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Köszöntő 

Mintha csak most léptük volna át az iskola küszöbét a nagyon rövidnek tűnő nyári 

szünet után, máris itt állunk az első félév végénél. Hogy mi történt azóta? A kedves 

olvasók ezernyi élményt és emléket tudnak felidézni, én nem is szeretnék ezzel untatni 

senkit. 

A 2015/2016-os tanév felénél járunk. Jó hír az elsősöknek, mert közeleg a nyár… 

Rossz hír a végzősöknek, mert nyakukon az érettségi, a pályaválasztás. De addig is, 

havonta próbálunk érdekes cikkeket becsempészni a tanulással töltött hétköznapokba, 

a pihenéssel nem, csak stresszes számolgatásokkal teli hétvégékre. Hány pontom van? 

Hogyan járok jobban? Emelt vagy középszint? Nyelvvizsga vagy egyéb plusz pontok? 

Nem ígérjük, hogy megoldjuk a gondjaitokat, de szeretnénk kellemes perceket szerezni 

írásainkkal. Újságunk célja, hogy egy hagyománytisztelő, jövőbe néző, de ugyanakkor a 

jelenben élő arculattal bemutassa iskolánk múltját és jelenét. A múlt azért fontos, mert 

tanulhatunk belőle. Éppen ezért olyan cikksorozatot indítunk útjára, melyben egykori 

lóczys diákokat kérdezünk életpályájukról és iskolánkban eltöltött éveikről. Az ő 

példájukból pedig közösen építhetünk egy csodaszép jövőt. 

Természetesen visszatérő témáink is helyet kapnak ebben a számban is: olvashattok 

iskolánk új tanárairól, diáktársaitok hobbijairól és természetesen aktuális témákról, mint 

például továbbtanulás, felvételi és sítábor. 

Lapunk célkitűzése, hogy minden hónap utolsó péntekén megjelenjünk, és ezt 

mindenképpen tartani szeretnénk. Szeretnénk továbbá, ha minél több olvasónk lenne. 

Éppen ezért létrehoztuk Facebook oldalunkat, hogy az internetes közösség egész 

világra kiterjedő színpadán is letegyük névjegyünket. Ha még nem tetted meg, nyomj 

egy like-ot itt: https://www.facebook.com/loczydiakujsag/  

Szerkesztőségünk összes tagja nevében kívánok minden lóczysnak (tanárnak, diáknak 

egyaránt) problémamentes második félévet és emlékezetes hétköznapokat a 60 éves 

Lóczyban! 

 

  

https://www.facebook.com/loczydiakujsag/
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Újévi fogadalmak  

 Az újévi fogadalmakról való gondolkodás, 

már évek óta erősen megosztja az 

embereket. Nem is maga a „fogadalom” 

szóban találnak kivetnivalót, hanem az előtte 

lévő jelzőben. Sokan vélik úgy, hogy ha 

valamit igazán szeretnél változtatni vagy 

magadon, vagy környezeteden, azt kezdd el 

már rögtön aznap vagy holnap, és ne 

halogasd az „újévre”. A másik felfogás szerint 

az újév eljövetele remek lehetőséget ad arra, 

hogy megváltozzunk. Sajnos akadnak még 

gondok bőven. Hiszen a mai rohanó világunkban félvállról vesszük ezeket a 

fogadalmakat, hisz többnyire csak magunknak tesszük őket, így a fogadalom 

megszegéséért nem kapunk komolyabb büntetést, csak némi rövid lelkiismeret-

furdalást.  

Akár így - akár úgy, a fogadalmak 70%-a 1 hónap lejáratú, mert nem tudjuk őket 

betartani. Ritka az olyan ígéret, ami a következő szilveszteri buliig kitart. 

 De honnan is ered ez az újévi fogadalom téma? Ez is egy olyan sztereotípia, mint az 

hogy a kanadaiak félnek a sötétben? Egy sztereotípia ki tudja, honnan terjed és egy kis 

idő elteltével meghódítja a világot. De ez a történet nem ilyen egyszerű… Vissza kell 

mennünk egészen a rómaiakig, hogy megtudjuk, e fogadalmak honnan jönnek. Az újévi 

fogadalmak története Kr.e. 153-ra vezethető vissza, amikor Janus – a kezdet és vég 

istene a római mitológiában, a január hónap névadója – a naptár elejére került. Mivel 

kétarcú istenség volt, képes volt egyszerre visszatekinteni a múltba és előre látni a 

jövőbe, ezáltal az ősi fogadalmak szimbóluma lett. Ilyenkor sok római bocsánatot kért 

ellenségeitől és ajándékokat adott át az újév kezdete előtt. Ilyen egyszerű a történet. 

Ezt nyílván holnapra mindenki elfelejti és senkit nem fog érdekelni, de legalább ma is 

tanultatok valamit.. :D Most pedig nézzük, ki milyen fogadalmakat tett az újévre. 

Tanárok: 

Csapó András tanár úr: „Sok más emberhez hasonlóan én sem vagyok híve az újévi 

fogadalmaknak. Ha valaki változni, változtatni szeretne, ahhoz nem egy időpont, hanem 

egy elhatározás kell. Nem kell várni január 1-ig 

ahhoz, hogy jobbak, egészségesebbek legyünk. 

Ha a 2016-os évre előretekintek, számomra nagyon 

mozgalmas év következik sok-sok utazással és 

kihívással. A legnagyobb kihívás persze az lesz, 

hogy a cikk írójának sikerüljön képességeinek 

megfelelő jegyet adnom az angol érettségin. ” 
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Gaál Julianna tanárnő: „Én nem várok jövő szilveszterig. Ha valamit elhatározok és 

megfogadom, szeretem már holnap, vagy rögtön elkezdeni.” 

Erdélyi László tanár úr:” Igyekszem távol tartani magam a káros szenvedélyektől és a 

diákok testi fenyítésétől. ” 

 

Diákok: 

Steierlein Dzsenifer (12/c): „Több sport, kevesebb stressz, motiváltan, ambíciózusan 

menetelek előre a céljaim irányába” 

Sashegyi Dániel (12/c): „Idén csak a tanulásra és a sportra koncentrálok! De 

barátaimmal és teskáimmal mindig tartani fogom a kapcsolatot..” 

