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2012 novemberében a
címben szereplõ mottóval in-
dította útnak az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtár azt nagyszabású
projektjét, melybe három
megyét (Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Nógrád) vont
be a pályázati programsoro-
zat megvalósításához. A pá-
lyázat célja: az országos
könyvtári szolgáltatások bõ-
vítése az oktatás és képzés tá-
mogatásának érdekében.

Mind a három megyében a megyei könyvtárak koordi-
nálták a feladatokat.

Nógrád megyében a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
mûködtette a 16 héten át tartó „Észak-Magyarország
szeretlek!” címû vetélkedõt, melynek résztvevõi a négy
középiskola (Madách, Stromfeld, Táncsics és a Bolyai)
9-11 fõs csapata volt. A közel másfél év alatt rengeteg
feladatot kellett megoldani, ami úgy gondolom nagyon
sok pluszt adott diáknak, tanárnak, de még a feladato-
kat összeállító könyvtárosok számára is. Az pedig,
hogy minden megoldást a blogfelületre kellet feltölteni
megint csak nagyon izgalmas volt.

Minden iskolának volt egy mentora a megyei könyv-
tár részérõl, aki kéthetente
jött és megnyitotta az új fel-
adatot. Közben ki- és belé-
põ teszteket töltetett ki, fo-
tókat készített, jelenléti ívet
íratott alá, hiszen mindent
dokumentálni kellet. A mi
mentorunk Zalánfi Zsuzsa
volt, akinek a lelkesedése
sokszor kihúzott minket a
mélypontról.

A feladatok nagyon érde-
kesek voltak. A téma a hon-
ismeret volt a legtágabb ér-
telemben: irodalmi és törté-
nelmi emlékhelyeink, iro-
dalmi és történelmi híressé-
geink, néprajz, valamint a

megye növény- és állatvilága. Készítettünk filmet Salgó-
tarján múltjáról, jelenérõl; fényképeztük a szobrokat,
írtunk fogalmazást, töltöttünk ki totót, énekeltünk, me-
séltünk közben nagyokat nevettünk, volt, amikor úgy
gondoltuk, hogy most kell abbahagyni, majd úgy gon-
doltuk, hogy meg kell nyerni ezt a (hivatalosan nem ki-
jelentett) versenyt.

Nem volt egyszerû. A csapat tagjai három évfolyam-
ról négy osztályból jöttek: Gregor Gréti Barbara,
Kádárkuti Emese, Kulhavi Nikoletta, Póti Gréta, Tóth
Petra 10. B, Géczi Luca 11. B, Balázs Erzsébet 11. D. és
Berencsik Boglárka, Kisbalázs Klára, Kiabalázs Vera,
Török Péter 12. C (a többi iskolából egy-egy osztály di-
ákjai alkották a csapatot). Így indultunk az elsõ közös
rendezvényre, a Book Night-ra. És ezen az éjszakai ve-
télkedõn voltam elõször büszke a csapatra.

Aztán a hetek során szépen kialakult, hogy kire milyen
feladatokban számíthatunk, ki miben jó, ki mit szeret.
Voltak nagy mélységek, de nagy magasságok is, hol kúsz-
tunk, hol repültünk, de abban egyetértettünk, hogy a Pad-
lizsánoknak nyerni kell! És így lett: mindenki összeszedte
magát és a vége felé szinte naponta elhangzott a kérdés:
„Marika néni, mit tehetünk még?” És a fagyban még ki-
rándultunk egyet a Salgói várhoz, és azt gondolom, hogy
akik akkor ott voltunk, nem a plusz pontokért tettük.

Hosszú volt a 16 hónap, vártuk, hogy vége legyen,
de jó volt a Padlizsán csapathoz tartozni.

„Nyisd ki a világot!” – avagy a Padlizsán csapat 16 hónapja

Borók Sándor Péterné
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Fél év. Ennyi volt hátra.
Már nagyon kimerültünk a
tavalyi munkától, de a szünet
után feltöltõdve és kipihenten
kezdtük meg Padlizsános
munkálatainkat szeptember-
ben. Már csak két témakör
volt hátra. A félév elsõ felében
Nógrád megye néprajzát is-
merhettük meg alaposabban.
Itt hat fordulóban mérhette
össze a négy iskola az erejét.
Betekintést nyertünk a palóc
népi kultúrába. A fordulók

során a könyvtárban és az interneten rengeteg kutató-
munkát végzett kis csapatunk. A szervezõk sokszínû
feladatokkal láttak el minket: fényképeket gyûjtöttünk
különbözõ népviseletekrõl, megismertük az itteni nép-
mûvészetet és palóc konyhát. Önálló blogposztokat is
készítettünk.

A legviccesebb feladat a videó készítés volt. Két vide-
ót kellett felvennünk, az egyiken a csapat egy népdalt
adott elõ, a másikon pedig egy mesét. Ez azonban nem
ment olyan simán, mint reméltük. Az elejét még csak-
csak sikerült felvenni, de utána minden mondat végén

kitört a nevetés, aztán az iskolában dolgozó munkások
zavartak meg minket a betonfúrásukkal. Végül kimen-
tünk az udvarra és ott folytattuk a filmkészítést. Kétórá-
nyi nevetés után sikerült elkészítenünk a 8 perces kis-
filmet.

