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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó,
aki kezedbe veszed
a Krúdy Gyula Gimnázium új évkönyvét!

Újra eltelt egy év, és nekünk újra számve-
tést kell készítenünk, mit is tettünk azért, hogy
iskolánk hírnevét tovább öregbítsük?!

Nem volt könnyű év, hiszen az állandó vál-
tozások nagy próbatétel elé állítottak minket.
A megújuló oktatáspolitika szinte napi szinten
éreztette a hatását az iskola életében. Igyekez-
tünk azonban, hogy ez intézményen belül ne
legyen érezhető, hogy diákjaink az állandósá-
got lássák az egymás után következő napok-
ban. Szerettük volna, ha ezt az évet is a nyu-
godt oktatás, az alkotó műhelymunka és a sza-
badidő gondtalan eltöltése jellemzi. Úgy gon-
dolom, hogy sikeresen valósítottuk meg ezt az
elképzelésünket, kívül tudtuk rekeszteni a
gondokat, és folytattuk azt, amit iskolánk
1969 óta képvisel.

Élményekben, izgalmakban, sikerekben gazdag évet zártunk. Az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen VargaYvett 11. d osztályos tanulónk történelemből országos ötödik he-
lyen végzett. Márki Anett Neszta 10. d osztályos diákunk az Arany János Irodalmi Versenyen
arany diplomát szerzett, és ő kapta a legjobb írásbeli dolgozatért járó díjat is. Ez a két eredmény
azért is fontos,mert a Krúdy köztudottan reáliskola, így a humán tárgyakból elért eredmények
igen különlegesnek számítanak.

Persze a „másik oldal” is ott volt az élmezőnyben. Balogh Gergő Mihály 12. d osztályos ta-
nuló az OKTVn biológia tantárgyból volt döntős, Szemán Krisztián 9. a osztályos diákunk pe-
dig két országos eredményt is „hozott”: a Gordiusz Matematika Versenyen országos első, a
Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyen országos második helyezést ért el. Minden ver-
senyzőnknek, minden nyertesnek szívből gratulálunk!

Szépen teljesítettek végzőseink az érettségi vizsgákon. A végzősök 97 %-a tett emelt szin-
ten érettségi vizsgát igen jó eredménnyel, a 12. évfolyam végleges érettségi átlaga 4,7 lett. Gra-
tulálunk, kívánunk nekik további sikereket az életben.

Továbbvittük hagyományainkat, a teljesség igénye nélkül: volt verébavató a kicsik üdvöz-
léseképpen, alapítványi bál, hogy jó hangulatban kezdődjön az új év, és egy új kezdeményezés,
a Krúdyfeszt, ahol együtt sportolt, főzött, beszélgetett szülő, tanár és diák.

Elbúcsúztattuk Barabásné dr. Deme Zsuzsa tanárnőt, aki egy hosszú, sikerekben gazdag ta-
nári pálya után kezdte meg jól megérdemelt nyugdíjas éveit. És együtt örültünk Polyákné Tóth
Nóra tanárnő kisfiának, Boldizsárnak. Jó egészséget, szép hosszú életet kívánunk nekik!

Kívánom, hogy a következő évünk is legalább ilyen legyen, ehhez kívánok az iskola min-
den dolgozójának és diákjának sok sikert és jó egészséget!

Chriszt Gyula
igazgató
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1969-re készült el az iskola első épülete, amelynek a környékén akkor még zöldséges és
gyümölcsös kertek voltak. A gimnázium a nevét a város polgáraitól kapta: mivel az épület a
Krúdy közben állt, egyszerűen csak „Krúdy”-nak nevezték. Így Krúdy Gyula, az ismert író, a
város szülötte, lett az iskola névadója.Az ünnepélyes avatón díszvendégként az író lánya, Krú-
dy Zsuzsa is jelen volt.

Akezdetben meglévő szakközépiskolai osztályokat 1974-ben egy másik iskola vette át, így
iskolánk tisztán gimnáziumi profilú osztályokkal működött. A matematika és biológia tagoza-
tos képzés mellett általános tantervű osztályok is indultak.

Az 1978-ban bevezetett fakultáció miatt a tagozatos képzést nem folytathattuk, 1987-ben
azonban újra indulhatott egy speciális matematika tantervű osztály.

Atantestület folyamatosan dolgozott a pedagógiai és szakmai fejlesztéseken, így 1991-ben
megkezdődhetett egy hatosztályos gimnáziumi képzés programjának kidolgozása. A kísérlet
dokumentumait a Művelődési és Közoktatási Minisztérium minden változtatás nélkül elfo-
gadta. Ez a tagozat 1992/93-ban indult.

Az 1995/96-os tanév végén – a tantestület, a tanulók és a szülők példás összmunkájának
köszönhetően – két hét alatt átköltöztünk új iskolaépületünkbe (Epreskert út 64).

Az épületcserére a városi Önkormányzat döntése alapján került sor, mivel a régi, számunk-
ra szűkké vált iskolaépület felújítását pénzügyi okok miatt nem engedélyezték, bár a bővítési
tervek már készen voltak.Az új épület megfelelő nagyságú, de igen leromlott állapotú volt.Az
épület felújításának tervei igen gyorsan elkészültek.

Az 1997/98-as tanévet végigkísérő építkezés munkálatai azonban csak az oktatási szárnyat
érintették. Így az 1998/99-es tanévet egy nagyon felemás épületegyüttesben kezdhettük el, de
bíztunk a közeli folytatásban.

Örömteli előrelépésünkhöz soroljuk azt is, hogy 1998. szeptemberétől – régi hagyomány
újraélesztésével – emelt szintű biológiaoktatás indult.

2002 tavaszán elkezdődött az épületfelújítás II. üteme, mely szeptemberre, az iskolakez-
désre készült el. 2003 tavaszán újra gyarapodott az iskola: elkészült a belső udvar, amely a
díszburkolattal és a parkkal a tanulók kedvenc pihenőhelye lett a tanév végi hetekben.

A 2011/2012-es tanévet évfolyamonként egy hatosztályos, egy emelt szintű matematika
tagozatos, egy emelt szintű biológia tagozatos és egy általános tantervű osztállyal indítjuk. Az
összesen 18 osztályban 620 tanuló kezdi meg az új tanévet.

Az iskola története

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
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The first building of our school was completed by 1969 which was surrounded by vegetable
gardens and orchards. The citizens gave the name of our school: as the building was situated in
Krúdy alley the inhabitants called it simply „Krúdy”. This way our school became Krúdy
Gyula Secondary Grammar School. Krúdy was a well-known writer who was born in this
town. One of our guests at the ceremonial naming of our school was Zsuzsa Krúdy, the writer's
daughter.

The vocational classes were taken over by another school, so our school operated as a
secondary grammar school. Besides the classes that specialised either in mathematics or in
biology we have classes on the basis of the general curriculum.

In 1978 specialised classes could not be continued because a new system of optional
subjects was introduced instead. However, we managed to revive classes specialising in
mathematics in 1987.

Our teachers worked on improvement in pedagogy and in their subjects, as well. So 1991
we launched the plan of the six-year-system at secondary school. The Ministry of Culture
accepted the documents of the programme without any change. The six-year-system was
introduced in the 1992/93 school year.

At the end of 1995/96 school year thanks to our staff’s work, our pupils and their parents’
outstanding help we moved into our new building within two weeks. (64 Epreskert street)

We had to change buildings because of the city council’s decision. They did not allow us to
extend our building, though the plans for it were ready. The „new” building was big enough but
it was in a bad state of repair. But the reconstruction plans for the building were worked out
very soon.

By the first of September 1998 the reconstruction work of the educational wing had been
completed.

We consider our classes specialised in biology to be a joyful progress, which was started
again in 1998. It was a revival of an earlier tradition.

In the spring of 2002 the second phase of the renovation began which was completed by
September, the beginning of the term.

In the spring of 2003 the school grew in beauty again: the inner yard was completed, which
with its ornamental pavement and park became the students' favourite resting-place during the
last weeks of term.

We will start the 2011/2012 school year with a class worked on six-year-system, with a
class specialised in mathematics, a class specialised in biology and a class on the basis of the
general curriculum. Some 620 students can start their new school year in eighteen classes.

The history of our school

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
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Das Schulgebäude, das damals noch von Obst- und Gemüsegärten umgeben war, wurde
1969 fertiggestellt. Das Gymnasium erhielt seinen Namen von den Bürgern der Stadt. Da das
Gebäude in der Krúdy-Gasse stand, wurde es kurzerhand „Krúdy” genannt. Gyula Krúdy, der
bekannte Schriftsteller, der Sohn der Stadt wurde so nach dem Volksmund der Namensgeber
der Schule. Der feierlichen Namensverleihung wohnte auch die Tochter des Schriftstellers,
Zsuzsa Krúdy als Ehrengast bei.

Die anfänglichen Fachmittelschulklassen wurden von einer anderen Schule übernommen,
so funktionierte unsere Schule mit reinen gymnasialen Zügen weiter. Neben den Klassen mit
erweitertem Mathematik- und Biologieunterricht wurden auch Klassenzüge mit allgemeinem
Lehrplan eingeführt.

Wegen der Einführung der Fakultation im Jahre 1978 wurden die Spezialklassen nicht
weitergeführt. 1987 ist aber wieder eine Klasse mit speziellem Lehrplan in Mathematik einge-
führt worden.

Das Lehrerkollegium arbeitete ständig an der Weiterentwicklung der pädagogischen und
fachspezifischen Projekten. So konnte 1991 ein sechsjähriger gymnasialer Zug eingeführt
werden. Die Dokumentation des Projektes wurde von dem Ministerium für Bildung und
Unterricht ohne Änderung angenommen. Dieser Klassenzug im Schuljahr 1992/93 Startete.

Am Ende des Schuljahres 1995/96 zogen wir – dank der vorbildlichen Zusammenarbeit
des Lehrerkollegiums, der Schüler und der Elternschaft – in unser neues Schulgebäude (Epres-
kert Str. 64.) in zwei Wochen um.

Zum Tausch der Gebäude kam es auf Grund einer Entscheidung der städtischen Selbst-
verwaltung, da die Erweiterung des alten, klein gewordenen Schulgebäudes aus finanziellen
Gründen nicht genehmigt wurde, obwohl die Erweiterungspläne bereits fertig waren. Das
neubezogene Schulgebäude war groß genug, war aber in einem heruntergekommenen
Zustand. Die Rekonstruktionsentwürfe wurden schnell fertiggestellt und im September 1998
war schon die erste Phase der Rekonstruktionsarbeiten – die des Unterrichtsflügels –
abgeschlossen.

Ein weiterer erfreulicher Fortschritt ist für uns, dass wir ab September 1998 – treu den alten
Traditionen – die Biologie wieder in erhöhter Stundenzahl, in Spezialklassen unterrichten
können.

Im Frühling 2002 begann die zweite Phase der Renovierung des Gebäudes, die im
September, zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen wird.

Im Frühling 2003 wurde die Schule noch attraktiver: man beendete die Arbeiten am
Innenhof, der mit seinem gezierten Pflaster und dem Park in den letzten Wochen des
Schuljahres zum beliebtesten Ruheplatz der Schüler wurde.

In dem neuen Schuljahr 2011/2012 beginnen wir den Unterricht mit einem sechsjährigen
gymnasialen Zug, mit je einer Spezialklasse in Mathematik und Biologie und mit einer
allgemeinbildenden Klasse insgesamt mit 18 Klassen und 620 SchülerInnen.

Kurze Geschichte der Schule

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
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NEVEZETES ESEMÉNYEK – NEVEZETES GONDOLATOK

NEVEZETES ESEMÉNYEK

Az olimpia szó hallatán természetes, hogy mindenkinek a sport és az azzal kapcsolatos ki-
fejezések jutnak eszébe.Amikor valamelyik korábbi olimpia eseményeit elevenítjük fel, elsőd-
legesen a sporteredményekre koncentrálunk, azokat kezdjük felidézni. Így van ez akkor is, ami-
kor a közelmúltban lezárult londoni játékokról beszélgetünk. Aki azonban mélyebben foglal-
kozik az olimpiák világával, vagy egy kicsit is jobban odafigyel a versenyek körülményeire, az
azokkal kapcsolatos hírekre, szomorúan tapasztalhatja, hogy a sport mellett a pénz és a politika
kezd legalább annyira főszereplővé válni a játékok kapcsán. A három tényező persze össze-
fonódik. Napjainkban a politika határozza meg a sportra fordított pénz mennyiségét, ezen ke-
resztül a fejlődését, eredményességét.Asportsikerek ugyanakkor pénzügyi nyereséget hoznak,
és emellett politikai előnyökre is fordíthatók: erődemonstrációra, sikerpropagandára, ideoló-
giák alátámasztására is felhasználhatók.

A politikának egy-egy országon belül, és persze nemzetközi szinten is nagy szerepe van a
sport életében. A politika dönt arról, hogy egy adott országban mely sportágakat támogatja
anyagilag és diplomáciailag, így nagyban befolyásolja az egyes sportágak lehetőségeit, ered-
ményeit. Ebben a kérdésben nagy szerepe van a médiának is, vagyis annak, hogy mely sport-
ágak versenyeit szeretnék közvetíteni, melyekről tudósítanak részletesebben.Amédiát pedig a
nézettség, a pénz motiválja, így a három tényező megint összeért. Az élsportolók pedig ennek
az ördögi körnek a részesei, akik a sportáguk mellett kénytelenek a többi körülményre is fi-
gyelni. Tudják, hogy állami és szponzori támogatás nélkül nem lennének képesek csak a sport-
ra koncentrálni, de azzal is tisztában vannak, hogy a pénz és a média figyelme csak addig tart,
amíg az „eredmények jönnek”. Az egyre jobb eredmények elérése így a sportsikereken és a
presztízsen túl a karrierjük fennmaradása szempontjából is létfontosságú. Ez a fejtegetés pedig
nagyon könnyen elvezethet bennünket korunk olimpiáinak, illetve nagyversenyeinek egyik
legnagyobb problémájához, az egész olimpiai eszmét összeomlással fenyegető doppinghoz.

Egy adott országban szintén az országok kormányai döntenek arról, hogy kívánnak-e olim-
piát rendezni, és hogy melyik városnak adják meg a lehetőséget, hogy pályázzon a rendezésre.
Nemzetközi szinten is az egyik legkényesebb olimpiával kapcsolatos kérdés a versenyek hely-
színeinek kijelölése. Ha a témát alaposabban körüljárnánk, megint inkább a politikánál és a
pénznél kötnénk ki, mint a sport szempontjainál. Az olimpiai helyszínek kiválasztása a NOB
(Nemzetközi Olimpiai Bizottság) hatáskörébe tartozik, melyet nagyon sokszor vádolnak kor-
rupcióval a döntéshozatal kapcsán.Arendezésre jelentkező országok sportvezetői és diploma-
tái ugyanis különböző – tisztességes és kevésbé tisztességes – eszközökkel kívánják megnyer-
ni az NOB tagjainak szavazatait. Sajnos, az utóbbi években sorra derültek ki megvesztegetési
ügyek a szavazással kapcsolatban. Az olimpia megrendezésének joga tehát elsősorban pénz,
illetve sportdiplomáciai kérdés. Ezek alapján irreálisnak tűnik, hogy Magyarország a közeljö-
vőben olimpiát rendezzen, bármenyire nagyfokú is a sport és az olimpia szeretete hazánkban.

Asportdiplomáciának az olimpiai játékok alatt is nagy szerepe van. Egy átlagos néző, szur-
koló nem láthat be a kulisszák mögé, de azért időnként kiszivárognak olyan hírek, értékelések,
melyek közvetve, vagy közvetlenül összekötik a sportot és a politikát. Több kritikus szerint az

Citius, altius, fortius
Olimpia és politika
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olimpia versenyprogramjának összeállítása, az egyes sportágakban a játékvezetők, pontozóbí-
rók kijelölése általában a politikailag befolyásosabb országoknak kedvez, míg a „kicsik” kény-
telenek alkalmazkodni. A versenyek végeredményeit így nagymértékben befolyásolhatják az
olimpia idején megtartott fogadások, értekezletek, négyszemközti megbeszélések. Ez pedig
súlyosan sérti az olimpiák eredeti szellemiségét. Ha tehát csak egy kicsit is megpróbálunk a
sporton túlra tekinteni az olimpiák kapcsán, hamar felismerhetjük, hogy jelentősen sérült az
olimpia eredeti célja, szellemisége az ókor, de akár az első újkori játékok óta is. De hogy is ju-
tottunk idáig?

Több mint ezer esztendőn keresztül Hellász jelentette a sport fellegvárát négyévente meg-
rendezett olimpiáival. Amikor a görögök Kr.e. 776-ban megrendezték az első – már bizonyí-
tottan lezajlott – ókori olimpiát, a versenyzés mellett már akkor is az államok összetartozását, a
háborúk lezárását, a békés viszonyok elősegítését fogalmazták meg célként. A résztvevők el-
sődleges célja persze a versenyzés, a dicsőség szerzése, a másik fél sportszerű körülmények
között való legyőzése volt, ezek mellett azonban már kezdetektől megjelentek azok a törekvé-
sek, amelyeket ma összefoglalva olimpiai eszmének nevezhetünk.Az ókori olimpiáknak, és az
egyre komolyabban vett olimpiai eszmének a legnagyobb eredménye talán az volt, hogy né-
hány kivételtől eltekintve valóban el tudták érni, hogy a versenyek idejére a görög városok át-
menetileg felfüggesztették az egymás közti háborúkat. Az olimpia életképességét mutatja,
hogy egyre több állam vett részt a játékokon, és egyre több sportágban rendeztek versenyeket,
több mint ezer esztendőn át.Agörög olimpiák idején a politika elsősorban úgy kapcsolódott az
olimpiai eseményekhez, hogy az államok saját sportolóik győzelmét az egymás elleni rivali-
záláshoz, saját nagyságuk igazolásához használták fel. (Az olimpiák felfogása szerint ebben a
korban még csak a győzelem számított, így csak a bajnokok számíthattak hírnévre, dicsőség-
re.) A politikusok igyekeztek fürödni a győztesek népszerűségében, és versenyzőik sikerét
megpróbálták saját sikerüknek is elfogadtatni a közvéleménnyel. Ezt a fajta politikusi maga-
tartást napjainkban is megfigyelhetjük, elég csak az utóbbi hónapokban az olimpiai sikerekről
szóló, médiában megjelent hírekre visszaemlékezni.

Az ókori olimpiáknak a római uralom vetett véget. Először még engedélyezték, de formá-
lissá tették, majd a 4. század végén, a kereszténység államvallássá válásakor egyértelműen be
is tiltották, mint pogány hagyományt. A versenyeknek helyszínt adó Olümpiát lerombolták,
majd a következő évszázadban földrengés és áradások nyomán teljesen eltűnt az utókor szeme
elől. A versenyek megszűnése után a középkor „sötét” szellemisége következett, ami egyálta-
lán nem kedvezett a testi kultúra fejlődésének, így nem csoda, hogy 1500 évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy immár világversenyként ismét tért nyerjen az olimpiai eszme.

Az olimpia eszméje – bár emléke végig fennmaradt – igazából csak a 19. században tért
vissza ténylegesen a köztudatba. Nagy jelentősége volt ebben annak, hogy ekkor tárták fel a
régészek az ókori olimpia helyszíneit, és ekkor kerültek elő az első tárgyi emlékek, bizonyíté-
kok az ókori játékokkal kapcsolatban. Művészek, közéleti személyiségek, politikusok is egyre
többet foglalkoztak az olimpiákkal, az olimpiai versenyek hagyományainak felelevenítését
azonban egyértelműen a francia Pierre de Coubertin báró nevéhez köthetjük.

Az újkori olimpia születése is nagyban kötődött a nemzetközi politikai élethez. A 19. szá-
zad végén közeledett az I. világháború, egyre erőteljesebb volt a nagyhatalmak ellentéte, első-
sorban a francia-német konfliktus tűnt kibékíthetetlennek.Afranciák – a korábbi háborús vere-
ség utáni bosszúra készülve – a sportot a katonai kiképzés részeként kezdték fejleszteni, és
ezért kezdték támogatni a sportversenyek szervezését. Coubertin báró viszont éppen a béke
megőrzésének lehetőségét látta a sportban, és az ókori olimpiai játékok hagyományain alapu-
ló, a pacifista eszmét nyíltan felvállaló mozgalmat kívánt létrehozni. Az újkori olimpiákat
megelőző legfontosabb esemény az 1894-es párizsi konferencia volt, ahol Pierre de Coubertin
báró kezdeményezésére létrejött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, mely a hagyományokhoz

NEVEZETES ESEMÉNYEK – NEVEZETES GONDOLATOK
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híven Görögországban, Athénban kívánta megrendezni az olimpiát. Coubertin báró a négy-
évente megrendezett versenyeket teljes egészében politikamentesen és az üzletiesség térhó-
dítása nélkül képzelte el. A konferencia résztvevőivel együtt az amatőrizmus hívei voltak,
vagyis a pénzt, az üzleti szempontokat és a politikát teljesen távol akarták tartani a versenyek-
től. Olimpiai sportoló csak az lehetett, aki nem vett részt pénzdíjas versenyen, és a versenyzők
az olimpiákon is csak úti-, szállás- és élelmezési költséget kaphattak. Ezen elvek alapján kezd-
ték meg az első újkori olimpia megszervezését, mely 1896. április 6-án nyitotta meg kapuit
Athénban, a görög fővárosban.

