
A tanulás öröme 
Iskolánkban projektnapot szerveztünk azzal a céllal, hogy tanulóinknak megmutassuk, hogy 

mennyire izgalmas dolog is lehet a tanulás, az új ismeretek szerzése. 

A délelőtt első részében az osztályok pár fős csapata osztályról osztályra járva bemutatta, 

hogyan nézne ki álmaik iskolája. Az osztályok színes lapbookokat készítettek az ötletek 

demonstrálására. Számba vették, hogyan nézne ki egy ideális iskola épülete és környezete, 

milyen lenne a tanórák felépítése, a tantárgyak rendszere, mikor lennének szünetek és milyen 

lenne - ha egyáltalán lenne - az értékelés. Hihetetlenül értékes és érdekes projektek születtek, a 

diákok magas színvonalon adták elő elképzeléseiket. Nem feledkeztek meg az ideális diákról 

sem, aki nemcsak szorgalmas, hanem mérhetetlenül kíváncsi is. 

 

 



 

A délelőtt második része a Kondor Béla Közösségi Házban folytatódott. Négy olyan ember volt 

a vendégünk, akik saját szorgalmuknak, kitartásuknak és csillapíthatatlan tudásvágyuknak 

köszönhetően rendkívüli sikereket értek, érnek el. 

Először Molnár Dánielt hallhattuk, aki az angol, német és kínai nyelv mellett még legalább hat 

nyelven ért, olvas. Dani elmesélte nekünk, honnan ered ez az érdeklődése, hogy mióta tanulja 

a nyelveket és milyen módszerrel. 

H. Nagy Péter tinédzserként még országos futballdöntőt nyert, biológia tagozatra járt, ám már 

akkor is szenvedélyesen olvasott. Az érettségi után így a magyar szak mellett döntött, ami mellé 

még felvette az összehasonlító irodalomtudományt és az esztétika szakot. Péternek mára 27 

önálló kötete, számos elismerése és kitüntetése van. Mesélt nekünk életútjáról és arról, mi a 

véleménye az olvasásról, mit gondol az irodalom határterületeiről és a popkultúráról. 

Balázs Julianna nem is olyan régen országos szenzációt keltett, amikor csapattársával az angol 

elit csapatot is legyőzve megnyerte az oxfordi vitaversenyt. Julcsi az általános iskolát a 

Vörösmartyban végezte, így nagy örömmel mesélt nekünk sikereiről, arról, hogy mi a 

vitaverseny, hogyan lehet rá készülni. Elmondta jövőre vonatkozó rövid- és hosszútávú terveit. 



 

 

Végül a Lunda zenekar állt fel a színpadra. Nagy örömünkre iskolánk két egykori diákja, 

Bognár Levente és Drozdik Sándor is erősíti az együttest. A Lunda zenekar egyre népszerűbb, 

számos fellépés, stúdiómunka és klipforgatás foglalja le a zenekart. Elmesélték, hogyan tudnak 

időről időre előrelépni, mitől sikeresek, és milyen kvalitásokra van szükség ahhoz, hogy valaki 

manapság ki tudjon tűnni a zene világában. Végül egy kis koncerttel adtak ízelítőt a zenekarból. 

 

Nagy élményekkel, feltöltődve fejeztük be a programot. 

 

 


