rácváros
a rácvárosi diákok lapja – 2020. december

Kiss-Szabó Ádám:
Mikulás hívogató
Piros ruha, fekete csuka
ez az idei Mikulás ruha.
Nagyszakállú Mikulás
Te is maszkban jársz?
Maszkodon fehér hópelyhek
arcodon csillogó zöld szemek.
Biztos Te vagy az igazi,
mozgásodat a maszk nem rejti.
A karantén Téged is utolért,
pocakod akár a hóemberé!
Rénszarvas szánon gyere el hozzánk,
de koronát ne hozzál!
Helyette cukrot és csokit,
esetleg egy városi kocsit.
De tudod csak kicsiben,
mert nem vagyok a sofőrje!
Az én kocsim a kajak,
de az csak a vízen halad.
Akár vízen, akár szánon,
gyere el hozzánk kis Barátom!

Jánosi Noémi:
Hópihe
Fenn az égen,
Lenn a földön,
Dallam cseng,
Benne csöppnyi öröm.
Fehér hóban,
Szánkó csusszan,
Nyomot hagy,
Utat tör a hóban.

Árki Adrienn:
Karácsonyi igaz-mese
Hol volt, hol nem, a Mecseken túl, Pécs városában,
a Pázmány Péter utca eldugott zugában,
volt egyszer egy iskola, s tudvalevő,
sok kis lurkó járt oda.
Odajártak nap nap után, délelőtt és ebéd után,
bizony sokan hajba kaptak, veszekedtek, marakodtak.
- Enyém a labda, enyém a pálya, én vagyok, kinek nincs is
hibája!
- Nem úgy van ám, kicsi komám, nekem erősebb az édesapám!
Ahogy mondom, mindenen, de mindenen
Veszekedtek, vitatkoztak rendesen.
Történt egyszer, V. N. lépett,
pályára ment és vetett véget
minden bajnak, búnak, bánatnak,
Figyelem!
Tovább olvasás csak Bátraknak!
Szeretnéd tudni, mi volt a mi VéEnnünk titka?
Persze, hogy szeretnéd, hiszen elég ritka.
A csoda, a varázs, a titok…
Olvasd tovább, ha birod…
na jó, nem csigázlak, elárulom
A titka a Jóság. Most már tudom.
Gondolkodtam sokat ezen,
csak úgy kedves, rendes,
nem csúfol és nem menőzik?!
Ebbe a gyerekbe mégis Ki rejtőzik?
És képzeljétek, az idő haladt, elmúlt a tél és kibújt a nap,
más világ jött az iskolára, megváltozott tanárja, diákja.
Derűs lett az egész utca, Pázmány Péter most is osztja
Fent a mennyben, az égi instán,
mit tett V. N. a földi listán.
Elhozta a csodát közénk, tovább adta, bizonygatta,
nem is nehéz a Jóság napja.
S azóta is hirdetik a pázmányos diákok:
Légy jófej mással, s meglátod,
Így megváltozik az egész világod!
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Gross Luca:
Karácsony az iskolában

Pomponi Iléna:
Karácsony

Egyszer volt egy karácsony
Vidám volt az aztán
Vagy tán király
Szellemes is talán
A lényeg, hogy volt egy karácsonyfánk
De nem akármilyen ám!
Nagyon díszes bizony ám!

Eljött a Karácsony,
Hulla a hó,
Lehet szánkózni,
Jaj de jó!
Díszítünk karácsonyfát,
Rakunk rá fényeket,
Csillagot, szaloncukrot
És sok színes gömböt.

Egyszer aztán két leány
Fennragadt a karácsonyfán!
Lejönni nem tudott!

Az asztalon sorakoznak
A finomságok,
A fa alatt roskadoznak a
Szebbnél szebb ajándékok.

Végül is ma este sétáltam nevetve
Mit látok?
Talán a szemem káprázott?
A két leányt látom
Talán a valóságot
Legalábbis ezt kívánom!

Nincs iskola,
Nem kell tanulni,
Ráérek ilyenkor
Jó sokat aludni.
Éneklünk,
Eszünk, iszunk,
Nevetünk, örülünk,
Hogy együtt lehetünk.