Coubertinnek és támogatóinak már az első olimpián szembesülniük kellett azzal, hogy a
tisztán sportról szóló olimpia megvalósíthatatlan. Lassan el kellett fogadniuk, hogy a sport
népszerűsödésével és elüzletiesedésével az olimpia is „lépést tart”. Ezen túl sokszor nem csak
a sportolók csodálatos teljesítményeitől, olimpiai- és világcsúcsaitól, a káprázatos létesítmé-
nyektől, az aranyérmektől vált hangossá a nemzetközi sportsajtó, hanem egyre többször került
elő a sportdiplomácia és sportpolitika. A politika, a történelem, a pénz az olimpia kikerülhe-
tetlen részévé vált. Miközben az olimpia üzletté vált, a játékok szinte mindegyikén történt va-
lami olyan esemény is, amely a politikáról szólt.

Az 1896-os athéni olimpia rögtön megmutatta, hogy elkötelezett kormány és stabil gazda-
ság nélkül egyetlen ország sem képes olimpiát rendezni.Agörög kormány alig-alig tudta-akar-
ta teljesíteni a feltételeket, így majdnem a helyette jelentkező Budapest lett az olimpia helyszí-
ne. Érdekesség viszont, hogy néhány év múlva az eddig vonakodó görögök már úgy gondol-
ták, hogy az összes olimpia rendezési joga Görögországot illeti, ami komoly diplomáciai vitá-
kat eredményezett.

A soron következő párizsi, majd St. Louis-i olimpiák inkább az üzletet szolgálták, mint a
sportot. Mindkét esetben a világkiállítás részeként rendezték meg, és mellékes programmá silá-
nyították az olimpiai játékokat.Az amerikai verseny esetében jelent meg először a közvetlen ál-
lami beavatkozás. Az olimpia rendezési jogát eredetileg Chicago kapta, de Theodore Roosevelt
közbelépésére áttették St. Louisba.

Az 1916-os VII. olimpiai játékok rendezési jogát Budapest visszalépése után Berlinnek
ítélték, de az időközben kitört világháború miatt ez az olimpia nem került megrendezésre.
A háború után az olimpiai mozgalom is kénytelen volt politikai nyomásra büntetni a háború
vesztes országait, így ezek – köztük Magyarország – nem vehettek részt az 1920-as antwerpeni
olimpián. Ez a felfogás ellentétes volt az olimpiai mozgalom alapokmányaival éppúgy, mint
Coubertin békeüzenetével, amelyet a háború alatt minden NOB-tagnak elküldött. A világhá-
ború után Coubertin azt vallotta, hogy a neo-olimpizmus osztályok és nemzetek felett áll, ame-
lyet sem a világháború, sem forradalom nem rendíthet meg. Az volt a véleménye, hogy bármi
lesz a kimenetele a harcnak, az olimpia győzni fog. „Éppúgy szolgálhat a béke megszilárdítá-
sára, mint a háború elősegítésére” – állította. Ezen az olimpián szerepelt először hivatalosan az
olimpia jelvényeként az öt karika, és itt tettek a versenyzők először ünnepélyes amatőr foga-
dalmat.

Az újkori olimpiák történetének egyik legemlékezetesebb versenyévé az 1936-os berlini
olimpia vált. Az I. világháború utáni kiközösítés látványos megszűnését és a német politikai
rendszer elismerését jelentette, hogy Németországot 1931-ben megbízták az öt évvel később
esedékes játékok megszervezésével. Ezzel gazdaságilag is segíteni kívánták a németeket, mivel
a gazdasági világválság őket sújtotta leginkább a kontinensen. Az olimpiára való felkészülés
közben azonban – egyáltalán nem váratlanul – hatalomra került Németországban az Adolf Hit-
ler vezette náci párt, ami komoly változásokat hozott az olimpia ügyeiben is.Ademokratikus or-
szágok és nyomásukra a NOB komolyan fontolóra vették, hogy elvegyék a rendezés jogát Né-
metországtól, mivel a nácik szélsőséges nézetei, elsősorban a fajelmélet miatt nem látták bizto-
sítva a résztvevők biztonságát. Hitler ugyanakkor hamar felfedezte az olimpiában rejlő politikai
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lehetőségeket, és óriási diplomáciai erőfeszíté-
sek árán meggyőzte a NOB illetékeseit, hogy
az olimpia szellemisége nem fog sérülni, és ga-
rantálta az odaérkezők teljes biztonságát, sza-
badságát. Sikeréhez persze hozzájárult az is,
hogy Németország olyan mértékű beruházáso-
kat ígért, amilyeneket korábban sehol nem ta-
pasztalhattunk. A Német Olimpiai Bizottság
jól lobbizott, és szavát adta: az olimpián enge-
délyezni fogják azoknak a németeknek a rész-
vételét is, akiket hazájukból a fasizmus elüldö-
zött. Ezt még megfejelték azzal, hogy az olim-
piából származó tiszta bevételt felajánlották az
olümpiai ásatások folytatására.

Hitlerék az olimpiai játékok méreteivel és rendjével is a fasizmus erejét kívánták demonst-
rálni, így nem sajnálták a pénzt a stadionokra és a gigantikus méretű olimpiai falu megépí-
tésére. Céljuk, hogy az odaérkezők jól érezzék magukat, és lenyűgözze őket Németország ere-
je, nagysága.Anácik emellett úgy tervezték, hogy ha az olimpián meggyőző lesz a németek fö-
lénye, akkor az újabb bizonyítékot jelenthet majd a németek „árja”, tehát felsőbbrendű szárma-
zására. Természetesen a német sportolók óriási költségek árán hónapokig edzőtáboroztak az
olimpia előtt, és a siker érdekében még a nürnbergi faji törvényektől is eltekintettek, amikor
egy nem árja német vívónőt is hazahozattakAmerikából, mert győzelmet reméltek tőle.

Az olimpiát végül 49 nemzet 4066 sportolójával rendezték meg. Ez volt az első olimpia,
ahová az olimpiai lángot a görögországi Olümpiából hozták. Hitler az olimpia eseményeit fo-
lyamatosan felhasználta a Német Birodalom nagyságának bemutatására, a világ tiszteletének
kivívására. Eközben persze tovább erősödött a náci párt és persze Hitler kultusza is.Anácik azt
is elérték, hogy a megnyitó ünnepségen a felvonulás közben a sportolók karfelemeléssel üdvö-
zöljék a díszpáholyban helyet foglaló Führert és vezérkarát. A kérésnek általában eleget tettek
az érintettek, ezért keltett nagy megdöbbenést, hogy a magyar csapat, amelytől igazán elvárták
volna ezt a gesztust, karlengetés helyett a kalapját lengette. A kalaplengetésből politikai ügy
lett, amely felett csak hosszas diplomáciai tárgyalások után tértek napirendre.

Az olimpia legemlékezetesebb eseménye az volt, amikor az amerikai színes bőrű Jesse
Owens aranyérmet nyert 100 méteres síkfutásban, majd 200 méteren, a 4X100 méteres
váltófutásban és távolugrásban is. Teljesítményével az olimpia hősévé vált, a német közönség
őt látva elfeledkezett a kötelező ideológiáról is. Sikere viszont kétségbe vonta a folyamatosan
hangoztatott „árja” faj fölényét, így kellemetlenné vált a német vezérkar számára. A díjátadás-
kor mindenki feszülten figyelte, hogy Hitler – mint ahogy a többi aranyérmessel tette – kezet
fog-e vele.AFührer végül a közeli esőre hivat-
kozva elhagyta a stadiont, így elmaradt a gra-
tuláció. Ennél azonban sokkal nagyobb csaló-
dás volt Owens számára, hogy hazájában sem
kapta meg a többi győztesnek járó elismerést,
Roosevelt elnök ugyanis nem hívta meg az
olimpia utáni központi ünneplésre, mivel vá-
lasztások közeledtek, és nem akart „fehér” sza-
vazatokat veszíteni.

Az 1939-ben kitört II. világháború miatt
természetesen elmaradt az 1940-es Tokióban
rendezendő olimpia, és majd csak 1948-ban

A berlini olimpiai stadion 1936-ban

Hitler és vezérkara az 1936-os olimpián
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Londonban rendeztek újra versenyeket, ahol a NOB nem engedélyezte a németek és a japánok
részvételét a háborús bűnökre hivatkozva.

Az 1952-es, Helsinkiben megrendezett viszonylag békés olimpia egyetlen szépséghibája,
hogy a Szovjetunió külön olimpiai falut építtetett a keleti blokk sportolóinak, hogy semmilyen
módon ne érintkezhessenek versenyzőik a nyugati, veszélyes ideológiájú társaikkal. Ez az
olimpia volt a magyarok legsikeresebb olimpiája (16 arany, 10 ezüst, 16 bronz), amit a hatal-
mon lévő Rákosi rendszer igyekezett is sikerpropagandával saját nagyságának, sikerességé-
nek bizonyítására fordítani. Sportolóink sikerei tovább növelték Rákosi személyi kultuszát, és
szocializmus „fölényét” az imperialista nyugattal szemben. Az olimpiát egyszerűen csak „a
magyarok olimpiája” névvel illették.

A berlini mellett talán a másik „legpolitizáltabb” olimpia az 1956-os melbourne-i olimpia
volt, amely egybe esett az ’56-os magyarországi forradalommal, annak véres leverésével, illet-
ve a szuezi válság okozta arab-izraeli konfliktussal, és az ottani amerikai beavatkozással. Ezen
az olimpián jelent meg először komolyabban a bojkott, amikor valamely országok politikai ok-
ból, tiltakozásképpen nem vesznek részt a versenyeken. Az 1956-os magyar forradalom leve-
rése miatt Svájc, Hollandia és Spanyolország, a szuezi események miatt Egyiptom és Libanon,
Tajvan részvétele miatt pedig a Kínai Népköztársaság nem küldte el sportolóit. Tovább bonyo-
lította a helyzetet, hogy Ausztráliában nagyon szigorú állategészségügyi szabályok voltak,
amelyek miatt nem lehetett az országba állatokat bevinni. Emiatt a lovasversenyeket koráb-
ban, Stockholmban rendezték meg.

A magyar versenyzők a forradalom idején
utaztak el Melbourne-be, s már az útjuk sem
volt egyszerű: Budapestről katonai kísérettel
buszoztak Komáromba, majd ideiglenesen be-
költöztek egy Prága melletti edzőtáborba. Itt
volt idő edzeni is, mert az Air France bejelen-
tette, hogy a „magyarországi anarchia” miatt

mégsem szállítja el csapatunkat, nem látván
biztosítva, hogy tudunk fizetni. Végül a cseh-
szlovákok jótállásával Isztambul-Karachi-
Szingapúr-Darwin-Melbourne útvonalon no-
vember 11-én mégis megérkezett delegációnk
Melbourne-be, két héttel az indulás után!

Az olimpia legemlékezetesebb magyar vo-
natkozású eseménye a magyar-szovjet vízilab-
da mérkőzés volt, melynek a magyarországi
forradalom szovjet megtorlása adott politikai
színezetet. A hivatalos elvárás szerint kötelező
lett volna veszítenünk, de a magyarok erre
nem voltak hajlandóak, így a mérkőzés véres

Véres jelenet a magyar-orosz
vizilabdameccsen 1956-ban

1956, Melbourne,
Magyarország-Szovjetunió vízilabda-mérkőzés,

ismertebb nevén „olimpiai vérfürdő”.
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verekedéssé fajult. Az aranyérmet végül mi szereztük meg, ami apró elégtételt jelentett a ma-
gyarok számára.

Az 1960-as olimpia rendezési jogáért sokáig Magyarország is versengett, de végül szocia-
lista nyomásra le kellett róla mondania.Ajátékok rendezési jogát Róma kapta meg.Az olimpia
legszomorúbb eseménye egy kerékpáros halála volt, amelyet a doppingszerek okoztak. Ezzel
új és szomorú fejezete kezdődött el a sportnak, ami egyre erőteljesebben vesz majd részt a ver-
senysportban.

Az 1964-es tokiói, majd az 1968-as mexikóvárosi olimpia politikai botrányok nélkül ért
véget, pedig az utóbbi a csehszlovákiai „prágai tavasz” és a mexikói diáklázadás kíséretében
zajlott le. Ezekkel az olimpiákkal végérvényesen véget ért az amatőrizmus korszaka, ettől
kezdve üzleti szempontoknak megfelelve nyíltan érvényesülhetett a profi szellem.

Az 1972-es müncheni olimpia az enyhülés
időszakában békésnek ígérkezett. A verse-
nyek kilencedik napjáig úgy tűnt, hogy a leg-
jobban szervezett és lebonyolított olimpia cí-
mével büszkélkedhet az újabb német olimpia,
ám ekkor szörnyű tragédia történt. A Fekete
Szeptember nevű palesztin terroristaszervezet
fegyveresei behatoltak az olimpiai faluba, el-
foglalták az izraeli küldöttség háromemeletes
házát és elbarikádozták magukat. A túszejtők-
kel folytatott tárgyalás eredményeként terro-
ristákat és túszaikat egy közeli repülőtérre
szállították. Itt a német rendőrség megkísérelte a foglyok kiszabadítását, de az akció nem járt
sikerrel. A hivatalos jelentés szerint az olimpiai faluban ketten, a repülőtéri tűzharcban tizen-
négyen vesztették életüket. Végezetül az összes túsz, öt terrorista és egy rendőr hunyt el. Az
esemény nem csak az olimpia eseményét gyalázta meg, de újabb lökést adott a nemzetközi,
diplomáciai konfliktusoknak is. Az arab-izraeli ellentét elmérgesedett, ez a következő évben
újabb háborúhoz és a világ sorsát alapvetően meghatározó olajárrobbanáshoz vezetett.

A müncheni tragédia után kezdtek el egyre szigorúbb biztonsági rendszabályokat előírni, és
egyre modernebb eszközökkel védeni a sportversenyek szereplőit, nézőit.Akövetkező politikai
felhangú olimpia az 1980-as moszkvai olimpia volt.Az Egyesült Államok elnöke, Jimmy Carter
ugyanis az olimpia előtt bojkottra szólította fel a világ országait, hogy tiltakozzon a szovjet had-
sereg 1979-es afganisztáni bevonulása ellen.Az afganisztáni szovjet jelenlét ugyanis veszélyez-
tette a nyugat olajjal való ellátását, így ennek komoly katonai-gazdasági súlya volt. Ez a felszó-
lítás része volt a hidegháború kiújulásának, az ellentétek elmérgesedésének.Az amerikaiak szö-
vetségesei vonakodtak teljesíteni a kérést, és a NOB is úgy foglalt állást, hogy a moszkvai olim-
piának a megbékélést kell szolgálnia a szakítás helyett. Végül a nyugati országok többsége, 32
ország engedett az amerikai nyomásnak, és nem küldte el sportolóit Moszkvába.

A szocialista tömb válasza nem váratott sokáig, mivel az 1984-es olimpia rendezője Los
Angeles volt.Az olimpia a sport végleges elüzletiesedését hozta, mivel a szervezőmunka nagy
részét magánvállalkozásoknak adták ki, így viszont nehéz volt garantálni a közbiztonságot, a
szigorú ellenőrzést. Ezt a valós problémát használta fel a Szovjetunió, amikor arra hivatkozva,
hogy delegációjuk biztonságát nem tudják garantálni, az otthon maradás mellett döntött. Nyo-
másukra persze a többi szocialista ország is bojkottálta az olimpiát (kivéve Románia).

Az két olimpia politikai bojkottja sportolók ezreit fosztotta meg a megmérettetés lehetősé-
gétől, karrierjük betetőzésétől. Nyilvánvalóan sokan nem vették tudomásul a döntést, és töb-
ben valamely más ország színeiben, illetve a NOB zászlaja alatt mégis elindultak az olimpián.
Abüntetésük odahaza persze nem maradt el!

Terrorista a müncheni olimpián
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Az 1988-as szöuli olimpián úgy tűnt, rendeződött a két világrendszer viszonya, ugyanis
újból valamennyi állam képviseltette magát a játékokon.

Azt ezt követő olimpiák már a hidegháború végső lezárása után kerültek megrendezésre,
így jóval kevesebb politikai tartalmat kaptak. Persze azért továbbra is próbálták az olimpiát po-
litikai célokra is felhasználni.

1992-ben Barcelonában rendeztek olimpiát a délszláv háborúval egy időben. Kérdéses volt
Jugoszlávia és az utódállamok elismerése, indulása a játékokon. Az ENSZ ajánlása alapján
végül a háborúért felelős Jugoszlávia csapatként nem vehetett részt az olimpián, versenyzői
azonban egyéni versenyeken elindulhattak.

Az 1996-os atlantai, a 2000-es sydney-i, és a 2004-es athéni olimpiák különösebb nemzet-
közi incidensek nélkül zajlottak, itt főleg a gazdasági, pénzügyi kérdések hoztak izgalmakat.A
2008-as pekingi olimpia előtt azonban a Kína által elfoglalt Tibetben felkelés tört ki, melyet a
kommunista Kína véresen levert és megtorolt. Erre hivatkozva több nemzetközi szervezet és
közéleti személyiség szólított fel bojkottra az olimpiával kapcsolatban. Kína világpolitikai és
világgazdasági jelentősége, és a sportra költött dollármilliók miatt azonban az országok nem
tehették meg, hogy emberi jogi, humanitárius okokra hivatkozva szembekerüljenek Kínával,
illetve saját szponzoraikkal, így a bojkott-mozgalom elhalt, az olimpia pedig tökéletesen sike-
rült. Persze felsejlett az 1936-os érzés, mivel a monumentális építkezések, a pazar körülmé-
nyek no és persze a sok, hihetetlennek tűnő kínai győzelem egyaránt Kína nagyságát volt hivat-
va mutatni.

A 2012-es mintaértékű londoni olimpiáról készült politikai témájú elemzések egyelőre
nem nagyon érdekelnek bennünket, mivel még hosszú ideig a várakozáson felül teljesített ma-
gyar sportolók eredményeire emlékezünk. Csak nehogy ebből is politika legyen……

Szerényi Róbert
tanár
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Demokrácia és igazságosság
A keresztény felfogás szerint minden ember egyformán egyenlő és egyenlő jogok illetik

meg a társadalomban. Tekintettel arra, hogy más-más helyre születünk, ez a körülmény egész
életünket meghatározza. Társadalmi helyzetünket, sorsunkat, boldogulásunkat meghatároz-
zák ezek az előnyök vagy hátrányok.

A demokratikus társadalmak igyekeznek biztosítani az igazságosság elvét, mely szerint
mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki. Megfelelően szabályozott demokráciában a ma-
gánérdekek szem előtt tartása nem zárja ki a közérdek iránti érzékenységet, így a demokrácia a
közjó megvalósításának eszköze is.

Nemcsak eszköz és intézményrendszer, hanem egy magatartás, egy lelkiállapot.
A társadalmi igazságosságnak az is feltétele, hogy az emberek tudjanak bűntudat nélkül

együtt élni fogyatékosságaikkal, tudják hitelesen vállalni önmagukat.

Erkölcs és gazdaság
Napjainkban, ha vállalkozásról, gazdálkodásról beszélünk, általában a haszonszerzésre

gondolunk. Arisztotelész a gazdaságot, a gazdálkodást a megélhetés feltételeinek biztosításá-
ban látta. A gazdaság legfontosabb etikai dimenziói a szűkösséget felszámoló műveletek: a ja-
vak előállítása és a csere. A gazdasági igazságosság nemcsak az elosztásra vonatkozik, hanem
arra is, hogy miként veszünk részt a javak .előállításában

Az igazságos elosztás elveit a történelem folyamán a társadalmakban uralkodó erkölcs és
politikai hatalom alakította ki. Voltak, akik az egyenlőségben hittek, a szükséglet elve szerinti
elosztást nehéz volt alkalmazni, a képességek szerinti elosztást pedig gátolja az a tény, hogy
eltérőek a született adottságaink, és képességeinket eltérő módon kamatoztatjuk.

Az etikai érzékenység
A vállalatok vonatkozásában a vállalat társadalmi felelősségének témaköréhez kapcsolható

a vállalat társadalmi érzékenysége, ami a társadalmi nyomásra való reagálás képességét jelenti.
Más megközelítésben viszont a vállalat társadalmi érzékenysége nem válaszreakcióként je-

lenik meg, hanem sokkal inkább a vállalat kezdeményező szerepeként értelmezik. Ez az értel-
mezés átvezet a napjainkban aktuális „Corporate Citizenship” vállalati polgárság felfogáshoz.A
„jó vállalati polgár” nemcsak a vállalat legális felelősségére koncentrál, hanem olyan cselekede-
tekre is, amelyek célja „a közösségi élet minőségének növelése aktív, participáción alapuló,
szervezett részvétel útján”. A vállalat magatartásának célja ezzel nem a pénzügyi teljesítmény
növelése, ugyanakkor magatartása pozitív hatással lehet pénzügyi teljesítményére.