A legnagyobb ellenfelünk a GT csapata volt, akik az
önálló posztok segítségével az elsõ fordulóban pár
ponttal megelõztek minket. A második témakörünk a
nógrádi várakra és történelemre helyezte a hangsúlyt.
Itt is 6 feladattal kellett megbirkóznunk. Rengeteg fo-
galmazást írtunk, amihez sok-sok képet csatoltunk,
hogy színesebbé tegyük irományainkat. Hasznos infor-
mációkat tudtunk meg várainkról, valamint megyénk-

ben élõ/élt elismert híres emberekrõl. Az egyik feladat
során bejártuk Salgótarján látványosságait, a Kálváriá-
tól kezdve a Vásártérig. A tél folyamán kis csapatunk el-
látogatott a Salgói várhoz. Meseszép volt a téli táj és na-
gyon jól éreztük magunkat.

A végsõ hajrában minden csapat belehúzott. Min-
denki írt, amirõl csak tudott. Megijedtünk már szinte
minden témában írtunk és videókat is készítettünk. Re-
ménykedtünk, hogy a jó munka meghozza gyümöl-
csét. A díjkiosztóra egy hétfõi délután került sor a Ba-
lassi Bálint Megyei Könyvtárban. Egy kis állófogadással

A Padlizsánok utolsó éve

Kulhavi Nikoletta
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vártak minket. Mind a négy iskola helytállt és remekül
teljesített. A legtöbb pontot a Padlizsán csapat érte el:
2341. Minden diák és tanár kapott egy kis ajándékot a
könyvtártól. Bár nem mondták ki konkrétan az elsõ he-
lyezettet nagyon örültünk, hogy ilyen jól teljesítettünk.

A csapat 11 tagja közül hétnek lehetõsége nyílt,
hogy ellátogasson Egerbe egy kis kirándulásra. A Ma-
dách, a GT, a Közgé és a Bolyai 7-7 diákja és kísérõ ta-
náraik, valamint a Balassi Könyvtár néhány dolgozója
elindult Egerbe. A korai utazásnak és a kanyargós út-
nak volt néhány technikai problémája, de idõben meg-
érkeztünk Egerbe, ahol friss meleg pogácsával és kávé-
val vártak minket. Nógrád megyén kívül Borsod-Abaúj-
Zemplén és természetesen a szervezõ Heves megye is
részt vett ezen az eseményen. A túra során meglátogat-

tuk a pincerendszert, aminek a végén mindenki várta a
borkóstolót, ami sajnálatos módon elmaradt. Az ide-
genvezetõ végig vitt minket az Eger alatt kígyózó labi-
rintusban és mesélt néhány érdekességet és persze né-
hány elmaradhatatlan faviccet is. Peti egy okos meg-
szólalásért kapott egy mezei ötöst is. A következõ állo-
másunk az egri vár volt. A felújítások miatt nehéz volt
a közlekedés, de hamar eljutottunk a lövõ dombhoz,
ahol egy kis bemutatót is tartottak. Két katona a tiszte-
letünkre fülsüketítõ lövést adott le. Utána megnéztünk
egy 3D-s filmet Eger történetérõl.

Ebédkor svéd asztal roskadozott a finomságoktól.
Az ebéd után nem sokkal elkezdõdött a játék. A „Ma-
gyarország, szeretlek!” címû mûsor alapján a szerve-
zõk összeállítottak nekünk egy „Észak-Magyarország,
szeretlek!” c. vetélkedõt. A feladatok a tévében látható
feladatokra épültek, csak szûkítve Heves, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Nógrád megyére. Volt zenefelismerés,
szöveg átadás, mutogatás és versírás is. Mindenki na-
gyon küzdött az elsõ helyért. A legszerencsésebb diák
egy biciklit is nyert az est folyamán. Az elsõ helyezett
a Heves megyei csapat lett. (BUNDA VOLT!!! – Nyu-
godtan kihúzhatja, Marika néni, de ami igaz, az igaz!).
A második helyet a Nógrád megyei csapat szerezte

meg, a harmadik pedig
a borsodi csapat lett.

A versenyt szorosan
követte egy hagyo-
mányõrzõ csoport lako-
dalmas mûsora. A szer-
vezõk kitettek magu-
kért és remek estét
szerveztek a számunk-
ra. Addig nem kaptuk
meg a vacsorát, amíg
férjhez nem adták a
menyasszonyt. Az
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egész közönséget bevonták a mulatságba. Táncolni
kellett mindenkinek, tánc közben házi készítésû mol-
nárkalácsot osztogattak. Utána felszolgálták a finom,
meleg húslevest és a töltött káposztát. Miután a võfély
látta, hogy befejeztük az evést, újra kihívott minket tán-
colni. Közben következõ fogásként pörkölt került az

asztalra. Desszertként tortát kaptunk. Nagyon jól telt el
az este. Fáradtan szálltunk fel a buszra és indultunk ha-
za Salgótarjánba. Felejthetetlen élmény, méltó lezárása
volt a másfél éves munkának.

