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Kedves újságolvasók! 

Köszöntök mindenkit a 2023-as év kezdetén. 

Biztosan reményekkel, fogadalmakkal teli gondolatok cikáztak át  a fejeken akkor éjfélkor, 
amikor a pezsgőspoharak összecsendültek. Vígan hagytuk hátra az óévet, mint egy elhasznált, 
sokat viselt ruhát. 

Pedig hogy vártuk egy évvel ezelőtt a 2022-es évet! Reméltük, hogy sikeresebb, boldogabb, 
jobb lesz, mint az előző volt.  

Hogy mit hagytunk hátra most, az nagymértékben rajtunk is múlott. Vajon tudtunk a tavalyi 
év zsebébe életre szóló kedves élményeket gyűjtögetni? Voltak-e sikeresen elért céljaink? 
Töltöttünk-e elég időt szeretteinkkel? Helyt tudtunk állni a megpróbáltatásokban?  

Ezer kérdés, ami meghatározza a 2023-as évet. Ha helyes válaszokat találunk a feltett 
kérdésekre, folytatnunk kell. Ha bevalljuk hibáinkat, tudnunk kell változtatnunk. 

Aranyosi Ervin minden évben ír köszöntőt az interneten 

Az egyik így kezdődik: 

Hadd kívánjak szebb új évet! 

Gondolkodó képességet! 

Félelem nélküli létet! 

Vidámságot, egészséget! 

 

Én is kívánok sok erőt, nemes célokat, egy szerencsésebb, boldogabb újévet, mint az előző 
volt! 

                                                                                Dr. Radványiné Varga Andrea 

                                                                                            intézményvezető 
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Karácsonyi rövid híreink 

 

 

 

1.Az adventi időszakban az iskola 

ablakai adventi kalendáriummá 

változtak. Az osztályok hatalmas 

kidíszített számokkal kezdték meg 

az ünnepi ráhangolódást, 

visszaszámlálást. Minden osztály 

karácsonyi hangulatot árasztó 

dekorációkkal díszítette fel termét, 

így készülődve az ünnepre. 

2.Iskolánk tanulói  közösségi szolgálatot 

is teljesítettek az advent idején. A városi 

programokat segítették az oroszlányi 

Vöröskereszt, és Oroszlány Barátainak 

Köre szervezésében. 

3.Csúnya pulcsis napot is tartottunk, 

hiszen ezek a ruhadarabok jó kedvre is 

derítenek mindenkit. 
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Mikulás Röplabda kupa 
 

 

December 9-én került megrendezésre 

iskolánkban a házi Mikulás Röplabda 

Kupa. A sportrendezvényt nagy 

érdeklődés övezte a tanulók körében, 

ugyanis 8 csapat, összesen 50 fő 

nevezett. A kreatív nevek mögé bújó 

csapatok között minden 

évfolyamunkból érkeztek mozogni 

vágyók, emellett a verseny 

sokszínűségét az is mutatja, hogy 

tanárok és tavaly végzett diákok is 

alkottak együttest.  

A két csoportban lejátszott körmérkőzések izgalmas párharcokat is hoztak, de az 

esemény hangsúlya az együtt eltöltött, jó hangulatú délutánon volt . 

A két csoport győztes alakulatai  3 nyert szettig tartó küzdelemben fogják 

eldönteni egymás között az aranyérem sorsát. 

Izgalmas meccsek után Kialakult a végeredmény: 

 Alex angyalai - Kiscicák 3:2 

I. helyezett csapat: Alex angyalai 

(Kizaki Ágápi, Maller Szabina, Markó 

Fanni, Nagy-Tóth Lénárd, Németh 

Alexander, Vicze Barnabás) 

II. helyezett csapat: Kiscicák (Babirák 

Dorina, Letkó Dorina, Bíró Patrik, 

Erdélyi Máté, Petrity Áron, Varga 

Lajos) 

Gratulálunk mindenkinek! Reméljük, 

hogy mindenki jól érezte magát!  
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Hamvas Mikulás 

 

 

 

A Mikulás megérkezett, és persze a Hamvas Béla 
Gimnáziumban sem maradt senki ajándék nélkül 
december 5-én.   

Az iskola már kidíszítve várt mindenkit  reggel, és  mi 
a  diákönkormányzatosok több feladattal is megleptük 
a diákokat az órák közti szünetekben. 

Ilyenek voltak például: fejtörő feladatok a Mikulásról 
és a télről, fotózkodhattunk a Mikulással, és  szalon- 
cukrokat is  keresgélhettünk az iskola épületében. 

Fontos volt a megjelenés, ami igen színessé varázsolta 
az iskola folyosóit, de persze aki ezt nem tette meg, 
azokat a diákokat  pirosra festett orral ajándékoztuk 
meg.  