Az etikus döntés gyakorlata a gazdasági életben
A gazdasági versenyhelyzetben gyakran hangozatott felfogás az, hogy „a cél szentesíti az

eszközt”. Az etika gyakorlati létjogosultsága ebben a felvetésben megkérdőjelezhető. Az üzleti
életbe tiszta erkölccsel belépő embereket is gyakran a piac kegyetlen törvényeinek eleget téve
„erkölcstelenségre” kényszeríti a versenyhelyzet, az életben maradás kényszere (adócsalás).

Léteznek-e olyan objektív erkölcsi törvények, amelyeket az ember minden körülmények
között köteles betartani, vagy pedig különbséget tehetünk magánéletünk, illetve vállalkozás-
ban játszott szerepünk erkölcsei között?

A nyugati országok példája szerint az erkölcs beépíthető a gazdasági rendszerbe, létrejöt-

Az etikai érzékenységtől a korrupcióig
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tek az etikai kódexek, amelyekkel szakmai közösségek határozzák meg a betartandó etikai kö-
vetelményeket.Az etikai kódexek megjelenésében nagy szerepe van a közvélemény nyomásá-
nak, az üzleti szempontoknak, de a vállalkozás arculatának megteremtéséhez is nagyban hoz-
zájárul. Ezáltal közeledhet a magánerkölcs és az üzleti etika egymáshoz.

A gazdaságban erős igény jelenik meg a pénzben ki nem fejezhető jóléti tényezők (méltá-
nyosság, bizalom, környezet védelme) iránt, ez az igény a vállalatok felé gazdasági kénysze-
rítő erőként is hat. Bizonyos embercentrikus vállalatfilozófiák üzleti okok miatt valósulnak
meg, de ha egy gazdálkodó szervezet a morális szabályokat csupán üzleti érdekből tartja be,
akkor nem beszélhetünk üzleti etikáról.

Avilág gazdasági fejlettségének mai fokán mára már tarthatatlanná vált az a felfogás, hogy
a gazdasági élet szereplőit önző, a haszon maximalizálására törekvő, erkölcsileg semleges
egyéneknek feltételezi.

Az ember etikus lény, boldogságához az erkölcs alapszükséglet. Sem a gazdaság működé-
sének, sem az emberiség fönnmaradásának nem elégséges feltétele a puszta gazdaságossági
számításokra alapozott, önző önérdekkövetés.

Az etika úgy építhető be a döntéshozatalba, hogy erkölcsi megfontolások alapján választ-
juk ki a legmegfelelőbb alternatívát.Az üzleti etika hiánya a mai fejlett nyugati társadalmaknál
komoly gazdasági hátrányhoz vezet.

Akorrupció
Aharmadik évezred egyik legnagyobb betegsége, a „társadalmiAIDS-nek” is nevezhető, a

társadalom immunrendszerét támadó korrupció. Földünk majd minden országában jelen van,
az ellene való küzdelem egyaránt érinti a politikai, a társadalmi, a morális-etikai viszonyokat,
mivel belülről bomlasztja azok sejtjeit.

AMagyar Értelmező Kéziszótár igei, főnévi és melléknévi meghatározásokat tartalmaz:
a) Korrumpál: 1.Megveszteget. 2. Erkölcsileg, világnézetileg felfogásában megront valakit.
b) Korrupció: 1. Közéleti megvesztegethetőség. 2. Közéleti erkölcsi romlottság.
c) Korrupt: megvesztegethető, a közélet szempontjából erkölcsileg romlott
Hazánk helyzetének nemzetközi megítélése ebből a szempontból nem éppen kedvező.
Az Európai Bizottság éves jelentései elismerően szólnak ugyan a megtett intézkedésekről,

de még számos tennivalót határoz meg ezen a területen.
A Transparency Internacional (Nemzetközi Korrupciós Szervezet) minden évben kidol-

gozza és közzéteszi az ún. CPI-indexet, amely az országok rangsorát állítja fel. Hazánk korrup-
ciós helyzetének belső, hazai megítélése ennél sokkal kedvezőtlenebb.

Itt nincsenek gyors és látványos megoldások, konkrét feladatmeghatározások, sok esetben
etikai kérdések rendbetétele előzné meg a korrupció felszámolását.

Avisszaszorításának és prevenciójának néhány elvi pillére megfogalmazható:
– döntő fontosságú a kormányzati magatartás, a kötelezettségvállalások tisztasága
– civil szervezetek szerepének kiteljesítése
– büntetőjogi eszközök teljes tárháza
– a korrupció legnagyobb ellenséges a nyilvánosság és átláthatóság.

„Megvesztegető ajándékot ne fogadj el,
mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak,
és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.”
Kivonulás Könyve, 23:8

Petrilla Árpádné



17

Sok munkának és időnek köszönhetően idén is sike-
rült bekerülnöm az Arany János Irodalmi Verseny döntő-
jébe.Ami nagyszerű volt! De inkább kezdem az elején.

Mivel ez egy kétfordulós verseny, november elején
került sor az első megmérettetésre. Iskolánkból hárman
írtuk meg a kijelölt 7 könyv alapján összeállított tesztsort.
(Szerb Antal: A Pendragon-legenda, Garaczi László:
Pompásan buszozunk, Gerlóczy Márton: Igazolt hiány-
zás, Molnár Ferenc: Liliom, Gogol: A revizor, Arany Já-
nos balladái) A krúdys irodalomtanárok lelkes felkészíté-
sének is köszönhetően magas pontszámot értem el, így
garantált volt a döntőbe jutás. Osztályfőnököm, Dr. On-
derné Szilágyi Tímea tanárnő segítségével ismételten át-
beszéltük a könyveket néhány alkalommal.

A verseny döntője sajnos – vagy talán szerencsére – a
hosszú hétvégére esett, tehát április 27-én, pénteken útra
keltünk, és meg sem álltunk Tatáig. A versenyzők a helyi
Bláthy Ottó Kollégiumban kaptak szállást, ahol nagyon jó hangulat uralkodott. Este ismerked-
tünk egymással, a versennyel, a helyszínnel. „Öreg motorosként” sok új versenyző ostromolt
kérdéseivel, amelyek a legizgalmasabb részre, a szóbelire irányultak.

Szombat reggel megviselten a nyikorgó ágyak miatt „felmásztunk” a dombtetőn található
Eötvös Gimnáziumba, amely otthont ad immáron több mint 10 éve a versenynek. A rövid meg-
nyitó után mindenki elfoglalta a kijelölt helyét, és kezdődhetett a három órás írásbeli forduló.
Feladatunk egy Gogol idézet értelmezése volt az olvasott művek alapján: „Ne a tükröt átkozd,
ha a képed ferde!” – Jelentős döntések és következményeik. A téma nehéz volt, a hőség nagy, a
szél erős; ez volt az általános vélemény a dolgozatírás után.

A finom ebédet követően megkezdődtek a szóbeli fordulók. A meghívott kortárs írók sajnos
nem tudtak eljönni, de mi ugyanúgy izgultunk a jelenlétük hiányában is. Az úgynevezett karan-
tén idén is feszültséggel teli volt, bár az hogy összezártak minket több mint négy órára, nagyon
sok vicces pillanatot eredményezett. Amikor kijött egy versenyző a karanténból, két perce volt
elolvasni a feladatát és felkészülni, majd utána egy másik teremben ismét két percet kapott,
hogy a zsűri és a közönség előtt reagáljon, válaszoljon a kérdésre. Minden versenyző ugyanazt a
feladatot kapta, ezért nagyon érdekes volt, amikor a szereplésünk után meghallgattunk néhány
produkciót, ugyanis kiderült mennyire másképpen vagy épp hasonlóan gondolkodtunk. A két
szóbeli forduló után szombat este táncházzal kedveskedtek nekünk a tataiak.

Vasárnap, a harmadik szóbeli forduló után, már mindenki az eredményhirdetés miatt izgult.
Sokaknak, mint például nekem is, ez volt az utolsó alkalmuk a bizonyításra, hiszen csak kilence-
dikesek és tizedikesek jelentkezhetnek a versenyre. Nagyon izgultam, mert szerettem volna jó
eredménnyel távozni. A teremben mindenki feszült volt, amikor elkezdték kiosztani a külön-
díjakat.

– „Alegjobb írásbeli dolgozat írója… MárkiAnett Neszta!”

HÍRNÉVÖREGBÍTŐK
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– „Az én vagyok!?” – szóltam halkan, döbbenten. Meglepett, de nagyon örültem neki.Aztán
pedig még Arany diplomát is kaptam sok szép könyvvel, mert 5. helyezést értem el. Úgyhogy
nagyon elégedett voltam. Megérte a sok készülés és a kellemes fáradozás.

Mindezek után biztatnék minden olvasni szerető és írni-beszélni tudó diákat arra, hogy je-
lentkezzen azArany János Irodalmi Versenyre, nemcsak azért, mert jövőre a jubileumát ünnepli,
hanem azért is mert egy életre szóló élmény.�

Márki Anett Neszta 10.d

És a dolgozat

Gogol szavai határozottak, már-már bírálóak is.Az embereknek nem szabad kifogásokat ke-
resni, hanem magukban kell megtalálni a hibát vagy a „ferdeséget”. Véleményem szerint nincs
sors, magunk irányítjuk az életünket, amely lehetőségek és döntések szövevényévé fejlődik az
évek során. Mindig van választásunk, de miután döntöttünk, vállalnunk kell a következménye-
ket.Abüszke ember képtelen belátni tévedését, ezért a világot hibáztatja.

Az olvasott művekben többféle életúttal találkozhatunk. Néhány szereplőnél a döntések, az
elhatározások hiánya szült furcsa következményeket, míg mások jelentős választásuk miatt
összeroppantak.

Jókai Mór És mégis mozog a föld című regényében Jenőy Kálmán életét követhettük nyo-
mon.Afiatalember pályája során sok lehetőséget kapott, és gyakran komoly döntések meghoza-
talára kényszerítették. Mindjárt a regény elején konfliktusba keveredett az iskolavezetőséggel,
hiszen a tiltott Csitvári Krónika egyik őrzője, szerkesztője volt sok társával együtt. Amikor az
áruló Aszályi miatt az ítélőszék elé kellett állnia, felkínálták neki a menekülő utat. Ugyanis ha
nem folytatja a könyv írását, akkor nagyszerű lehetőségek hullanak az ölébe. Csakhogy Kálmán
ebben az esetben is becsületes és állhatatos maradt, amiért ki is csapják a kollégiumból. Az ak-
kori világban ez nagyon komoly probléma volt, hiszen így az ifjú nem tudott volna jogi pályán
elhelyezkedni. Jenőy elfogadta a következményeket, és sürgős megoldást kerestt bajai orvos-
lására, a magánvizsgát.

Kálmán a múzsa kegyeltje volt, igazi poéta. Élete során sokszor kellett választania a hivatali
pálya és a verselés között. Nagyanyja révén nagy vagyon várományosa volt, és hasznos kapcso-
latai voltak az úri körökben is. Imerettségei miatt a legnagyobb tisztségeket is betölthette volna.
Ám a múzsa nem engedte őt letérni a neki szánt útról. Első drámája bemutatójának következmé-
nyeit vállalta, még a nagymamája ítéletével is kész volt szembenézni, amely szerint kitagadja a
családból, ha Kálmán poétaságra adja a fejét. Jenőy a műve miatt kénytelen volt lemondani
tisztségeiről, de a szigor elmaradt. Dorgálás helyett nagyanyja külföldre küldte, hogy világot
lásson.

Kálmánnak olaszországi útja során kellett meghozni élete legjelentősebb döntését, ez volt
az, amely miatt később annyit kellett nélkülöznie, szenvednie. Az ég festői tehetséggel is meg-
áldotta, és Olaszországban beleszeretett ebbe a művészeti ágba. Maradhatott volna külföldön,
híres festő is lehetett volna belőle. Ám amikor értesült barátja és unokahúga nyomorúságos sor-
sáról, döntenie kellett. Hazasiet és segít a színészeken, vagy marad és él egy boldog, nyugodt
életet.Az előbbit választotta. Döntésének komoly következménye volt korai halála és a nélkülö-
zéssel teli utolsó évek. Kálmán soha nem hibáztatott másokat a sorsa miatt. Határozott döntései
mellett kitartott, azok szellemében cselekedett.

Jókai regényének egy másik alakja is feláldozta a jólétet, a kényelmet a magyar művészet ér-
dekében. Cilike Kálmán nagymamájánál lakott, aki őt lányaként szerette. Amikor egy vándor-
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színész-társaság érkezett városukba, a fiatal leány rögtön elcsábult. Tehetséges és elszánt volt.
Megszökött az anyai házból, és többé nem tért vissza. Akkoriban a magyar színjátszás nem volt
népszerű, sok nehézséggel kellett megküzdeniük a színészeknek. Cilike feleségül ment Bánya-
váryhoz, aki egyébként Kálmán egyik írótársa volt a csitvári Krónika szerkesztésében. Hármuk
sorsa sokszor összefonódott a regény során. A fiatal színésznőnek nehéz élete volt. Férje része-
gessé vált, megcsalta, hivatásából csak szűkösen tudott megélni. Cilike soha nem panaszkodott.
Elfogadta, hogy ő döntött a színészet mellett, és ennek következményeivel kötelessége együtt
élni.

Lehet-e döntések nélkül, céltalanul élni az életet? A válasz Gerlóczy regénye alapján: igen.
Márton a regényben önmagát antiszociálisként ábrázolta, aki képtelen beilleszkedni bármilyen
társaságba. Azzal, hogy ezt eldöntötte, gyakorlatilag minden kínálkozó lehetőséget elutasított.
Egyik iskolában sem találta a helyét, egyikben sem törekedett a teljesítésre, a megfelelésre. Az
elkötelezettség, az elhatározás hiánya is következményeket szült. Márton magányos, zárkózott
felnőtté vált. Sokszor olvashattuk, hogy viselkedésének az az oka, hogy az emberek nem próbál-
ják őt megérteni, csak meg akarják változtatni. Saját döntése volt az, hogy nem nyitott iskolatár-
sai és tanárai felé, mégis mindig őket okolta a következményekért. Szerinte túlságosan unalma-
sak voltak, vagy ha mégsem, akkor a kapcsolatteremtéssel mindig volt valamilyen hátsó szándé-
kuk. Tehát Marci fiatalon „a tükröt átkozta”.

Másik érdekes tulajdonsága volt Gerlóczy főszereplőjének, hogy nem törődve a következ-
ményekkel csintalankodott, borsot tört a tanárok orra alá. Amikor fontos döntéseket kellett
meghozni, azzal sem foglalkozott, de azért vállalta ennek a következményeit.

SzerbAntal regénye gyakorlatilag azért kezdődhetett el, mert a főszereplő Bátky János meg-
hozta addigi életének legjelentősebb döntését. A passzív „hisztorioszociográfus” elfogadta egy
walesi earl meghívását, és ezzel kezdetét vette a nagy kaland. Bátky az utazás előtt fenyegeté-
seket kapott, gyanakvó természete miatt aggodalmak gyötörték. Ám a tudományos kíváncsisá-
ga mindezeknél erősebbnek bizonyult, így belevágott a merész vállalkozásba. Eredetileg fel-
adata az earl kastélyában található családi könyvtár tanulmányozása lett volna, ezzel szemben ő
évszázados családi rejtélyeket oldott meg, olyan tudományos következtetésekre jutott, amelyek
alapjaiban változtatták meg a XX. századi felfogást. Az utazás során addig ismeretlen oldalát
ismeri meg a tudós.Az addig visszahúzódó, a hétköznapokban passzív emberből a körülmények
hatására cselekvő, aktív emberré lett. Az utazás, így döntése következménye az is, hogy a tudo-
mányos körökben még nagyobb elismertségre tesz szert az earl biológiai kísérletei által.

SzerbAntal regényében nemcsak Bátky döntése játszik nagy szerepet. Van egy szereplő, aki
életek fölött rendelkezik. Ez pedig OwenAlaister, vagyis az earl. Neki lehetősége volt arra, hogy
megmentsen egy ártatlan lelket, de ezért szerelme életét kellett feláldoznia. Az earlnek ez volt a
legjelentősebb döntése élete során. Az éjjeli lovas elrabolt egy kisfiút, hogy véghez vihesse ter-
vét. Erre rájött Owen, de a lovasnak mindenképpen szüksége volt áldozatra a fekete mise celeb-
rálásához. Az earlnak választania kellett a személyes boldogsága és az erkölcs között. Az utób-
bit választotta, így megmentette a kisfiút, akinek a lelke még tiszta és ártatlan volt, nem úgy,
mint az ördögi Eileen St. Claire-é. Ez volt a helyes döntés. A következmények végzetesek vol-
tak, hiszen tudjuk, hogy a nő meghalt. Owennek ezzel a gondolattal kellett leélnie hátralévő ke-
vés idejét. Nemcsak a hölgy halála, hanem a szerelme reménylett beteljesülésének elveszítése is
mardosta a lelkét.

Ezekből az életutakból is kitűnik, hogy milyen nagy a választás hatalma. Sokszor egyes dön-
tések sorsfordítóak, mint például Kálmán kitartása a poétizmus mellett, míg mások elkerülhetet-
lenek, ahogyan az earl esetében is.Akár jól, akár rosszul határozunk, a következményeket el kell
fogadnunk. Döntéseinkért felelősek vagyunk, azok sikertelensége vagy Marci esetében hiánya
miatt másokat nem okolhatunk.Az élet elhatározások sorozata, a kifogások keresése vagy a me-
nekülés nem lehetőség.

HÍRNÉVÖREGBÍTŐK
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Lukács Zsófia beszámolója:
„…s utólag visszagondolva a dolgok ala-

kulására, nagyon hálás vagyok mindenki-
nek, aki támogatott, hiszen világbajnok let-
tem!”

Hol is kezdjem? Mondjuk a legelején. Na
de én és a cikkírás...Meglátjuk mi jön össze
ebből? Körülbelül 4 évvel ezelőtt kezdtem el
karatézni. Komoly oka nem volt, csak egysze-
rűen mozogni akartam valamit és volt ez a le-
hetőség. Szeretem a különleges dolgokat, ez

is különlegesnek tűnt. Sosem gondoltam volna, hogy versenyre is fogok menni, hát még azt
nem, hogy jó eredményt érek el! Ha jól emlékszem 2 évig jártam folyamatosan, de aztán köz-
bejött valami és abbahagytam.

Egy évvel ezelőtt azonban újra járni kezdtem és akkor kezdődött minden. Nem akartam
menni semmilyen versenyre, de aztán valahogy mégis egy regionális versenyen találtam ma-
gam. Mivel még volt fogszabályzóm csak kata-ban, azaz formagyakorlatban indultam, küz-
delemben nem mehettem, de nem is akartam. Akkor második lettem. Nagyon örültem ennek,
mert nem hittem volna magamról!

Aztán jött a következő lehetőség: Európa Bajnokság Egerben, 2011. április elején. Mások
számára nyilvánvaló volt, hogy megyek, de én féltem, mert mégis egy EB-ről beszélünk. De ha
már felírtak a listába, mennem kellett. Nagy izgalmamban el is rontottam egy kicsit, de csupán
pár lépést. Ám így is a második lettem, s így kaptam kupát és oklevelet is. Ám mégis úgy érez-
tem, hogy nem megyek több versenyre.

Eljött az ősz, a nyári kimaradás után megint elkezdődtek az edzések. Ismét újra belejöttem,
de egy városi versenyen sem mertem próbára tenni magam, nemhogy egy országoson! De jött
az hír, hogy októberben lesz a világbajnokság.Aháttérben sunnyogva elengedtem a fülem mel-
lett a dolgot, nem törődtem vele, ám mégis megtalált engem.
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Amesterem is javasolta, hogy induljak, a karatés barátaim, a szüleim, ismerőseim, barátnő-
im, a barátom. Gyakorlatilag mindenki nagyon bízott bennem, csak én féltem a megmérette-
téstől nagyon.

Végül részt vettem a versenyen, ahová szerencsére nem egyedül mentem. A mi csapa-
tunkból jött egy másik fiú is, szintén versenyzőként, s egy másik nyíregyházi csapat tagja,
valamint az egyik edzőm kísért el.

Október hatodikán, csütörtök délután indultunk Nyíregyházáról kocsival Mezőkövesdre, a
találkozóhelyre, ahová a többi magyar versenyző is érkezett. Összesen körülbelül ötvenen vol-
tunk. Estefelé végre elindultunk a verseny helyszínére, Halleba (an der Saale), Németország-
ba.Az út hosszú volt, de semmi probléma nem akadt, jó hangulat volt végig.

Hetedikén érkeztünk, ha jól emlékszem kora délután, körülnéztünk, bepakoltunk a szál-
lásra és másnapig szabadidős programok voltak.

Másnap volt a verseny napja. Nagyon izgultam, nem is hittem el, hogy én valóban egy VB-n
fogok szerepelni. Reggel készülődtünk, aztán elindultunk a csarnokba. Hatalmas volt a nyüzs-
gés, sokan voltunk, ha jól tudom 14 országból és többen, mint hatszázan.