A feladatok során sok vita volt köztünk, de szerin-
tem a jó munkához ez elengedhetetlen. Mindenki na-
gyon megdolgozott a sikerért és megérdemeltük az el-
sõ helyet. Sokan megkérdezték, hogy megbántam-e,
hogy elvállaltam ezt a versenyt. Sok gondolkodás után
azt mondhatom, hogy nem. Igaz sok idõm elment az
írással vagy videó vágással, de megismerkedtem olya-
nokkal, akikkel a verseny nélkül valószínûleg nem ta-
lálkoztam volna, közelebb kerültem az osztálytársaim-
hoz és rengeteget tanultam. Nekem hiányozni fog a
verseny és tudom – bár nem mondják – a többieknek
is. És szerintem az iskola többi diákjának is hiányozni
fog a szünetek elõtti hirdetés: ”Kérem a Padlizsán csa-
pat tagjait a könyvtárba!”

Tisztelt Részvényesünk!
Örömömre szolgál ezt a

rövid kis beszámolót újfent
megírni, ahogy azt már ta-
valy is megtettem, s annál in-
kább boldog vagyok, hogy az
idén is érdekli Önt az elmúlt
évben nyújtott teljesítmé-
nyünk.

Vállalatunk, a BJG Rt. egy
leányvállalata (BigJawsGroup),
a hagyományt fenntartva az
elmúlt tanévben is részt vett
az ország legnagyobb múlttal
rendelkezõ és legtöbb diákját

megmozgató pénzügyi versenyén. A vezetõség tagjai:
Fülöp Zsolt Ferenc, vezérigazgató, Máté Alexandra,
kreatív igazgató, Kõrös Evelin, marketingigazgató.

A verseny rendkívül sokoldalú, ahogyan maga a
tõzsde, illetve a tõke- és pénzpiac is. Megköveteli, hogy
a világgazdasági, politikai híreket nyomon kövessük, a
napi aktualitásokkal tisztában legyünk, így mondanom

sem kell, annak, aki részt vesz a versenyen, sokkal szé-
lesebb a látásköre, sokkal informáltabb a világról társa-
inál, korosztályánál. Nem pontos a tõzsdejáték elneve-
zés, mert sokkal többhöz kell érteni, mint csupán a pi-
acok piacához. Inkább befektetési verseny ez. A tõzs-
dei folyamatok megértése az alap, de arra épül az alter-
natívabb, a témával kevésbé foglalkozók számára a ké-
zenfekvõbb befektetések ismerete. Mikor érdemes köt-
vénybe fektetni, ha kötvény, akkor vállalati vagy állam-
kötvény, egy bankbetét ettõl miben tér el, ha pedig jól
megy a tõzsde, mégis miért ne részvényt vegyen egy

Közép-európai Brókerképzõ Alapítvány
Tõzsdejáték középiskolásoknak

2013/2014

Fülöp Zsolt Ferenc,
vezérigazgató



58

Vetélkedõk

hozzá kevésbé értõ, miért inkább befektetési jegyet; de
ha már itt tartunk, mi is pontosan az a részvény, köt-
vény, és eszik-e vagy isszák a befektetési jegyet, és mi-
ért nem engednek be vele a moziba?

Vállalatunk vezetõsége ebben a tanévben végzõsök-
ként vettek részt. Ezért a verseny még többet
jelentett, mint pénzpiaci gyorstalpaló; csapat-
ként való együttmûködésünk, prezen-
tálókészségünk, de még idõbeosztási tehetsé-
günk is sokat fejlõdött, ami nem hátrány az
egyetemi évek megkezdése elõtt s alatt.

A tõzsdejáték négy selejtezõfordulóval kez-
dõdött, amely során felmérték a szakkifejezé-
sek ismeretét, valamint tõzsdetörténelmet és
aktualitásokat kérdeztek. A selejtezõ másik ré-
sze egy hozamverseny volt, az Erste Befektetési Zrt. ke-
reskedési felületén a világ szinte minden részvényével
kereskedhettünk. Itt volt egy újítás az elõzõ évekhez
képest, már árucikkekkel (gabona, kakaó, oldalborda)
és államadóssággal (államkötvények) is boltolhattunk.
Nagy elõny, hogy virtuális pénzzel folyt a kereskedés,
így még játszva fizetheti meg az ember a tanulópénzt.

A BigJawsGroup, mivel már nagy tapasztalattal ren-
delkezik, könnyedén vette a selejtezõt, amit egy elõ-
döntõ követett. Ebben a fordulóban is volt egy tesztsor,

de a hangsúlyt egy 10 oldalas esszé megírása kapta,
melyben ki kellett fejtenünk kereskedési stratégiánk, il-
letve a két és fél hónapos hozamverseny tapasztalatait.
Az elõdöntõbe az induló 450 csapatból már csak 20 ju-
tott be.

Állhatatos és kitartó munkánknak kö-
szönhetõen a vállalat nem csak eddig vit-
te, hanem még a döntõbe is beküzdöttük
magunkat, így lehetõségünk nyílt a fõdíj
megnyerésére is, egy 100 órás bróker-
képzõ tanfolyamra és nyári szakmai gya-
korlatra. Míg a többi forduló online ment,
a döntõ Budapesten volt megrendezve.
Ide már csak 5 csapat került be. Itt eme-
lem ki, a 450 induló csapat körülbelül

1350 induló diákot jelent, a döntõbe bejutott 5 csapat vi-
szont már csak 15-öt! És mi köztük voltunk! A döntõ egy
nagyon jó hangulatban eltöltött napot jelent, mely során
a kereskedésrõl egy prezentációt kell a csapatoknak elõ-
adni, aztán az online fordulókhoz hasonlóan tesztek kö-
vetkeznek, majd pedig igazi befektetési tanácsadóként,
brókerként kell befektetési tanácsot adni a zsûri egy tag-
jának. A zsûrit egyébként Magyarország legnagyobb
pénzügyi intézményeit irányító emberek teszik ki, példá-
ul a Budapesti Értéktõzsde vezérigazgató-helyettese, a
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Központi Elszámolóház és Értéktár vezetõ tanácsadója,
illetve több brókercég vezetõ elemzõi és brókerei.