 

Faragó Ákos (11/a): „Sokkal produktívabb évet szeretnék, kevesebb mérgelődést és 

több nyugalmat, és az a fogadalmam hogy ezt meg is tudjam valósítani.” 

Imre Milán (10/b): „Kevésbé akasztom ki a tanárokat” 

Kövesi Borbála(12/c): „Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, de idén itt az érettségi... 

Megfogadtam, hogy többet tanulok, jobban beosztom az időmet es mindent csak a 

dolgaim elvégzése után csinálok. A sportot is megfogadtam, mert úgy gondolom az is 

segít az összpontosításban es a jobb teljesítmény eléréséhez… Eddig egész jól 

haladok velük, de még sok van hátra…” 

 

Sándor Bálint 12. c 
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2016 

Egy kis internetes kutatómunkával összegyűjtöttük az idei év nagy eseményeit. 

Nyári Olimpiai Játékok 

A 2016. évi nyári olimpiai játékok, hivatalos nevén a XXXI. Nyári Olimpiai Játékok egy 

több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény lesz, melyet 2016. augusztus 5. 

és augusztus 21. között rendeznek meg a Brazília egyik legnagyobb és leghíresebb 

városában, Rio de Janeiróban. A rendezvényt a 2016. évi nyári paraolimpiai játékok 

követi. A játékok megrendezésével Rio de Janeiro lesz az első dél-amerikai város, 

amely olimpiát rendez. 

UEFA labdarugó Európa-bajnokság 

A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság a 15. Európa-bajnokság lesz, melyet június 10. 

és július 10. között Franciaországban rendeznek. Ez lesz az első Eb, amelyen 24 

csapat vesz részt. Ugye ti is szurkoltok a magyar válogatottnak? 

Eurovíziós Dalfesztivál 

A 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál 

lesz a hatvanegyedik. 

Svédországban rendezik meg, mivel 

a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztivált a svéd 

Måns Zelmerlöw Heroes című dala nyerte. 

Svédország az első ország, amely másodszorra rendezheti a versenyt a 2010-es 

években, mivel 2012-ben is ők nyertek. Az első elődöntőre 2016. május 10-én, a 

második elődöntőre május 12-én, a döntőre pedig május 14-én kerül sor. 

43 ország erősítette meg részvételét a dalfesztiválra, beleértve Bosznia-Hercegovinát, 

Bulgáriát, Horvátországot és Ukrajnát is, melyek három, kettő, kettő, illetve egy 

kihagyott év után vesznek részt újból. Portugália viszont 2013 után ismételten nem vesz 

részt. 

Ferenc József 

Idén száz éve, hogy meghalt Ferenc József, osztrák császár és Magyarország királya. 

68 éven át uralkodott, ő volt a Habsburg Monarchia leghosszabb ideig ténylegesen 

hatalmon lévő uralkodója, egyben Európa történetének harmadik leghosszabb ideig 

uralkodó egyeduralkodója. 

Gróf Széchenyi István „a legnagyobb magyar” 

2016. szeptember 21-én lesz 225 éve annak, hogy gróf Széchenyi István megszületett. 

Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. 

A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a 

magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok 

fűződnek. Számos intézmény alapítója és névadója. Széchenyi Béla és Széchenyi 



 

 
7 

Ödön édesapja. 

A Lóczy Lajos Gimnázium 60. Évfordulója 

A balatonfüredi iskolát 1955-ben alapították, 

amikor a volt Zollner-házban megnyitotta kapuit.  

A gimnázium második tanévétől kezdve viseli 

Lóczy Lajos nevét. A századforduló kiváló 

természettudósának élete szorosan kötődött a 

Balatonhoz, hiszen az ő nevéhez fűződik a 

Balaton és környéke sokrétű tudományos 

tanulmányozásának megszervezése. Élete utolsó napjait Balatonarácson töltötte. 

Az ötvenes évek vége felé annyira 

megnőtt a jelentkező tanulók 

száma, hogy a régi épületben már 

sehogyan sem fértek el diákjaink. A 

gondokat megoldani látszott az új 

iskolaépület megépítése. Az új, 

modern épületet 1964. január 18-án 

adták át 

 

 

Szent Márton-emlékév 

Az idei évet Szent Márton-emlékévnek nyilvánította a magyar kormány. Savariában( a 

mai Szombathelyen) 1700 éve, 316-ban született Tours-i Szent Márton, Magyarország 

egyik védőszentje. 

A jubileumi év célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Szent Mártonra, aki életével, 

cselekedeteivel példaképül szolgálhat. A szervezők az emlékévben megvalósított 

programok segítségével Szent Márton alakját, személyiségét és lelkiségét kívánják 

megismertetni az emberekkel, hogy többet tudjanak meg arról a személyről, akit példás 

élete miatt avattak szentté. 

 

 

Király Piros 9.b 

  



 

 
8 

Továbbtanulás 

 

Gondolom, mindenkinek 

nagy dilemma a gimnázium 

utáni tanulás, a jó szakirány, 

illetve egyetem 

megválasztása. Ahogy így 

körbekérdezgettem a 

végzős diákokat mindenki 

stresszes és túl nagy 

felelősségnek gondolja még 

azt, hogy ő maga döntsön a 

jövőjéről. Nyílván erre a 

dilemmára mindenki azt 

mondja, hogy a saját 

intuíciód szerint döntsd el, 

mit szeretnél csinálni az 

életedben. Ez rendben is 

van, csakhogy mindenkiben 

van egyfajta racionális 

gondolkodás, ami gátat vagy 

legalábbis akadályt tesz a helyes választásunk útjába, ezzel előidézve a stresszt. Ami, 

ha belegondolsz, feleslegesen van az életedben. Hiszen ha jól döntesz, nem kell 

stresszelned, ha meg rosszul, akkor is minek, hisz 9 hónap múlva újra javíthatsz.  