Az alábbi két vers Doboviczki Lotti Hédi költeménye.
Hédi iskolánk tanulója volt, de ebben az évben már másik iskolába jár, ám tartja velünk a kapcsolatot.
Most éppen ezzel két kis verssel:
Macskarácsony

Lili cica

Nagy ünnep ez ám,
ajándékot bont a macskám.
A körme hegyes,
ollónak használva, ötletes.

Lili cica alszik,
Lili cica nem haragszik.
Miért haragudna rád,
ha ő a te macskád.

A hétvégén gyertyát gyújtanak.
Hurrá!, itt a negyedik vasárnap.
Nagyon jó a karácsony,
ha megtartom, nem bánom.

Cirmos macska,
cuki cica,
Szeret téged,
ezért véded.

Kutyákat nem engedünk be a házba,
mert befordulnak minden utcácskába.
Van róluk kép,
Heten vannak épp.

Bajusza fehér,
néha feketére cserél.
Épp most szundikál,
nézd, hogy rúgkapál!
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Versre vers
- válasz Tóth-Bán Júlia – Ország Csenge: Nélkületek gimiben című versére –
(Az elmúlt hónapban, a Srácváros novemberi számában megjelent a főszerkesztők fenti címmel írt verse,
amelyre egy korábbi diáktárs, a jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium 11. évfolyamára járó Jánosi Noémi
felelt szintén egy verssel. Hogy érthető legyen a versváltás, újra közöljük az eredeti művet, mellette a
választ, így jobban érthető házi költőink disputája.)

Tóth-Bán Júlia – Ország Csenge:
Nélkületek gimiben

Jánosi Noémi:
Másokkal gimiben

Milyen lesz gimiben az osztály nélkül?
Milyen lesz a sok aktivista nélkül?

Itt vagyok gimiben az osztály nélkül,
Ahogy egy megszokott osztály szépül.

Milyen lesz, ha mindannyian figyelünk?
Mi lesz akkor mivelünk?

Néha alszunk, néha pedig figyelünk,
Hát itt is így van velünk.

Milyen lesz a kitöltetlen csend?
Milyen lesz a folytonos rend?

Itt nem tudjuk, milyen az a csend,
van is meg nincs is itt rend.

Sokat gondolkodtam ezen,
Milyen lesz az új helyen?

Rég gondolkodtam ezen,
Milyen jó az új helyen.

Ők is szeretnek majd hülyéskedni?
A közösség meg tud engem emészteni?

Mindenhol szoktak nagyot nevetni,
Valójában ők is szeretnek szeretni.

Szeretnek majd olvasni?
nem fognak majd otthagyni?

Jövőt nem tudok látni,
De fognak melletted állni.

Vajon kedves lesz az új ofő?
Vajon ugyanolyan megnyerő?

Óh, a legfontosabb az ofő,
Ő tökéletesen megnyerő.

Vajon olyan lesz, mint Adri néni?
Vajon nem kell-e majd tőle félni?

Őt máshoz nem lehet hasonlítani,
Nem mindennapi, ezt meg kell hagyni.

Szerettem az osztályt,
Remélem, elfelejtjük azt a sok viszályt!

Imádom az osztályt,
Ti is söpörjétek el az összes viszályt!

Bár fura ez a társaság,
Elengedni mégis muszáj.