A fõdíjat sajnos nem vihettük el, de büszkeséggel
tölt el, hogy milyen jól helyt álltunk minden idõk leg-
erõsebb mezõnyében is. Rengeteg élménnyel, tapasz-
talattal gazdagodott a csapat, én pedig, mint vezérigaz-
gató, egy különdíjjal is meg lettem jutalmazva. Sajnálat-
tal tölt el, hogy egyetemistaként ezen a versenyen már
nem indulhatok, és teljes szívembõl kívánom, hogy
lesz, aki átveszi a stafétabotot, és megalapítja a
BigJawsGroup jogutódját.

Köszönöm, Tisztelt Részvényesem, hogy elolvasta a
vállalat nevében írt utolsó jelentésem, hogy részt vett
élményeink megosztásában!

Iskolánk életének egyik
régóta visszatérõ hagyomá-
nya a Föld környezetvédelmi
világnapjaihoz kötõdõ kör-
nyezetvédelmi vetélkedõ.

A korábbi években fõként
Nógrád megye általános isko-
lásai számára írtunk ki verse-
nyeket, ahol a felsõ tagozato-
sok mérhették össze tudásu-
kat. A vetélkedõk jó hangulat-
ban, küzdõ szellemben zaj-
lottak, ahol a gyõztes csapat
tagjai felvételt nyertek isko-

lánk valamelyik osztályába. A versenyeket szponzorok
támogatták, és a gyerekek kisebb-nagyobb tárgyjutal-
makkal, ajándékkönyvekkel, kiadványokkal térhettek
haza. Legfõbb támogatóink között voltak a Bükki Nem-
zeti Park, a salgótarjáni Víz- és Csatornamû és a
Tarjánhõ Kft.

Az utóbbi években nem sikerült támogatókat ta-
lálnunk a vetélkedõk lebonyolításához és a jutalmak
megvásárlásához. A biológia - kémia - földrajz tanári
munkaközösség úgy döntött, ezután saját osztálya-
ink számára rendezzük meg a vetélkedõt. A csapat-
tagok Élet és Tudomány lapszámokat, a Bükki Nem-
zeti Park szórólapjait és tantárgyi ötösöket kaphat-
tak jutalomképpen.

A 2014-es Víz világnapi vetélkedõ központi témája a
vízenergia kérdésköre volt. A felkészülés során kutatni
kellett a vízenergia hasznosításának lehetõségeirõl a
múltban és napjainkban. Felhívtuk a figyelmet a meg-
újuló energiaforrások fontosságára, saját lakóhelyünk
tisztaságának jelentõségére, az energiahatékonyságra,
a hulladékkezelésre, az anyagtakarékosságra. A ver-
senyzõk tudatos és harcos környezetvédõként fejezték
ki álláspontjukat a vitás kérdésekben. 

A vetélkedõn változatos feladatokat kaptak diákja-
ink. Elõzetesként plakátokat állítottunk ki. A legszebb
munkákat a 8.d, a 10.b és a 11.c osztály csapata készí-
tette. A továbbiakban totót, keresztrejtvényt, képkira-
kót kellett megoldani, zsákbamacskát, villámkérdése-
ket kellett kitalálni, verset kellett írni és elõadni. A fajis-

MENTSD MEG A FÖLDET!
Környezetvédelmi vetélkedõ a Víz Világnapján 2014. március 22-én

Gedeon Hajnalka
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meret példái között szerepelt többek között a
vöröshasú unka, a búbos vöcsök, a sebes pisztráng, a
molnárpoloska. A keresztrejtvényben a vörösiszap fo-
galmára lehetett ráismerni. A villámkérdések között
volt pl. hogy melyik a legnagyobb hazai halfajunk, mi a
vízkõ kémiai összetétele, mit jelent a Mpemba-para-
doxon, mi adja a keserûvizek ízét?

Úgy gondoljuk, hogy a vetélkedõ résztvevõi számára
nagyon sok tapasztalatot, új ismeretet és pozitív szemlélet-
változást jelentett a versengés. A vetélkedõk a jövõben is
folytatódnak, így várjuk az új és lelkes jelentkezõket.

A 2013/2014-es tanév gyõztes csapata a 11. c osztály
volt, második helyen végzett a 10.b és a 8. d, harmadik
lett a 11. d osztály. Mindenkinek gratulálunk!

Tizenegyedik alkalommal
rendezték meg az angol-ma-
gyar két tanítási nyelvû kö-
zépiskolák számára az
országismereti versenyt. Eb-
ben a tanévben a Székesfe-
hérvári Comenius Angol-
Magyar Két Tanítási nyelvû
Iskola volt a „soros” szervezõ,
hiszen tavaly a Bolyai által
rendezett vetélkedõt õk nyer-
ték meg.

