt is le-

het mondani, szinte a világ 2. legnagyobb könyv-

tára volt az övé. Rengeteg könyvből állt a gyűjte-

ménye. Természetesen térképek, egyéb nyomtat-

ványok is voltak benne. Hozzá kell tenni azt, 

hogy a  korabeli főurak sem arról voltak híresek, 

hogy nagyon nagy könyvgyűjteményük lett vol-

na. Akadt néhány főúr, akinek persze híres 

könyvtára volt, de nyilván nem olyan, mint Má-

tyásnak. Neki több 10 000 darabos könyvtárra 

volt. 

Hány emberből állt a „fekete sereg”? És miért 

pont fekete? 

Na, ezen még a történészek is vitatkoznak, igen 

jókat, mert egészen pontosan tényleg nem lehet 

tudni, hogy mért pont fekete sereg a neve. Miért 

pont ezt a színt kapta? Régebbi történelmi mun-

kákban lehetett azt olvasni, hogy amikor tönkre 

ment a fekete sereg, Mátyás halála után volt ez, 

nem kaptak zsoldot, így szégyenszemre foszto-

gató, „zsiványbandává” vált. Később Kinizsi Pál 

a világhírű, vereséget egyszer sem szenvedő 

hadvezér verte szét a fekete sereget. Onnantól 

már tényleg fosztogató haddá vált, nem kaptak 

zsoldot, amiből meg kellett élniük, tehát a gyá-

szos jellegére utalna a szín. Persze több mint 

valószínű, hogy ez nem igaz. Egyesek azt 

mondják, hogy volt egy olyan parancsnoka, akit 

Fekete embernek neveztek, s lehet, hogy emiatt 

is ráragadhatott ez az elnevezés a fekete seregre. 

  

KULTÚRA 
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Ezeken kívül még jó néhány feltevés kering szá-

jon, de igazából pontosan nem lehet tudni, hogy 

mitől fekete sereg.   Mennyien alkották? Erre még 

nehezebb válaszolni, mert ez egy korabeli zsoldos 

hadsereg volt változó létszámmal. Volt, amikor 

10 ezer főből állt, volt mikor néhány ezer főből. 

Mindig attól függött, hogy éppen hadjárat  volt-e, 

vagy nem. Ha gyakorlatoztak, akkor teljesen más 

létszámmal rendelkezett. Többire azért 10 ezer  fő 

alatt volt, nagyjából 8-10, olykor maximum 12 

ezer fő lehetett. Állandó létszáma sosem volt.  

 

Miért vezetett be Mátyás sok adót? 

 

Uralkodó volt, hogy legyen bevétele, kénytelen 

volt adókat kivetni. A mai modern világban is 

ezért adózunk, tehát a fizetésünk egy részét le-

csippentik, mert kell az államnak a bevétel. A leg-

egyszerűbben tényleg az emberek munkából szár-

mazó bevétele után lehet ehhez hozzájutni, tehát 

ez nem egy korabeli találmány,  nem is  modern 

dolog. Már az ókorban is kellett az uralkodóknak 

adózni. Mátyás előtt lévő királyok is nagyon sok 

adóval terhelték a magyar népet, bár tény, ő még 

többel. Az újkori magyar történelemben nem volt 

még egy ilyen király, aki ilyen sok és ennyi adó-

val terhelte volna a magyarokat. Elsősorban a job-

bágyokra kell gondolni. Nagyon sok bőrt húzott 

le a jobbágyairól. Sokan ezért is mondják, hogy 

talán mégse volt olyan igazságos, hiszen mégis 

csak rengeteg adóval terhelte a népet, a jobbágy-

ságot. Az viszont tény, hogy a reneszánsz építke-

zések és a hadsereg fenntartása kiadással járt. 

 

Hány  forintnak felelne meg a Mátyás korabeli 

aranyforint? 

 

Akkoriban a pénznek a reálértéke, azaz vásárló 

értéke teljesen más volt, mint manapság.  Ma fo-

rinttal fizetünk, Mátyás korában pedig teljesen 

más fizetőeszközök voltak. Neki is volt arany-, 

ezüstpénze, váltópénze. Ha most mondjuk a föld 

alól előkerülne egy olyan korsó, ami Mátyás kora-

beli, mondjuk arany- és ezüstpénzeket tartalmaz-

na, több millió vagy 10 millió forint lehetne an-

nak az értéke. 