Bár nem mondhatok biztosat,
Remélem adtam bizalmat!
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Decemberi számunkban a Srácváros galériájában két diákunk rajzait is bemutatjuk.
Horváth Lina, 4.b osztályos diákunk képei láthatók a következő két oldalon.
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Sparas Andor rajzai:
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15 éves a Zénó-díj!
Kedves Gyerekek!
Régóta álltam már az udvaron magányosan,
amikor hívó szavamra körém gyűltetek, és nevet adtatok nekem.
Azóta többen is odajöttek hozzám – meg-megsimogatva a fejem.
Bevallom, nagyon jól esett. Tudom, az olvasmányaitokból, a tévéből,
a mesékből egészen más rókát ismerhettek: ravasz, önző, tyúkvadász.
Ez is én vagyok, nem tagadhatom. Vannak azonban más tulajdonságaim is: ügyes vagyok és gyors.
Nagyon szeretem a családomat, különösen a kölykeimet, akiket szeretettel neveltünk a párommal.
Ezért is bánt, hogy sok verekedő, csúfolódó gyereket látok.
Van időm, így sokat gondolkozom ezekről a dolgokról.
15 évvel ezelőtt komoly elhatározásra jutottam:
Díjat alapítottam, amit minden évben – a téli szünet előtti utolsó tanítási napon –
az alsó tagozatos osztályok mindegyikéből az a fiú vagy lány kap meg, aki a társai szerint a leginkább
segítőkész, megértő, jószívű.
Kérek mindenkit, hogy gondolja át a fenti szavak értelmét és csak arra az osztálytársára szavazzon,
aki hajlandó segíteni társain, aki mindig meghallgatja a barátait,
akinek mindig van ideje mindenkire,
aki nem gúnyol ki senkit, aki többet ad, mint amennyit kap.
Egyszóval arra, akire mindig lehet számítani.
Egy pillanatra felejtsétek el, hogy egyébként kivel barátkoztok legszívesebben!
A véleményeteket ne beszéljétek meg egymással!
Szavazni az erre az alkalomra készített cédulákkal lehet, minden évben a névnapomon.
Zénó, a kőróka

Az idei Zénó-díjasok:
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Az elmúlt 15 év Zénó-díjasai:

Zénó-díj 2005. december 21.

Zénó díj - 2014. december 19.

1.a: Merényi Dóra, 1.b: Bagó Alexandra,
2.a: Szemere Fanni, 2.b: Klepah Máté,
3.a: Szabó Barbara, 3.b: Undi Kata,
4.a: Barbalics Dóra, 4.b: Varga Dávid.

1.a: Dömös Hédi, - 1.b: Doboviczki Zorka,
2.a: Andricz Ervin, - 2.b: Schillinger Marcell,
2.c: Bognár Levente Balázs,
3.a: Tóth Csenge, - 3.b: Kovács Dorka,
4.a: Hegedűs Mercédesz, 4.b: Gyöngyösi Léna.

Zénó-díj - 2006. december 21.

Zénó díj - 2015. december 18.

1.a: Ottó Olimpia, 1.b: Bakó Milán,
2.a: Meiszterics Luca, 2.b: Kazi Klaudia,
3.a: Máté Kinga, 3.b: Mremi Liza,
4.a: Szabó Barbara, 4.b: Nyári Zsófia.

1.a: Rotter Zalán; 1.b: Szűcs Balázs;
1.c: Piheni Barnabás;
2.a: Borsó Enikő; 2.b: Ország Csenge;
3.a: Barna Ákos; 3.b: Schillinger Marcell;
3.c: Harmat Zóra;
4.a: Papp Szonja; 4.b: Buzási Bettina.

Zénó-díj - 2007. december 21.
1.a: Frick Nóra, 1.b: Szemere Panna,
2.a: Molnár Réka, 2.b: Bakó Milán,
3.a: Sónyák Soma, 3.b: Rudán Renáta,
4.o.: Mremi Liza.

Zénó díj - 2016. december 21.
1.a: Károly Krisztián, 1.b: Almási Hanna Izabella,
2.a: Nyul Márton, 2.b: Gastiaburu-Frank Abigél,
2.c: Gebei Zoltán,
3.a: Marjai Péter, 3.b: Gurzóy Mátyás,
4.a: Böröcz Anna, 4.b: Schillinger Marcell,
4.c: Harmat Zóra.

Zénó-díj - 2008. december 19.
1.a: Szabó Klaudia, 1.b: Sónyák Darinka,
2.a: Horváth Barnabás, 2.b: Niedling Orsolya,
3.a: Kemenes Fanni, 3.b: Németh Szofi,
4.a: Glück Dominika, 4.b: Sári Márió

Zénó díj - 2017. december 22.

Zénó-díj - 2009. december 18.

1.a : Deák Janka, 1,b : Márton Eszter,
1.c : Ildzsa Flavián,
2.a : Károly Krisztián, 2.b : Katona-Győr Léna,
3.a : Pothorszki Bianka, 3.b : Pothorszki Bence,
3.c : Katona-Győr Áron,
4.a : Magyar Dóra, 4.b : Harmat Zalán.