Szerintem egy nyílt napi látogatás a kiszemelt iskoládban minden kételyt el fog söpörni, 

hiszen akkor már a saját szemeddel is láthatod, és el tudod dönteni, milyen életet  

akarsz élni az elkövetkezendő 3-5 évben. Természetesen mindenki ajánlja, hogy menj 

el pályaválasztási tanácsadóhoz, ami szerény véleményem szerint a világ hülyesége, 

hiszen ő még magának sem tudja mi a jó…nem véletlen pályaválasztási tanácsadó. De 

nyilvánvalóan a te döntésed, hogy kihasználod-e ezt a lehetőséget vagy sem. De nem 

hiszem, hogy egy idegen jobban tudná, hogy mi a jó neked, mint te saját magad! De ezt 

ne is szépítsük! Az, ahogy döntesz, nem csak neked, de még az unokádnak sem 

mindegy.  Persze mindenki milliomos szeretne lenni, anélkül hogy bármiért is 

megküzdene, és még dolgoznia se kelljen. De legbelül mindenki tudja, hogy a főnökök 

sem főnökként kezdték és nagyon hosszú utat jártak be, amíg elértek egy jobb pozíciót, 

legyen szó akármilyen munkáról. Az aranyért is sokat kell küzdeni, míg megtalálják a 

hegy belsejében. Kétévi ásás után nem fognak aranytömbök a kezedbe hullani, ha nem 

küzdesz meg érte. 

A jó iskola megválasztása is csak részmegoldás a problémáid elűzésére, a valódi 

probléma az érettségitől való félelem, és az, hogy ne csalódj önmagadban. Hiszen mind 

a 4-5 éves tanulás úgymond hiábavaló volt, ha az érettségidet elrontod. Így utolsó 

évben segít az, hogy már több időd lesz tanulni az érettségi tantárgyaidra és 
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hanyagolhatod a különféle töltelék tantárgyakat. Nem tehetsz mást, mint bízol 

magadban és megpróbálod a legtöbbet kihozni magadból, csak akkor sikerül elérni a 

célodat.  Ha ezeket mind meg tudod valósítani és abban is teljesen biztos vagy, hogy 

hová szeretnél menni továbbtanulni, akkor egy boldog és tanulással teli fél éved lehet 

még itt a Lóczyban. :D 

Egy jó tanács: mindig azt csináld, amit szeretsz, azokkal akiket szeretsz és egy csodás 

életed lesz! De a jó kocsi, a ruha, az evés-ivás-szaporodás csak biológiai szükséglet… 

de nem ez az élet! 

Nem lesz boldog életed ezek nélkül: szeretet, békesség, öröm, hűség, jóság, türelem, 

szívesség, szelídség. Mert ezek a dolgok a BOLDOG élet alapfeltételei.  

Így a gimiből bármerre is visz az utad, ezeket sose hanyagold el és hagyd a levegőben. 
 

Sándor Bálint  12. c 
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Így töltjük szabadidőnket… Motorozás 

Folytatjuk a lóczys diákok hobbijait bemutató cikksorozatunkat. Ezúttal egy kevésbé lányos 

hobbiról olvashattok egy lány tollából.  

Gondolkoztál valaha azon, 

milyen érzés, amikor a 

magad ura vagy? Amikor 

csak úgy egymagadban 

elszöknél a világból a 

gondok elől, és csak 

gyönyörködsz a tájban, 

miközben a szél belekap a 

hajadba? Ezt nyújtja a 

motorozás. 

Kiskoromtól fogva 

meghatározta az életemet. 

Megtanított bátornak, 

kitartónak lenni egy akadály 

átlépésekor, mint egy ugrató 

a pályán. Már 10 éve annak, 

hogy először saját motorra 

ülhettem, mikor édesapám 

megajándékozott egy pitbike-

kal. Félve ültem rá, hiszen az ajándék feltétele a biciklizés elsajátítása volt. Még alig, 

hogy biciklizni tudtam, már motorral hajtott járművel kellett mit kezdenem. 

Leszállni azóta sem bírok róla. A motorozás 

számomra a szabadságot, a nyugalmat jelenti, 

amire mindenkinek szüksége van olykor. Nagy 

felelősséggel jár, de hatalmas örömöt nyújthat, 

ha elsajátítjuk magunknak.  

Ez nem egy sport, nem egy hobbi. Ez egy 

életstílus. Igazi megszállott motorosnak születni 

kell. Megfelelő kitartás, családi háttér bíztatása, 

és az esések nyújtotta sebek elviselése teszi 

kihívássá a motorozást, és az embert egy igazi 

motorossá. Sokan gondolják, hogy a motorosok 

veszélyesek és eszetlenek. Senki nem fogja 

megérteni a lényegét, amíg át nem érzi, milyen 

is igazából. Kinek ne lenne kedve a nyarat egy 

Harley Davidson Fesztivállal illetve felvonulással 

kezdeni?  Amikor több ezer motoros közül Te 

lehetsz az egyik, aki részese lehet ennek az 
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életre szóló élménynek. 

 
Hogy hasznos-e? Egyszerű példa korunkbelieknek. Kinek van kedve 

busszal/vonattal/gyalog járni iskolába vagy akár nyáron dolgozni, hogyha van egy 

motorunk, ami elvisz célunkhoz, és eközben még élvezzük is? Persze a jogsi 

megszerzése is fontos szerepet foglal, mielőtt belekezdenénk a motorozásba. 

Megszerzése egyszerű, ha igazán akarod, és elég kitartásod, szorgalmad van hozzá. 

 
Összességében ajánlom mindenkinek, aki egy kis adrenalinra vágyik, aki a sebesség 

megszállottja, de képes ura lenni motorja felett, és aki elég felelősségteljesnek érzi 

magát ahhoz, hogy résztvevője legyen egy veszélyesebb életnek, és képes 

alkalmazkodni a forgalom mindennapi kihívásaihoz.  

 

Tóth Klaudia 10.a 
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Könyvajánló – nem csak könyvmolyoknak 

 

Olvasás.  Ha ezt a szót hallják, sokak egyből az 

iskolai kötelező olvasmányokra asszociálnak. De 

ennél sokkal többről szól. A könyveken keresztül 

új helyeket, embereket ismerhetünk meg anélkül, 

hogy autóba ülnénk, vagy repülőre szállnánk. 

Tanulhatunk a szereplők által elkövetett hibákból.  

De ami számomra a legfontosabb: segít elfelejteni 

a külvilágot, elmenekülni a mindennapos stressz, 

elvárások elől. Lehet, hogy nem a legjobb 

megoldás a problémák elkerülésére, de biztosan 

toplistás.  