 

 

Miben hasonlított apjára Hunyadi Mátyás? 

 

Politikus volt. Ebben egyértelműen nagyon ha-

sonlított apjára, szinte majdnem túl is szárnyalva 

őt. Mint hadvezér, viszont úgy a nyomába sem 

léphetett. A nagy törökverő mégiscsak az apa 

volt, bár hozzá kell tenni, Mátyás nemcsak király 

volt, hanem hadvezér is. Elkísérte a zsoldos sere-

gét ő is a nagy vállalkozásokra, a csehországi 

hadjáratra, a török ellen is harcolt, várakat is fog-

lalt. A törökkel persze ő nem harcolt annyit, hi-

szen európai támogatást nem kapott, csak ígérete-

ket, így inkább békét kötött velük nagyon hosz-

szú   időre. Mátyás inkább az európai ellenfelei-

vel, Podjebrád Györggyel harcolt,  illetve az oszt-

rák Frigyessel, aki még a szent koronát is megsze-

rezte, és nagyon nehezen adta vissza Mátyásnak. 

Diplomáciai vezetőjének és nevelőjének, Vitéz 

Jánosnak elképesztő sok idejébe került, hogy 

visszaszerezze, visszavásárolja az elrabolt koro-

nát. Apjára tehát inkább politikai tekintetben ha-

sonlított. 
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Miért rendezett nagy lakomákat? 

 

Elsősorban azért, hogy környezetét, illetve a kül-

földi vendégeket elkápráztassa. Nyilván nagyon 

büszke volt arra, hogy ő magyar király. Vannak 

olyan történelmi feljegyzések, hogy például ami-

kor a török szultán követe egyszer meglátogatta 

őt, Mátyás függőkertjei a konyhájának, a lovag- 

és fogadótermének a berendezése annyira elkáp-

ráztatta, hogy állítólag szóhoz sem jutott. Még azt 

is elfelejtette, hogy miért is jött ide. Nagy zavará-

ban a szultán üzenetét is elfelejtette.  Csak annyit 

tudott kibökni, hogy a „császár üdvözöl” téged. 

Annyira elképesztő volt az a luxus, az a gazdag-

ság, amivel fogadták őket. A kor uralkodói nem 

lehettek kicsinyesek, meg kellett mutatni, hogy ők 

azért nem akárkik, nem akármilyen népnek az 

uralkodói. 

 

Mátyás király halálát is átszövik a rejtélyek. 

Hogyan és miben halt meg valójában? 

 

Természetesen a magyar trón akkoriban igen von-

zó volt, hiszen óriási adóbevételekkel tudott a ki-

rály számolni, és Mátyás azért egy olyan életmű-

vet hagyott maga után, amit mondjuk így, érde-

mes volt megörökölni. Akármilyen trónról beszé-

lünk is, a hatalomvágyó emberek mindig is na-

gyon szerettek uralkodni, minden történelmi kor-

ban. Mindent elkövettek annak érdekében, hogy 

minél hamarabb meg is szerezzék a kívánt trónt. 

Mátyásnak nagyon nehéz természete volt. Nem 

szerette, ha megsértik, így az összeesküvőknek 

nem is nagyon bocsájtott meg. Rengeteg merény-

letet terveztek ellene, csak sokszor, éppen a besú-

góinak köszönhetően még időben meg tudta aka-

dályozni, le tudta leplezni ezeket. Természetesen 

kivégeztette ezeket az embereket, esetleg bebörtö-

nöztette őket. Érdekes, hogy olyan ponton világító-

dik  meg itt az egész problematika, amire kevesen 

gondolnak. Miért is rejtélyes az ő halála? Tény és 

való, fájdalmasan fiatalon halt meg, és ahogy a kró-

nikák leírták, nem is  Magyarországon, hanem 

Bécsben. Éppen akkor foglalta el Bécs várát. Mai 

osztrák területen halt meg, rekedt sóhajtások köz-

ben. Felmerül ilyenkor a mérgezés gyanúja, és ami-

re senki sem gondolna, hogy második felesége, 

Beatrix állhatott megmérgeztetése hátterében.  