Nagy izgalommal készül-
tünk a megmérettetésre, hi-
szen egy évvel ezelõtt, mint

rendezõk mi is láttuk, hogy milyen erõs mezõnyben
kell helytállni. A csapat tagjai voltak

Balya Ádám, Deák Bence, Nagyi Kristóf, 12. c osztá-
lyos tanulók. Március 22- én szombaton, kora reggel,
Batki tanár úr „vezetésével”, indultunk a hosszú útnak.
Mint két évvel azelõtt, most is szívélyes fogadtatásban
volt részünk a 2005-ben épült középiskolában, amely-
nek épületét erre a nevezetes eseményre teljes mérték-

Ismét megnyertük az országos civilizácós versenyt

Zsiveráné 
Fekete Borbála
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ben „átalakítottak” a korszak szellemében. A bejáratnál
a kor divatjának megfelelõ öltözékben vártak minket a
rendezõ diákok és tanárok. Frissítõvel kínáltak a
„beach” bárban, ahol szintén korabeli tánczene szólt és
a lemezlovas a hangulatnak megfelelõen koktélt szür-
csölt. A falakon az adott történelmi korban készült
fényképek, poszterek, dekorációknak köszönhetõen
úgy érezhettük, hogy egy idõutazáson veszünk részt.

A délelõtt folyamán a „lázas” 1950-es évek történel-
mi, politikai, tudományos, irodalmi, mûvészeti, zenei
életének ismeretérõl adott számot tizennégy középis-
kola csapata az ország minden tájáról; többek között
Budapestrõl, Miskolcról, Debrecenbõl, Gyõrbõl, Kecs-
kemétrõl. Igényesen összeállított írásbeli tesztet és hal-
lásértési feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak.
Ebédre, stílusosan a McDonald’s szolgáltatott menüt,
mivel a cég szintén az ötvenes években indult világkö-

rüli útjára. A délután pedig az elõadásokról szólt. A mi
csapatunk a hidegháború témakörében alkotta meg
elõadását, amelyben, a három nagyhatalom vezetõje a
„forródróton” beszélte meg a háborús támadást. A hu-
morral fûszerezett, nagyon ötletes és élvezetes telefon-
társalgást nagy tapssal jutalmazta a közönség.

Az írásbeli teszt, a hallásértési feladat és a színpadi
elõadás pontjainak összegzése után kiderült, hogy a
Bolyai csapata Székesfehérváron már második alka-
lommal vihette el a „pálmát”, pontosabban a vándor-
serleget. Hiszen két évvel azelõtt már elhozhattuk,
ezért rendezhettük meg 2013-ban a jubileumi, 10. ver-
senyt Palócföldön.

Most ismét iskolánkban õrizhetjük a serleget egy
évig, és mi rendezhetjük meg 2015. március 7-én a 12.
Országos Civilizációs Vetélkedõt az angol-magyar két
tanítási nyelvû középiskolák számára.

„Álmodtam valami szé-
pet” gondoltam magamban
az egyik reggel, miután felül-
tem az ágyamban és próbál-
tam magamhoz térni. Kissé
bár ziláltan, de érdeklõdéssel
emlékeztem vissza a fejem-
ben zakatoló különös gondo-
latokra, melyek az elõzõ éjjel
hajnali 4 óráig foglalkoztat-
tak.

„Darabot szeretnék ren-
dezni …”

Október közepén a méh-
kaptárok között sétálgatva, a vénasszonyok nyarának
utolsó napsugarait élvezve, hirtelen ütött meg a gondo-
lat, hogy megrendezzem a híres „Galád család” történe-
tét musical formában.  Egymás után jöttek a gondola-
tok, fél óra elteltével már nem emlékeztem, hogy mire
gondoltam elõször. Elõvettem egy rossz, régi füzetet a
kocsi kesztyûtartójából és elkezdtem leírni az ötletei-
met…

Az Addams family forgatókönyvét kollégámmal,
Luke Skeen-nel írtuk át hallás után egy internetrõl le-
szedett, iszonyú rossz minõségû kalózvideóról.

„Transcribing the musical from the video was chal-
lenging at times, even for me, because the sound quali-
ty of the recording was so poor. Also, the process of
shortening a 2-hour musical into a 50-minute one was
sometimes quite a puzzle because we had to remove
many scenes and rewrite others while still trying to
make it feel like a complete whole. But it was quite
something to see the musical go from being just a dream
to being an on-stage reality over the course of half a
year, and I was quite amazed that our student actors
could memorize so much difficult English.”

Luke Skeen
Ez szolgáltatta az alapot a több mint nyolc hóna-

pon keresztül zajló munkának, mely a szereplõválo-
gatással kezdõdött. Januártól olvasópróbák indultak

Bolyais színészpalánták 
a veszprémi angol nyelvû drámafesztiválon

Hegedûs Krisztián
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egy hónapon keresztül. A szereplõgárda nagy részét
az osztályom diákjai alkották, akik lelkesen, bár fél-
ve fogadták el felkérésemet. Néhány szereplõt maga-
sabb évfolyamokból választottunk, hogy ne egy kor-
osztály játsszon csupán a darabban. Az idõsebb, ta-
pasztaltabb színészpalánták adták az igazi „sava-

borsát” a produkciónak. Tapasztalatukra és tehetsé-
gükre feltétlenül számítottam.  Kezdetben a nehéz
szöveg és bonyolult cselekmény gondot okozott az
angolt még csak pár hónapja mûvelõ diákoknak. A
fõszerepeket az idõsebb és a legfiatalabb diákok kö-
zött egyaránt osztottuk. Az olvasópróbákat másfél
hónap után felváltották az ének és táncpróbák vala-
mint a jelenetek kidolgozása és összeállítása. Renge-
teg konfliktust szült az egyes színpadi megoldások-
ról alkotott eltérõ vélemény és a szereplõk naprakész
felkészültsége sem volt egyforma. Mivel a darab 17
tanulót foglalkoztatott, így a számtalan próbából egy

kezemen megtudtam számolni, hogy hány próbán
volt ott mindenki.