Aki nem gondolja így, még nem találta meg azt a 

műfajt, ami neki való. Remélem, hogy a következő 

ajánló segíteni fog, ha nem is mindenkinek, de 

néhány embernek. 

C.J. Daugherty A Cimmeria titka című könyvről 

lesz szó. A könyv a Cartaphilius kiadó 

gondozásában jelent meg. A borítója alapján 

semmire se lehet következtetni a könyvből, ezért 

muszáj elolvasni a fülszöveget:  

Allie élete darabokra hullott szét. A bátyja eltűnt, utálja a sulit, ahova jár, a szüleitől sem 

számíthat megértésre… és már megint letartóztatták. Nem csoda, hogy az ősök megint új 

suliba küldik. De ez egyszer valami teljesen szokatlan helyre. Allie nem érti, hogyan kerülhetett 

a Cimmeria Akadémiára, oda, ahol a felső tízezer csemetéi tanulnak a patinás kastély 

festményekkel díszített falai között, vagy éppen a bálon táncolnak gyönyörű estélyi ruhában és 

szmokingban, kényelmükről pedig személyzet gondoskodik. A legnagyobb rejtély Allie számára 

mégis az Éjjeli Iskola, amelynek céljáról, működéséről és tagjairól csak a beavatottak tudhatnak. 

Allie érkezését a többiek is értetlenül szemlélik, hiszen a lánynak sem társadalmi rangja, sem 

családfája, sem különleges képességei nem indokolják a Cimmeria Akadémiára való felvételét. 

Gyanakvó ellenségei mellett barátai is akadnak, de Allie rajtuk is nehezen igazodik ki. Abban 

sem biztos, kinek őszintébbek az érzései a két fiú közül: Sylvainnek, a jóképű francia 

arisztokratának vagy Carternek, a mogorva árva fiúnak. Egymást követik a különös események, 

melyek következtében a lányt egyre nagyobb veszély fenyegeti. 

DE VAJON KIBEN BÍZHAT MEG ALLIE, HA MINDENKI HAZUDIK? 

Ezután a bevezető után nem feltétlenül egy ilyen eseménydús történetre számítottam. Allie 

azután, hogy már első nap összetűzésbe keveredik egyik tanárával, megismeri a Cimmeria 

szigorú szabályait, és magas követelményeit. A diákokat valaki vagy valami követi, sőt 

néhányukat meg is támadja. A kijárási tilalom hatására az események lenyugodni látszanak, ám 

az éjjeli iskola diákjai egyre kimerültebbek, többet hiányoznak.  
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A nyári bál a történet tetőpontja, ugyanis ekkor Allie döntésre jut pasi ügyben, de ezzel egy 

időben megtalálja az egyik diák holttestét. A bálteremben tűz üt ki. Az éjszakai iskolások megint 

eltűnnek, magyarázatot keresve a tűzre, a gyilkosságra, és hogy vajon hiányzik-e még valaki.  

Kit választ Allie a srácok közül? Ki okozta a tüzet és miért? Kit öltek meg és vajon ki tette?  

Olvasd el, és megtudod! 

Nekem ez a könyv egy kellemes csalódás volt. Egy hagyományos, szerelmi háromszöges, 

gimis történetre számítottam, de ehhez képest egy izgalmas, kicsit krimis, kicsit romantikus 

könyvet olvastam el. 

 

Kohl Dóra 9.b 
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Felvételizünk? Felvételizzünk! 

 

 

 

 

 

- avagy az idei felvételi vizsga, ahogy én láttam -  

Lóczy Lajos Gimnázium, 2015.01.16. Miért pont itt? Alsóörsön lakunk, és Füredre a 

Radnóti Miklós általános iskolába járok. A felvételi előtt a számomra elérhető és 

kedvező lehetőségeket latolgatva jutottunk arra az elhatározásra, hogy megpróbálok 

bejutni ebbe a jó nevű oktatási intézménybe. Tudom, hogy a diákok jó eredményeket 

érnek el az itt eltöltött évek során. Egy erős képzést kapnak, amely még jól jöhet a 

továbbtanulás során. 

A felvételit megelőző napokban a környezetem már izgatottabb volt, mint én magam. 

Számtalan ,,jó tanácsot" , bíztatást kaptam szüleimtől, tanáraimtól, barátaimtól: - Olvasd 

át többször a feladatot, - Ne kapkodj, - Jól oszd be az időd, - Előtte egyél csokit, igyál 

kólát, - Szorítunk neked! 

Eljött a felvételi napja. Amikor beültünk a kijelölt terembe, a felügyelő tanár humorral 

próbálta oldani a feszültséget. A feladatlapok kiosztásakor még reménykedtünk 

abban,hogy könnyebb lesz mint az előző évek során,de NEM ÍGY LETT! Próbáltam 

legjobb tudásom szerint sorban mindent megoldani, de az óramutatók nem velünk 

voltak! Az utolsó 20 perc nagyon hamar eltelt, az idő szinte röpült, de a feladatok csak 

nem akartak elfogyni… Lejárt az idő... Volt, aki mosolyogva, volt aki sírva jött ki a 

teremből, kinek hogy sikerült. Izgatottan hívtuk egymást a barátainkkal és 

megállapítottuk, hogy nem volt könnyű dolgunk, de mindenki megpróbálta kihozni 

magából a legjobbat. Már csak azért izgulunk, hogy sikerüljön bejutni abba az iskolába 

ahová járni szeretnénk jövőre. Jó élmény volt, megtanultuk, hogy soha nem lehetünk 

eléggé felkészülve. Mindig van még minek utánanézni, van mit még egyszer átolvasni 

és a következő évfolyamnak is ezt tanácsolom, hiszen a gyorsaság a legfontosabb itt a 

tudás mellett. 

Mátyás Szofia (leendő lóczys) 
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Egykori lóczysok - Interjú Lengyel Ernővel 

Egy cikksorozatot indítunk útjára, melyben egykori lóczysokat kérdezünk 

iskolai emlékeikről, élményeikről, életük mérföldköveiről. Első interjú-

alanyunk Lengyel Ernő, az Anna Grand Hotel tulajdonosa volt. 

Miért pont a Lóczyt választotta továbbtanulásra? 