A kiadott feladatokat az osztályok minél hamarabb megpróbálták teljesíteni, és jutalom nélkül 
se maradtak. Nagyon jól szórakoztunk a nap folyamán. 

Másnap pedig az iskola Mikulása is meglátogatta az osztályokat. 

Ezek a programok örökké emlékezetesek maradnak diákéveinkből. 
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Téli német nyelvi verseny a Hamvas Béla Gimnáziumban 

2022. december hatodikán az oroszlányi Hamvas Béla Gimnáziumban tizennyolcadik 
alkalommal rendeztük meg a kistérségi téli német nyelvi versenyt. A tavalyi online vetélkedő 
után újra együtt versenghettek a diákok. 

A rendezvényre nyolc közép- és általános iskolából 
(Bárdos László Gimnázium, Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium, Hamvas Béla Gimnázium, Kecskédi 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és AMI, Szent Margit Gimnázium és 
Általános Iskola, Tatabányai Árpád Gimnázium, 
Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola) 12 
csapat jelentkezett. 

Az eseményt Dr. Radványiné Varga Andrea 
intézményvezető nyitotta meg, majd Molnárné Varga 
Katalin, a Nemzeti Tehetségpont munkatársa szólt a 
tehetségek támogatásának fontosságáról. 

A három ős csapatok két órán át vidám, játékos, a 
téllel és a téli ünnepkörrel kapcsolatos vidám és változatos feladatokat oldottak meg. A 
verseny végén a helyezettek könyvjutalmat kaptak, melyet a KLIK Tatabányai Tankerületi 
Központja biztosított. A Maxim Kiadó jóvoltából a többi versenyzőnek is kedveskedhettünk 
apró ajándékkal. 

A versenyen az alábbi eredmények születtek: 

7-8. osztály  

1. helyezett   Kecskéder Engel (Kecskédi Nemzetiségi Általános Iskola) 

2. helyezett   Schmetterlinge (Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola) 

3. helyezett   Adventskranz (Tatabányai Árpád Gimnázium)  

9. osztály 

1.  helyezett  „Cukik”  (Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata) 

2.  helyezett  Drei Könige (Tatabányai Árpád Gimnázium)  

3.  helyezett  Weihnachtsmädchen (Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola) 

Külön köszönet a felkészítő tanároknak és a Hamvas Béla Gimnázium némettanárainak (Bán 
Ildikó, Erdélyi Péter Tiborné, Wohl Gyöngyi), akik a verseny lebonyolításában segítettek. 

                                                                                                     Hezler Edit     

                                                                                              a verseny szervezője 
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Karácsonyi műsor 

 

 

Karácsonyi hangulatban telt a szünet 

előtti utolsó tanítási nap 

intézményünkben. Ünnepségünkön 

tehetséges diákjaink előadását 

tekinthettük meg. 

 Márai Sándor gondolatait Fülöp Erika 

és Spindler Bertalan tolmácsolták, 

miközben 

 Erdélyi Roland és Benyiczki Máté 

elektromos gitáron karácsonyi dalokat 

adott elő. 

Peredi Dóra a  Bagossy Brothers Esti ének című számát énekelte.  

Utána egy néptánc következett Erdélyből Visa környékéről Domán Dóra és  Auer Róbert 

előadásában. 

Erdélyi Roland és  Benyiczki Máté elektromos gitáron a Metallica Nothing else matters  című 

számát mutatták be. 

 Ed Sheeren: Perfect című számát zongorán előadta Molnár Alexandra. 

 Linczmaier Laura ének szólójával kívánt boldog karácsonyt mindenkinek.     

A műsor záró száma egy modern tánc volt Mariah Carrey ismert karácsonyi számára 

Szabó Titanilla, Szabó Evelin, Lénárt Anna és  Bodányi Gréta előadásában. 

A program zárásaként a közelmúlt versenyeinek értékelése következett. 
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Barangolásaink!-Cirkuszi délután  rendhagyó fizikaórával  
  

November 16-án a kilencedikes évfolyam meglátogatta 
a Budapesten lévő Fővárosi Nagycirkuszt.  
A Melyiket a kilenc közül? című műsor a csábításról és 
a tisztességről, a hódolattal és szorgalommal elérhető 
boldogságról – a nagy sorscsapások között is mindent 
legyőző összetartásról szólt. Hogy belső értékeink 
minden egyes körülmények között többet érnek, mint 
a pénz, a hatalom. 
Az előadás telis-tele volt káprázatos táncokkal, 
akrobatikus feladatokkal, ami egyrészt rémisztő, 
viszont nagyon csodálható műsor volt. Színes fények, 
sokféle tánc és káprázatos attrakciók a színpadon, s a 
szereplők elszórakoztatták sok-sok merész mutatványukkal a közönséget.   
 