A középső területe a csarnoknak – ahol a versengés folyt – be volt kerítve, hogy senki ne
menjen be az aktuális versenyzőkön kívül. Így amikor az én versenyszámom jött, mindenre
felügyeltek és így nem mehettem hamarabb a Tatamihoz (küzdőszőnyeghez), csak amikor szó-
lítottak.

A kategóriámban szerencsére nem voltak nagyon sokan, ezért mindenki egy tetszőleges
formagyakorlattal indult. Én azzal léptem a szőnyegre, amelyikkel az EB-n és a regionális
versenyen is. Mindenki bemutatta a katáját, aztán reménykedve vártuk az eredményt. Hihetet-
lenül boldog voltam, amikor megtudtam, hogy nyertem. Ez a győzelem nem azt jelenti, hogy
az összes karatés közül én vagyok a legjobb, hanem azt, hogy a világon a 15-16 éves korosztály
citromsárga és narancssárgaöves karatézói közül én „katáztam” a legjobban.

Milyen érdekes, hogy eredetileg nem akartam menni egyik versenyre sem, mások vettek rá,
hogy próbáljam meg, s utólag visszagondolva a dolgok alakulására, nagyon hálás vagyok
mindenkinek, aki támogatott, hiszen világbajnok lettem!

Rájöttem, hogy ugyan a mozgás miatt kezdtem karatézni, de szeretem ezt a sportot. Ám
mostanában sokat kell tanulnom és rengeteg más elfoglaltságom is van, így abbahagytam a ka-
ratét. Nem hiszem, hogy véglegesen, de még nem tudom, mikor kezdem újra. Jelenleg még
csak körülbelül egy hónapja nem járok, de már hiányzik.

S azt lehetne monda-
ni: „A csúcson kell abba-
hagyni.” Én úgy gondo-
lom, hogy ennél nagyobb
címet nem érhetek el, s
elégedett vagyok a tel-
jesítményemmel. Még
ugyan nem tettem le róla,
hogy folytatni fogom,
lehet, hogy jövőre is ott
leszek a versenyen, mert
tudom, hogy „címvédő-
ként” ott a helyem!

Lukács Zsófia
10. C

HÍRNÉVÖREGBÍTŐK
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A Krúdy Gyula Gimnáziumban 2011. december ötödikén megrendezett ACE városi angol
versenyen az alábbi tanulók értek el eredményeket:

Fazekas Balázs 9. C osztályos tanuló 4. helyezést ért el
Drobni Dániel 12.Aosztályos tanuló 6. helyezést ért el
Borsodi Borbála 10. B osztályos tanuló 9. helyezést ért el

A versenyzők beszédét egy angol város bemutatását Vásárhelyi Andrásné, az Angol-
Magyar Baráti Társaság elnöke,Ann Johnson ésAjtay-Horváth Magda értékelték.

ANemzeti Tankönyvkiadó országos műveltségi versenyt szervezett történelemből 9. évfo-
lyamosok részére számára. A tavasszal induló csapatverseny országos döntőjét 2011. novem-
ber 12-én rendezték.

Adöntőben iskolánkból:IV. helyezést ért el Aranyos János, MárkiAnett Neszta és Tóth
Melinda Sára, mindannyian 10. D osztályos tanulók.

Kiváló eredményükhöz gratulálunk!

Borsodi Borbála, Méhész Réka, Dudás Viktória, Bódi Ágota

HÍRNÉVÖREGBÍTŐK
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A 2012. április 28-án Budapesten megrendezett angol retorikaversenyhez foghatón még
sosem vettem részt. Talán éppen ez volt az oka, hogy annak idején nem kis bátorsággal, sőt – az
én esetemben – vakmerőséggel jelentkeztem rá. Tudniillik nem rólam mintázták a magabiztos-
ság szobrát… Talán ezért úgy gondoltam, igazán rám férne már egy apró tréning ezen a téren.
Amikor a szónokversenyről először hallottam, tudtam, hogy rengeteg fejfájást és nem keve-
sebb idegeskedést fog nekem okozni, ugyanakkor azzal is tisztában voltam, hogy ha nem je-
lentkezem, akkor puszta gyávaságból elszalasztom a lehetőséget, ami segíthetne az önbizal-
mam növelésében.

Úgy gondolom, hogy a verseny országos fordulójára eleget gyakoroltam és fejlődtem ah-
hoz, hogy vadidegen emberek elé ki merjek állni. A szervezőkről csak jókat tudok mondani,
ugyanis nagyon segítőkészek és kedvesek voltak a versenyzőkkel és kísérőikkel. A prezentá-
ciók előtt mindenkinek interjút kellett adnia, ami ugyancsak teljesen új élmény volt számomra.
Kicsit furcsának is találtam, mivel interjút általában hírességek szoktak adni, és nem gondol-
tam, hogy bárkinek a figyelmét lekötné esetlen és kissé viccesre sikerült, spontán bemutatko-
zásom. Végül megkönnyebbültem, mert szerencsére csendben végighallgattak, és – nagy meg-
lepetésemre – még ki sem nevettek, amiért rendkívül hálás voltam.

A verseny szervezői még egy háromfogásos ebédre is meginvitáltak minket, ami nagyon
szép gesztus volt tőlük. Ezután következett a nap „legrettegettebb” másfél órája, amikor elő
kellett adnunk a prezentációinkat.Ahogy emlékszem, alig bírtam figyelni a többi versenyzőre,
és különböző rémképek jelentek meg előttem: elesek, amikor a pódiumra sétálok, elmegy a
hangom, esetleg zavaromban elnevetem magam beszéd közben. Hál’ Istennek, egyik opció
sem történt meg, túléltem beszédemnek mind az 5 percét, és teljes testi épségben visszaértem a
helyemre, ahol végre kifújhattam magam. Igazából azt mondhatom, hogy még jól is éreztem
magam, miközben beszéltem.

Retorika, avagy a leghatásosabb önbizalom-tréning

HÍRNÉVÖREGBÍTŐK
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Habár nem kerültem be az első 3 helyezett közé, egyáltalán nem bánom, hogy jelentkez-
tem. Mondhatnám, hogy úgysem a győzelem a fontos, de ez azért nem teljesen lenne igaz.
Mégis, ki az, aki nem azért indul egy versenyen, hogy bizonyítson és megkapja a győztesnek
járó első helyet? Ennek ellenére azt hiszem, elértem az elsődleges célomat: legyőztem a félel-
memet és ki mertem állni a közönség elé. Összességében a verseny nagyon sok energiát és ön-
bizalmat adott, és ha másért nem, már csak ezért is érdemes volt részt venni rajta.

Oláh Rebeka Tímea

Az Angol Szónok Verseny 12- 16 évesek
számára megrendezett országos fordulójában
az első három közé jutott Lengyel Dorka, és
Rebekához hasonlóan a negyedik helyezést
érte el Tamás Máté és Horváth Patrik. Patrik
kézzel írott beszéde sok vihart megjárt, még a
mosógépet is a farmerzsebben. Körülbelül
ennyit kell készülni egy ilyen versenyre…. :D

Köszönöm minden részt vevőnek a lelki-
ismeretes munkát!

Vass Mihályné

HÍRNÉVÖREGBÍTŐK
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KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN

AStudent Lines Diákutazási Iroda felajánlásának köszönhetően július 8-án a Népligetben a
Planetárium előtt várakoztam, hogy felszállhassak az állítólag légkondicionált autóbuszra, és
megnézhessem így ötvenen túl, hogy bírom az ilyen utazást Londonba. Már 20 évvel ezelőtt is
az volt a véleményem, hogy embert próbáló. El is határoztam akkor, hogy ilyen utazásra ugyan
még egyszer be nem fizetek! A sors furcsa fintora, hogy ilyet sikerült nyerni. Szóval szkepti-
kusan, de ugyanakkor lélekben felkészülve arra, hogy mindenen mosolygok majd, indultam a
„jutalomutazásra.”

Passau, a „három folyó városa”, a Duna, az Inn és az Ilz találkozásánál, közvetlenül az oszt-
rák határ mellett fekvő bajor város, az első hely, ahol hosszabban elhagyhatjuk a busz egyelőre
még kényelmesnek vélt üléseit.ADóm téren magasodik a Szent Istvánról elnevezett St. Stephan
dóm. Az épület az 1600-as években leégett, csak egy torony, a szentély, valamint egy alsó kripta
maradt meg belőle.Atűzvész után barokk stílusban újjáépített dóm belső díszítése gyönyörű, az
orgona a világon a legnagyobb, több mint 17000 sípja van.

ANiedernburgi kolostor adott otthont Gizella királynőnek István halála után. Mivel méltat-
lanul bántak vele, visszatért Bajorországba,
belépett az apácakolostorba, melynek később
főnökasszonya lett.

Sörkertek mellett elhaladva jutunk el a há-
rom folyóhoz, melyek közül láthatóan az Inn a
nagyobb. Innen mégis Dunaként ismerjük,
mert hogyan is hangzana magyarul az Innen
innen vagy az Innen túl.�

Utazás Németországon és Belgiumon ke-
resztül, hova tegyem a fejem, hogy el ne hagy-
jam stratégiai játék, az ülés pontos méreteinek
beazonosítása után másnap gyors és fájda-
lommentes átkelés Angliába a Csalagúton.

Klasszikus London
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Aki nem utazott kompon annak idején, nem is igazán tudja becsülni ennek a mérhetetlen elő-
nyeit, tengeri betegség nélkül átjutni??? szinte hihetetlen….

Séta a doveri tengerparton, „a fehér sziklák”, valamint a vár megtekintése, melynek mai na-
pig fontos katonai stratégiai szerepe van.

Greenwich-ben elhaladunk a leggyorsabb kereskedelmi vitorlás mellett, látogatást teszünk
a Hajózási Múzeumban és az olimpiai előkészületeknek köszönhetően gyalogolhatunk abszo-
lút zöldövezetben, a híres csillagvizsgálót egy nappal érkezésünk előtt zárták be. Szóval majd-
nem jártam ott :D, ahol a világ-standard szerint, a kezdő meridián (az Északi és Déli sarkot ösz-
szekötő délkör; hosszúsági kör; 0°) a greenwich-i obszervatórium fő teleszkópján fut keresz-
tül. Ettől a vonaltól kell számítani a keleti és nyugati hosszúságokat egészen 180°-ig.

Szóval, ez itt London…
Természetesen bejártuk a Westminster-negyedet is, és bekukkantottunk a Downing Street

10-hez, melyet alig állig felfegyverzett őrök
vigyáznak. „Kis kerülővel” (A Saint James
Park és a Mall természetesen előkészületek
miatt lezárva ) eljutottunk a Buckingham�

Palotához őrségváltást nézni, mert ugye azt
látni kell. :D

Piccadilly Circus, Soho, China Town, Tra-
falgar tér, gyalogtúra után következett egy kis
kultúra a National Gallery-ben. Itt nem épít-
keznek szerencsénkre, csak a játékokig hátra-
lévő időt jelölik.�

A szintén kihagyhatatlan London-eye-ból
tisztán látható az olimpiára épült The Shard
(Üvegszilánk) névre keresztelt, elnyújtott pi-
ramis alakú épület is, amely egyébként Lon-
don szinte minden pontjáról látszik, 309,6
méter magas, és becslések szerint 1,5 milliárd
fontba, vagyis 550 milliárd forintba került.
Kívülről minden oldalról üveg borítja; össze-
sen 11 ezer üvegtábla található az épületen.

A Kensington-negyedben múzeumokat
látogattunk, a zajszint különösen a Natural
History Museum-ban (dinoszauruszok, föld-
rengés-imitáció, esőerdő) alkalmas volt a
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nyugalom megzavarására, finoman szólva is
hihetetlen zsivaj volt. A Hyde parkban kipi-
henhettük a kapott dózist, és a lelkes csoport-
tagok kaphattak újabb adagot a Madame
Tussauds-ban, illetve elsétálhattunk a le-
gendás apró házikóhoz.

A Londonhoz szorosan hozzátartozó eser-
nyőt próbáló esőben is nagy élményt jelentett,
hogy ott jártunkkor az olimpiai öt karikával
már felszerelt Tower hidat éppen felnyitották.
Átsétáltunk a hídon és búcsút intettünk a city-
nek, fontolgattam, hogy esernyőmet ne hagy-
jam-e itt emlékül, de az itthoniaknak is kellett
valami meglepetéssel szolgálni mielőtt az
íves javítást alkalmazzuk. :D

Dickens városa, Rochester elbűvölt az
óvárosban szépen megőrzött házaival, s iga-
zán bántott, hogy nem volt idő arra, hogy a
legnagyobb használtkönyv kereskedésben el-
tölthessünk egy kis időt és elkölthessünk né-
hány fontot.

Várt ránk Canterbury-ben a katedrális, és
barangolhattunk itt is az óvárosban.

Lassan elhagyjuk Angliát, amikor feltűn-
nek a legendás birkák az út mentén, bőven van
időm elővenni a fényképezőt és pár felvételt
készíteni. Hihetetlen, ennyi…

Hazafelé városnézés Flandria legszebb vá-
rosában, Brugge-ben, s természetesen a kira-
katokban csábítóan elhelyezett belga csokolá-
décsodák kísértésének engedve kóstolgatás és
vásárlás.
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Utazás, utazás, Belgium, Németország és
Ausztria, hova tegyem a fejem, az ülések mé-
rete sajnos nem változott, de határozottan ki-
sebbnek érzem, és…

Útközben megállunk a melki apátságnál,
hogy elámuljunk, mennyi kincset gyűjtött
össze itt a katolikus egyház, és csodálhassuk a
gyönyörűen zöldellő kertet.

Érkezés Budapestre július 14-én a délutáni
órákban, a mosolyom valahogy már nem az
eredeti, de még érzem magamban az erőt, amit
szívesen felhasználnék a sofőr ellen, aki most
még tesz néhány tiszteletkört, azért hogy az
általa kiválónak vélt film befejeződhessen. Hőség van, szörnyen fáradt vagyok, de kiálltam a
próbát. Ez jóval több volt, mint London és nekem nem a klasszikus.

Vass Mihályné
„oda-vissza utazó”
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Határozottan emlékszem arra az olvasmányra, amit harmadikos koromban már kívülről
tudtam, mely a nándorfehérvári diadalról számolt be. Azt hiszem, ez a szöveg köztem és a tör-
ténelem között örökre szövetséget kötött. Így érthető, hogy mindig dédelgettem magamban,
hogy megnézem a nándorfehérvári diadal helyszínét. Ennek apropóját az is adta, hogy 2011-
ben 555 éve vívott a magyarság dicsőséges csatát ezen a helyszínen.

Persze, az önként vállalt vártúra nem itt kezdődött, hanem a magyar határt átlépve a Vajda-
ságban, melynek etnikai összetétele rendkívül változatos, hat hivatalos nyelve van. Mintha a
régi Monarchiában lennék, úgy összeolvadnak a nyelvek, a kultúrák, a történelem. Olyan szer-

ves egységnek érzem, hogy innen érthetetlen-
nek látszik, hogyan lehet ezt szétválasztani.

Az első helyszín Pétervárad, amely egy-
koron a Monarchia egyik legjelentősebb erőd-
je volt, s ma már csak múzeumként működik.
(Újvidékhez tartozik közigazgatásilag, a Du-
na jobb partján helyezkedik el, s uralja a par-
tot.) A történelemben második Nándorfehér-
várként is emlegetik, hiszen 1526-ban a mo-
hácsi csata egyik fontos előzménye, eleste
után is fontos végvár volt a Délvidéken. Vi-
rágkorát a török hódoltságot követően élte,

A történelem nyomában...
Vártúra a Vajdaságban
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Mária Terézia idején „Gibraltár a Dunán” –
csak így emlegették. A szabadságharc idején
is meghatározó szerepet játszott, bár 1849-
ban Kis Pál a császáriaknak adta át, az utolsó
védőbástya volt Komárom előtt.

Különleges az óratornya, a nagymutató az
órák múlást mutatja, azért, mert így a Dunán
elhaladó hajók messziről láthatják a pontos
időt. Mesés a látkép a várból.

Karlóca a követező állomás. Ebben a hely-
zetben kihagyhatatlan az 1699-es békekötés
helyszíne, mely a török hódoltság végét jelen-
tette hazánknak. A kicsiny település fölé ma-
gasodó domb tetején található a Béke kápolnaként ismert Béke Királynője templom, mely kí-
sértetiesen hasonlít egy török sátorra, melynek csak a keletre nyíló ajtaja van befalazva.

Egy kicsit pihenünk s másnap vesszük be a várat! Belgrád igazi világváros. Nemcsak mére-
te miatt, de távoli és közeli múltja, kulturális hagyatéka miatt is. Mindig is kultúrák ütköző-
pontja, egyszerre volt balkáni és nyugati. Mindenféle népet és nemzetet befogadott, s ez látszik
is rajta: épületein, utcáin, terein. (Nem véletlen, hiszen a Kárpát-medence a Balkán-félszigettel
itt találkozik.) Belgrád egyik külvárosában járunk, a Száva és a Duna összefolyásánál elterülő
Nándorfehérvár legkönnyebben a sétálóutcából közelíthető meg, a Kalemegdan Parkon ke-
resztül, ahol asztalok mögött ücsörgő árusok kínálják portékájukat. Harc helyett inkább a sétá-
nál maradunk, s a Karagyorgye-kapun keresztül lépünk be. A kapu egy nyers, műveletlen ke-
reskedőről, Karagyorgye Györgyről kapta a nevét, aki 1806-ban ezen a kapun keresztül fog-
lalta el a várat a töröktől, s az új Szerbia voltaképpen ezzel a rohammal született meg, Kara-
gyorgye pedig így lett az új Szerbia első államfője. A II. világháborús tankokkal teli várárkon
egy hídon átkelve a karcsú és fehér óratorony alatti kapuhoz jutunk. S így érkezünk meg a tég-
lalap alakú felső várba, melynek közepén egy török kori sírépítményt is találunk, Damad Ali
pasa türbéjét, ott ahol Hunyadi János vezetésével legyőzték a többszörös túlerőben lévő sere-
get, s állították meg az oszmán előrenyomulását a következő hetven évre. Innen a vár legin-
kább középkori részéhez sétálunk, ahol egy csillagvizsgálót működtetnek. Nándorfehérvár ki-
építésére 1404-1427 között került sor, miután a rossz állapotú várat Zsigmond a szerb despo-
tának Lazarevics Istvánnak átadta, mint hűbérbirtokot.Aróla elnevezett kapun túl a fal mentén
haladva a Defterdár-kapuhoz érünk, s a mellette levő falvonulatokról szép kilátás nyílik a Szá-
va és a Duna összeömlésére. S innen pár percre tiszteleghetünk egy magyar és szerb nyelvű
emlékkő előtt, melyet az 1456-os ostrom tiszteletére állítottak. Maga az ostrom 1456. július 4-
22. között zajlott. A szultáni erők hiába rohamozták a várat, minden támadást a védőseregek
visszavertek. A védők közül is kiemelkedik Dugovics Titusz önfeláldozása, aki megakadá-
lyozta, hogy egy termetes janicsár kitegye a lófarkas zászlót. Bár ez a hősies helytállás egyre
inkább a történelem mondái közé kerül, mint ahogyan az is, hogy az ostrom emlékére III. Cal-
lixtus pápa elrendelte a déli harangszót. Innen továbbhaladva Belgrád jelképének számító, 14
méter magas oszlopon álló szobrot, a Győztest érjük el.Ahonnan széttekintve láthatjuk a Száva
túlpartján Zimonyt. Sajnos a várból már semmi sem maradt, csak a könyvek lapjai őrzik az itt
állomásozó katonák hősies helytállását az 1521-es ostrom idején, amikor már elesett Szabács
és Nándorfehérvár is, és a 350 fős védelem csak néhány napig tudta feltartóztatni a reményte-
lenül hatalmas török sereget. Itt épült fel a híres Gárdos-torony, melynek eredeti neve Hunyadi
János torony, amit a millennium emlékére állítottak 1896-ban, az OMM legdélebbi pontjára.
Atorony helyén állt a gárdosi vár, ahol Hunyadi elhunyt.

A Duna mentén haladunk tovább s következő állomásunk Szendrő. Lenyűgöző látvány fo-
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gadja a turistát.Az erődítmény a Nagy-Morva torkolatánál egy 10.5 hektáros területen fekszik,
s a külső várfalat a felújításnak köszönhetően nagyon jó állapotban láthatjuk. Persze, a lehető-
ségekhez mérten bejárjuk a háromszög alaprajzú, s egykoron 21 tornyú építményt. A hagyo-
mány szerint Brankovics György szerb despota építette, hiszen az 1389-es I. rigómezei csatát
követően a szerbek elvesztették önállóságukat így egyre északabbra vonultak. Sajnos az állan-
dó háborúk nem kedveztek az állagának, de a II. világháború után a falakat felújították, s így a
látogató könnyen bele tudja magát képzelni a XIV-XV. századi csaták hangulatába.