Szekerczés Anita 6.c 

 

KULTÚRA 
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INTERJÚ 

„Aki hangszeren játszik, máshogy áll a világhoz” 
 

Évek óta zongorázom. Szeretem, ahogy összeállnak, megszólalnak a darabok a kezem alatt. Mégis 12 éves 
fejjel is biztosan tudom, hogy soha nem lesz belőlem zongoraművész. Van egy nagy hibám: utálok gyakorol-
ni. Mindig izgatott a kérdés: vajon könnyű a született tehetségeknek, akik már kiskoruk óta tudják, hogy mit 
fognak csinálni egész életükben? Vagy nem is tudják, csak a tehetségük miatt elvárják tőlük és talán nincs is 
más választásuk? Vajon a felnőtt művészeknek ez könnyen 
megy? Hauser Adrienne zongoraművésznő mesélt nekem az életéről. 
 

Csodagyerekként emlegetik Önt, tehetségét külföldön is ismerik és elismerik. Miért kezdett már 4 
évesen zongorázni, volt a lakásukban zongora? Esetleg volt valaki a családjában, aki szakmailag is 
támogatta? 

 

Mivel egy négyéves gyermek még nem döntésképes, édesanyám döntött úgy, hogy el kellene kezdeni zon-
gorázni. Kezdetben nem volt zongoránk és szakmailag sem volt senki a családban, aki támogatni tudott vol-
na. Az édesapám állatorvos volt, édesanyám számvitellel foglalkozott, de a tágabb családban sem 
volt zenész. Később már volt egy  pianínónk, így az édesapám felnőtt fejjel kezdett el zongorázni tanulni. 
Már volt vagy 30 éves, aztán amikor hallottam őt, odamentem, elkezdtem pötyögni. Nyilvánvaló lett, hogy 
ezt a gyereket érdemes lenne zenére tanítani. Valahogy így kezdődött el az egész. 

 

Céltudatosan akart zongorista lenni, vagy próbált más irányba is menni? 

 

A céltudatosság, az olyan 10-11 éves kor körül jelent meg. Addig nem tudtam, hogy miért vagyok ott, ahol 
vagyok. Már 8 éves koromtól a Zeneakadémiára jártam, és akkor még nem tudtam, hogy miért is járok oda. 
Olyan 10-11 évesen tudatosult bennem - amikor Schubert egyik művét megismertem-, hogy ez az én utam. 

 

Hogyan töltötte az iskolás éveit? Jó tanuló volt? 

 

Igen, jó tanuló voltam, de magántanuló. Viszont a Gimnáziumban már nem voltam olyan jó tanuló, mert 16 
évesen már a Zeneakadémia 1. évfolyamos hallgatója lettem és a kettő együtt nem volt könnyű. Az általá-
nost kb. öt helyen végeztem, mert annyit költöztem. Szabolcs megyei vagyok, és mivel a szüleim 
nem tudtak felköltözni Budapestre, albérletről albérletre jártam. Az általánosban szinte végig kitűnő tanuló 
voltam, talán nyolcadikban csúszott be néhány négyes. Meg kell, mondjam, hogy az iskolai évek nem vol-
tak megterhelőek. Sokkal könnyebb volt, mint most nektek, mert lényegesen több szabadidőm volt azzal 
együtt, hogy zongoráztam. Magántanulóként vizsgát kellett tennem, viszont szombaton is volt iskola. 

 

Mivel töltötte a szabadidejét gyerekként?  Mivel tölti most?  

 

Gyerekkoromból a vakációkra emlékszem legszívesebben. Azokat nagyon szerettem, mert akkor hazame-
hettem, és ott nagyon nagy szabadság volt. Az édesapám egy olyan állatkórháznak volt az igazgatója, ami-
hez hatalmas terület tartozott. Ez olyan volt, mint egy grund. A szomszéd gyerekekkel mindenfélét játszot-
tunk ott. Egész más volt a hetvenes években az élet, mint most, amikor azt gondolják az emberek, hogy 
csak külföldi nyaralással lehet kikapcsolódni.  Nem volt számítógép, de olyan játékok voltak és olyan dol-
gok, amik igazi élményt nyújtottak a gyerekeknek. Például földvárat építettünk, leástunk a földbe egészen 
addig, amíg egy elektromos kábelt nem értünk el, vagy fűzfából íjakat készítettünk. Tehát sokkal kreatívabb 
dolgokat végeztünk, mint a mostani korosztály azzal együtt, hogy én 20 éves koromig nem utaztam Nyugat-
Európába. Utána már sokat mentem, de addig nem. És nem is nagyon hiányzott… 
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INTERJÚ 

 
 

 
Játszott valamikor zenekarban? 