1.a: Dubac Júlia, 1.b: Frick Péter,
2.a: Gelencsér Kata, 2.b: Kollár Tamás,
3.a: Bódi Loretta, 3.b: Undi Tamás,
4.a: Kemenes Fanni, 4.b: Illés Viktória.
Zénó-díj - 2010. december 17.

Zénó-díj 2018. december 21.

1.a: Niedling Zsófia, 1.b: Milbacher Kata,
2.a: Mókus Adél, 2.b: Pántya Johanna,
3.a: Szabó Klaudia, 3.b: Bogdán József,
4.a: Benkő Bálint, 4.b: Undi Tamás.

1.a: Pomponi Iléna, 1.b: Dajkó Vilmos,
2.a: Jakab Enikő, 2.b: Szász Balázs, 2.c: Kovács Szilárd,
3.a: Pöllner Zalán, 3.b: Nagy Dalma,
4.a: Faludi Péter, 4.b: Gastiaburu-Frank Abigél,
4.c: Gebei Zoltán.

Zénó díj - 2011. december 21.
1.a: Horgas Dalma, 1.b: Gyöngyösi Léna,
2.a: Niedling Zsófia, 2.b: Varga Rebeka,
3.a: Szász Anita, 3.b: Takács Borbála,
4.a: Bojtor Diána, 4.b: Tantos Szilvia.

Zénó díj 2019. december 20.
1.a : Vollár Bence, 1.b : Görföl Ráhel,
2.a : Kovács Nimród, 2.b : Jakab Marót,
3.a : Sándor Levente, 3.b : Szász Balázs,
3.c : Joó Luca,
4.a : Pöllner Zalán, 4.b : Gerencsér Emma.

Zénó díj - 2012. december 21.
1.a: Doboviczki Zénó , 1.b: Marjai Judit,
2.a: Pallag Luca 2.b: Gyöngyösi Léna,
3.a: Niedling Zsófi, 3.b: Jánosi Noémi,
4.a: Fekete Fruzsina, 4.b: Takács Borbála.

Zénó-díj 2020. december 18.
1.a: Boda Lili Roberta, 1.b: Horváth Anna,
2.a: Bódis Korina, 2.b: Szőke Jázmin,
3.a: Demeter Bence, 3.b: Kozma Kamilla,
4.a: Magyar Zselyke, 4.b: Szász Balázs,
4.c: Ambrus Gréta.

Zénó díj - 2013. december 20.
1.a: Barna Ákos, 1.b: Schillinger Marcell,
1.c: Borsó Zsolt,
2.a: Papp Szonja, 2.b: Hős Dávid,
3.a: Takács Terka, 3.b: Gyöngyösi Léna,
4.a: Sallai Zsombor, 4.b: Szántó Lili Anna.
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Zénó titkai
Ma már senki nem emlékszik arra, hogy Zénó, a kőróka, hogy került iskolánk udvarára. Sokan kutatták már
kedvencünk történetét. Az irodalom szakkörösök így képzelik:
Volt egyszer egy rókaanyuka, akinek volt egy rókakölyke. Egyszer jött egy gonosz boszorkány, aki kővé változtatta

Zénót és elhozta ide az iskolába. Amikor ideértek, egy jó varázsló várta a gonosz boszorkát, aki pedig őt varázsolta el. Így került
az a nagy kő a kőróka mellé.

Amikor elkezdődött az oktatás, akkor egy nyolcadikos megbotlott és ráesett Zénó orrára, ami letört. Nem akarta,

hogy megtudják, ezért a letört kődarabot elrejtette.