Mindösszesen néhány kilométer távolságra fekszik szintén a Duna mentén Galambóc. A
folyó szélessége itt a legnagyobb, közel 3 kilométer.Amesszeségbe réved a tekintetem, s szin-
te hihetetlen, hogy a tóvá szélesedő folyó, honnan is ered. A vár festői romjai között boldogan
mászom a legtávolabbi szirtekre, s a lemenő napban és a tájban gyönyörködve felidézem,
Arany János Rozgonyiné című művét. A művet az ihlette, hogy bár Zsigmond megegyezett a
Lázerevics Istvánnal, hogy a várat átadja (fontos stratégiai helyszín), s cserébe utódját Bran-
kovics Györgyöt despotaként elismeri, aki a szerződést megszegte s a török segítségét kérte.
Már a magyarok a feladásra kényszerültek, mikor az elvonuló csapatokat a törökök megtámad-
ták. Ebben a küzdelemben Rozgonyi István temesi főispán seregei (és felesége) sietett Zsig-
mond segítségére, a király és a magyarok megmenekültek, de a visszavonuló magyarokat fede-
ző litvánok viszont mind egy szálig elestek.

Hajóra szállva Ismét tovább indulunk a Kis-Kazán-szoros lélegzetelállító képe tárult elénk.
Itt majd 90 méteres mélységű a Duna, szélessége alig éri el a 120 métert.Aszorosban lecsende-
sedett a víz. A román oldalon a jelzőállomás helyén nemrég egy templomot emeltek. A temp-
lom mögött a sziklába faragtak egy férfi fejet, mely a feljegyzések szerint, Decebál dák királyt
ábrázolja. A két szoros között a folyó újra kiszélesedik. A Duna a Nagy-Kazán-szorosnál még
jobban leszűkül. Évszázadokon keresztül az al-dunai hajózás akadálya a Vaskapu volt. Csak
magas vízállás idején lehetett használni ezt a szakaszt.Alacsony vízállásnál evezős dereglyére
rakták a hajók rakományát, vagy lovakkal vontatták azt. S egy pillanatra Széchenyi Istvánra
emlékezünk, akinek az anyagi támogatása
nélkül nem valósulhatott volna meg. Vásárhe-
lyi Pál tervei alapján készült el, s így állandó
vízi út vezet az Északi-tengertől a Fekete-ten-
gerig, a Rajna-Majna-Duna-csatorna révén.

Festői a táj, a túloldalon Orsova tárult
elénk. A Vaskapu vízi erőmű elkészültekor
(1964-1972), a várost és a környező települé-
seket elárasztották, a lakosokat a hegyoldalra
költöztették. A Duna vízszintjét megemelték
30 méterrel. Itt ásta el a 1849-ben Szemere
Bertalan a magyar szent koronát, a koronázási
palástot és a jelvényeket, melyek 1853-ban
egy árulás folytán megtaláltak. Ennek hely-
színén kápolna épült. Itt még megállunk egy
rövid időre, tisztelegve nagyjaink emléke
előtt, majd újra hajóra szállva a Dunán szeljük
a habokat. S lelkükben kavarog az a sok él-
mény, s most is érzem, mint mindig, hogy a
történelem nem múlt, hanem jelen.

Páll Csilla
tanár
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Iskolánk 13 diákja, mint minden második évben, 2011 szeptemberében is ellátogatott a né-
metországi Erkrathba, ahol felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A Hochdahl Gimnázium
diákjai és tanárai nagy örömmel fogadták a magyar cserediákokat és két kísérőtanárukat is. A
német diákok és családjaik meleg fogadtatása, figyelmessége hamar feledtette diákjainkkal a
kezdeti szorongásokat. A krúdysoknak több ízben is alkalmuk volt részt venni különböző tan-
órákon, így betekintést nyerhettek a német diákok iskolai életébe. Az emberiség történetével
kapcsolatos ismeretek bővüléséhez nagymértékben hozzájárult a Neandervölgyi Múzeumban
tett látogatásunk. Düsseldorf közeli városában is tiszteletünket tettük, gyönyörködhettünk a
Rajna és az óváros szépségében, s bőven volt lehetőségük a fiataloknak szabad program kere-
tében felfedezni a város rejtelmeit. A hétvégét mindenki a saját fogadócsaládjánál töltötte, ami-
kor is a német családok a legkülönbözőbb programokkal kápráztatták el magyar vendégeiket.

A hétvégét követő első napon Aachenbe látogattunk el. A történelem számos emlékét őrző
város legnagyobb nevezetessége, a Nagy Károly palotakápolnája köré épült dóm mindnyájun-
kat csodálatba ejtette.Aachen után a belgiumi Hohes Venn városkájába is tettünk egy kitérő ki-
rándulást, ahol a lápvidék mocsara, számos érdekes növény élőhelye, főként biológia tagoza-
tos diákjaink körében aratott nagy tetszést.

A kedd nyertese az abc-ben a „b” betű volt: Brühl és Bonn városait fedeztük fel. A rokokó
stílusban épült brühli Augustusburg kastély nemcsak aprólékosan kidolgozott belső tereinek
varázslatos szépségével, de hatalmas kertjével is lenyűgözte magyar diákjainkat. Bonnban,
Német Szövetségi Köztársaság egykori fővárosában a Történelem Háza nevű múzeumot te-
kintettük meg. Itt Németország – pontosabban a Német Szövetségi Köztársaság – második vi-
lágháborút követő történelme elevenedett meg szemeink előtt. Eredeti fényképek, hanganya-
gok és dokumentumok révén váltak érthetővé a múzeum öt kiállítási szintjét bejárva a törté-
nelmi összefüggések. Könnyű Rajna menti séta és a híres bonni egyetem megtekintése zárta
tartalmas napunkat.

Voltunk, láttunk, visszamennénk…

A brühli Augustusburg kastély
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A kölni dóm és a Hohenzollern-híd látképe
a toronyból

Aachen – babaszökőkút
(Puppenbrunnen)

Az ipari múzeumban Önfeledt bowlingozás

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN
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Németország negyedik legnagyobb városa, Köln sem maradhatott ki külhoni élményeink
sorából. A TV-toronyból nemcsak a Rajnán átívelő hét gyönyörű híd, de Köln pazar gótikus
székesegyháza is szemeink elé tárult. A vállalkozó kedvű diákok a dóm látogatásakor meg-
mászhatták azt az 510 lépcsőfokot is, amely a toronyba vezet fel.

A hazaút előtti utolsó napon Wuppertal városába látogattunk el, ahol egy ipari múzeum
tette teljesebbé a krúdys diákok korai iparosodással kapcsolatos ismereteit, s mi több, tapasz-
talatait, hiszen a fiataloknak lehetőségük nyílott kipróbálni a kiállított szövő- és fonógépeket.

A német diákokkal töltött napok élményeit az utazás előtti napon egy közös bowlingozás
tetőzte be sok nevetéssel tarkítva. Az utolsó nap búcsúpillanatai azonban nem bizonyultak
könnyűnek a néhány nap alatt összeforrt kis német-magyar diákcsapat számára 2011-ben sem.

Akrúdys diákok a Németországban töltött napok alatt nemcsak egy másfajta kultúrát, men-
talitást, finom német ételeket ismerhettek meg, hanem mindeközben talán életre szóló barátsá-
gokat kötöttek, s alkalmuk volt a német nyelv valós anyanyelvi környezetben történő gyakor-
lására is.

Jövőre mi fogadjuk majd a német diákokat és tanáraikat, s igyekszünk majd viszonozni azt
a sok-sok kedvességet, amellyel ők vettek körül minket. Voltunk, láttunk, és valószínűleg még
mindannyian szívesen visszamennénk…

Veczánné Debróczki Edit
tanár

Nemzetközi kapcsolatok....

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN
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Sziasztok! Diczkó Zsombor vagyok, jelen-
leg nem a Krúdyban tanulok, ugyanis a Nyír-
egyházi Rotary Club-nak köszönhetően ezt a
tanévet Brazíliában töltöm cserediákként. Már
több mint 4 hónapja érkeztem meg erre a cso-
dálatos helyre, ami sokak szerint az egyik leg-
jobb ország (ha nem a legjobb), ahol csere-
diáknak lenni lehet. Nálam sincs ez másképp.

Augusztus 7-én szállt le a repülőgépem
Viktória (Espírito Santo állam fővárosa) rep-
terére, körülbelül 27-28 órás fárasztó utazás
után. Bevallom, az elején kicsit kételkedtem, hogy jól döntöttem-e, amikor bevállaltam ezt a
cserediákévet, azonban, miután leszálltam a repülőről és találkoztam az első fogadócsalá-
dommal, minden kétségem elszállt: tudtam, hogy jól döntöttem, és azt is, hogy ez lesz életem
legjobb éve. A kommunikációval szerencsére nem volt gond, ugyanis a családom mellett Caio
is ott volt a reptéren, úgyhogy ő fordított mindent, hogy megértsük egymást. Innen olyan 2 óra
kocsikázás után érkeztünk meg a jelenlegi városomba, Cachoeiro de Itapemirim-be. Ez egy
körülbelül Debrecen méretéhez hasonló város, 200 000 lakossal, fél órára a tengerparttól, ami-
nek hála már rengeteg tengerparton jártam, úgyhogy (bár nem a világ közepe) nagyon megsze-
rettem ezt a helyet. A családom háza a központban található, mindenhez nagyon közel, szóval
szinte már mindenhova gyalog járok. Mindent összefoglalva, nagyon szeretek itt lakni.

Az első fogadócsaládom remek: 3 nővérem van, akik közül az egyik jelenleg Mexikóban
cserediák, a második egy másik városban tanul az egyetemen (emiatt eddig még csak 1x láttam
őt) úgyhogy most csak a legidősebb lánytesómmal élek együtt: ő tesit tanít az egyik itteni suli-
ban. Mindenki nagyon kedves, mindig segítenek nekem, ha valami problémám van, vagy ha
valamit nem értek. Szinte minden héten tartanak valamilyen családi összejövetelt, amelyen
számos családtag részt vesz, mert ez egy eléggé sok tagból álló család.

Például a karácsonyt mindig együtt töltik, azaz körülbelül százan fogunk együtt karácso-
nyozni az idén, már nagyon várom! Rossz belegondolni, hogy januárban majd váltanom kell,
de szerencsére már a 2. fogadócsaládomat is ismerem, akik szintén nagyon kedvesek, szóval
így még sem lesz annyira nehéz a költözés.

Ami a portugál nyelvet illeti, az első hónapban szinte semmit nem értettem, ám szerencsére
mivel tanulok franciául és spanyolul is, ezek rengeteget segítettek nekem, így 1 hónap után már
egész jól belejöttem a nyelvtanulásba. Különórára is járok, kétszer egy héten, ami szintén nagy

segítség, mert nagyon jó a tanárom.
Magániskolába járok és nagyon szeretem.

Körülbelül feleakkora, mint a mi sulink ott-
hon, de mind a tanárok, mind a diákok nagyon
kedvesek. Már a legelső naptól kezdve sokat
segítettek, és bár nem nagyon beszélnek ango-
lul, szerencsére valahogy mindig meg tudtuk
érteni egymást. Mindenki az ,,Oi,Tudo bom?”
kifejezéssel köszönti a másikat,valamint a ta-
nár-diák kapcsolat sokkal barátibb, közvetle-

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN

Diczkó Zsombor jelenti
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nebb (van, olyan, hogy óra közepén felállnak a diákok, hogy megöleljék a tanárt, stb.). Dolgo-
zatokat nem kell írnom, úgyhogy az alvás, zenehallgatás, telefonozás és a többiekkel való tár-
salgás tartoznak bele a legfontosabb elfoglaltságaim közé. Továbbá, az itteni osztályomban
öten vagyunk cserediákok (2 mexikói és 1 finn lány, valamint 1 kolumbiai srác), úgyhogy so-
sem unatkozunk, mindig kitalálunk valamit, ha esetleg ,,unalmasak az órák”.

Az itteni Rotary Club-om is nagyszerű: egy hónapban egyszer kell mennünk cserediákok-
nak a találkozóra (mindig keddi napon) amikor megkapjuk a havi zsebpénzünket. Mindig él-
vezzük, nem csak azért, mert ilyenkor a vacsora ingyenes (és persze mert gazdagabbak leszünk
150 reállal, ami nagyjából 17-18 ezer forint) hanem azért is, mert ilyenkor biztos, hogy a talál-
kozunk (mármint a cserediákok) így sosem kell csalódni a hangulatban.

Ami a szabadidőmet illeti, tizennégyen vagyunk cserediákok a városban, így szinte min-
denhová együtt megyünk. Leggyakrabban egy sportközpontba járunk, ahol szinte mindent
sportot űzni lehet (tenisz, foci, kosár, pingpong, röpi stb.), de persze járunk moziba, színházba,
bevásárlóközpontba, és természetesen bulizni is. Átlagosan 2-3x járok bulizni, de már volt
olyan is, hogy 4-5x voltam egy hé-
ten. Szóval remekül telik itt az élet.

Mindent összefoglalva, reme-
kül érzem itt magam, a fogadócsa-
ládom, a sulim, a barátaim, a többi
cserediák, minden remek. Jelenleg
pedig épp egy 26 napos kirándulá-
son veszek részt, amely során bejár-
juk az észak-keleti tengerpartokat
Rio de Janeiro-val bezárva.

Mindenkinek további jó, élmé-
nyekben gazdag tanévet és boldog
karácsonyt kívánok! (az enyém az
lesz!)

Diczkó Zsombor

KRÚDYSOK A NAGYVILÁGBAN
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ÉLETKÉPEK

Az iskolai könyvtárak minden év októberének negyedik héfõjén
kilépnek az iskola és a világ elé. Színes programokat szerveznek –
minden évben más-más témát választva –, hogy felhívják a fi-
gyelmet az iskolai könyvtárak fontosságára.

Ebben az évben ” szlo-„Az iskolai könyvtár: életre nevel!
genben fogalmazta meg a nemzetközi szervezet könyvtáraink
egyik fontos jellemzõjét.

Azt életközeli, hatékony, gyermekbarát iskola nem tud mû-
ködni jó könyvtár nélkül. Az iskolai könyvtárak sokoldalúan és
sokféleképpen támogatják az intézmények tanulóit, pedagógusait.
A könyvtári szolgáltatások, a könyvtárpedagógiai módszerek hozzájá-
rulnak a fiatalok neveléséhez, oktatásához, kulturális szórakoztatásához.Akönyvtárakban rej-
lõ lehetõségek támogatják az intézmények oktató-nevelõ munkáját.

Hogyan nevelhet a könyvtár az életre?
Segít tájékozódni az információk tengerében, megmutatja, hogyan mûködnek a könyvtá-

rak. Nem akar mindent készen a tanulók fejébe tömni. Támogatja az önálló tanulást, az egyéni
munkát, az együttmûködést, az alkalmazkodást. Irodalmi élményeket nyújt. A könyvek és
egyéb források segítségével megismerhetik a tanulók önmagukat, családjukat és a világot. A
korszerû technikai eszközök használatával elsajátíthatják az információkeresés fortélyait a fo-
lyamatosan változó világban.

A pályázatokat – mottó jegyében, a változó világ, az alkal-„Helyem a változó világban”
mazkodás és a család szerepének fontosságát hangsúlyozva hirdettem meg.

„Életem és tudásom fája” – pályázat során képzeletbeli élet- és tudásfák megszületéseinek
lehettünk szemtanúi. – inspiráló jelmondattal„Ha el tudod képzelni, meg tudod valósítani!
igyekeztem megmozgatni diákjaink fantáziáit. Mindent, amire vágynak, mindent, amit elér-
hetnek az életben, azt egy életfa jelképezte.

„A kémia birodalma” – pályázat: egy kémiai folyóirat borítótervét kellett elkészíteniük
kreatív diákjainknak. mottóval igyekeztem a tervezõmun-„Minden kémia, ami körülvesz”

Iskolai Könyvtári Világnap 2011

Az Iskolai Könyvtári Világnap pályamunkái és a díjátadó pillanatai

KÖNYVTÁRI HÍREK
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kát inspirálni. A kémia órákon használt kísérleti eszközeiket hívták segítségül a borítótervek
megvalósításához.

„Családom csodája” – pályázat a nyugodt, szeretetteljes családi légkör megteremtésének
helyszínét célozta meg. Az irodalmi értekezések segítségével csak egy pillanatra betekintést
nyerhettünk a biztonságot, a védelmet nyújtó közösségekbe. Képzeletbeli ablakokon kukkant-
hattunk be az egyes családok életébe. Olyan csodálatos emlékeket osztottak meg diákjaink,
amelybõl életük elsõ közegét, a család értékrendszerét, szokásaikat ismerhettük meg. A róluk
való gondoskodás, biztonságérzetük megteremtése, személyiségük stabil érzelmi megalapo-
zása szüleik igényes munkájáról árulkodik.

A sokféle képességgel, készséggel rendelkezõ, kreatív és motivált diákoktól igen nívós pá-
lyamunkákat kaptam. A kiállítás megnyitójára és a pályamunkák értékelésére, díjazására októ-
ber 24-én az Iskolai Könyvtári Világnapon került sor. A kiállítás a gimnázium aulájában volt
látható. A világnapi megemlékezés programsorozatának lezárása egy könyvtárhasználati vetél-
kedõ volt október 27-én.

„Életem és tudásom fája” pályázat
I. helyezett: Bukovics Bianka 11.C
II. helyezett: Györgyi Csaba 9.A
III. helyezett: Holik Zselyke 9.D
Különdíj: Nyitrai Beatrix 11.C

„Akémia birodalma” pályázat
I. helyezett: File Réka 9.C
II. helyezett: Katkó Blanka 10.C
III.helyezett: Csipkés Bianka 7.D
Különdíj: Petrikovics Emese 9.A

„Családom csodája” Pályázat
I. helyezett: Dohos Dóra 11.B
II. helyezett: Kovács Klaudia 11.B
III. helyezett: Szilasi Bence 11.B
Különdíj: Joó Réka 11.B

Díjátadás utáni pillanatok:

Bukovics Bianka és Nyitrai Beatrix Dobos Kristóf és Bodnár Tamás

Díjazottjaink:
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Agyőztes pályázat

Lehet, hogy furcsán hangzik, de az én családom csodája maga
a családom. Van egy családom – s bár csonka család – mégis egy
biztonságos kis sziget az élet tengerén.

A hajónk – melyen utazunk – a sorsunk, melynek horgonya
anyukánk és a nagymamánk, amelyhez, akikhez örömünkben,
bánatunkban, vidám pillanatainkban vagy betegségünk esetén
mindig kikötünk. A láncszemek pedig mi, gyerekek vagyunk: a
bátyám, az öcsém és én.Az összetartó erõ pedig a szeretet.

Ha bármelyikünk valamilyen nagyobb esemény elõtt áll –
például felvételi, nyelvvizsga, érettségi – akkor mindenki szur-
kol neki, a gondolataink egymás körül forognak. Együtt örülünk
egymás örömének, mert szerencsére eddig még minden próbaté-
telünk sikeresen végzõdött. Talán azok az erõs láncszemeket ösz-
szefogó kötelék, s az a bizonyos biztonságos sziget…

Anya mindig emlegeti, hogy már nincsenek meg az õ kicsi
gyermekei. Hiszen olyan jól el tudunk intézni dolgokat, hogy
még õ is csodálkozik rajta.Amindennapokban általában minden-
ki szalad a saját dolga után: nyelvtanárhoz, vezetni, suliba, kézi edzésre, bulizni a barátokkal.
Így nehéz a programunkat összeegyeztetni. De arra mindig vigyáz a horgonyunk, hogy – ha rit-
kábban is – de jusson idõnk egymásra is.

Erre jó példa, hogy nagyon szeretjük a közös mozikat. Gyakran ellátogatunk egy-egy jó
filmre, s rengeteg filmet nevettünk, nevetünk együtt végig. De az utóbbi idõben – ahogy nõt-
tünk – az érdeklõdésünk más-más irányt vett. A nõi tagokat inkább a romantikus filmek érzé-
kenyítik el, míg a fiúk a háborús vetítéseket részesítik elõnyben. Elõfordult, hogy a mozinézés
két külön teremben történt, nemek szerint megosztva. Kivéve a legutóbbit.

Érdekes, hogy a Harry Potter újra összehoz bennünket filmvetítés terén is. Tíz évvel ezelõtt
néztük meg együtt az elsõ részt – általában Mikulás környékén vetítették – ez volt a csomag
mellett a Télapó ajándéka. S talán egyben a legértékesebb is.

Amikor anya szólt, hogy elmegyünk együtt az utolsó részt is megnézni, – eltelt közben te-
hát tíz év! – a tizenkilenc éves bátyám sem tiltakozott. S mikor vége lett, én megszólaltam:
„Milyen érdekes, ezen nõttünk fel és most vége!” Láttam, hogy mindenki elgondolkozott ezen
és néhány pillanatig az elõzõ részeket s talán a múlt éveket pörgettük a fejünkben.

S mi – szigetlakók – egy nagy elhatáro-
zásra jutottunk. Téli szünetben rendezünk egy
Harry Potter maratont. Üdítõvel, anya által
készített sütivel és házilag pattogtatott pop-
corn-nal és végignézzük a kezdetektõl a közös
kedvencünket. Egy kis idõutazás lesz ez, a
„gyerekkorunkba” a jó meleg szobában – a
nyugalom szigetén.

Készítette: Dohos Dóra 11.B

Családom csodája

Bálint Bernadett 8.D

Hubicsák Petra 9. B
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Akönyvtárhasználati verseny – – feladatai a tudo-„Barangolás a tudományok világában”
mányok, az ismeretszerzés, tudásszerzés fontosságára fókuszált.