A műsor végezetével a rendhagyó fizika órán egyes 
akrobatikus feladatokat megszemlélhettük közelebbről, a 
fizika szempontjából. Megtudhattuk, hogy az éppen 
mutatványt végző ember mit lát közben és milyen erő kell 
hozzá, mit érez. Gravitáció, súrlódás és erőhatások. Gerő 
Péter tanár, tananyagszerző, egyetemei docens, a felnőttkori 
tanulás szakértője adta elő. 
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Gondolkodj globálisan-élj lokálisan!-  Madárkarácsony 

 

 

Iskolánk minden évben gondol a téli időszakban az iskola környéki madarakra is.  Az 

ökoszakkör rendszeres programja az adventi időszak alatti madárkarácsony. Ekkor kerülnek ki 

az iskolaudvarra a madáretetők és a madáreleségek. A szakkör tagjai pedig rendszeresen 

figyelik és pótolják az etetők tartalmát. 
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Zöld mérnökök a Digitális Tudásközpontban 

 

A DTK még október közepén indította el „Lányok a pályán” elnevezésű programját, a Huawei 

Technologies Hungary Kft. és az Edtech Magyarország közös támogatásával, melynek célja a 

nők alacsony mérnöki pályaorientációjának megfordítása volt. A szakkörre végül olyan szép 

számmal akadtak érdeklődők, hogy a tervezett 1 helyett 2 csoportot indított a tudásközpont. A 

18 tanuló többek között az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium, a Tatai Református 

Gimnázium, valamint a TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

növendékei. 

Az alkotópedagógiára épülő szakkör tematikája egy olyan izgalmas felfedezőútra hívta a 

diákokat, melynek célja, hogy a jelenlévők csapattá szerveződve teljesítsenek egy küldetést, 

ami nem kevesebb, mint a Mars bolygó újra terra-formálása. A földi szimulációs gyakorlatok 

teljesítése után a lányok egy balul sikerült landolás következtében a Marson találták magukat. 

Itt különböző küldetések vártak rájuk, melyek teljesítéséhez elengedhetetlen volt, hogy mérnöki 

megoldásokat alkalmazzanak. A megbízatás végrehajtásában segítségükre volt a 3D nyomtatás, 

lézervágás, mikroelektronika. Emellett a tanulók fontos természettudományos ismereteket is 

elsajátítottak, a kerettörténetnek köszönhetően szinte észrevétlenül. A szakkör során a 

problémamegoldó, kommunikációs és együttműködési készségük is jelentősen fejlődött. 
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Ép testben –ép lélek!    Hamvas sport- rövid hírek 

 

1. Jó tanuló-jó sportoló! 

Ünnepélyes keretek között adták 
át hétfő délután a „Jó tanuló, jó 
sportoló” elismeréseket a Krajnyik 
„Akác András Sportcsarnokban.   

Iskolánkból Áncsák Kitti Bettina, 
Ehrlich Panka, Mayer Maya, 
Mikhel Eszter, Péter Fanni és 
Pordán Petra vehette át díját az 
ünnepségen, melyhez ezúton is 
gratulálunk! 

 

 

 

2. Új sportszerekkel bővült iskolánk eszköztára  

Az Oroszlány Város Önkormányzata által meghirdetett társadalmi és sportcélú pályázaton 
iskolánk sikerrel pályázott, melynek köszönhetően folyamatosan elhasználódó, régi 
sportszerein egy részét tudtuk most újakra cserélni. Az új sportszerek között megtalálhatóak 
kézilabdák, asztalitenisz ütők és labdák, tollasütők és labdák, illetve megkülönböztető 
szalagok. Köszönjük ezúton is a támogatást!  

 

3. A súlyemelő Országos Bajnokságon 

 Mikhel Eszter az elvárásoknak megfelelően 3. lett a + 87 kg-ban. 75 kg-ot szakított és 88 kg-
ot lökött, amellyel az előző versenyteljesítményét sikerült megjavítania. 

 

4. Minden csapatunk érmes lett a megyei Kosárlabda B33 Diákolimpián  

2022.11.30-án, a Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok kis termében került megrendezésre az 
idei Kosárlabda B33 Diákolimpia megyei döntője, melyre ezúttal 20 gimnáziumi együttes 
nevezett. Tavalyhoz hasonlóan idén is négy csapattal, két lány és két fiú alakulattal indultunk 
a megmérettetésen. Szoros küzdelmeket és izgalmas párharcokat hoztak a mérkőzések. A 
fiúknál mindkét csapatunk a döntőbe jutott, így egymás között döntötték el az arany-és 
ezüstérem sorsát, még lányaink az 1. és a 3. helyet szerezték meg.  