Ötven évvel ezelőtt nem ugyanez volt a 

középiskolai választék a környéken, és a 

Lóczynak nagyon jó híre volt, főleg a 

nyelvoktatás terén. Engem két dolog 

érdekelt. Egyik részről a kémia, ami aztán 

végig is kísérte az életemet, mert utána 

agráregyetemre mentem, és agrokémikus 

lettem. Tehát egyik részről a kémia volt 

fontos, másik részről a nyelvoktatás, és ez 

a dolog akkor erősnek tűnt a Lóczyban. 

Ezt családom többi tagja is hasonlóképpen 

gondolta, ugyanis nejem, lányom, vőm 

szintén a Lóczyban végeztek. 

 
Mi tetszett a lóczys évek alatt 

legjobban? 

Úgy gondolom, hogy a sokkal kisebb 

lehetőségekkel, adottságokkal gyönyörűen 

gazdálkodott a tanárok és a diákok 

közössége. Tehát úgy gondolom, hogy az 

akkori lehetőségekből igyekeztek kihozni a maximumot. Az első években voltak azért 

még érdekes feszültségek, mivel nem sokkal voltunk utána 56-nak és a 

megtorlásoknak. Tudtuk, hogy a tanárok közül ki milyen politikai irányultságú, ki milyen 

gyanakvással néz a másikra. Néha kaptunk egy-egy figyelmeztetést, hogy kivel kell 

vigyázni, úgyhogy talán ez volt az egyedüli momentum, ami talán kicsit megosztóbb 

volt, de ezen kívül különórákkal, tanulmányi versenyekkel, ezerféle módszerrel 

igyekeztek kihozni belőlünk a tanárok a maximumot, legyőzni a lustaságunkat. Ennek 

érdekes eredményei is voltak, például Ján tanár úr az angol oktatásával biztos, hogy 

országos hírűvé tette a Lóczyt. Annyira, hogy sok diák felsőfokú nyelvvizsgával zárt és 

nagyon sokan az életük egy pillérévé tették az angol nyelvet. Azóta az angol világnyelv 

lett. Abban az időben volt egy kezdeményezés az eszperantó nyelv világnyelvvé 

tételére.  Én el is kezdtem tanulni, de néhány hónap, fél év erőlködés után ez dugába 

dőlt, mert valami hiányzott belőle. Nem csak Magyarországon, a világon sem lett 

világnyelv. Pedig én francia tagozatos voltam és a francia és latin nyelvcsalád bázisán 

építették fel ezt a mesterséges nyelvet. Viszonylag könnyű lett volna, de valamiért nem 

lett meg. 
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Ezen felül nagy szeretettel emlékszem osztályfőnökömre, Szilvási Zoltánra. 

 
Emlékszik olyanra az osztályán belül, vagy akár az évfolyamtársai közül valakire, 

aki követett el nagyobb csínytevéseket? 

Összetartó évfolyam voltunk. Ilyen csíntevés dologra olyanra emlékszem, hogy volt egy 

idős rajztanárunk. Ő egy művészember volt és jött rajzot oktatni nekünk. Egy nagyon 

aranyos idős bácsi volt, de nem is hallott jól meg kicsit dekordinált művészember volt és 

automatikusan el szoktunk menni az órájáról, sétálni a Balaton partra. Mindig csak 

ketten-hárman voltak a teremben az óráján. 

De ilyen „disznóságot” nem emlékszem, hogy elkövettünk volna. 

 
Gondolta volna, hogy miután 

leérettségizett egyszer az Anna 

Grand hot  el tulajdonosa lesz? 

Eszembe sem jutott hasonló 

sem. Nekem itt volt a 

szalagavatóm, az is 45 éve 1970-

ben. Eszem ágába sem volt, 

sosem foglalkoztam turizmussal, 

vendéglátással. Ez egy hosszú 

történet, sajátságos véletlen. 

 
Ez a beszélgetés mennyire hozza vissza a középiskolás éveket? 

Nap mint nap találkozom volt évfolyamtársaimmal, tavaly volt a 45. érettségi találkozónk 

ahol szerencsére nagyon szép létszámmal jöttünk össze. Sajnos néhány osztálytársunk 

már nem lehet köztünk, és néhányan nem jöttek el. Nagyon fájdalmas, hogy közülük 

hárman-négyen füredi lakosok, akik sosem jönnek.  

Egyébként a Lóczyval folyamatos a kapcsolatom. Alsóörsi mérnök írt egy teóriáról a 

gízai piramisok építéséről, miszerint ezeket gyakorlatilag hajódarukkal építették, tehát a 

víz felhajtó erejének felhasználásával. Ő eljött ide előadást tartani, amire meghívtam a 

gimnáziumot, és azóta megkerestek néhányan, hogy azóta már voltak Egyiptomban, és 

hogy ez az előadás felkeltette az érdeklődésüket az egyiptomi kultúra iránt. És ez 

nagyon jó érzés. 

 
Osztálytársai közül még tartja valakivel a kapcsolatot? 

Van egy évfolyamtársam, aki a Borharapónak elkeresztelt borozóban dolgozik. Egész 

életét a vendéglátásban töltötte. 

Aztán nagyon sűrűn találkozom városunk expolgármesterével, Pálfi Sándorral, aki 

szintén évfolyamtársam volt. 
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Aztán itt a szomszéd épületben dolgozik az Endersz ikerpár. Endersz Frigyes főorvos úr 

szintén osztálytársam volt,. Ikertestvére Endersz Marika szintén itt dolgozik. Pontos 

beosztását nem tudom, de a diagnosztikai részlegen van. 

Van még jó néhány osztálytársunk, akik környező településeken élnek, dolgoznak. 

Van olyan osztálytársam, akinek fia, lánya dolgozik a környéken. Csapó Jani barátom 

fia dolgozik a Lóczyban. Vele nagyon komoly verseny volt köztünk, hogy ki lesz a 

legjobb franciás az osztályban aztán én franciából jelesre érettségiztem. Érdekes, hogy 

ez életemnek egy fontos bázisa lett, mivel egy olyan pályázatot nyertem el, ahol a 

francia nyelvtudás feltétel volt. Észak Afrikában dolgoztam mezőgazdasági 

szakértőként. Ide kellett a francia nyelvtudás, amit a Lóczyból szereztem.  

 
Van kedvenc helye a hotelban? 