„Én is jöhetek, mi is jöhetünk!” – felkiáltásokkal igyekeztek diákjaink jelentkezni a vetél-
kedõre. Sokkal több csapat nevezett be, mint ahányan elfértek volna könyvtárunkba. Vidám és
ötletes csapatnevekkel érkeztek.

A hat három fõbõl álló csapat könyv- és
könyvtárhasználati ismereteikrõl, tudásukról
adhattak számot. Csodálatos könyvajánláso-
kat és folyóirat ismertetéseket hallhattunk. A
különbözõ típusú feladatok megoldása nem
okozott nehézséget számukra. Ötletes, kreatív
megoldásaikkal emlékezetes pillanatokat
szereztek a zsûri tagjainak és egymásnak.

Könyvekkel, ajándékutalvánnyal, édes-
séggel jutalmaztuk a könyvtárunkba örömmel
és lelkesedéssel járó diákjainkat.

Akik elkezdték…….

Könyvtárverseny. Ha valaki ezt a szót meghallja, furcsán, sõt kicsit értetlenül áll e verseny-
megnevezés elõtt. Biztosan mindenki arra a sok könyvre gondol, ami egymás mellett sorako-
zik a polcokon. Vajon mit kell velük csinálni, hogyan kell õket használni? Amíg nem kapsz tá-
jékoztatást a verseny témájáról, feladatairól, nem biztos, hogy felkelti az érdeklõdésedet. De
ha elkezded a búvárkodást egy-egy témában, alig várod a folytatást.

Ennek a megmérettetésnek az a célja, hogy tudj tájékozódni a könyvtárban. Minél gyor-
sabb vagy, annál jobb eredményeket tudsz majd elérni a verseny fordulóiban. Minél többször
nyitod ki az adott lexikont, enciklopédiát, szakkönyvet, annál hamarabb megoldhatod a felada-
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A lelkes csapatok szereplései
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tokat. Természetesen könyv-és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása után kezdjük csak el
az adott évi téma feldolgozását.

Az országos verseny négy fordulóból áll: (megyei írásbeli, szóbeli; országos írásbeli, szó-
beli.) Természetesen komoly feltételeknek kell megfelelnünk a továbbjutáshoz. A verseny
elõtt néhány hónappal kapjuk meg az adott év a témáját.

Az idei témának nagyon megörültünk. A csillagászat birodalmába és egy híres tudós életé-
nek állomásaiba kukkanthattunk be. A feladat komolynak tûnt, mivel maga a csillagászat sem
kis témakör.Ahíres tudósnak, csillagásznak, Kopernikusznak is igen sokat köszönhetünk.

Hogyan is kezdõdik a felkészülés? Minden, a könyvtárunkban fellelhetõ könyvben meg
kell keresni az ehhez kapcsolódó információkat. Pl. születési helyek, évszámok, nevek, esemé-
nyek, színdarabok neve, filmek címe.

Az elsõ forduló feladatait csak könyvek segítségével kell megoldanunk, míg a második for-
duló elsõ részének megoldásához már a számítógép segítségére van szükségünk. A feladatok
közül nagyon érdekesek voltak a következõk: bolygók sorrendjét meghatározni, verset kiegé-
szíteni, Kopernikusznak születésnapi ünnepséget rendezni.

A 2011/2012-es tanévben a 7.D osztályból három lány indult el ezen az egyedi, mégis szó-
rakoztató versenyen: Csipkés Bianka, Horváth Vivien és Nagy Eszter. Az elsõ két fordulóban
mind a hárman dobogósok voltunk és így továbbjutottunk a harmadik fordulóba. Az országos
írásbeli forduló feladatai viszont már nagyon nehezek voltak, de ezen is kiválóan szerepeltünk.
Az országos szóbeli fordulójába már csak az elsõ nyolc helyezést elért tanuló szerepelhetett.
Sajnos mi már a negyedik fordulóban nem vehettünk részt. Iskolánknak viszont dicsõséget
szerzett MárkiAnett Neszta a 10.D osztályból, aki országos negyedik helyezést ért el.

De így se szomorodtunk el, mert jövõre újra szeretnénk részt venni a versenyen, és biztos,
hogy még jobb eredményeket fogunk elérni.

Nagy Eszter 7.D

…akik befejezték

Elõször kilencedikes fejjel Gabi néni „szervezett be” a Bod Péter Országos Könyvtárhasz-
nálati Versenyre. Akkor még nem igazán tudtam, hogy mi ez, bár abban az évben részt vettem
az iskola házi vetélkedõjén is, ahol nagyon megtetszett a barátságos és kreatív atmoszféra. Sze-
retek olvasni, így hát a könyvtár sem volt idegen fogalom számomra. Tehát beneveztem illetve
beneveztünkAranyos János osztálytársammal. tizedikesként ismét vállaltuk a megmérettetést.

Sok idõt töltöttünk felkészüléssel, amelyek többnyire olvasással és a könyvtár felépítésé-
nek tanulmányozásával teltek.Atréning után elkezdõdött a többfordulós verseny.

Az elsõ forduló mindig egy feladatsor megoldása volt, amelyhez a könyvtárban található
könyveket kell használni. Olykor-olykor gondot okozott az, hogy egy könyvre egyszerre több
embernek is szüksége volt. Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy hátizsákokban vittük ma-
gunkkal könyvtárunk könyveit, megkönnyítve munkánkat. A második forduló a megyei szó-
beli, amely idén elég nehéz volt. Versenyzõként Kopernikusz életrajzát kellett elkészítenünk és
azzal állásinterjúra menni, mivel az idei év témája a csillagászat volt. Ezt a fordulót szerencsé-
sen teljesítettem és következett az országos írásbeli, ami teljesen ugyanolyan, mint a megyei
forduló, csak itt már interneten is kell kutakodni a szükséges információkért. Idén sikerült be-
jutnom az országos szóbelire, amelyet Budapesten a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Isko-
la és Gimnáziumban rendeztek meg.Az iskola könyvtára barátságos, az emberek – versenyzõk
és a zsûri egyaránt – kedvesek voltak. Na és a feladat… Említettem, hogy a könyvtárverseny-
hez szükségeltetik némi kreativitás. Nos, hát idén is kellett belõle bõven. A tavalyi országos
szóbelihez hasonlóan, ahol a versenyzõknek egy folyóirat egyik számát kellett elkészíteni,
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idén sem hagyományos szóbeli feladat volt. Egy csillagászati tábort kellett szerveznünk gyere-
keknek, amelyhez programfüzetet készítettünk. Tervünkkel kellett a zsûri elé járulni, akik a
részletek után érdeklõdve különbözõ szempontok alapján értékelték munkánkat. Az idei évet
országos negyedik hellyel zártam. János ugyanezt az eredményt érte el tavaly szépirodalmi té-
mában.

Most, hogy úgymond „kiöregedtem” illetve „kiöregedtünk” a könyvtárversenybõl, fájó
szívvel nézek vissza, hiszen nagyon jól éreztem magam a vetélkedés közben. Ez nem egy élet-
halál harc vagy magolásra épülõ teszt volt, inkább szórakozás és játszva tanulás. Észre sem
vettem, és két év alatt megtanultam mi is az a könyvtár, információ, könyv, vagy azt, hogy hol
és hogyan keressem azt, amit nem tudok. Mi is tulajdonképpen ez a verseny? Azt mondanám:
kreatív kutatás.

Márki Anett Neszta 10. D

I. kategóriában (7-8. osztályosok)
Csipkés Bianka 7.D megyei 1. és országos 31. helyezés
Nagy Eszter 7.D megyei 2. és országos 27. helyezés
Horváth Eszter 7.D megyei 3. és országos 28. helyezés

II. kategóriában (9-10. osztályosok)
Aranyos János 10.D megyei 1. és országos 16. helyezés
Márki Anett Neszta 10. D megyei 2. és országos 4. helyezés
Farkas Emese Zsanett 9.D megyei 3. és országos 20. helyezés
Vad Viktória Zsuzsanna 9.Dmegyei 4. helyezés

Gratulálok a versenyzõk kimagasló teljesítményéhez!

Némethné Horváth Gabriella
könyvtárostanár
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Bod Péter Országod Könyvtárhasználati verseny eredményei



44

ÉLETKÉPEK

Az elmúlt 12 évben, míg kijártam az általános iskolát és a gimnáziumot, a legnagyobb ha-
tással a szüleim voltak rám. Ez akkor is igaz, ha apa nem tudta igazán felkelteni érdeklõdése-
met a mûszaki pálya iránt, míg anya a komolyabb szintû sportolást nem tudta velem megsze-
rettetni. Egyik legkedvesebb hobbimat azonban mégis apától örököltem: fényképezéssel õ is
foglalkozott korábban, és tizenévesként – akkoriban még filmes gépekkel készített fotókkal –
õ is részt vett több fotópályázaton.

Az én generációm már két korszak határára született – így játszhattam kiskoromban még
filmes géppel, és kaphattam meg harmadikos koromban az elsõ digitális masinát (melyet azóta
is elõ-elõveszek). Eleinte kattintgattam mindent, amit csak láttam: egy-egy családi nyaralás
alatt akár 500 kép is összegyûlt a kártyákon. Csak a következõ gépemnél – melyen már manuá-
lisan tudtam változtatni beállításokat – kezdtem keresni konkrét témákat.

Gyerekkoromban a nyarak nagy részét vagy strandon töltöttem, vagy Nyíregyházától nem
messze a telkünkön. Így már ekkor is leginkább tájképeket készítettem, felhõket, naplementé-
ket, virágokat és mindenféle tücsköt-bogarat kaptam lencsevégre. Kedvenc hobbimat folytat-
tam krúdys diákként is, már elsõ évben részt vettem a házi természetfotó-pályázaton. 2008-ban
készítettem néhány fotót a színház elõtt található Krúdy-szoborról. Ekkoriban még aktív wiki-
pédiás voltam, ezt a „küldetést” is egy Krúdy Gyulával foglalkozó szerkesztõ kérésére telje-
sítettem. Egy évvel a fotó feltöltése után kaptam e-mailt egy irodalom tankönyv írójától, hogy
szívesen felhasználná a fotómat a könyvben. Azóta kiderült, hogy az általunk órán használt
Mohácsy-féle Irodalom 11.-be is az én fényképem került.

2009 karácsonyán kaptam meg legelsõ, igazán komoly, tükörreflexes fényképezõmet, amit
azóta is használok. Ezzel a géppel már több ezer fotót készítettem, és pár képemmel sikerült is
kisebb-nagyobb sikereket elérnem (kétszer megnyertem a Krúdy természetfotó-pályázatát,
egyik képem az Ubuntu Linux hivatalos háttérképe lett, míg egy másik szerepelt a Flickr fotó-
megosztó blogjában).

Akkoriban (mikor megkaptam ezt a gépet) váltak kedvenc célpontommá a madarak. Az õ
„levadászásukkal” tanulhattam legtöbbet a gép használatáról és mûködésérõl, hiszen a beállí-
tások módosításakor egyúttal gyorsnak is kellett lennem.Akis repülõ barátainkat akkor szeret-
tem meg igazán, amikor pár éve egy kora-tavaszi délután egy õszapó-pár bukkant fel a ker-
tünkben. Azóta is csak 2 alkalommal tudtam lefényképezni õket: mindkét esetben néhány má-
sodpercem volt kattintani, és már tova is reppentek a „repülõ pingponglabdák”.

Több alkalommal is tapasztalhattam, hogy gép nélkül nem szabad kilépnem az ajtón. Idén
nyáron történt az egyik ilyen, mikor Bélapát-
falván nyaraltam, és egy közeli réten sétáltam.
Tõlem pár méterre reppent fel egy fácán, és
még szerencse, hogy a lábam elé is figyeltem,
mert közvetlenül elõttem 2 kiscsibe követte
kétségbeesetten anyját. Természetesen – mint
általában ilyen helyzetekben – most se volt
nálam fényképezõ...

Azért nem panaszkodhatok, mert néhány-
szor szerencsém is volt. 2010-ben egy bogácsi
nyaralás alkalmával egy sétát tettünk a szom-
szédos Szomolyára. Egész délelõtt tartott ez a

A lencse másik végén
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gyalogtúra, és már-már úgy tûnt, semmi érde-
keset nem fogok látni. Már visszafelé tartot-
tunk, amikor a faluban észrevettem egy macs-
kát, amely egy kis szürke csomót figyelt a föl-
dön. Pár pillanattal késõbb a csomó megmoz-
dult – egy kisegér volt. Pechére elmenekülni
már nem tudott, viszont volt nálam fényképe-
zõgép, így meg tudtam örökíteni a sikeres va-
dászatot.

Egy másik alkalommal sikerült kimente-
nem a prédát szorult helyzetébõl. Egy havas
téli napon kimentünk körbenézni a telekre, abban a reményben, hogy visszatértek az õszapók.
Jobb híján ismét csak egy macskát találtam, az azonban szokatlanul viselkedett: elõször észre
se vett, és olyan volt, mintha kergetett volna valamit. Amint meglátott a vadász, felhagyott
célpontja, egy kis güzüegér üldözésével, amelyik az egyik mogyoróbokorra futott fel. Ekkor is
nálam volt fényképezõgépem, így készült az a kép is, amelyet a Krúdy 2012-es fotópályázatára
adtam be.

Szintén ki volt állítva a Krúdy aulájában egy fotóm egy, az odújához érkezõ fakopáncsról.
Ez a kép is a telkünkön készült, ahol pár hétnyi megfeszített munka után alakította ki fészkét a
harkály egy öregedõ szilvafában. Eleinte lesépítéssel próbálkoztam, azonban az okos madár
benézett az álcaháló mögé, így más megoldást kellett találnom. Végül egy hasonlóan sok türel-
met igénylõ technikát alkalmaztam. Sikerült beszereznem egy távkioldót, azaz egyfajta táv-
kapcsolót, mellyel a kert végébõl is vezérelhettem a gépet. Itt kivártam, míg megérkezik a har-
kály, majd amikor úgy gondoltam, hogy épp jó helyen van a madár, exponáltam. Eleinte óva-
tosnak kellett lennem, hiszen a tükörreflexes gépek fotózáskor nagy zajt csapnak, amik el-
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Rendhagyó biológia óra? Ha valaki ezt a kifejezést hallja, biztosan értetlenül áll e megne-
vezés elõtt. Miért rendhagyó? Milyen is egy biológia óra? Miért volt ez más?

Atantermekben tartott órákon szintén elkalandozhatunk ismeretlen tájakra, elképzelhetjük
az állatok, növények testfelépítését, táplálkozását, szaporodását, viselkedését. De ez mégsem
ugyanaz.

Abiológia tanárnõnk, Némethné Horváth Gabriella az utolsó tanítási órára egy meglepetés
kirándulást szervezett a Sóstó ZOO-ba. Segítségére volt egy olyan szakember – Révészné Pet-
ró Zsuzsanna – aki évek óta figyelemmel kíséri az állatok életét.

Az Állatpark bejáratánál várt ránk a híres biológus. Tájékoztatójából megtudhattuk baran-
golásunk útvonalát. Elõször a Zöld Piramisba látogattunk el. Itt a trópusi egyenlítõi éghajlat
környezeti tényezõivel, egzotikus állataival, növényeivel ismerkedhettünk meg. Meleg és pá-
rás volt a levegõ, idõnként vízpermet hullott ránk, bemutatva a trópusok párás légkörét. Min-
denkit lenyûgözött az állatok szépsége vagy csúnyasága, lakhelyeik furcsasága. Mivel sokan
tolongtunk a vitrinek elõtt, szájról-szájra adtuk át a hallott információt.

Lenyûgözött bennünket az állatok tájékozódó, szaporodási és létfenntartási veselkedésérõl
hallottak. Ezekrõl tanultunk ebben az évben.

ijeszthetik a „célpontot”. Késõbb, amikor már hozzászokott a kattanásokhoz, sorozatfel-
vételeket is készíthettem. Száznál is több kép gyûlt össze a kártyán, melyek közül 5-6 volt csak
használható.

Remélem egyetemi tanulmányaim során is lesz idõm és energiám folytatni ezt a hobbit.
Szegeden már kiszemeltem a legalkalmasabb helyeket és célpontokat, így – amennyire majd
tennivalóim engedik – folytatom a vadászatot.

Fotóim lelõhelyei:
http://www.flickr.com/lefthandgergo
http://www.indafoto.hu/lefthandgergo

Balogh Gergő 12.D

Rendhagyó biológia óra a Nyíregyházi Állatparkban

Vidám pillanat Norbival a Zöld Piramisban Pingvinek etetés előtt
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Utunkat a sarkvidékek állatvilágával foly-
tattuk. Csodálattal töltött el bennünket a kör-
nyezeti tényezõkhöz való alkalmazkodás kü-
lönbözõ formái. Sokáig idõztünk a pingvinek,
fókák, jegesmedvék lakhelyénél. Sikerült a
fóka-show kezdésének idõpontjára helyet
foglalnunk a nézõtéren. Mindenki önfeledten
tapsolt az idomított állatok bemutatóján.

A képzeletbeli utazásunk lezárásaként a
Tarzan-ösvényen sétáltunk. Mindenki vá-
laszthatott és kóstolhatott az Állatpark sokféle
enni-innivalójának kínálatából. Finom fa-
gyikkal és jégkrémekkel tettük meg az utolsó
métereket.

Kellemesen elfáradtunk és útban hazafelé
felelevenítettük a látottakat. Mindenkit elgon-
dolkodtatott a kihalófélben lévõ állatok sorsá-
nak alakulása. Reméljük, hogy az emberek el-
gondolkoznak a környezetszennyezés, a fajok
kihalásának komoly veszélyén és megpróbál-
nak változtatni életvitelükön, hogy minél to-
vább csodálhassuk ezeket az állatokat.

Garamvölgyi Ákos és B. Szabó Norbert
9. D

Kellemes séta a Tarzan-ösvényen
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Kedves Olvasók!
Mint azt már bizonyára sokan tudjátok, je-

lenleg városunkban három cserediák is tartóz-
kodik.Amexikói Paty a Kölcseybe jár, a brazil
Ulle és Murilo pedig mára valódi krúdys diá-
kokká váltak. Most az õ életükbe nyerhetünk
egy kis betekintést. Mivel már augusztus óta itt
vannak, már elég jól elboldogulnak a magyar
nyelvvel, így kérdéseimet is a szokásos angol
helyett magyarul tettem fel nekik. A hibáikat
nem javítottam ki, hiszen ez így az igazi, pár
hónap alatt nagyon is jól megtanultak egy szá-
mukra eddig teljesen ismeretlen nyelvet.

Miért szerettél volna cserediák lenni?
Paty: Azért, mert ezen az úton megismerkedhetek egy másik kultúrával és mert megismer-

kedhetek más emberekkel az egész világon.
Összesen hány cserediák van Magyarországon? Mennyit tudtok találkozni velük?
Ulle: Itt Magyarországon 46 cserediák Rotary-val [ti. cserediák szervezet], de itt is van

AFS cserediákok [ti. másik cserediák szervezetbõl], akkor 100 cserediák.
Te választottad Magyarországot, mint a csereéved célországát?
Paty: Nem én választottam Magyarországot, én csak cserediák akartam lenni, de bárhova

kerültem volna, nagyon boldog lettem volna. És most nagyon boldog vagyok, mert itt lehetek.
Mi volt az első benyomásod az országról? Változott ez azóta?
Murilo: Az elsõ benyomásom az volt, hogy a magyar kultúra gazdag, és az emberek itt

tényleg aranyos. Semmi sem változott azóta, már vannak jó barátok itt, és az összes ember, aki-
vel találkoztam, nagyon szép, beleértve a vendéglátó családok, itthon érzem magam.

Sokat utaztál? Milyen látványosságokat ismersz már Magyarországon?
Ulle: Mentünk Debrecenbe, Budapestre, Sátoraljaújhelybe és a következõ hónap megyünk

Szolnokba. Minden város nagyon szép, nagyon szeretem az egész ország.
Mi az eddigi legjobb élményed Magyarországon?
Murilo: Van egy csomó nagy élmények itt, a bulik, ahol voltam, a városok, ahol jártam. De

azt hiszem, a legjobb az volt, hogy léptem
kapcsolatba a magyar kultúrával.

Mi volt a legfurcsább dolog, amivel itt
találkoztál?

Paty: A nyelv, a zsíroskenyér és a kocso-
nya!

Mi volt itt eddig a legnehezebb számod-
ra?

Murilo: A legnehezebb dolog volt a ma-
gyar nyelv, az volt az érzésem, hogy soha nem
tudom megérteni, amit mondtatok, de most
már egyre könnyebb. Családom és a barátaim
is sokat segített ezzel.

Interjú a brazil cserediákokkal



Mit szeretnél még biztosan
megnézni az országban?

Ulle: Még mindig szeretnék
többet látni az országban. Magyar-
ország gyönyörű hely, és azt aka-
rom ismerni a lehető legnagyobb
mértékben.

Ennyi idő után mi a vélemé-
nyed a magyar emberekről?