Zénó azóta védi az iskolát a gonosz boszorkány varázslatától, de mivel ez nagyon régen volt, ma már senki nem tudja

megmondani, hogy hogyan került ide és hogy mi történt az orrával. És már száz éve itt van az iskola udvarában és nagyon sok
gyerek megy oda hozzá beszélgetni, de a gonosz boszorkány átka még mindig tart…

Volt egyszer egy róka, aki eltévedt az erdőben és találkozott egy farkassal. A farkas megszólította:
- Hová mész te róka komám?
- Világgá, de eltévedtem.
- Eltévedtél?
- Igen.
- És világgá mész?
- Igen.
- Tényleg?
- Nem fejezzük már be a kérdezősködést?
- De szóval hová mész?
- Új otthont keresni.
- Hát adhatok egy tanácsot, építs faházat.
Jó, hát épített is, de este összedőlt és reggelre észrevette a róka, hogy az orrából letört egy darab.
Ettől aztán nagyon megijedt, de aztán megnyugodott, mert nem fájt neki. Ezért aztán továbbállt, Beért
egy városba, ott aztán fölszállt egy mozgó izére, ami elvitte őt egy telepre, csakhogy az a cementgyár volt,
A cementgyár megátkozta és kővé változtatta, és az volt az átok, hogy csak esténként változzon vissza.
Megint fölszállt a mozgó izére, és az elvitte őt egy iskola környékére. A róka azt gondolta, hogy a
gyerekek nagyon kedvesek, mert mindig megsimogatták.
Éjszakánként rablók jártak a környéken, ő pedig megvédte az iskolát, ezért nagyon hálásak voltak a
gyerekek – itt a vége fuss el véle.
Volt egyszer egy róka, úgy hívták, hogy Zénó. Egyszer az erdőben járt és ment és ment és este lett.
Egyszer csak nekiment egy oszlopnak. Nagyon beütötte az orrát, észrevette, hogy letört. Annyira
elszomorodott, hogy bánatában elaludt. Amikor felébredt, megreggelizett és ment tovább. Ment, ment és
egyszerre egy nagy ház előtt találta magát. Aztán hirtelen nagy vihar lett. A nagy viharból egy boszorkány
lett, aki kővé változtatta Zénót. Mert egyszer elcsente a varázspálcáját és beledobta a tóba. Azóta van itt
Zénó és nagyon kedveli a diákokat.

Egyszer régen, nagyon régen a pázmánysuli udvarán megjelent egy róka. Minden gyerek megijedt, de a
róka kicsit se félt. Inkább egyre közelebb ment hozzájuk, aztán a gyerekek is egyre bátrabbak lettek. És aztán
elkezdtek játszani vele majd elnevezték Zénónak.
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Zénó valóságos története
Az iskolatörténeti kutatások során derült ki, hogy 1871-ben Rácvároson, egy Végh György nevezetű
tanító a saját lakásán oktatta tanítványait, ezért szorgalmazták az iskola és a tanítói lakás építését. Kerényi
János (egykori tanító-iskolaigazgató) kutatásai alapján 1787-ben épült az első iskola a templom mellett (a
mai Rácvárosi u. 26. szám). Ezt azonban hiteles adatokkal nem támasztotta alá, így nem lehetetünk bizonyosak a dátumban.
Ez az épület nagyon sokáig volt szeretett iskolája a környék kis- és nagydiákjainak. Ám az idő és a
növekvő tanulólétszám miatt fel kellett újítani. 1933 tavaszán állami segélyből és a helyi iparosok segítségével felépült az új iskola (a régi helyén).
Teltek-múltak az évek, egyre több diákja lett az iskolának, mígnem ezt is kinőtték. Új iskola építését
határozták el. A terveket 1957-ben Szerdahelyi Károly és Tillai Ernő, a Pécsi Tervező Vállalat mérnökei készítették el. A kivitelezési munkát a Baranya Megyei Építőipari Vállalat dolgozói végezték. Az iskola építése
1958-1959-ig tartott.
Az iskola létrehozói az iskola udvarának díszítésére is gondoltak. 1958-ban a Pécsi Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága levélben rendelt meg egy szobrot a Képzőművészeti Alaptól:
„Pécs-mecsekaljai 8. osztályos általános iskola udvarába kerülő kb. 100 cm magas kőfigura
/állatfigura/. Különleges szempont: Sinkó András kijelölését kérik.”
Sinkó András szobrászművész 1910-ben született Erdélyben, Gyerőmonostoron, és 1976-ban halt
meg Budapesten. 1936-ban Pécsett telepedett le, ahol a Zsolnay gyár művésze lett. Huszonhat évet dolgozott a gyárban. Ez alatt az idő alatt számos alkotást készített. Egyik legismertebb pécsi szobra az 1960-ban
készült Őzek, amely egy pirogránit, matt mázas szobor, az Állatkertben állították fel.
Ám a budapesti képzőművészeti lektorátus másként döntött. Az Egerben élő és alkotó fiatal szobrászművészt, Szabó Lászlót bízta meg a munkával, aki örömmel vállalta a felkérést. A szerződésben meghatározták a teljesítés ütemét (a tervek elkészítése, a szobor gipszbe faragása, a kész mű átvétele), a tiszteletdíjat (15.000,- Ft + posztamens tervezése 1.500,- Ft), a zsűri díját (600,- Ft), az anyag és egyéb költségeket
valamint egyéb kikötéseket.
A szobor vázlatát a zsűri (Kalló Viktor, Segesdi György, Kiss István, Antal Károly) elfogadta és megbízást adott a Képzőművészeti Alap Kivitelező- és Iparvállalatának a szobor elkészítésére. Eredetileg Szabó
László faragta volna a szobor 60%-át, de időközben lemondott erről a lehetőségről, így a teljes szobor a fenti
vállalat kivitelezésében készült el. A művészi és műszaki átadáson a művész átvette a szobrot. Ezek után már
csak a posztamens elkészítése maradt hátra.
A szobor szállítása körül kisebb bonyodalmat okozott, hogy a Képzőművészeti Alap szerződése alapján véletlenül a Meszesi Iskolába szállítatta volna a szobrot. Ezt korrigálták, de a szobor csak nem érkezett
meg. Levélváltás után derült ki, hogy a kőróka több hónapja megérkezett Pécsre, de nem az iskolához. Végül
1960. szeptember 15-én kelt feljegyzés arról tanúskodik, hogy felkérték Tarján Tibor igazgató urat – szállíttassa el a szobrot az iskolába. Abban az évben több irat nem készült a szoborral kapcsolatban, ezért bátran
gondolhatjuk, hogy kőrókánk ekkor került iskolánk udvarába.