Igen. Hogy is mondjam ezt nehéz így megfogalmazni, ugyanis maga ez az egész hotel 

beruházás egy elég félresikerült, és nehéz történet lett. Egy másfél éves kivitelezési 

határidőcsúszással az átvétel 2008 decemberében történt. Akkor jelentették ki, hogy 

nyakunkon a válság. Ami aztán bő 20%-os árfolyamveszteséget hozott 

Magyarországnak. Ez nekem 700 milliós veszteséget jelentett. Az elmúlt pár évben ezt 

évi 100 millió forintonként sikerült kitermelni úgy, hogy közben évi 200 milliót fizetünk a 

banknak hitelként kamattal együtt. Senki nem gondolta akkor, hogy világválság le, sőt 

azt ígérték, hogy 2007-től euró lesz Magyarországon. Ha valóban meglépték volna, 

akkor több festmény lenne a falon. 

A festmények egyébként Kossuth Tivadar alkotásai.  

 
Minden évben megrendezésre kerül az 

Anna-bál. A szervezés mostanra 

rutinná vált már, vagy vannak 

komplikációk? 

Már itt is alakul egy törzsgárda, és ők már 

megfelelő ismeretanyag birtokában állnak 

neki a szervezésnek. Egyre jobb a 

kommunikáció az önkormányzat 

felelőseivel is. Azt nem szabad elfelejteni, 

hogy az Anna-bál Balatonfüred 

rendezvénye, mi csak a helyszínt biztosítjuk hozzá.  

Ezt az egészet mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a szervezéssel kapcsolatos 

városi kéréseknek, politikai-, művészeti világnak kell megfelelni műsorok minőségében, 

számában és egyéb protokollokban. Mi ehhez biztosítjuk a helyszínt, az alapot.  

Egyre könnyebb, egyre jobb. Példát azért hadd mondjak. 2005-ben ment a felújítás és 

két héttel a bál előtt se az étteremben, se a bálteremben nem voltak ablakok. Az Anna-
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bál hajnalán kerültek fel a függönyök. Reggel itt mindenki terítőket, függönyöket vasalt. 

Hajnalban tettük fel a külső árkádok alá a kovácsoltvas és fali lámpákat. 

Ehhez képest mondhatom, hogy ha azt mondanák, hogy februárban Anna-bál, 10 nap 

alatt készen lennénk vele. Tehát fel vagyunk készülve arra hogy a konyhánk 

kiszolgáljon egy 500 fős vendégsereget, és az ő kiszolgálásukhoz szükséges 

személyzetet is képesek vagyunk mozgatni. 

 
Mondhatjuk, hogy ez volt e legemlékezetesebb Anna-bál? 

A legemlékezetesebb reméljük az idei lesz, annál emlékezetesebb pedig csak a jövő 

évi. Lassan pedig közelítünk a 200-hoz. 

 
Biztos volt már olyan hogy improvizálni kellett. Van olyan ezek közül, ami 

rendkívül emlékezetes? 

Improvizálni mindig kell. Mindig vannak emlékezetes dolgok pro és kontra. Van, amikor 

a hangulat a tetőfokára hág. Valaki, országosan elismert hölgy az asztal tetején táncol 

és énekel. Gyönyörű hangulatot teremt. Van olyan, hogy valakinek valami nem tetszik, 

és hisztérikusan elrohan. Mert mondjuk a kislánya nem került be az első tízbe. Szóval 

azt mondom, mindig vannak váratlan események pro és kontra, de most már azt lehet 

mondani, hogy az önkormányzat részéről idedelegált hölgyek és urak professzionálisan 

teszik a dolgukat. És munkatársaink is nagyon figyelnek az exkluzív vendégseregre. 

Úgy gondolom, hogy ez Balatonfürednek egy nagyon rangos eseménye, és mi 

szolgáltatni kívánunk, nem rátelepedni az eseményre. És ez úgy többé-kevésbé 

működik is. 

 
Itt voltak Füreden a Visegrádi négyek és a 

horvát államfő. Milyen érzés volt egy ilyen 

rangos esemény szervezőjének, 

házigazdájának lenni? 

Nagy figyelem kísérte ezt a találkozót és komoly 

előkészületek előzték meg. Megtisztelő, hogy 

alkalmasnak találták Füredet és a hotelt egy 

ilyen esemény lebonyolítására. Azért azt el kell 

mondani, hogy egy ilyen rendezvény biztonsági szempontból eléggé macerás. 

Gyakorlatilag itt a takarítónőnek és a szakácsnak is a beléptető kapukon kell átmenni. A 

szakácsunknak azért, hogy átadja a konyhai eszközöket, mivel ők hoztak magukkal 

saját szakácsot. Biztonsági szempontból ez komoly együttműködést igénylő feladat, de 

teljesen harmonikus volt az együttműködés. 
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Tavaly forgattak itt Füreden egy sorozatot Egynyári kaland címmel. A Döbrösi 

Laura által alakított Fanni itt dolgozott a hotelben. A jeleneteket tényleg itt 

forgatták? 

Igen természetesen. Volt egy másik film is ahol Csákányi Eszter éppen kiugrik a 

bálterem ablakán. Ennek a filmnek Swing a címe. 

 
A forgatások okoztak bármiféle 

kellemetlenséget? 

Kellemetlenséget nem. Szervezést 

odafigyelést igen. Éjszakai wellness 

felvételeket készítettek, ezért figyelni kellett, 

hogy mikor nyitjuk-zárjuk a részlegeket, 

mikor kérnek kávét, szendvicset. Ez is 

lement abszolút problémamentesen. 

Elégedettek voltunk vele.  

Nekünk pedig hoz egy kis ingyen reklámot, ismertséget, hogy megjelenik a logó és az 

épület, úgyhogy ez is jól jött. 

Kohl Dóra, Szombati Réka 9.b 

 

  



 

 
20 

 

Új arcok a Lóczyban! - Interjú Kovácsné Fodor Veronika tanárnővel 

 

Ebben az interjúban Kovácsné Fodor Veronika tanárnőt szeretnénk röviden 

bemutatni, aki az idei tanévben kezdett el iskolánkban tanítani. A hely számára nem volt 

ismeretlen, mert lóczys diákként érettségizett. Angol-történelem szakos, és a 9. KNY 

osztályfőnöke. 