Nem, hiszen a zongora szimfonikus zenekarba csak akkor való, ha versenyművet játszunk és mi vagyunk 
a szólisták. Úgy persze nagyon sokszor játszottam, hogy én voltam a szólista, de mint zenekari tag, úgy 
zongorista nem szokott játszani. Esetleg harmóniumon, de én azon nem játszottam.  

 

Van kedvenc zeneszerzője, akinek szívesen játssza a darabjait?  

Van, de inkább úgy mondanám, hogy kedvenc műveim vannak. Zeneszerzők közül van egy örök vissza-
térő: Chopin, de nagyon szeretem Bachot és a barokk zenét is. Már gyerekkoromban elkezdtem vele fog-
lalkozni. Olykor félrerakom, jönnek mindenféle zenék, modern darabok is, aztán visszatérek hozzá. Ami-
kor visszatérek, mindig egy magasabb szintről szeretném indítani, vagyis törekszem erre, mert különben 
rutinná válna, és az megöli a fejlődést. 

 

Itthon és külföldön is koncertezik. A közönség ugyanúgy fogadja? 

Még egy országon belül sem, mert függ a helytől. Például attól, hogy nagy koncertteremben vagy csupán 
egy kis közösségnek játszom. Szóval ez annyira sokféle, mindegyik különböző. Például vannak országok, 
ahol nem nagyon tapsolnak. A helyzet nagyon változó, és én ezt rögtön érzékelem. Ahogy belépek, azon-
nal érzem, hogy milyen a hangulat. Van, ahol nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy a figyelmüket fel-
keltsem, van, ahol még be sem lépek, de már tapsolnak. Tehát ez közönségfüggő. Délen például sokkal 
vehemensebbek. Elég sokat járok mostanában Kanadába és Ázsiába. Kanada szokásai nagyon hasonlíta-
nak az európaiakéhoz. Ázsia már nagyon más, mert sokrétű. Japán, Kína, Dél-Korea  a komoly zenében 
nagyon képzett, de Délkelet-Ázsia, az már egész más. Ott sok országban nincs a klasszikus zenének olyan 
kultúrája. 

 

A Zongora Ünnepe Keleten – Tiszadobi Zongorafesztivál létrejöttét Ön kezdeményezte. Miért éppen 
Tiszadobot választotta helyszínül? 

Szabolcs megyei vagyok, ezért ott kerestem helyszínt. Mindenképpen az ottani embereknek szerettem 
volna nyújtani egy olyan lehetőséget, ahol ők is magas szintű koncertekhez juthatnak, de nemcsak ez volt 
az ok, hanem e téren hiány is volt itthon. Egyébként a mai napig nincs zongorafesztivál Magyarországon. 
Akkor egy  nagyon szerencsés találkozás volt, a kastély, a település, az időpont… Mondhatni kegyelmi 
állapot. 

 

Tervezi, hogy folytatódik ez a koncertsorozat?  

Én igen, de majd meglátjuk, hogy a világ is tervezi-e. Az épü-
let renoválása miatt is szakadt meg a koncertsorozat. 
Most pedig megint építkezésbe fogtak. Jelenleg a külső felújí-
tás zajlik, és amíg ez tart, addig nem lehet ott fesztivált rendez-
ni.  

Mennyit, hogyan gyakorol a koncertjeire? 

Attól függ, hogy milyen koncert lesz, és milyen a műsor. Ha 
egy szólóestet tartok, ami mondjuk 70 perces, arra na-
gyon sokat kell gyakorolnom. Ha egy zongoraversenyről van 
szó, ami 15 perces, arra is ugyanolyan erőbedobás-
sal készülök. Attól is függhet, hogy barokk zenét vagy XXI. 
századit, esetleg klasszikust játszom, de az állapotom is befo-
lyásolja. Naponta legalább 3 óra ideális lehet. Sokat gyakorol-
tam, amikor kicsi voltam, és aztán később is. 
A Zeneakadémián például napi 5-6 órát is. Ha valaki nem gya-
korol eleget gyerekkorban, az már nem pótolható ké-
sőbb. Azokat az éveket már nem lehet visszahozni, ez az ala-
pozás időszaka. Ha az alap nem szilárd, összedől az építmény. 