Az elért helyezéseknek köszönhetően mindkét fiú, illetve 1. helyezést elért lány csapatunk 
folytatja a küzdelmeket a területi döntőben.  
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Eredmények: 

Lányok:  

1. hely: Hamvas II.: Imre Nikoletta, Buday Leila, Molnár Brigitta, Oláh Dorina 

3. Hely: Hamvas I.: Szász Alexandra, Magyar Flóra, Letkó Dorina, Sulyán Judit 

Fiúk:  

1. hely: Hamvas II.: Kulcsár Ambrus, Kristyák Viktor, Mester Ákos, Szőke Miron 

2. hely: Hamvas I.: Baliga Ákos, Czermann Máté, Polónyi Ákos, Szűr Balázs 

 

5.Az iskolai asztalitenisz- bajnokság nagy népszerűségnek örvendett a diákok körében. 

   Sok tanulónk pattogtatja a labdát szabadidejében az iskola folyosóin is. 

   A versenyen több mint 50 diákunk részt vett. 

 

  A  verseny első 3 helyezettje: 
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Gratulálunk! - versenyeredményeink 

Az adventi időszakban több tanulmányi verseny is zajlott. A humán munkaközösség 
hagyományainak híven megrendezte szokásos versenyeit. Ilyen a helyesírási és az online 
történelemverseny. 
  

 

A helyesírási verseny eredményei:  

I: Fekete Dóra 12. B 

II. Boldizsár Mária Eszter 10. A 

II. Ehrlich Panka 10. A 

III. Peredi Dóra 11. A   

    

 

 

2. online történelemverseny eredményei 

9. évfolyam: 
I.  Szűcs Klaudia-Farkas Laura 9. B  
II. Járfás Lili 9. A 

II. Rácz Tímea Regina 9. A  
III. Sebestyén Kristóf-Horn Lilla-Fülöp Anita 9. B  
10. évfolyam: 
I. Szabó Fanni 10. B 

II. Szilvási Dorka 10. B 

III. Mármarosi Noémi 10. B 

11.évfolyam: 
I. Krizsán Dóra 11. B 

II. Letkó Dorina 11. A 

III. Kovács Eszter Kincső 11. A 

12. évfolyam: 
I.  Vlaszács Vivien 12. A 

II. Czeglédi Boglárka 12. A 

III. Nyári Anna 12. A 

 
3.Vizális kultúra területén is született egy kiemelkedő eredményünk: 

Horn Lilla 9. b osztályos tanuló 2.helyezést ért el a Talentum Iskola Közép-Dunántúli Regionális 

Képzőművészeti Pályázatán. 
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MATEMATIKAVERSENY 

 

2-3 fős online matematika 
csapatversenyt hirdetünk az  

azonos évfolyamba járó diákoknak. 

A verseny időpontja: 2022. november 10. 

Az egy órás feladatsort 14:00-tól 19:00-ig tudjátok megoldani a 

Hamvas moodle oldalon a Matematika versenyek kurzusban. 

A feladványokat mindenki látja majd, 

de csak a csapatkapitány beküldését pontozzuk. 

A versenyre október 30-ig jelentkezhettek 

a matematika tanárotoknál. 

Évfolyamonként az első helyezett csapat tagjai egy-egy 

matematika     -t kapnak. 

Eredményhirdetés a karácsonyi ünnepségen lesz, ahonnan egyetlen 

résztvevő sem megy haza üres kézzel! 
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A természettudományos munkaközösség hagyományos versenye az 5let/t/börze. 

 A versenyt évről évre Mádai Ágnes tanárnőnek köszönhetjük! Ő állítja össze a feladatokat, 
javítja a diákok munkáit, szerkeszti a plakátokat, emléklapokat. A 10-12. évfolyamosok közül 
azokat díjazták könyvutalvánnyal, akik a lehetséges 50 pontból legalább 25-öt 
megszereztek.  Az 1. és 2. helyezettek könyvjutalomban részesültek. Akik kevesebb, mint 25 
pontot értek el, azok  emléklapot és szaloncukrot kaptak. Az első helyezetteknek 
természetesen járt 1-1 matematika 5-ös is, ahogy az a versenykiírásban szerepelt. 

A verseny helyezettjei: 

10.évfolyam: I.    Kurucz Kornél, Markó István, Polovicz Attila 

                        II.    Ludván Dorka, Saródi Marcell , Szilágyi Panna 

11.évfolyam: I.   Bicsak Andrea, Markó Fanni, Markó Martina Anita          

12.évfolyam: I. Auer Róbert Csaba, Erdélyi Máté, Magasi Dániel 

                       II. Győrfi Krisztina, Pallag Fanni, Vlaszács Vivien 

A felsoroltakon kívül 5 csapat kapott emléklapot a versenyen valórészvételéért. 