Murilo: Ti vannak a legjobb,
mindenki olyan kedves és aranyos.
Mindenki nagyon nyitott és beszé-
des, tényleg úgy érzem, mint ne-
kem van igazi barátaim itt.

Mi a véleményed a magyar
télről?

Ulle:Atél gyönyörű itt, Magyarországon, ma már mindig van hó. Hiányzik a nap és meleg,
de ez rendben van.

Mi az, ami nagyon fog hiányozni, ha vége a csereévednek?
Paty: Nagyon fog hiányozni az itteni családom, a barátaim, de a legjobban az fog hiányoz-

ni, hogy cserediák lehessek. És a töltött káposzta:)
Készítette: Béres Kamilla, 11. D
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A zongorista

Korpai Dániel vagyok, 12. A osztályos ta-
nuló. Kapcsolatom a zongorával már egészen
kisgyermekként elkezdődött. Körülbelül 3
éves lehettem, mikor szüleim vettek otthonra
egy pianínót (a zongora kisebb változata), ho-
lott a családban senki sem tudott zongorázni.
Ezzel magyarázható, miért is néztek furcsáll-
va a hangszerbolt eladói, mikor megkérdezték
szüleimet, hogy ki fog a hangszeren játszani,
ők pedig válaszolták, hogy a kisfiú, aki én
volnék...

Így kezdődött tehát a kapcsolatom a zon-
gorával, ami már 14 éve tart. Ugyanakkor a

művészi hajlam megfigyelhető családunkban, mivel nagyapám, Pál Gyula, festőművész volt,
édesanyám pedig mandalafestő és mindketten tanultak különböző hangszereken játszani. Ha
jól emlékszem, 4 éves voltam, amikor elkezdtem zeneóvodába járni a Vikár Sándor Zene-
iskolába, majd pedig fél évvel később már Ortutay Éva tanárnő növendéke voltam 12 éven ke-
resztül. Visszagondolva, a kezdetek rendkívül nehezek voltak és bevallva az igazat, semmi-
lyen különleges tehetséget nem véltek felfedezni bennem, egészen 2003-ig, amikor megnyer-
tem a Kodály Zoltán Általános Iskola gálahangversenyét. Ekkor elhatároztam, hogy megtanu-
lom Beethoven: Für Elise című művét, ami akkoriban nekem még a lehetetlennel volt egyenlő
és tanárnőmet is csak hosszú rábeszéléssel tudtam rávenni, hogy hagyjuk ki több év anyagát és
tanítsa meg nekem a Für Elise-t. Pár hónapon belül sikerült megtanulnom és már az év végi
koncerten több száz fős közönség előtt játszottam. Innentől nem volt megállás, sorban jöttek a
komolyabb művek és az országos, illetve nemzetközi versenyek.

A legkomolyabb verseny, amin részt vettem a II. „Chopin+...” Nemzetközi zongoraver-
seny volt. A verseny döntője Budapesten került megrendezésre 2008-ban és több mint 18 or-
szág legtehetségesebb 12 és 18 év közötti zongoristái mérték össze tudásukat. A versenyen a
III. díjat sikerült elérnem.

Szintén ebben az évben kellett meghoz-
nom egy komoly döntést a jövőmmel kap-
csolatban, hiszen ekkor felvételiztem az or-
szág egyik legjobb középiskolájába, ide, a
Krúdy Gyula Gimnáziumba, ez azonban azt is
jelentette, hogy már sokkal kevesebb időm
jutott a gyakorlásra. Az elmúlt 2 évben pár-
huzamosan tanultam a nyíregyházi Művészeti
Középiskolában Csoba Tünde zongoramű-
vésznőnél.

Az idei évben sajnos már nem tudtam
folytatni ezt a párhuzamos tanulást, hiszen
idén érettségizem, így energiám nagy részét
jelenleg a tanulás köti le, de természetesen ez
nem jelenti azt, hogy a zongorázást valaha is
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abba fogom hagyni, mert hiszem, hogy ha az ember ilyen hosszú időn keresztül foglalkozik
valamivel, az végérvényesen megváltoztatja életét és élete részévé válik.

Versenyek, amelyeken részt vettem:
– X. Országos Zongoraverseny megyei forduló: III. helyezés (2004)
– Ferenczy György Zongoraverseny: II. helyezés (2004)
– Országos Bartók Béla Zongoraverseny: III. helyezés (2005)
– Országos Chopin Zongoraverseny: III. helyezés (2006)
– Nemzetközi Chopin Zongoraverseny: V. helyezés (2006)
– Crescendo Nyári MűvészetiAkadémia:Artisjus különdíj (2006)
– Országos Zeneiskolai Zongoraverseny: II. helyezés (2007)
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Krúdy Fest

Március 31-én iskolánkban egy fantasztikus rendezvénysorozat ke-
rült megrendezésre, Krúdy Fest néven.

Reggel 8-kor indult a napunk, mindenki serénykedett, ügyeskedett, és
építette saját osztálya kis „főzősarkát”.Alegnagyobb ellenség az időjárás
volt. Reménykedve néztünk az égre, és bíztunk benne, hogy nem fog esni
az eső.

Szerencsés napunk lett. J Majd 9 óra körül elkezdődött a napi prog-
ram. A programsorozatot a majorett csoport kezdte látványos műsoruk-
kal. Ezek után Chriszt Gyula Igazgató Úr, valamint Kovács Tibor Tanár Úr mondott beszédet,
és köszöntötte az idén 90 éves Tatos István Tanár Urat – akinek ezúton is szeretettel gratulálunk
– és ez alkalomból megajándékozta őt. A nagyhírű pedagógus meghatódva vette át az em-
lékplakettet, és a 90-es számmal ellátott Krúdy mezt. A megnyitóval egybekötött köszöntő
után elkezdődtek a

kosárlabda meccsek, a focibajnokságok, a váltóversenyek, sakkversenyek, volt zumba,
dob, tánc, íjászat, és persze mindenféle finomság, amit csak el lehet képzelni. Folyamatosan
zajlottak az események. Aki a nagy sportolásban megéhezett, válogathatott az iskola udvarán
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készült finomságokból. Gulyás, pörköltök hada, palacsinta, isteni sütemények várták a meg-
éhezett látogatókat. A kóstolójegyek, valamint a büfé teljes bevétele a gimnázium Sport Ala-
pítványát támogatta.

Aminden évben megrendezésre kerülő „öreg diák” kosárlabdás találkozó is szombaton ke-
rült sorra. Rengeteg öreg diák látogatott el az iskolánkba és találkozott volt osztálytársaival,
évfolyamtársaival, régi tanáraival, és idézett fel sok szép emléket.

Bizton állíthatjuk, hogy remek napnak lehettünk részesei. Ezúton is köszönjük minden-
kinek, aki valamilyen módon hozzájárult a Krúdy Fest létrejöttéhez, elfogadta meghívásunkat,
és az eseményen jelen volt. Reméljük, jövőre is lehetőségünk lesz egy hasonló rendezvény
szervezésére.

Juhász Zalán 10. C
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Iskolánk ebben a tanévben új arccal bő-
vült, s nagy szeretettel üdvözölheti Zsíros
Csilla Tanárnőt. Reméljük, hogy az interjú el-
olvasása után már mindenki számára nyil-
vánvalóvá válik, ki is ő?!

– Nyíregyházán születtél?
– Igen, nyíregyházi vagyok, sóstói. Szere-

tem ezt a várost, bár elképzelhetetlennek tar-
tottam, hogy egyetemre kicsit kiröppenjek.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a tan-
tárggyal?

– Általános iskolában nem különösebben
derült ki számomra, mivel foglalkoznék leg-
szívesebben a tanításon belül, de a magyarta-

nárom szerint jó meglátásaim voltak a versekhez. Később a gimnáziumi évek során szerencsé-
re olyan tanárom volt, aki szintén szélesre tárta nekem ennek a csodás birodalomnak a kapuját,
s megmutatta, micsoda nagyszerű kalandokat élhetek át egy-egy regény, vers kapcsán. Sose fe-
lejtem el, hogy minden diák számára választott egy regényt az egyik nyárra. Nagyon sokat je-
lentett, hogy mindannyiunknak személyessé
tette az irodalmat. Remélem, én is tudok majd
ilyen hatást gyakorolni a diákjaimra! Köszö-
nöm ez úton is Onderné Szilágyi Tímea Tanár-
nőnek!

– Hol végezted tanulmányaid?
– A Debreceni Egyetemre jártam, majd

mivel évekig nem volt lehetőségünk tanítani,
arra gondoltam, némiképp gyakorlatiasabb
lesz, ha elkezdem az egyetem mellett a tanító
szakot is a Debreceni Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképző Főiskolán.

– Kinek a hatására döntötted el, hogy ta-
nítással fogsz foglalkozni?

– A nagymamám is tanító volt, s valójában
nagyon szeretem a gyerekeket, csodálatos hi-
vatás ez a mi munkánk, hiszek abban, hogy én
is tudok a sok ismereten túl egy kicsit adni ma-
gamból a diákoknak, akik remélem, érnek is
vele valamit! El sem tudnék képzelni mást�

magamnak! Amikor reggel belépek az iskola
ajtaján és látom, hogy jönnek szembe a tanít-
ványaim, akkor rögvest tervezgetek, álmodo-
zom…
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Interjú Zsíros Csilla Tanárnővel

Szurovcsák Cintia, 10.A



– Melyik magyaros tantárgy áll közelebb Hozzád?
– Nyelvtant szabályosabb tanítani, de az irodalom több teret enged, hogy megismerhessem

a diákjaim és megmutathassam nekik a sok értéket ezen a területen is.
– Ki a kedvenc költőd?
– Radnóti, Varró Dániel.
– Melyik a kedvenc könyved?
– Daniel Keys: Virágot Algernonnak, Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása, Henrik Ibsen:

Nora, Paulo Coelho:Alkimista, Babits Mihály: Gólyakalifa.
– Milyen zene áll hozzád legközelebb?
– Nincs kimondott kedvencem. Az alkalom és a hangulatom szüli, milyen zenét hallgatok

éppen.
– Mi a kedvenc ételed?
– Lapcsánka vagy rántott sajt, ja és a paranyica.�
– Hova utaznál legszívesebben?
– Nagyon szeretek utazni. Már meg is terveztük a legközelebbi utunkat, méghozzá Pá-

rizsba ésAngliába.
– Melyik a kedvenc színed?
–Arózsaszín és a piros, mert ezek olyan élettel teli, vidám színek.�
– Kedvenc édességed van-e?
– Jelenleg a diós jégkrém, de a változtatás jogát fenntartom.�

Készítette: Gubik Ágnes
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Osztályunk áprilisban újra Budapestre látogatott. Délelőtt iskolában voltunk, majd gyors
ebéd után indultunk a fővárosba.

A kiállítás felé vezető úton már mindenki izgatott volt, nemcsak azok, akik a jövőben bio-
lógiával és az emberi testtel szeretnének foglakozni. Nem is nagyon tudtuk, hogy mire szá-
mítsunk, mivel a Bodies kiállítás honlapjának fórumán sokan gyomorforgatónak és gusztus-
talannak titulálták a tárlatot. Ennek ellenére kellemes meglepetés ért minket.

Miután lepakoltuk a táskáinkat, kabátjainkat és megkaptuk a belépőkártyáinkat, egy hosz-
szú lépcsősor vezetett le minket a kiállítás helyszínére.

Két órán át tartó ismerkedés az emberi testtel. Az exhumált emberi maradványok rengeteg
érdekes információval szolgáltak. Befelé haladva a falakon érdekességeket olvashattunk a
számunkra teljesen hétköznapinak tűnő testi cselekvésekről: például arról, hogy a nevetés mi-
lyen és hány izmot mozgat meg, miért ásítunk, vagy éppen mi található fontosabb szerve-
inkben, mint a máj, a vese vagy a szív.

A belső szerveket és csontokat állványokra helyezték el, így minden oldalról megfigyel-
hettük őket. Számomra a legemlékezetesebb megállónak „Az embrió fejlődése” ígérkezett.
Sokan rácsodálkoztak, hogy egy magzat hétről hétre milyen változásokon megy keresztül.

Nagyon megfogott egy-egy szerv, melyek küllemre teljesen valósak és a vártnál is élet-
hűbbek voltak, például egy idős kínai asszony medencéje és kézfeje vagy éppen egy kínai férfi
szeme és egész füle. Ők most biztosan nagyon rácsodálkoznának, hogy a világ sok-sok orszá-
gában milyen nagy kíváncsisággal fogadják őket … vagyis ami belőlük megmaradt.:)

A tárlatvezetés után az Oktogonon sétáltunk és fagyiztunk, majd felkerekedtünk és a Ma-
dách Színház felé vettük az irányt.

Ez volt a második alkalom, hogy Budapestre mentünk színházba. Tavaly a Jézus Krisztus
Szupersztár című darabot néztük meg, idén pedig a Macskákra esett a választás. Mindig is
kíváncsi voltam rá, mert az amerikai filmekben, ha színházi darabról van szó, általában ezt em-
legetik.

Az előadás megkezdésekor rögtön feltűnt néhány ismerős arc. A színészek között volt pár
híresebb személy is, például Szente Vajk, Détár Enikő, Gallusz Nikolett. Így bíztatóan indult a
darab.

Nem igazán tudtam, hogy mire számítsak a Macskákkal kapcsolatban, és még most sem tu-
dom eldönteni, hogy mit is gondolok róla. Szerintem elég megosztó a darab. Voltak részletek,
elemek, amik tetszettek benne, de akadt olyan is, ami nem. A díszlet véleményem szerint na-
gyon ötletes volt. Óriási székek, asztalok és lámpák álltak a színpadon, így szemléltetve a
macskák méretét a tárgyakhoz képest. A jelmezek és a koreográfia is nagyon tetszett, néha azt
sem tudtam merre nézzek, mert olyan sok minden történt egyszerre.

Az első felvonás után úgy éreztem, hogy nagyon jó a darab és minden szuper csak nincs
cselekmény, vagy legalábbis nagyon lassan megy. Ez az, ami nekem hiányzott. Nincs egy iga-
zi, jól követhető történetszál a darabban. Habár a második felvonás alatt is ezt éreztem, azért
kissé felgyorsultak az események. Csak később jöttem rá, hogy igazából érzéseket, hangulato-
kat akart közvetíteni a mű: a macskák világa is olyan, mint az emberi világ. Vannak benne jó és
rossz dolgok, kedvesek és irigyek, magabiztosak és elesettek, fiatalok és öregek.
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Az ember és a macska

(egy délután Budapesten)



Amásik dolog, ami kevésbé tetszett, hogy voltak részek, mikor nem igazán lehetett érteni a
zene szövegét.

Ezektől eltekintve szerintem a színészek és a rendező mindent megtettek a darabért, amit
csak lehetett. A látványvilág nagyon jó volt, a színészek énekhangja elképesztő volt, és a ne-
gatív dolgoktól függetlenül is élvezhető volt az előadás.

Rövid élménybeszámolóm után, zárásképpen csak annyit mondanék, hogy érdemes meg-
nézni, főleg annak, aki szeret színházba járni és rajong a musicalekért.

Kiss Dóra és Lippai Maja 10.d
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Verébtábor
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Szalagavató
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Szalagavató

12.A
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Szalagavató
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Szalagavató
12.D



Október 23.

Karácsony
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Karácsony

Március 15.
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Szerenád
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A TANÉV ESEMÉNYEI

2011. augusztus

23. 9 Alakuló értekezlet00

24 – szept. 01.
Szertárak előkészítése

24-31. Órarendkészítés
25. 9 Munkaközösség vezetői megbeszélés00

25-26. 9 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga00

26-30. Verébtábor
29-30. 8 Előrehozott szóbeli osztályozóvizsga00

31. 8 Nevelőtestületi nyitóértekezlet00

2011. szeptember

01. 7 Tanévnyitó ünnepély  1. óra Első tanítási nap30

2-3. órák: Osztályfőnöki órák Ellenőrzők, diákigazolványok kiosztása
Baleset- és tűzvédelmi oktatás
Munkaközösségi munkatervek leadása

08. 17 Pályaválasztási tájékoztató a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik számára00

a jövő évi beiskolázásról
12-ig Tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközössévezetőknek
12-ig Osztályozó-, faktos-, szakköri naplók kitöltése, Nyomtatványrendelés
12-től Tantárgyi szakkörök indítása általános iskolások számára
15. 16 Összevont szülői értekezlet a bennlévő évfolyamok számára30

15. 17 Szülői értekezlet a bennlévő évfolyamok számára30

16-ig OKTV és egyéb tanulmányi versenyre való jelentkezések leadása
16-ig Könyvtári Világnapi vetélkedőre jelentkezés határideje
22. 16 Összevont szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyam számára30

22. 17 Szülői értekezlet a 7. és 9. évfolyam számára30

23. Pályaválasztási tájékoztató anyagának elküldése
29-ig Tantermek dekorációjának elkészítése
29. 15 Diákközgyűlés és ISK közgyűlés00

30. Verébavató

2011. október

06. Megemlékezés az aradi vértanúkról
Cantemus Énekműhely

12. 10 Filharmónia előadás15

15. 16 Szalagavató00

14-27. Őszi érettségi írásbeli vizsgák (részletes időpont az 1. számú mellékletben)
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20. Megemlékezés a névadó Krúdy Gyula születésnapja alkalmából
21. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
21-ig Felvételi tájékoztató elküldése a jegyzőnek
21-ig Ingyenes tankönyvet igénylők felmérése a 2012/2013-as tanévre
27. 10 Könyvtárhasználati vetélkedő az Könyvtári Világnap alkalmából00

27. 15 Munkaközösség vezetői megbeszélés00

27. 17 Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik számára30

28. Szünet előtti utolsó tanítási nap

2011. november

02-05. Őszi szünet
07. Szünet utáni első tanítási nap
09-14. Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
11. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
17-25. Őszi érettségi szóbeli vizsgák (középszintű)
24. Nevelési értekezlet
25-ig Ingyenes tankönyvet igénylők létszámának elküldése a fenntartónak
30. 10 Filharmónia előadás15

2011. december

01.17 Fogadóóra00

06. Mikulásjárás
10-ig Jelentkezési lapok beadása az egységes írásbeli felvételi vizsgára
19. Az év utolsó tanítási napja  Karácsonyi ünnepély
20-21. Tanítás nélküli munkanap
22 – jan. 02.