 



13 

 

 

A férje is világhírű karmester és zongorista volt, Kocsis Zoltán. Gyakran léptek fel együtt? 

 

Házasságunk elején elég sokat szerepeltünk közösen külföldön és Magyarországon is, négykezeseztünk, 
és több cd-t is készítettünk. Tiszadobon többször is játszottunk együtt, de nem az volt a profil, hogy egy 
négykezes együttes legyünk. Időnként felléptünk. Legnagyobb élményem Schubert négykezesei voltak, 
vagy Bartók Csodálatos mandarinja, melyet Svájcban többször is előadtunk. 

 

A komolyzenén kívül hallgat, hallgatnak mai slágereket is? 

 

Nem, mai  "úgymond" könnyűzenét nem igazán. A klasszikus zene olyan sokrétű és gazdag forrás, hogy 
ennek a megismeréséhez az egész életem kevés. Viszont a komolyzenén kívül nagyon szeretem még a fran-
cia sanzonokat.  Úgy gondolom, mindenfajta zenének megvan a funkciója. Úgy értem, értelmes, jó zenének 
–mert vannak olyan zenék, amiket nem tudok befogadni, vagy azt nem nevezném zenének -, tehát ami mö-
gött érték van, annak van létjogosultsága. A történelem folyamán mindig is voltak zenék, amiket bizonyos 
alkalmakra használtak, pl. temetés,  szórakozás, katonai zenék stb. Elég érdekes lenne, ha mondjuk, Bachra 
mulatnának. Csak tudni kell tehát, hogy minek hol a helye és nem felcserélni ezeket. Sportcsarnokba nem 
való klasszikus koncert, mint ahogy a Nemzeti Hangversenyterembe sem való rockzene, és a filmzene pedig 
moziba való. Meg kellene találni, hogy minek hol a helye, és ez most nagyon nem megy a világban. Szóval 
elég vad dolgok vannak manapság. Ezért nem könnyű a mai fiataloknak. Azt tanácsolnám nekik, hogy ne 
higgyenek el mindent, amit a reklámok  sugallnak. Gondolkozzanak el a jelentésükön. 

 

Mennyire tartja fontosnak, hogy a mai gyerekek is tanuljanak hangszeren játszani? 

 

Nagyon. Nagyon fontos, mert aki ezt birtokolja, az sokkal gazdagabb, sokkal szélesebb a látóköre. Aki 
hangszeren játszik, máshogy áll a világhoz. Ez egy olyan érték, amit már nem lehet később bepótolni. Fel-
nőttkorban nem lehet zenét tanulni úgy, mint gyerekkorban.  hobbi szinten lehet, de akkor már lehetet-
len magas szintre eljutni. Ezért lenne fontos, hogy gyerekkorban kezdjék el a tanulást. Tudom, a gyakorlás 
nehéz, de hidd el, hogy mindenkinek az. Nekünk, művészeknek is nehéz, nemcsak a gyerekeknek, de ered-
ményt elérni az életben csak erőfeszítéssel lehet.  Nekünk azonban van egy belső rajongásunk, ami segít. 

Nagy Zsófia Fanni 

6.c 

INTERJÚ 
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Visegrádi vár 

Ez Magyarország egyik legpompásabb vára. Nagyon sokáig épült. A 13. század elején Károly Róbert ural-

kodása alatt kezdődött az építkezés, s csak 1335-ben, a visegrádi királyi találkozón Zsigmond király idején 

fejeződött be. Eredetileg reneszánsz stílusú volt a vár, de később átépítették, így gótikus stílusú lett. Még 

ma is láthatunk ott szép, reneszánsz díszes oszlopokat, szobrászműveket, szökőkutat. Ilyen például a Her-

kules-kút. 

Nyáron érdemes megnézni az izgalmas lovagi tormákat, az érdekes kiállításokat. A gyerekeknek számára 

egy nagyon jó kis játszóteret építettek, ahol a kicsik is kellemesen tölthetik az időt. 

Akik szeretnének emléket vásárolni, megtehetik ez, mert számtalan kis boltocska van a parkolóban. Éksze-

rek, fakardok és pajzsok, cukorkák és még sok más finomság és különlegesség várja a kirándulókat. Én a 

családommal többször is voltam ott, és nagyon jó volt. Mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer láto-

gasson el oda. 