 

Mennyire volt más a Lóczy, amikor Ön volt diák itt? 

Az épület ugyanez volt, csak kevesebb diák járt ide, mert akkor kezdett harmadik 

párhuzamos osztály indulni. Addig csak két osztály volt egy évfolyamon. 

Mások voltak a tanárok. A „nagy öregek”, számomra ők voltak azok, akikre felnéztem. 

Talán több férfi tanár tanított, más volt a tanár-diák viszony, kevésbé volt közvetlen, 

mint most. 

 

Volt olyan diákcsíny, amire máig emlékszik? 

A 80-as években volt néhány fiú iskolatársam, akik lázadni próbáltak az iskola vagy a 

rendszer ellen, ezért kopaszra vágatták a hajukat, majd így jöttek iskolába és ebből 

hatalmas botrány lett. 

Szombati tanítási napokon pedig néha annyira fáradtak voltunk már, hogy mindenki 

mindenen nevetett, ezért előfordult olyan is, hogy mindenkit kiküldtek az óráról. 

Osztályfőnökünk egyszer egy kirándulásra nem tudott elkísérni bennünket, de mi 

elmehettünk azzal a feltétellel, ha egy 18 év feletti személy eljön velünk, mi pedig egy 

évfolyamtársunkat hívtuk. 

 

Hol dolgozott mielőtt visszatért iskolánkba tanárként? 

Dolgoztam a Kéttannyelvű Gimnáziumban Balatonalmádiban kétszer. A két időszak 

között Veszprémben, a Pannon Egyetem angol tanszékén. 

Közvetlenül a Lóczy előtt az oktatás irányításában hivatali munkát végeztem. 

 

Mivel tölti szívesen a szabadidejét? 

Nagyon szeretek olvasni. Nem telik el nap anélkül, hogy ha csak rövid időre is, de 

könyvet ne vennék a kezembe. Szeretek mozogni, sokat szoktam biciklizni és a 

kutyámmal sétálni. Szívesen pingpongozok és Nordic walkingozok. Szeretek klasszikus 

zenét hallgatni, illetve egy kórusban énekelek.  
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Hova utazna legszívesebben? 

Már sok helyen jártam a világban, de vannak még helyek, ahová szeretnék eljutni. Ilyen 

Ausztrália és Új-Zéland. Imádok utazni, akár a világ végére is elmennék. Ha azt 

mondaná valaki, hogy holnap indulhatok, már pakolnék is. Nagyon szeretem Skóciát, 

ott elég sok időt töltöttem már, és a szívemhez nőtt. Oda bármikor szívesen 

visszamennék.  

Ha egy évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, nagy valószínűséggel Toszkánát 

mondtam volna, de ez az álmom tavaly teljesült. 

Csima Georgina - Varga Luca 10.a 
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Sítábor 

Január 15-én, péntek este indultunk a körülbelül 1500 km–re lévő Puy-Saint Vincentre. 

A buszon töltött 16 óra borzasztó volt. Miután megérkeztünk, röpke egy óra 

fagyoskodás után végre megkaptuk 

az apartmanokat - már el is 

felejtettük az utazást, ugyanis az 

apartmanból gyönyörű kilátás nyílt a 

havas hegyekre. 

Másnap tíz órakor már a sípályákon 

voltunk. Hat napon keresztül reggel 

tíztől délután négyig síeltünk közte 

egy kis ebédszünettel. A pályák 

nagyszerűek voltak és egész héten 

sütött a nap. Véleményem szerint a legjobb pálya a Kréta (Crétes) és a Ledaráló 

(Draille) volt. 

A tanárok, akik eljöttek síelni 

sokkal lazábbak és 

felszabadultabbak voltak, mint 

az iskolában, ez a diákoknak 

még kellemesebbé tette az 

utazást. 

 Köszönöm Wacha tanár 

úrnak és a többi tanárnak, 

hogy már sokadszorra 

megrendezték a sítábort. 

A diákoknak csak ajánlani 

tudom ezt az iskolai 

programot, akik nem tudnak síelni azok is bátran jelentkezzenek, ugyanis itt három nap 

alatt biztonságosan meg tudnak tanulni síelni Wacha tanár úr segítségével.  

 

Király Piros 9. b 
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Ismét brit út szerveződik a Lóczy diákjainak!!! Olvasd el a részleteket 
és jelentkezz február 15.-ig! 

 
MAD PRICE FOR SCOTLAND! 

- SKÓCIA NEVEZETESSÉGEI, KOMPHAJÓVAL, AMSZTERDAMI VÁROSNÉZÉSSEL, ŐRÜLTEN JÓ 

ÁRON - 

0. NAP 2016.06.04. NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK! 
Az esti órákban indulunk Balatonfüredről. Az éjszakát az autóbuszon fogjuk tölteni, 

de útközben 3-4 óránként megállunk benzinkutak kulturált mosdóinál. 

1. NAP 2016.06.05. KÖLN SZÉPSÉGEI, KOMPÁTKELÉS 
Folyamatos utazás után a menetidő függvényében kb. másfél órás megállót tartunk 
Kölnben, ahol egy séta során megtekintjük a dómot, a városvédő manókat és a 4711 
kölni házat. Ezután Hollandia felé vesszük az irányt és Amszterdam kikötőjéből a kora 
esti órákban átkelünk komphajóval Newcastle felé. Ezt az éjszakát a HAJÓN töltjük 4 
fős kabinokban. 

2. NAP 2016.06.06. MÉRNÖKI CSODA ÉS TÖRTÉNELEM 
Reggel megérkezünk Newcastle-be és továbbindulunk Skócia felé. Először a Da Vinci-
kódból is ismert Rosslyn kápolnát (F) keressük fel. Majd ellátogatunk az egész világon 
egyedülálló Falkirk Wheel-hez (F), ahol a kishajót, amiben ülünk, 24 méter magasba 

emelve emelik át két különböző szintkülönbségű csatorna között. Majd William Wallace 
legendája nyomán Stirling, a Felföld kapuja felé vesszük az irányt, ahol megtekintjük a 
skót történelemben központi szerepet játszó vár épületét (a Falkirk Wheel hajótúrája 
helyett bemehetünk a várba(F) is) és a Wallace Monument-et, pazar panoráma mellett. 

A program végén elfoglaljuk skóciai szállásunkat. 