Gratulálunk a résztvevőknek! 
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Cooltúra!-Filmajánló 

Keresés /2018/ 

Egy 16 éves lány eltűnik. A rendőrség nyomoz, de az ügy nem halad. A lány apja 
úgy dönt, saját kezébe veszi az irányítást és egy számára ismeretlen terepen kezd 
el kutatni – ott, ahol senki más: az interneten. Úgy érzi, minden titokra 
rábukkanhat lánya laptopján minden izgalmas pillanatot digitális eszközökön 
keresztül lát a néző. 

Ajánlom diákoknak és szüleiknek egyaránt, mert bevezet bennünket a digitális 
világ veszélyeibe. 

Fontos kérdéseket vet fel a film: 

Mit és mennyit osztunk meg magunkról. 

Mennyire lát rá a szülő a gyermeke jelszavaira, 
szociális médiában regisztrált oldalaira? 

Meddig képes elmenni egy szülő a gyermekéért? 

Miért változik meg a szülő –gyerek viszony? 

Ajánlom mindenkinek! 
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Cooltúra!-William Golding: A legyek ura-könyvajánló 

 

A regény cselekménye egy lakatlan szigeten játszódik, ahova egy csapat angol kisfiú kerül egy 
repülőgépkatasztrófa túlélőiként. A gyerekek magukra vannak utalva, a szigeten nincsenek 
felnőttek, így fokozatosan eltűnnek az otthon megszokott szabályok és korlátok az életükből. 

A történet főszereplői Ralph, Röfi, Jack, Simon, Roger és egy ikerpár, Sam és Eric .  A fiúk 
először is vezetőt választanak maguk közül. Ennél a választásnál Jack, a kórus vezetője, 
alulmarad Ralphfal szemben. Ralph ezután igyekszik megszervezni a sziget életét, ebben Röfi 
van a legnagyobb segítségére, egy szemüveges, asztmás, kicsit 
túlsúlyos kisfiú, akit a többiek sohasem fogadnak be igazán 
maguk közé. 

Kezdetben a fiúk megpróbálnak együttműködni, közösen 
hozni döntéseket és azokat közösen végrehajtani, de aztán 
rengeteg konfliktus felüti a fejét a mindennapokban. Az 
ösztönök felülkerekednek az emberi értelmen……. 
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Cooltúra!- Én,József Attila    - színházajánló 

 

Madách Színház  rendezte: Szirtes Tamás és Szente Vajk 

 

Akadnak olyan különös pillanatok az emberiség történetében, amikor zseni születik. 1905. 
április 11. ilyen pillanat volt, ezen a napon született József Attila a költő, a géniusz. Méltatlanul 
rövid élete korántsem jelenti, hogy életműve befejezetlen maradt volna. Harminckét évét 
olyan teljességgel élte, mintha tudta volna, hogy neki csupán ennyi adatott. Nekünk, 
szerencséseknek ezúttal sokkal több jut Attilából, mert új musicalünk az egyik legnagyobb 
magyar költő életének sorsdöntő fordulatait eleveníti fel és varázsolja színpadra. Felidézzük 
Attila életének első és utolsó szerelmét - Vágó Mártával és Kozmutza Flórával. Megelevenedik 
a 20-as és 30-as évek budapesti irodalmi élete, a barátság Illyés Gyulával és tanúi lehetünk a 
nagyszerű József Attila versek születésének. 

                                                                                                                     /a színház ajánlója/ 
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Lelkünk titkai!-MASZK / 1985/ -filmajánló 

 

Rocky Dennis súlyos fejlődési rendellenességgel jött a világra. Az orvosok azt 

jósolták, hogy szellemi fogyatékos lesz, már ha egyáltalán életben marad. Most 

tizenhat éves, életvidám és rendkívül intelligens srác. Néha tényleg 

elviselhetetlenül fáj a feje, viszont állandóan csúfolják a torz arca miatt. Az anyja, 

Rusty, akinek a vad életmódja látszólag ellentétben áll a gyengédségével, mindent 

megtesz azért, hogy Rocky teljes életet élhessen. A barátai, a Pokol Angyalai 

motoros banda tagjai segítik ebben. Rocky megtanulja, hogy gyűlölje a szánalmat. 

A betegség ellen azonban nem tud mit 

tenni. 
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Lelkünk titkai!-Az introvertáltak világnapja : január 2. 

