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Széchenyi István emlékezete
Az idei tanévben a tanítási napok és a tanórák védelmében összevontuk a korábban külön napokon
megrendezett tehetség- és Prohászka napokat. Az idei évben ünnepeljük Széchenyi István
születésének 225. évfordulóját. Mivel Budakeszi minden iskolája egy-egy projektnappal emlékezik a
Legnagyobb Magyarra, így vezérfonalunk a gróf korához, életművéhez igazodott.
A napot, hetet, közös imával kezdtük, Kristóf atya igehirdetésével. Ezt követően Kőrösiné dr. Merkl
Hilda tartott előadást Széchenyi és Prohászka lelkiségéről.

A magas színvonalú előadás után tanulóink, akik a Krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó majdani
helyszínein jártak, beszámoltak élményeikről és bemutatták az általuk készített filmet.

A nap második részében a Széchenyi életműhöz kapcsolódóan 13 előadás közül választhattak
diákjaink.
Tehetséges és vállalkozó szellemű tanulóink kettő-négy fős csapatokban jelentkeztek egy-egy téma
feldolgozására és előadására. Az alábbiakban röviden felvázoljuk a témákat és előadóikat.

1. „A Hitel” - Kotmayer Péter, Finkbeier Mario, Zolnay Dávid -10.a
A banki és hitelügyletek múltja és jelene. A pénzügyi világ érdekességei, törvényszerűségei.
Bankok és hitelintézetek Magyarországon. Széchenyi István Hitel c. könyvének érdekességei

2. „Lovakrúl” - Fekete András, Dudás Dóri, Kalmár Móni - 10.b
A ló élettani és biológiai jellemzői, eredete, fajtái. A lótenyésztés, lósport. Széchenyi István
szerepe a magyar lovas kultúrában.

3. „A selyemrül” - Szabó Hermina, Mike Naomi, Darvas Móni - 11.a
-

A selyem előállítása, selyemszövés keleten és nyugaton. A selyem felhasználási területei.
Széchenyi Gróf erőfeszítései a selyemhernyó tenyésztés kapcsán

4. A Duna - Juhos-Kiss Álmos, Csáki Flóra, Farkas Renáta - 11.b
Legnagyobb folyónk földrajza, biológiája; a Vaskapu, hajózás, árvizek.

5. Az Akadémia - Osztie Balázs, Dalotti Márk, Szabó Anna - 11.a
A szó eredete, az intézmény története, alapítása, működése egykor és ma. Reformkori
törekvések a magyar nyelv ügyében. Nyelvújítás.

6. A Lánchíd - Benedek Barabás, Basa András - 9.b
A hídépítés tudománya az ókortól napjainkig. A Duna hídjai. A világ nevezetes hídjai.

7. Sport - Kalmár Domonkos, Kovács Márton, Danó Kata - 11.a/b
Széchenyi mint a magyar sportélet úttörője. (evezés, tenisz) A sport hőskora, első versenyek,
egyesületek. Nevezetes sportolók az 1950-es évekig.

8. Vasút - Geiger Bence, Bernacchini Dániel - 11.a
A gőzgép története, modellezése. A 19.sz. nagy fizikai felfedezései a találmányok tükrében. A
vasút kezdetei és jövője.

9. Kastélyok és lakóik - Kovács Bori, Riedl Nóra, Nagy Lilla, Tatár Anna 9.b
A 18-19. század jelentős magyar kastélyai. A cselédektől a grófokig – kik lakták a kastélyt. A
Széchenyi család fontosabb kastélyai.

10. Sakk - Brückner Ádám, Bede Ábel - 11.a
A játék gyökerei, története. A hazai sakkozás gyökerei. Széchenyi mint nagy sakkozó. Kempelen
Farkas „gépe”. Nagy sakkozók, nagy játszmák.

11. Anglia Széchenyi korában - Cselényi Eszter, Révész Patrícia

- 11.b

Mit láthatott Széchenyi Angliában a 19.században. London, vidék, mindennapi élet, szokások,
parlament, gépek, gyárak, lovak, klubok.

12. A gőzhajó - Kisgyörgy Balázs, Várhidy Ágoston, Balczó Botond - 11.a
A gőzhajózás kezdetei, története. Vizi utak Európában. Első hajógyárak és modellek
Magyarországon.

13. Bálok forgatagában - Eperjesi Sarolta, Mészáros Luca, Martinez Mária
- 9.b
A bálok eredete, története. Hogy zajlott egy bál. Báli etikett. Híres bálok és történetek.

Az előadásokat egy vetélkedő követte. Minden témához kapcsolódóan az előadó diákok
készítettek egy 10 kérdéses totót. Diákjaink nagyjából egy órát töltöttek el teremről teremre
járva, és megtekintették az előadások kifüggesztett képeit és a digitális bemutatókat, majd
kitöltötték a totókat. Témavezető diákjaink nagy szorgalommal javították a több száz
feladatlapot. Több mint 6000 helyes válasz született, amelyeket osztályonként
összesítettünk. Végül az 5.a, a 11.b és az 5. b osztályok bizonyultak a legjobbaknak.