Az iskolai bemutató közeledtével beiktattuk a hét-
végi próbákat. Hónapokon keresztül a gyerekekkel
szombat délelõttönként próbáltunk az iskolában. Ek-
korra már heti négy alkalommal dolgoztunk és tûrõ-

képességünk határát feszegettük. Az iskolai bemuta-
tó hihetetlen sikert hozott, vastaps kísérte a közel
egy órás darabban játszó táncoló, éneklõ és szöveget
mondó gyerekeket.

Az iskolai siker után felbuzdulva még inkább meg-
akartuk mutatni, hogy mit is tudnak a bolyaisok. A
veszprémi Latinovits-Bujtor Játékszín körülményeihez
alkalmazkodva átalakítottuk a darab egyes jeleneteit.
Igazából sok idõnk nem volt az újítások begyakorlásá-
ra, de bíztam a színészeimben, hogy bármely helyzet-
ben feltalálják magukat és a legtöbbet próbálják kihoz-
ni belõle.
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A veszprémi fesztiválon darabunk bemutatása a má-
sodik napon került sor, mégpedig az utolsó elõttiként.
Már az feltûnt nekem, hogy az Addams family-re min-
den jegy elkelt, minden lehetséges helyen ültek, álltak.
Még a színpaddal szembe felállított szerelõfolyosó is te-
le volt kíváncsi nézõkkel. Ez mind a gyerekeknek, mind
nekünk óriási érzés volt…

Minden nézõ a helyén, a színpad vaksötét, felcsen-
dül az ismert fõcímdal és indul a show…

Fantasztikus egy órát éltünk át Luke-al, miközben
néztük a gyerekek produkcióját. A siker óriási volt,
hosszú perceken keresztül szólt a vastaps, a gyerekeket
többször visszatapsolták és éljenezték más darabok
szereplõi. Azt hiszem, hogy soha életemben nem vol-
tam még olyan büszke, mint akkor…

Az Addams family elnyerte a legjobb duett, a legko-
mikusabb nõi szereplõ és a legjobb rendezés díját.

2014. 04. 07
16.30

Rendezte: Hegedûs Krisztián
A rendezõi munkát segítette és 

a darabot lektorálta: Luke Skeen
Szövegkönyv: Luke Skeen, Hegedûs Krisztián

Szereplõk:
Az Addams család:

Gomez: Mester Ádám
Morticia: Horváth Zsófia

Wednesday: Bartus Eszter
Pugsley: Dúzs Miklós

Fester: Nyikes Zsombor
Nagymama: Kiss Dorina
Lurch: Oravecz Dénes

A Beineke család:
Lucas: Sándor Soma

Mr. Beineke: Deák Bence
Mrs. Beineke: Géczi Luca

Halott rokonok: Markó Virág, Takács Kitti, Galgóczi Vi-
vien, Bodnár Éva, Bakos Balázs, 
Grajzel Adrienne, Koruhely Zoé

The Addams Family Musical
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1. jelenet:
Addams-ék, mint ahogyan minden évben, családi kör-

ben ünneplik az élet és halál körforgását halott õseik szel-
lemével a családi temetõben. Az összejövetel „tragédiába”
torkollik, amikor a család kissé morbid lelkületû, fiatal lá-
nya bejelenti, hogy szerelmes.  Wednesday szerelme pe-
dig nem más, mint egy teljesen átlagos, talán már-már kis-
sé unalmas fiú, Lucas Ohio-ból. Wednesday anélkül, hogy
bárkinek is szólna, meghívja a fiút és családját vacsorára.

2. jelenet:
A vendégvárók aggodalmasan néznek az este elé, a té-

nyen, hogy az érkezõ família Ohio-ból származik, talán
még túl tudnának lépni, de azon, hogy szeretett, homofób
lányuk dalolászik, és kifejezetten boldognak tûnik, ko-
moly pánikra ad okot a szülõknek, és a család többi, defi-
niálhatatlan származású tagjának is.

3. jelenet:
Wednesday és testvére Pugsley, a fiút kínzó játékkal

csapják agyon az idõt.  A fiatal lányban komoly ellent-
mondások érlelõdnek saját érzéseit illetõen. Néha magá-
hoz ölelné az egész világot, néha pedig békákat kínozna,
és olykor a kettõt egyszerre tenné.

4. jelenet:
A Beineke család megérkezik New York-ba, Addams-

ékhez. Kezdeti nehézségek árán, de eljutnak Lucas fiuk
kedvesének otthonához.  A fiú aggódik, hogy szülei szé-
gyent hoznak majd rá nevetségesen prûd viselkedésükkel.