Az introvertáltak világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy 

hallgassuk meg azokat az embereket is, akik csendesebbek és 

befelé fordulóak, ezért a világ hajlamos kevésbé adni a 

véleményükre. Ez a nap a kölcsönös odafigyelés és egymás 

meghallgatásának napja, amikor az introvertált egyének 

gondolataira, belső világára különös figyelmet fordítunk. A 

világnap megalkotója Carl Gustav Jung pszichoanalitikus.2011 

óta tartják meg, célja a többségi társadalom tagjainak figyelmét 

felhívni az introvertált személyiségű emberek eltérő 

kommunikációs érzékenységére és közösségi igényeire. 

„Magam vagyok. Nagyon. 

 Kicsordul a könnyem . 

 Hagyom.” 

             /Tóth Árpád : Meddő órán/ 

Nekem nem volt barátom, 

tőlem mindenki fut, 

társaim elkerültek 

mint idegen fiut, 

idegent, megvetettet, 

ki mindég mostoha, 

kit senki sem szerethet, 

nem is szeret soha. 

                   /Babits Mihály: Egy szomorú vers/ 
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Hogyan élhetünk igazán beteljesült 

életet - akár a nyilvánosság előtt, akár 

a saját környezetünkben? Aligha van 

olyan kérdés, amit manapság 

gyakrabban tennénk fel, mind a 

magánéletben, mind a szakmai 

életben. Tudományosan bizonyított, 

hogy nem külső tényezők tesznek 

boldoggá, hanem elsősorban a saját 

belső tartásunkon múlik a sikeres 

élet. 

 Az introvertált emberek azonban 

alapvetően más beállítottsággal 

rendelkeznek, mint az extrovertált 

személyiségek: az extrókkal összehasonlítva különleges 

erősségekkel, de speciális akadályokkal is bírnak, amelyek 

végső soron döntő szerepet játszanak abból a szempontból, 

hogy boldognak érzik-e magukat. Sylvia Löhken bestseller író, 

A csend ereje könyv szerzője bemutatja ezen erősségeket és 

akadályokat, miközben új könyvében arra bátorítja az 

introvertáltakat, hogy saját hajlamaik, szükségleteik és 

erősségeik szerint éljenek.  

A szerző számos tanulságos történettel, rengeteg praktikusan 

bevethető gyakorlattal és teszttel, élménybeszámolóval segít 

abban, hogyan fordíthatják az introvertáltak előnyükre az 

erősségeiket, és miként tanulhatják meg kezelni az 

akadályaikat. Boldogok ugyanis csak akkor leszünk, ha képesek 

vagyunk saját kezünkbe venni a sorsunkat. 
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Hamvas portré - Interjú Pózner Gábor Tanár Úrral 

 

A Tanár Úr Történetek című 
kiállítását 2022. november  11-től 
lehetett megtekinteni az 
oroszlányi Kölcsey Ferenc 
Művelődési Központ kiállító 
termében, november 24-ig.  

 

 

Ennek alkalmával készítettem ezt 
az interjút, hogy többet is 
megtudjunk annál, amit látunk, 
miközben a Tanár Urat is jobban 
megismerhetjük.  

 Mi a Tanár Úr története, hogyan lett művész? 

Nem készültem művészeti pályára, gyermekkoromban építész szerettem volna lenni, de jött a 
matematika meg a fizika…később a történelem, testnevelés is szóba került,  végül a földrajz 
mellé a rajzot választottam. Szerettem rajzolni, de nem vettem nagyon komolyan, aztán a 
felvételire készülve Debreceni Medgyessy Körben rajzoltam sokat.  

A főiskolán választani lehetet fakultációt, és az egyik ottani társam rábeszélt a festészet 
mellett a szobrászkodásra. A fakultáción félévenként be kellett mutatnunk az alkotásainkat. 
Ott szerettem meg igazán a mintázást. 

A főiskola után nem akartam abbahagyni az alkotást, ezért beiratkoztam egy szobrász 
szakkörbe, ahol  barátságot  kötöttem a művészeti vezetővel. Ha elfoglaltsága miatt nem tudta 
megtartani a foglalkozást, akkor helyette már én tartottam a szakkört. Később felkértek a 
Medgyessy Kör tanárának. 

1990- készítettem első virágkocsi kompozíciómat, azóta több mint száz  tervet készítettem és 
faragtam.  

1993 Országos Autodidakta Képzőművészeti pályázaton terrakotta képemmel nívó díjat 
nyertem, ami lehetővé tette, hogy eljussak egy  bronzöntő alkotótáborba, ahol 
kipróbálhattam a bronzöntést.  

1994-ben hivatalosan is felvettek a Magyar Alkotó Művészek Egyesület szobrász tagozatára .  

Van olyan anyag amiből nem szívesen dolgozik? 

  Agyaggal szeretek dolgozni, de ha lehetőség van szívesen készítek bronz alkotásokat. 