Az alábbiakban egy válogatást láthatnak az egyes totókból:
1., Mikor született Széchenyi István?
a., 1791.szept.2 b., 1791.szept. 24

c., 1791.szept.21

2., Hány darab hosszabb útja volt Széchenyinek Angliába?
a., 2 b., 3

c., 4

----------------------------------------------------------------------------4., Igaz-e hogy Clark Ádám a Lánchíd tervezője?
a., Igaz

b., Hamis

__________________________________________

1.Mikor találták fel a gőzgépet?
1 : 17.sz.
2 : 18.sz.
x: 15.sz.
2.Hogy hívták az első gőzhajót, ami Magyarországon készült?
1: Conrad
2 : Cassandra
x: Carolina
3.Hol közlekedett a Kisfaludy?
1.: a Velencei-tavon 2.: A Balatonon x: A Fertő-tavon
4.Hol látható ma a Balaton Csavargőzös?
1:A Közlekedési Múzeumban 2:Balatonblogláron x:Ebontották, sehol
5.Mivel hajózott végig Széchenyi Pesttől a torkolatig?
1: bárkával 2:katamaránnal x:vitorláshajóval
6.Mivel bízták meg Adam Clarket?
1:új stadion építésével 2:kotróhajó összeszerelésével x:irodai munkával
7.Mi volt az neve az Óbudai Hajógyárban épült hajónak?
1.Géza 2:Álmos x:Árpád
__________________________________________________
1.Mennyi idő alatt teljesítették a Bécs-Pozsony evezőtúrát?
a, 3 óra 52 perc
b, 2 óra 46 perc
c, 5 óra 32 perc
2.Mi a „csónakda”?
a, hajófajta
b, csónakház
c, hajókon használt segédeszköz
3. Hány fővel indult a magyar csapat az első újkori Olimpián?
a, 4
b, 12

c, 7
4. Mikor volt az első újkori Olimpia 10 éves évfordulója?
a, 1906
b, 1898
c, 1916
_______________________________________________________
1,Miből áll a kockázatelemzés?
a, adósminősítés és fedezetértékelés
folyamat lezárása

b, kölcsönkérelmi nyomtatvány elemzése

2,Mi a folyósítás utolsó lépése?
a, hitel folyósítása
b, hitel visszafizetése

c, hitelezési folyamat utánkövetése

3, Mikor adta ki Széchenyi a Hitelt?
a,1802
b, 1830

c, 1351

4, Ki hozta az ősiség törvényét?
a, Nagy Károly
b, Károly Róbert

c, Nagy Lajos

5, Mekkora összegről szóló hitelt akart Széchenyi felvenni?
a, 10000 Ft
b, 5000 Ft
c, 20000 Ft
__________________________________________________
1. Honnan származik a selyem?
a, Japán
b, Kína

c, Fülöp-szigetek

2. Mikortól származtatjuk a selymet?
a, Kr.e. 2640
b, Kr.e. 264

c, Kr.e. 4661

3. Mely uralkodóhoz/uralkodónőhöz kötjük a selyem feltalálását?
a, Zhang Qian
b, Xi Lingshi
c, Csin Si Huang-ti

4. Milyen színű a petéjéből éppen kibúvó selyemhernyó?
a, sötétzöld
b, sárgás
c, fehér
______________________________________________________

1. Hogy hívták az első kezdetleges sakkjátékot?
a, gó

b, göttingeni játék

c, csaturanga

2. Hányadik században jelent meg az első nyomtatott sakk-könyv?

c, hitelezési

a, XV.

b, XIX.

c, XIII.

3. Hány évente rendeznek sakkvilágbajnokságokat?
a, 1

b, 2

c, 4

4. Hogy hívják a hivatalos Nemzetközi Sakkszövetséget?
a, NASA

b, CONCAF

c, FIDE

A nap következő részében a májusi nyelvi tehetségtáborba induló 9-10-es diákok névsorát hirdettük
ki, majd két előadást hallhattunk a készülődő diákoktól.
A májusban megrendezésre kerülő tábor résztvevői ebben az évben a hungarikumokkal
ismerkedhetnek meg , az előkészítő időszakban a prezentációkészítés professzionális technikájáról
hallhattak előadást, és az érvelési és vitatechnikájukat fejlesztő képzésen vehettek részt. Most 2
hungarikumról hallhattunk: Bogos Julianna (9.a) a busójárásról, Vámos Viktória (10.b) pedig az
Unicumról tartott előadást, mintegy ízelítőül a 24 téma közül.
Ezt követően a művészetek terén tehetséges diákok bemutatkozására került sor.
Két hetedikes diák filmjét láthattuk, mely életük első olyan alkotása volt, melyet maguk rendeztek,
vettek fel, vágtak, amelyhez zenét választottak, azaz teljesen önálló munkát végeztek. Egy filmet
láttunk egy váratlan barátságról, majd egy animációs filmet egy kishalról.

A nap fénypontjaként a Helikoni Ünnepségekre készülő színjátszó csoportunk és a gimnázium
vegyeskara mutatta be műsorát.

A színjátszó csoport Madách Imre Az ember tragédiája c. művének rövidített változatát mutatta be
Jámbor Erzsébet tanárnő rendezésében. A 70 fős vegyeskar pedig 5 darabból álló műsort adott elő.
Ezekről a Helikon Ünnepségek kapcsán részletesen beszámolunk majd.

A nap végén elismerésben és jutalomban részesültek a nap kiemelkedő munkát végzett résztvevői.
Az előadók a Széchenyi Társaságtól Széchenyiről szóló könyveket kaptak ajándékba, a többieket
édességekkel jutalmaztuk. Köszönjük Rubovszky Péter tanár úr szervező munkáját!