Szép-Magyar Dorka 

6.c 

A baseball egy 12-szeres válogatott szemével 

Farkas Balázs most csatlakozott diákújságíró csapatunkhoz. Érdekli a sport, főképp a baseball, így mos-

tantól az ő cikkeit is olvashatjátok újságunkban.  

Íme az első: 

A baseball nagyon összetett játék. Tudjátok, a szabályokat nagyon fontos megtanulni, mert egyszerűen lét-

fontosságú dolog. Nem egyszerű sport, mondhatni az egyik legnehezebb, mert röpülő labdát elütni nem 

könnyű. Ráadásul az ellenfél azon van, hogy „NE TALÁLD EL A LABDÁT ” . Sőt, gyorsan is jön feléd. 

Elkapni sem egyszerű, de ha a labdát eltalálják, akkor azért megy rendesen a „bogyó”. 

Nos, jöjjön egy szituáció. Elmesélek egy esetet, egy meccsen történt, amikor Olaszországban voltunk. Már 

a döntőbe jutásért játszottunk, de „elcsalták” a meccset. Én a kettes ponton védekeztem, a bíró mögöttem 

állt, az egyes ponton volt futó. Jött az elütött labda és az egyesre dobta az, aki a hármas ponton volt. A futó 

átment a kettes pontra, és az, aki az egyesen védekezett, az dobta nekem, én meg elkaptam, a kesztyűvel 

megérintettem a hasát. A bíró azonban mögöttem volt és nem adta meg kiejtésnek. Én meg miután nem 

adta meg, időt kértem és mutattam neki, hogy a kesztyűmben van a labda, de nem látta be a tévedését. Mér-

ges lettem, s így sajnos kikaptunk. Elmondom azt is, hogy a csapat a döntőben nagy arányban verte meg az 

ellenfelet. Végül negyedik helyezést kaptunk. Utána nagy bulit csaptunk a focipályán. A csapattársam lett a 

tornán a legjobb ütő, és csapatom benne volt a pármai újságban. Tavaly pedig, azaz 2017-ben ezüstérmesek 

lettünk a bajnokságon. 

Farkas Balázs  

6.c 

 

KULTÚRA 
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Itt menő, ha tanulsz 

A 3.b egy szorgalmas osztály. Büszke lehet rájuk az osztályfőnökük, Konkolyné Kazsu Monika. Ha versenyre 

megyünk a suliban, őket biztosan ott látjuk.  

Nagyon jó eredményt értek el, bárhová is jelentkeznek. Érdemes példát venni róluk, mert nem minden gye-

rek szeret ám tanulni. Az osztályban nemcsak örülnek annak, ha szép eredményt érnek el, hanem még me-

nőnek is tartják azt.  

Csak néhány példa, hogy bizonyítsam szavaimat: 

A Bolyai Anyanyelvi Versenyen az „Intelligensek” [Molnár Edit, Gulyás Borbála, Hóbor Dominik, Illényi 

Csanád] 158 ponttal a 6. helyezést értek el. 

A Bolyai természetismereti csapatversenyen idén februárban 77 csapat közül 109 pontjukkal a 17. helyet 

szerezték meg. 

Konkolyné Kazsu Monika tanító néni elárulta, hogy hetente egyszer van felkészítő órájuk, ún. tehetséggon-

dozásos óra. „Felváltva tartunk az egyik héten magyart, a másik héten matematikát. Azért is büszke vagyok 

rájuk, mert például a Bolyai versenyeken az osztály kétharmada indult (magyar, matematika és környezetis-

meret). Azt gondolom, ennek a sok felkészülésnek meg is lett a gyümölcse” – mondta a tanító néni. 

A diákok azt mondták, 4. és 6. évfolyamos korukban szeretnének néhányan felvételit írni, ezért most szor-

galmasan tanulnak. „Szeretnek azért rajzolni, technikázni, tornázni is” – tudtam meg Monika nénitől. Szá-

mukra a legfontosabb a csapatmunka. Örülünk, hogy a mi iskolánk diákjai.  

Szekerczés Anita 

6.c 

Szinező 
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Rejtvény 

 

Bulla cifra dong =……………………………….. 

Ispán rece kolc = ……………………………….. 

Adriai erre terel =……………………………… 

Magyar szilva =……………………………… 

 

2. 

111 = 13          114 =46 

112 =24          115 = 57 

113 =35           117 = ? 

Nagy Zsófia  
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