Észrevehető, hogy a képeken csak embereket ábrázolt, és néhány bibliai  történetet is 
megelevenített. Miért pont csak az ember áll a középpontban? 

 Én nagyon emberközpontúnak vallom magam, az ember érdekel, az ember áll az érdeklődési 
körömben, többek között emiatt is lettem pedagógus. 
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Nem vagyok vallásos, de a bibliai és a mitológiai témák érdekelnek gyerekkorom óta, ezért 
készítettem például a Tékozló fiút, vagy Mária és Erzsébet találkozása című műveket.  

 Nem tudom magam besorolni, milyen művészeti irány az enyém. 

Az absztrakt képek közel állnak hozzám, ezért gyakran festek ilyen képeket. 

 A Virágkarneválon  észreveszik, ha az az én munkám. Az egyediség beépül a munkáimban, ami 
csak a külső szemeknek tűnik fel. 

Van olyan művész aki inspirálja?  

Igen , nagyon sok művész inspirál: Botticelli, Egon Schiele, Roden . Főiskolás koromban 
Salvador Dalit szerettem a leginkább. Gyerekkoromban szürrealista képekért rajongtam, 
ezeket is rajzoltam, festettem. 

Egy ilyen kép elkészítéséhez biztos hosszú folyamat, előkészület tartozik. Meg persze hely. 
Nagyon érdekel, hogy hol is készülnek? Mert ugye biztos nem a nappaliban? 

 Egy sorházban lakom, ott alkotom a műveimet. De a Virágkarneválra persze nem elég egy 
szoba, arra egy hangárt szoktunk kibérelni.  

Agyagból készítem a szobraim, sokszor mázazom is, az üvegport és földpát festéket felhígítok 
vízzel, de ekkor még csak szürke-sötét színűek, a végén kiégetem, ekkor jönnek elő a színek.  

A mintákat sokszor úgy hozok létre ki, hogy a  friss agyagra valamilyen anyagot rányomok, és 
ezzel mintázom. Ez lehet bármilyen faktúrájú anyag. 

Nehezen állok neki, mert ez a procedúra egy agyagképnél legalább egy nap. De ha neki állok , 
akkor addig nem állok le, ameddig be nem fejezem.  

Portrék elkészítése több  hónapba is beletelik. 

Van kedvenc alkotása? Mire a legbüszkébb? 

A kedvenceim többnyire otthon vannak, természetesen  nem szívesen adom el. Amire büszke 
vagyok például Dr. Verzár Gyula  ötnegyedes portréja, ami Debrecenben a fül-orr-gégészeti 
klinikán van elhelyezve.  Vannak netes oldalak is ahol megemlítenek, azokra is büszke vagyok. 
Ilyen például :a  szoborlap , vagy a  Kozterkep.hu ahol megtalálható vagyok.  

 

Az interjút pedig a Tanár Úr utolsó mondatával zárnám, és szeretném ezúton is megköszönni 
az együttműködését:  

„Sokáig fogok még alkotni,  jó 
kikapcsolódás számomra.”  
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Így írunk mi!     Sajgó Dorina:    18 év 

Mindig mondták: Majd felnősz és megérted 

Most itt vagyok, felnőttem és megértem 

Elszakadtam álmaimtól 

Belátom a valóságot 

Nevettem, de csak régen 

Majd rajtam nevettek 

Aztán valamikor elkezdtem sírni, 

De csak a szobában, egyedül, csöndben. 

Viszont elfogyott már minden könnyem, 

Kiszáradt szemeimben időközben  

Valahogy mindenki más lett. 

Van aki már nincs itt velem, 

Otthon anya csak kiabál, 

Apa itt sincs, 

Nem is volt. 

Vagy csak nem emlékszem 

Most mindig sírnék, pedig 

Régen csak nevettem 

Ugrándoztam a játszótéren 

Míg az élet gondtalanul ment el felettem 

De most már lemondtam álmaimról 

Mert támogatásra nem leltem 

S behajtottam magam a hörcsögkerékbe  

Itt állok az Élet ajtajánál 

felnőtten, mert megértem 

S csak sírva tudok nevetni 

Régi gondtalan életemen. 
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Így írunk mi! Molnár Alexandra : Amnézia burokba zárva/részlet/ 

„Egy civilizáció, ami tartalmazza az eddigi összes kultúrát. 

Egy város, mely Atlantisz misztikusságával vetekszik. 

Egy hely, melyben minden amit tudtál hazugsággá válik. 

Tán az Agyaghadsereg, technológia által életre tud kelni? 

A Minótaurosz valamelyik piramis alatt van „elzárva”?” 