5. jelenet:
Az ajtót a család inasa, Lurch nyitja, aki már ránézésre

sem tûnik átlagosnak. A félig halott ajtónálló, az egyéb-
ként sem létezõ rokonszenvet az Addams-ek felé egy pil-
lanat alatt félelemmé alakította át Beineke-ékben. Nem iga-
zán tudnak túllépni a félelmetes, „vidámparknak” beillõ
helyen. Azzal nyugtatgatják egymást, hogy ezek a new
yorki-ak már csak ilyenek: fûtés és törött ablakok, így él-
nek õk! Hamar rá kell jönniük, hogy az ijesztõ, beszédre
képtelen élõlény csak a kezdet volt. Megismerkednek
Gomez-zel, az Addams család fejével, aki ízléstelen vicce-
lõdésével és spontán történelem órájával nem lopja be ma-
gát a Beineke-ék szívébe.

6. jelenet:
Lucas és Wednesday kettesben maradnak, és az elõt-

tük álló, közös életrõl fantáziálnak. Már tervezik a roman-
tikus utazásaikat Szibériába és a Halál völgyéhez.

7. jelenet:
A nagyi és a legkisebb Addams mélyreszántó beszélge-

tést folytat arról, hogy Pugsley-nak bizony, örülnie kellene,

hogy a nõvére boldog. A kisfiú szemügyre veszi nagyma-
mája üvegcséit, amik izgalmasabbnál izgalmasabb keve-
rékeket tartalmaznak. Megismerkedik egy titokzatos és
rendkívül veszélyes fõzettel is, az Acrimonium-mal. Ez a
folyadék képes Mary Poppinsból is elõhozni a sötét és go-
nosz mostohát…

8. jelenet:
Az összegyûltek vacsorához készülõdnek, de minde-

nekelõtt a tradicionális „mesélek valami nagyon kínosat
magamról” játékot prezentálják. Ezen a ponton a fiatalok
szökni akarnak, de sikertelenül. Gomez vall az álmáról,
amiben feleségét kecskeként kívánta meg. A buta, óriás
nagybácsi, Fester elárulja-eddig titokban tartott – szerelmét
a Hold iránt, a nagymama pedig beszámol komoly egész-
ségügyi problémáiról, és átalakulási terveirõl. Ezt követõ-
en, egy véletlen következtében valaki olyan iszik a – finom
italnak hitt – végzetes nedûbõl, aki képes felborítani min-
dent. Végül pedig, – mindkét család legnagyobb megdöb-
benésére – a fiatalok bejelentik: összeházasodnak.

9. jelenet:
Lucas elkezd gondolkodni, elbizonytalanodik a hirte-

len ötletet illetõen. A szerelmesek minden eddigi sérelmü-
ket egymás fejéhez vágják.

10. jelenet:
Sor kerül az elkerülhetetlen apa-lánya beszélgetésre.

Wednesday beszámol Lucas „visszavonulójáról”, gyûlöle-
térõl a fiú iránt, ami mindent felégetõ szerelembe is átcsap.
Édesapja ráébreszti a lányt, hogy mit is akar valójában.

11. jelenet:
Wednesday és Lucas mindketten rájönnek, hogy nem

tudnak egymás nélkül élni, bolondulnak egymásért.
12. jelenet:
Mrs. Beineke mély apátiába zuhan, haza akar menni.

Keresi a házigazdát, a kabátját követeli, s miután ezt nem
kapja meg, tangó leckét kíván, aminek Mr. Addams kész-
ségesen eleget is tesz.  A tanórát Morticia megjelenése za-
varja meg, és aki komolyan félreérti a helyzetet. A szere-
lem és utálat érzésére épülõ konfliktust szenvedélyes tánc-
cal oldják meg.

13. jelenet:
Alice Beineke férjét keresi, akit egy furcsa, már-már tes-

ten túli állapotban talál. Férje rímben beszél, teljesen ki
van fordulva önmagából, de színt vall feleségének, hogy
érte él, õérte tesz mindent az életben. Ekkor megjelenik a
két fiatal, akik közlik végleges döntésüket: összeházasod-
nak. Erre minden szülõ áldását adja, s a nászt Gomez és
Morticia egy párizsi utazással koronázza meg.
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Ha egy mondatban kellene
jellemezned az Addams
Family-t, mi lenne ez a mon-
dat?

"A darab felkészülési proce-
dúráját úgy tudnám jellemez-
ni, mint egy hullámvasút. Ren-
geteg mélypont volt, amikor
legszívesebben ott hagytam vol-
na az egészet, de sokszor, ami-
kor épp egy vicces jelenetet pró-
báltunk és az egész csapat
együtt röhögött, akkor mindig
úgy éreztem, hogy egy borzasz-

tóan jó dologban vagyok benne" (Sándor Soma)

Tavaly év elején boldogan szaladt hozzám Nyikes
Zsombor „Képzeld Ádám, szerepelni fogunk egy musical-
ben. Azt nem tudom, hogy te mi leszel, de én egy kopasz,
dagadt, buta óriás!”. Elõször azt hittem, hogy viccel, de
mikor megkérdeztem Hegedûs Krisztián tanárurat a do-
logról, elmagyarázta, hogy látott egy felhívást egy angol
nyelvû drámafesztiválról, és szeretne nevezni angol nyel-
vû musicallel. Megkérdezte, hogy vállalom-e a fõszerepet,

a válasz egyértelmû volt: „Hát hogy a viharba ne!”. Ké-
sõbb rájöttem, hogy elég merész döntés volt csak úgy be-
levetni magamat!