3. NAP 2016.06.07. KIRÁLYOK NYOMÁBAN 
Délelőtt a golf hazájába, St. Andrews városába kirándulunk, ahol megcsodáljuk a 
csodálatos kisváros tengerpartját, a kastély és az apátság romjait, illetve felkereshetjük 
azt a pubot is, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné először találkoztak. Innen a 
kísértetkastélyként ismert Glamis kastély (F) megtekintése vár ránk, ahol II. Erzsébet 

királynő édesanyja, a 101 éves korában elhunyt Anyakirálynő született. Majd a skót 
uralkodók hagyományos koronázási helyszíne, a Scone kastély (F) vár bennünket 

sövénylabirintusával és meseszép parkjával. Innen indulunk vissza a szállásra. 

4. NAP 2016.06.08. KIRÁNDULÁS A FELFÖLDRE 
Délelőtt a skót Felföldre indulunk. Ellátogatunk Atholl grófjának hófehér 
szellemkastélyához, a Blair Castle (F)-hoz. Érintjük a jakobita felkelés utolsó, 1746-os 
cullodeni csatájának helyszínét, majd továbbindulunk a Felföld fővárosa, Inverness 
felé. Megérkezünk a Loch Ness tóhoz, ahol talán a híres szörnnyel, Nessy-vel is 
találkozhatunk... A tavat Urquhart várából (F) tekintjük meg, mely valaha a Loch Ness 
legnagyobb erődítménye volt. Visszaúton a világ egyik legszebb helyén, a Glencoe 
völgyén keresztül megyünk vissza a szállásra (a program az évszakoknak megfelelően 

változhat). 

5. NAP 2016.06.09. EDINBURGH, A FEKETE VÁROS 
Délelőtt a skót fővárosba, Edinburgh-ba látogatunk, ahol gyalogos városnézésen 
veszünk részt: St. Giles katedrális, Walter Scott-emlékmű. Látogatást teszünk az 
Edinburgh Castle-ban (F), ahol megcsodáljuk többek között a skót koronázási 
ékszereket és a Stone of Scone-t. Ezután a Royal Mile-on sétálhatunk, majd a csoport 
három program közül választhat: A; Felkereshetjük a skót uralkodó hivatalos edinburgh-
i palotáját, a Palace of Holyroodhouse-t (F). B; ellátogathatunk a Whisky Heritage 
Museum-ba (F), ahol a whiskykészítés kulisszatitkait és a világ legnagyobb whisky-
gyűjteményét láthatjuk. C; felkeressük a leith-i kikötőben horgonyzó HMY Britannia (F) 
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hajót, amit II. Erzsébet királynő és családja évtizedekig használt utazásai során, majd 
visszaindulunk szállásunkra. 

6. NAP 2016.06.10. HARRY POTTER LÉPTEIN 
Reggel kiköltözünk szállásunkról és a napjainkban is lakott Alnwick Castle-hoz (F) 
kirándulunk, mely a Harry Potter-filmek iskolai és seprűlovaglós jeleneteinek forgatási 
színhelye volt. Felfedezhetjük a kastély sövénylabirintusát, csodálatos parkját is a 
hatalmas szökőkutakkal, ahogy a mérgező növények pavilonjába is bekukkanthatunk. 
Délután Newcastle-be, a kikötőhöz érkezünk és átkelünk Amszterdam felé. Az éjszakát 
a HAJÓ 4 FŐS KABINJAIBAN töltjük. 

7. NAP 2016.06.11. AMSZTERDAM, ÉSZAK VELENCÉJE 
Reggel megérkezünk Amsterdamba, ahol gyalogos városnézés vár ránk. Megtekintjük 
a királyi palotát és a dómot, a Hansaházakat, a hajózható csatornákat és az azokat 
összekötő több száz hidat. Délután sétahajózáson (F) veszünk részt a csatornákon, 
VAGY felkeressük a rémisztő Amsterdam Dungeon-t (F) VAGY a holland Madame 
Tussauds Panoptikum (F) vár bennünket. Majd szabadprogram következik. Innen 
indulunk hazafelé. Ezt az éjszakát a buszon töltjük. 

8. NAP 2016.06.12. HAZAÉRKEZÉS 
Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg Balatonfüredre. 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL 
az indulás időpontja 2016 június 4. 

115.900/fő 
18 évig: 2.700 Ft/fő, 18 évtől: 4.900 Ft/fő 

 
-85 GBP + kb. 25 EUR 

P + kb. 35 EUR 
** Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr komphajó Amsterdam-
Newcastle útvonalon 4 fős kabinokban ellátás nélkül, 4 éjszaka szállás mobile home-
okban 7 fős elhelyezéssel, önellátással, idegenvezető költségei. 
A komphajón étkezés (reggeli és vacsora) igényelhető kb. 30 Euro / út áron, melyet 

javaslunk igénybe venni. 
A programok sorrendje az egyes nevezetességek által felkínált foglalási 
időpontok miatt változhat. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Retúr kiállás Balatonfüredre: 1.500 Ft/fő, 20 fizető fő alatti létszám esetén: 30.000 
Ft/csoport 

Bejelentkezési határidő: 2016. február 15. 

15.000 Ft/fő előleggel (+igény esetén 
sztornóbiztosítás) 
 

JAVASOLT FIZETÉSI ÜTEMEZÉS: 
2016. február 15-ig 15.000 Ft + útlemondási (storno) biztosítás 1.625 Ft 
2016. március 10-ig 33.000 Ft 
2016.április 10-ig 33.000 Ft 
2016.május 10-ig 34.900 Ft + belépők GBP-ben és EUR-ban + utasbiztosítás 2.700 Ft 

ill. 4.900 Ft + retúr 
kiállási díj Balatonfüredre + igény esetén étkezés a komphajón 

Jelentkezni lehet: Csapó András tanár úrnál 
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Cikkeink írói:  

Csima Georgina 10.a 

Király Piros 9.b 

Kohl Dóra 9. b 

Mátyás Szofia (leendő lóczys) 

Sándor Bálint 12.c 

Szombati Réka 9. b 

Tóth Klaudia 10.a 

Varga Luca 10.a 

 

Szerkesztő: 

Vigh Dorina 9.b 

 

Koordinátor:  

Csapó András 

 