Ilyen gondolatok cikáztak a fejemben. De, hogy ezek csak a fantáziám szüleményei? Vagy 

hívjam inkább összeesküvés elméletnek? Nem kellene, mert még az „UFO” - „IT”- jelenséget 

nem tettem bele. De tegyük fel ,mi lenne HA?  

Milyen körülmények között tengetném a mindennapjaimat? Létrejönne az a bizonyos 

világbéke? Vagy mindenki ugyanúgy írtaná a másikat. Még nagyobb faji megkülönböztetés? 

Nemcsak fekete, csoki, sárga, húzottszemű, fehér vagy rézbőrű lenne. Hanem nagyfülű, lila, 

rózsaszín, kék stb. stb. 

Megannyi kérdés, de van rá válasz? Jó, ez is kérdés volt. Mosolyogtam el a 

gondolatmenetemen.  

- „Megtudhatnám mi olyan vicces Dangael? „ 

- „Semmi csak elbambultam”, 

- „Már megint? -sóhajt egy nagyot - „ahogy a sültgalamb nem repül a szádba, a pénz se fog 
magától belerepülni a zsebünkbe” 
- „Pedig…igazán megtehetné” – nevettünk egy jót az imént megejtett párbeszéden. […] - 

„December 13. 12 óra 34 perc” 

  

[…]  

JAN. 28. (06:54) 

Az élet itt olyan, mint máshol. Vannak, akik „fent” élnek, őket csak fentieknek emlegetjük, és 

van a „maradék”. Még, hogy faji alapú megkülönböztetés…persze még mit nem…elég, ha 

olyan helyen élsz, ahol a „fentiek” nem.  

Sokszor emlegetik, hogy még az égbolt is jobb náluk. De az nem lehetséges…ugye?  

Tudom, a klíma, a napállás befolyásol egy csomó dolgot. De láttál te valaha repedésre 

emlékeztető hatalmas foltot az égen? Lefogadom, hogy nem.  

[…]   

MÁRC. 04. (02:17) 

Hogy mikor lesz már vége ennek az őrületnek? Magam se tudom.  
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Kiben bízhatok? Ki a valódi? Van-e valódi világ vagy ez is csak ez burok?  

 

 

MÁRC. 30. (23:36) 

Mi igazság? És mi csak látszat? Most már tényleg nem tudom eldönteni. 

[…] 

- „És ez az utolsó fennmaradt napló és hangfájl részlet Dangael Mandgsitól, aki az 5000 évvel 

ezelőtti birodalomban élt.  

Hát nem érdekes a gondolatmenete? Lehet, hogy mi is belegondolunk, vagy eszünkbe sem jut, 

de ez a személy aki ilyen régen élt, már így gondolkodott. Nekem az a furcsa, hogy a nyelvi 

szerkezetünk, nem volt annyira eltérő, mint a mai, amit jelen pillanatban is használunk.” 

- „Tanár úr? Mi bizonyítja, hogy valaki nem most vagy pár éve írta-e, és csak elásta az ókori 

romok között? Mert ugye egy ilyen ősi embert se találunk meg, a mai technológiával. Hova 

tűntek? Vagy mi történt igazából velük?” 

- „Tanár úr? Mi is volt ennek a leckének a címe? 

- „A purgatórium széttörése, nevét adták neki ironikusan, de csak burokszakadásnak vagy a 

hamis rozsdás üvegnek szoktuk emlegetni”  
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Így írtok ti! -Dolgozatokból szemezgettük! 

 

1.Baptistérium: ahol a baptisták énekelnek. 

2.Kariatidák=karikatúrák 

3.Neander: ahol a leander völgyiek élnek, olyanok, mint a hobbitok. 

4.tónus kontraszt= turnus kontraszt 

5.A Föld egy nap alatt 365 Celsius fokot fordul. 

6.provincia= megjövendölés /prófécia/ 

7.légiós= fent a levegőben lévő 

8.boltív:nagy felfedezés, átférnek alatta a magas emberek /például: Akhilleusz, 

Odüsszeusz/ 

9.valőr=eredeti alkotásokat ellenőrző ember 

10.A hitelvek tisztázására a Jordán folyóban került sor. 

11.figura metyorika= fygura etymologica 
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The Hamvas 

Times 

„Minden, ami Hamvas!” 

 

A digitális iskolaújság tanár segítője:  

Mészárosné Fülöp Laura 

Diákszerkesztők: 

Sajgó Dorina, Kele Zsuzsanna, Molnár Alexandra 

Vlaszács Vivien, Nyári Anna, Sajgó Dalma ,Deáki Petra, 

Marosi Áron 

 

A Hamvas Béla Gimnázium időszaki kiadványa. 

Megjelenik kéthavonta. 

Szerkeszti: a szerkesztőség 

                                                                                                                                           

 