„Van úgy, hogy magadra találsz egy színdarabban. Fõ-
leg ha a végzet asszonyát kell eljátszanod!” (Horváth Zsó-
fia)

A „próbák” már a következõ héten kezdõdtek, hétfõn,
csütörtökön és pénteken összeolvasásokkal. Kezdetben
még kisebb akadályoknak számítottak az angol szavak,
de a tanár úr és Luke (Hereby, I'd like to thank you all!)

sokat segítettek a kiejtésekben, esetleg szinonimák keresé-
sében. Itt még mindenki lelkesedett, mert a próbák nem
tartottak tovább 1-1,5 óránál, mindenkinek csak a saját

„Ha úgy hívnak, Addams…”

Mester Ádám
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szövegét kellett felol-
vasni. A „gondok”
akkor kezdõdtek,
amikor elkezdtük
megalkotni a jelene-
teket, megtanulni a
dalokat. Emlékszem,
nem mertem elkez-
deni énekelni, hi-
szen kb. 3-4 éve nem
énekeltem, de Bartus

Eszti segített leküzdeni gátlásaimat! Az elsõ jelenetpróbák
remek hangulatban teltek. Mindenki igyekezett azonosul-
ni a szereppel, több-kevesebb sikerrel! Ebben a darabban
nem csak szövegeket kellett mondani, énekelni, hanem
tánckoreográfiára is szükség volt, amit ugyancsak saját el-
képzeléseink (és az eredeti Broadwayen elõadott színda-
rab) alapján alkottunk meg! Voltak maradandó pillanatai
a felkészülésnek, például amikor Kiss Dorina elõször pró-
bált granny hangon szöveget mondani és mindannyian le-
fordultunk a székünkrõl a nevetéstõl, vagy amikor a fõpró-
ba elõtt elõször láttuk Zsombort kopaszon.

„99%-ban megérte felkelni szombatonként és végigcsi-
nálni az egész napos próbákat (Az az 1% a reggeli mesé-
ké, amik kárpótolhatatlanok)” (Géczi Luca)

A „finish”-ben már gyakran alakultak ki konfliktusok
közöttünk. Mindenki kezdett kifáradni, rengeteg energi-
ánkat és idõnket fektettük a musicalbe. Nem csak hétköz-
nap, hanem szombatonként is próbáltunk az iskolában! A
legkisebb nézeteltérésbõl is hatalmas
problémákat alkottunk, és kevés volt
az olyan próba ahol nem veszett vol-
na össze legalább két ember. Renge-
teg eszközt, díszletet kellett beszerez-
nünk, mint például bútorokat, jelme-
zeket, de még párbajtõröket is! Nem
volt könnyû, de végül mindent besze-
reztünk, készen álltunk egy „premier
elõtti elõadás”-ra!

Az iskolai bemutató fergeteges volt! Utána legalább egy
hétig zsebeltük be az elismeréseket a nevelõtestület, társa-
ink, és a szülõk részérõl. Bár csak a facebookon hirdettük
meg, de így is több mint 100 ember nézett meg bennün-
ket. A József Attila Mûvelõdési Központ is a segítségünk-
re volt, hogy az elõadás gördülékenyen menjen, a micro-
portokat tõlük kaptuk, amiktõl tényleg profiknak érezhet-
tük magunkat!

„Az Addams Family-t? Az életem egyik legszebb és leg-
sikeresebb idõszaka!” (Nyikes Zsombor)

A bemutató után nem egész egy hónapunk volt a ver-
senyig. Az elõadást több helyen is a Bujtor-Latinovics Já-

tékszín színpadához kellett átalakítanunk. Az indulás nap-
ján már mindenki nagyon izgatott volt. A Veszprémbe ve-
zetõ úton már lehetett érezni a légkörben, hogy másnap
nagy sikerünk lesz. Amikor megérkeztünk a színházba
mindenhonnan azt hallottuk, hogy az emberek (habár õk
nem tudták, hogy rólunk) rólunk beszélnek: „Az Addams
family holnap lesz? Tudtad, hogy ez lesz az elsõ magyar-
országi bemutató?”. Az elõadás elõtti estén mindenki nyu-
godt volt, és másnap reggel kipihenten vághattunk bele
abba, amire több mint fél évig készültünk. Teltház elõtt
adtuk elõ a musicalt, és a végén a közönség nem akarta
abbahagyni a tapsolást. Leírhatatlan érzés volt állni a szín-
padon és hallgatni a véget nem érõ tapsvihart, ujjongást,
fütyülést. A legjobb rendezõnek (Hegedûs Krisztián tanár
úr), a legviccesebb nõi szereplõnek (Kiss Dorina), és a leg-
jobb duettnek járó díjat ítélte nekünk a zsûri! Az utóbbit

Horváth Zsófia és én kaptuk.
„Számomra új, érdekes kihívás

volt, fõleg azért, mert nem anyanyel-
vemen kellett játszani, bár elõtte sem
vettem részt semmi ehhez foghatóban
ezért mindenképp maradandó él-
mény lett.” (Deák Bence)

És végül mi az én egy mondatom
az Addams familyrõl? Nekem csak
egy szó jut eszembe! „CSODA”