A szobor történetének kutatása során:
- Szőnyeg-Szegvári Eszter a Magyar Nemzeti Galéria, Adattár Lektorátusi Irattár dolgozója küldött
szkennelt dokumentumokat. Hivatkozás: SZM-MNG, ADATTÁR, 25000/SZ/3/I.
- valamint a Baranya Megyei Levéltárban őrzött iratokból kapunk másolatot.
Hivatkozás: MNLBaML Pécs Város II. ker. Tanácsának iratai VB Tervosztály iratai XXIII. 155.
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Szabó László, a szobrászművész
Egerben született 1927. június 10-én. Édesapját 2 éves korában elveszítette. Valószínűleg tetőfedő
ács lehetett. Az egri zsinagóga befedését ő oldotta meg. Édesanyja az egri dohánygyárban dolgozott, ám
megromlott egészsége miatt abba kellett hagynia a munkát. Támasz nélkül nevelte két kisgyermekét, de
fontos volt számára, hogy fia útját a szobrászathoz egyengesse.
Elvitte munkáit az Egerben élő Orbán József szobrászhoz, aki felismerte tehetségét és javasolta, hogy
dolgozzon együtt az Egerben működő szabadiskolás művészekkel. Egyik kiállításukon megjelentek a Képzőművészeti Főiskola tanárai és javasolták a jelentkezését. A felvételi sikerült, 1950-1956 között végezte tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán. Mesterei: Mikus Sándor, Beck András és Pátzay Pál
voltak.
1958-ban visszament Egerbe, de nem voltak megfelelőek a körülmények a megélhetésre és az alkotásra, ezért 1959-ben Szolnokra költözött. Az ottani művésztelepen kapott lakást és munkát. Két gyermeke
született. Fia, László ugyancsak szobrászművész, aki a névazonosság miatt felvette édesanyja lánykori nevét
is, így Hangay Szabó László néven készíti munkáit.
Szabó László élete végéig Szolnokon élt és alkotott. 2002. október 5-én halt meg.
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