Téli szünet

2012. január

03. Első tanítási nap
13-ig Jelentkezés az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba
13. 14 Osztályozó konferencia00

13. Az első félév utolsó tanítási napja
14. Alapítványi bál
16 – február 03-ig

Avégzős osztályokban az érettségivel, továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatás
20-ig Statisztikai adatok elkészítése
20-ig Tankönyvrendelés egyeztetése, leadása
20-ig A tanulók értesítése a tanulmányi eredményekről
20. 14 Írásbeli felvételi vizsga a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek00

21. 10 Írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos gimnáziumba jelentkezőknek00

26. 14 Egységes pótfelvételi00

26. Félévi tantestületi értekezlet
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2012. február

02. 14 Cantemus Énekműhely00

09. 17 Szülői értekezlet30

10. Érettségi jelentkezési lapok leadása
17. A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának beérkezése
20-21. Szóbeli felvételi az emelt szintű biológia tantervű osztályba (tervezet)
24. Kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés
27. Szóbeli pótfelvételi az emelt szintű biológia tantervű osztályba (tervezet)

2012. március

14. Megemlékezés március 15-éről
15. Kosárlabda találkozó volt krúdysokkal a Krúdy Kupa keretében (tervezet)
28. 10 Filharmónia előadás15

2012. április

02-ig Tanári megbízások az érettségi vizsgára
04. Végleges felvételi jegyzék megküldése a felvételi központnak
04. Szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)
05-09. Tavaszi szünet
10. A szünet utáni első tanítási nap (kedd)
10-11. Osztályzatok szóródásának ellenőrzése
12. Nevelési értekezlet
12. 17 Fogadó óra00

16. Megemlékezés a holokausztról
17. Rendes írásbeli osztályozóvizsga
24. Rendes szóbeli osztályozóvizsga
24. Negyedikes búcsúztató
25. Filharmónia előadás
25-ig Az általános iskolából felvett tanulók kiértesítése

2012. május

03. Utolsó tanítási nap a végzősöknek
03. 15 Osztályozó értekezlet a végzősöknek00

04. 16 Ballagás00

07. A végzős évfolyam bizonyítványainak, naplóinak,
anyakönyveinek lezárása, statisztikai adatok leadása

07. 8 Magyar érettségi írásbeli00

08. 8 Matematika írásbeli érettségi00

09. 8 Történelem írásbeli érettségi00

10. 8 Angol nyelv írásbeli érettségi00

11. 8 Német írásbeli érettségi00

14-25-ig Választható érettségi tantárgyak írásbeli vizsgája

A TANÉV ESEMÉNYEI
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25. Kerti mulatság
30. Országos mérés a 8. és 10. évfolyamon

2012. június

05 -06. Betekintés az írásbeli érettségi dolgozatokba
07-13. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
11-ig A 12. A és a 12. C osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
12-ig A 12. B és a 12. D osztály dokumentumainak elküldése az érettségi elnöknek
15. Utolsó tanítási nap
15. 13 Tanév végi osztályozó értekezlet00

18-20. A 12. A és a 12. C osztály szóbeli érettségi vizsgája
21-23. A 12. B és a 12. D osztály szóbeli érettségi vizsgája
27. 8 Beiratkozás00

28. 9 Évzáró ünnepély00

28. 10 Tanévzáró értekezlet00

2012. augusztus
Verébtábor

Chriszt Gyula
mb.igazgató

A TANÉV ESEMÉNYEI
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Nemzetközi versenyek

Nemzetközi Kenguru matematikaverseny

Országos 2., megyei 1. helyezést ért el:
Szemán Krisztián 9.A felkészítő tanára: Ákos Zsuzsanna

Országos 63., megyei 2. helyezést ért el:
Balogh Ferenc 11.A felkészítő tanára: Koncz István

Országos 70., megyei 2. helyezést ért el
Barabás Zoltán 12.D felkészítő tanára: Varga Szilveszter

Országos 61., megyei 3. helyezést ért el:
Szabó Eszter 8.D felkészítő tanára: Varga Szilveszter

Országos 80., megyei 3. helyezést ért el:
Drabancz Áron 11.A felkészítő tanára: Koncz István

Országos 141., megyei 3. helyezést ért el:
Aranyos János 10.D felkészítő tanára: Botrágyi Tibor

Országos 60., megyei 4. helyezést ért el:
Kotán Tamás 9.A felkészítő tanára: Vass Zoltán

Országos 159., megyei 4. helyezést ért el:
Mikolai Máté 12.D felkészítő tanára: Botrágyi Tibor

Országos 62., megyei 5. helyezést ért el:
Vad Viktória 9.D felkészítő tanára: Vass Zoltán

Országos 176., megyei 5. helyezést ért el:
Balázs Csaba 12.B felkészítő tanára: Botrágyi Tibor

Országos 194., megyei 5. helyezést ért el:
Tóth Melinda 10.D felkészítő tanára: Botrágyi Tibor

Országos 80., megyei 6. helyezést ért el:
Laskay Katalin Anna 9.A felkészítő tanára: Ákos Zsuzsanna

Országos 217., megyei 6. helyezést ért el:
Csapó Tibor 10.A felkészítő tanára: Koncz István

Országos 120., megyei 7. helyezést ért el:
Horváth Szivia 9.A felkészítő tanára: Vass Zoltán

Országos 192., megyei 7. helyezést ért el:
Bátyi Levente 12.D felkészítő tanára: Botrágyi Tibor

Országos 310., megyei 7. helyezést ért el:
Gyerák Csaba 8.D felkészítő tanára: Ákos Zsuzsanna

Országos 151., megyei 8. helyezést ért el:
Gergely Katalin 9.A felkészítő tanára: Vass Zoltán

Országos 191., megyei 8 . helyezést ért el:
Szabó Lázár 11.A felkészítő tanára: Konczné Végh Leona

Országos 352., megyei 9. helyezést ért el:
Szokol Hajnalka 10.A felkészítő tanára: Konczné Végh Leona

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

VERSENYEREDMÉNYEK
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Országos 257., megyei 10. helyezést ért el:
Tóth Júlia 11.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:

Országos 357., megyei 10. helyezést ért el:
Perger Fruzsina 12.B Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

Országos 359., megyei 10. helyezést ért el:
Juhász Marcell 10.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:

Engread Nemzetközi Angol Nyelvi Verseny

Az országos döntőbe jutott és ott
1. helyezést ért el:

Szilágyi Anna 8.D
továbbjutott a második fordulóba:

Lengyel Dorka 8.D
Lakatos Luca 8.D
Tóth Dániel 8.D
Zsoldos Melinda 8.D Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:

Nemzetközi angol szónokverseny

Az országos döntőbe jutott és ott
4. helyezést ért el:

Oláh Rebeka Tímea 11.B
A 12-14 évesek kategóriájában

1-4.helyezést ért el :
Lengyel Dorka 8.D

5. helyezést ért el:
Tamás Máté 8.D
Horváth Patrik 9.C

A területi fordulóba jutott és ott
1. helyezést ért el:

Oláh Rebeka 11.C
2. helyezést ért el:

Fazekas balázs 9.C
3. helyezést ért el:

Borsodi Borbála 10.B Vass Mihálynéfelkészítő tanáruk:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny

1. helyezést ért el:
Diczkó Dalma 7.D Szabóné Kutasi Angélafelkészítő tanára:

II. helyezést ért el:
Tóth Natasa 8.D Marcsekné Turcsán Krisztinafelkészítő tanára:

Nyelvtudással az egységes európáért alapítvány országos nyelvi versenye

II. kategóriában
1. helyezést ért el:

Jóvári Krisztina 10.D Veczánné Debróczki Editfelkészítő tanára:

Francia nyelvi és országismereti verseny

1. helyezést ért el:
Diczkó Dalma 7.D Szabóné Kutasi Angélafelkészítő tanára:

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – OKTV

biológia OKTV II. kategória
Az országos döntõbe jutott és ott 28. helyezést ért el:
Balogh Gergõ 12.D Gergely Tiborfelkészítő tanára:

A második fordulóba jutottak:
Gacsályi Ádám 12.B Gergely Tiborfelkészítő tanára:
Koklács András 11.B Sallai Juditfelkészítő tanára:
Koselák Edit 12.D Gergely Tiborfelkészítő tanára:
Németh Dominik 11.B Sallai Juditfelkészítő tanára:
Oláh Nikolett 12.B
Simon Dávid 12.B
Szentmiklóssy Marietta 11.D Gergely Tiborfelkészítő tanáruk:

informatika OKTV I. kategória
Továbbküldhetõ dolgozatot írt:

Czuczor Gergõ 12.A Keresztessyné Takács Máriafelkészítő tanára:

kémia OKTV II. kategória
Továbbküldhetõ dolgozatot írt és a II. fordulóba jutott:

Szabó Anna 11.D
L.Kiss Eszter 12.B Oláh Krisztinafelkészítő tanáruk:

matematika OKTV II. kategória
Továbbküldhetõ dolgozatot írt:

Barabás Zoltán 12.A Varga Szilveszterfelkészítő tanára:
Bátyi Levente 12.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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német nyelv OKTV I. kategória
Továbbküldhetõ dolgozatot írt és a II. fordulóba jutott:

Mester Alex 12.B Bereczki Szilveszternéfelkészítő tanára:

történelem OKTV
Az országos döntõbe jutott és ott 5. helyezést ért el:

Varga Yvett 11.D Tar Ferencfelkészítő tanára:
Továbbküldhetõ dolgozatot írt:

Drabacz Áron 11.A Tar ferencfelkészítő tanára:

földrajz OKTV
Az országos döntõbe jutott és ott 18. helyezést ért el:

Drabacz Áron 11.A Szerényi Róbertfelkészítő tanára:

Kenguru nyelvi és országismereti verseny - német nyelv

Országos 50., megyei 1. helyezést ért el: Balla Tímea 7.D
Országos 70., megyei 2. helyezést ért el: Perger Péter 7.D
Országos 100., megyei 3. helyezést ért el: Hadi Orsolya 7.D
Országos 142., megyei 4. helyezést ért el: Csipkés Bianka 7.D
Országos 148., megyei 5. helyezést ért el: Veres Laura 7.D
Országos 159., megyei 5. helyezést ért el: Szuhóczky Gábor Máté 7.D

felkészítő tanáruk: Veczánné Debróczki Edit
Országos 56., megyei 1. helyezést ért el: Zilahi Eszter 8.D
Országos 64., megyei 2. helyezést ért el: Gyerák Csaba 8.D
Országos212., megyei 6. helyezést ért el: Szabó Johanna 8.D
Országos 76., megyei 6. helyezést ért el: Farkas Emese Zsanett 9.D
Országos 194., megyei 8. helyezést ért el: Béres Csenge 9.D

felkészítő tanáruk: Vámosi Edina
Országos 195., megyei 9. helyezést ért el: Tóth Fruzsina 9.A
Országos 31., megyei 1. helyezést ért el: Suszter Ádám 10B
Országos 48., megyei 3. helyezést ért el: Móricz Dávid 10.B
Országos 73., megyei 5. helyezést ért el: Tóth Mária 10.B
Országos 82., megyei 7. helyezést ért el: Hornok Zsolt 10.B

felkészítő tanáruk: Bereczki Szilveszterné
Országos 198., megyei 10. helyezést ért el:Szokol Hajnalka 10.A

felkészítő tanára: Vámosi Edina
Országos 33., megyei 1. helyezést ért el: Kiss Nikoletta 11.A

felkészítő tanára: Bereczki Szilveszterné
Országos 83., megyei 2. helyezést ért el: Csordás Marcell 11.C
Országos 91., megyei 3. helyezést ért el: Gulyás Gabriella 11.C
Országos188., megyei 4. helyezést ért el: Kovács Erik 11.C
Országos196., megyei 5. helyezést ért el: Pató István 11.C
Országos 240., megyei 6. helyezést ért el: Vári Nikoletta 11.C
Országos 263., megyei 7. helyezést ért el: Varkoly Eszter 11.C

Veczánné Debróczki Editfelkészítő tanáruk:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Kenguru nyelvi és országismereti verseny- francia nyelv

Országos 1., megyei 1. helyezést ért el: Diczkó Dalma 7.D
felkészítő tanára: Szabóné Kutasi Angéla

Országos 11., megyei 3. helyezést ért el: Tóth Natasa 8.D
felkészítő tanáruk: Marcsekné Turcsán Krisztina

Kenguru nyelvi és országismereti verseny- angol nyelv

Országos 6., megyei 1. helyezést ért el: Kemenes Gréta 7.D.
Országos 27., megyei 3. helyezést ért el: Pólya Dorottya 7.D.

felkészítő tanáruk: Rák Tiborné
Országos 33., megyei 4. helyezést ért el: Hornyák Balázs 7.D.

felkészítő tanára: Tömösváry Judit
Országos 40., megyei 5. helyezést ért el: Nagy Eszter 7.D.
Országos 13., megyei 3. helyezést ért el: Bálint Bernadett 8.D

felkészítő tanáruk: Rák Tiborné
Országos 20., megyei 5. helyezést ért el: Szilágyi Anna 8.D

felkészítő tanáruk: Vass Mihályné
Országos 23., megyei 6. helyezést ért el: Béres Zsombor 8.D
Országos 33., megyei 8. helyezést ért el: Kovács Panna 8.D
Országos 3., megyei 1. helyezést ért el: Bócsi Henrietta 10.C
Országos 15., megyei 2. helyezést ért el: Baboss Anett 10.C

felkészítő tanáruk: Rák Tiborné
Országos 23., megyei 4. helyezést ért el: Láposi Viktória 10.D

felkészítő tanára: Tömösváry Judit
Országos 79., megyei 6. helyezést ért elPuskás Fanni : 10.C

felkészítő tanára: Rák Tiborné
Országos 94., megyei 7. helyezést ért el: Méhész Réka 10.B

felkészítő tanára: Vass Mihályné
Országos 244., megyei 10. helyezést ért el:Plenter Szabolcs 10.C

felkészítő tanára: Rák Tiborné
Országos 34., megyei 1. helyezést ért el: Oláh Rebeka 11.B

felkészítő tanára: Vass Mihályné
Országos 73., megyei 3. helyezést ért el: Kiss Nikoletta 11.A

felkészítő tanára: Tömösváry Judit
Országos 114., megyei 5. helyezést ért el: Koklács András 11.B
Országos 145., megyei 7. helyezést ért el: Németh Dominik 11.B
Országos 59., megyei 2. helyezést ért el: Cseke Ádám 12.B

felkészítő tanáruk: Vass Mihályné

Gordiusz matematika verseny

9. évfolyam
Országos 1., megyei 1. helyezést ért el:

Szemán Krisztián 9.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
megyei 2. helyezést ért el:

Kotán Tamás 9.A Vass Zoltánfelkészítő tanára:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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megyei 5. helyezést ért el:
Laskay Katalin Anna 9.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:

megyei 7. helyezést ért el:
Györgyi Csaba 9.A

megyei 8. helyezést ért el:
Gergely Katalin 9.A Vass Zoltánfelkészítő tanáruk:

csapatban megyei első helyet szereztek:
Szemán Krisztián
Kotán Tamás
Laskay Katalin Anna

10. évfolyam
Országos 25., megyei 1. helyezést ért el:

Kántor Patrik 10.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
megyei 3. helyezést ért el:

Tóth Melinda 10.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
megyei 4. helyezést ért el:

Láposi Viktória 10.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
megyei 7. helyezést ért el:

Kovács Bálint 10.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:
megyei 8. helyezést ért el:

Lipcsei Ádám 10.A Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
megyei 10. helyezést ért el:

Tar Benjámin 10A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:

csapatban megyei első helyet szereztek:
Kántor Patrik 10.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Tóth Melinda 10.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:
Láposi Viktória 10.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

11. évfolyam
megyei 2. helyezést ért el:

Drabancz Áron 11.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
megyei 4. helyezést ért el:

Balogh Ferenc 11.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
megyei 5. helyezést ért el:

Kardos Péter 11.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:
megyei 6. helyezést ért el:

Szászi Bence 11.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:

csapatban megyei első helyet szereztek:
Dabancz Áron 11.A
Balogh Ferenc 11.A Koncz Istvánfelkészítő tanáruk:
Kardos Péter 11.D Paluskáné Muri Erikafelkészítő tanára:

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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12. évfolyam
megyei 3. helyezést ért el:

Barabás Zoltán 12.A
megyei 5. helyezést ért el:

Kiss Máté József 12.A Varga Szilveszterfelkészítő tanára:
megyei 6 . helyezést ért el:

Ádám Zoltán Levente 12.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

csapatban megyei első helyet szereztek:
Barabás Zoltán 12.A
Kiss Máté József 12.A Varga Szilveszterfelkészítő tanáru:
Ádám Zoltán Levente 12.D Botrágyi Tiborfelkészítő tanára:

Zrínyi Ilona matematikaverseny

7. évfolyam
megyei 7. helyezést ért el:

Pólya Dorottya 7.D Vass Zoltánfelkészítő tanára:

csapatban harmadik helyet szereztek:
Pólya Dorottya 7.D
Mészáros Sándor 7.D
Lipcsei Bence 7.D Vass Zoltánfelkészítő tanára:

Arany Dániel Matematika Tanulóverseny

a második fordulóba jutottak:
kezdők 2. kategória:

Bartha Bálint 9.A
Bulátkó Anna 9.A
Györgyi Csaba 9.A
Kotán Tamás 9.A Vass Zoltánfelkészítő tanáruk:
Laskay Katalin 9.A
Szemán Krisztián 9.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanáruk:

haladók 2. kategória
Cser Zoltán 10.A Koncz Istvánfelkészítő tanára:
Tar Benjámin 10.A Konczné Végh Leonafelkészítő tanára:

a döntőbe jutottak:
Szemán Krisztián 9.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:
Bartha Bálint 9.A
Kotán Tamás 9.A Vass Zoltánfelkészítő tanáruk:

Kalmár László Országos Matematika Verseny
országos döntőjébe jutott:

Szabó Eszter 8.D

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Arany János Irodalmi Verseny

Az országos döntőbe jutott és ott arany minősítés, valamint a legjobb írásbeliző különdíját
kapta:

Márki Anett Neszta 10.D Dr. Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

Less Nándor Országos Tanulmányi verseny

földrajzból országos 5. helyet szerzett:
Drabancz Áron 11.A Szerényi Róbertfelkészítő tanára:

XIX. Arany János Irodalmi Verseny

ARANY minősítést szerzett és a „legjobb írásbeliző” különdíját nyerte
Márki Anett Neszta 10.D Dr. Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

A Bolyai Társulat Arany Dániel Országos matematika verseny

II.dícséretes helyezést kapott
Szemán Krisztián 9.A Ákos Zsuzsannafelkészítő tanára:

A Varga Tamás matematikaverseny

megyei 1. helyezés
Szabó Eszter 8.D Varga Szilveszterfelkészítő tanára:

a MAGYAR Tolkien Társaság VI. Tolkien  levelező versenyén:

I. helyezés csapatban
Miklós Marcell 12.A
Áfra Ildikó 10.C
Sónyák János 11.B Gubik Ágnesfelkészítő tanára:

IV. helyezés csapatban
Bartha Aliz 11.B
Molnár Dávid 11.B
Horváth Réka 11.C Gubik Ágnesfelkészítő tanára:

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

I. Kategória(7-8. évfolyam)
országos 27. Nagy Eszter 7.D
országos 28. Horváth Vivien 7.D
országos 31. Csipkés Bianka 7.D

Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanára:
II. Kategória (9-10. évfolyam)

országos 4. Márki Anett Neszta 10.D
országos 16. Aranyos János 10.D
országos 20. Farkas Emese Zsanett 9.D

felkészítő tanára: Némethné Horváth Gabriella

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Gregor Mendel Genetikaverseny megyei döntőjében

1.helyezett Szalánczy Ákos 12.D
3. helyezett Oláh Nikolett 12.B
5. helyezett Balogh Gergő 12.D
7. helyezett L.Kiss Eszter 12.B
8. helyezett Gacsályi Ádám 12.B
10. helyezett Mester Alex 12.B Gergely Tiborfelkészítő tanáruk:

8. Béres József Biológia Emlékverseny

A biológiát heti 1 órában tanulók:
1.helyezett Lévai Ramóna 9.D
2. helyezett Törköly Péter 9.D
3. helyezett Bodzás Áron 9.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanáruk:

A biológiát heti 2 órában tanulók:
8.helyezett Ali Hádi 10.D Némethné Horváth Gabriellafelkészítő tanára:

A biológiát heti 5 órában tanulók:
1.helyezett Mikita Orsolya 10.B
2. helyezett Móricz Dávid 10.B
3. helyezett Kéninger Bettina 10.B
4. helyezett Bódi Ágota 10.B
5. helyezett Málik Bettina 10.B Gergely Tiborfelkészítő tanáruk:

9. Alfred Nobel Kémiaverseny

A kémiát heti 2 órában tanulók:
1.helyezett Tóth Balázs 10.A Vad Máriafelkészítő tanára:

A kémiát heti 3 órában tanulók:
1.helyezett Kardos Péter 11.D
3. helyezett Gaál Bálint 11.D Oláh Krisztinafelkészítő tanára:

10. Irinyi János Középiskolai Kémia verseny megyei döntőjében

II.a Kategória:
1.helyezett Tóth Balázs 10.A Vad Máriafelkészítő tanára:
2. helyezett Aranyos János10.D
4. helyezett Áfra Ildikó 10.C Oláh Krisztinafelkészítő tanára:

II.b Kategória:
3. helyezett Kéninger Bettina
4. helyezett Móricz Dávid

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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a verseny országos döntőjébe jutott de ott nem tudott részt venni:
Tóth Balázs 10.A Vad Máriafelkészítő tanára:
Aranyos János 10.D Oláh Krisztinafelkészítő tanára:

helyettük a döntőbe hívták:
Kéninger Bettina 10.B
Áfra Ildikó 10.C Oláh Krisztinafelkészítő tanára:

11. Kabay János biológiai emlékverseny

A biológiát heti 4-5 órában tanulók:
2. helyezett Németh Dominik 11.B
4. helyezett Danku Annamária 11.D Sallai Juditfelkészítő tanáruk:

A biológiát heti 2-3 órában tanulók:
4. helyezett Szentmiklóssy Marietta 11.D Gergely Tiborfelkészítő tanára:

TIT Megyei Angol verseny

1. helyezett Kemenes Gréta 7.D
2. helyezett Nagy Eszter 7.D Rák Tibornéfelkészítő tanára:

Országos Műveltségi Vetélkedő Történelemből

országos 4. helyezett:
Aranyos János 10.D
Márki Anett Neszta 10.D
Tóth Melinda 10.D Dr.Onderné Szilágyi Tímeafelkészítő tanára:

Liszt Ferenc Országos Vetélkedő

országos 1. helyezett:
Aranyos János 10.D Szilágyi Szilárdfelkészítő tanára:

A Krúdy Gyula Gimnázium – Természetfotó pályázatának díjazottai

1. helyezett: Balogh Gergő 12.D
2.helyezett Tímár Emese 12.C
3.helyezett Horváth Réka 9.B
4.helyezett Rácz Balázs 10.A
5.helyezett Horváth Réka 11.C

Iskolai szervezésű verseny
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SPORTEREDMÉNYEK

Nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses versenyszám I. hely: Oláh Sándor

Városi Ügyességi Csapatbajnokság:
Leány 4X800m 2. hely: Málik Bettina, File Réka, File Stella, Farkas Emese
Leány Svédváltó 4. hely: Kruppa Terézia, File Petra File Stella Farkas Emese
Leány távolugrás 2. hely: Béres Lujza, File Petra, File Réka, File Stella,TóthAnett
Fiú magasugrás 2. hely: Rácz Balázs, Kósa Tamás, Bogár Ádám,

Nagy Péter, Szabó Tamás

Városi Mezei Futó Diákolimpia:
Egyéni: 2. hely Komlóssy Eszter
Csapat: 3. hely Komlóssy Eszter, Farkas Emese, Béres Lujza, File Réka

Megyei Mezei Futó Diákolimpia:
Egyéni: 1. hely Komlóssy Eszter

5. hely Gergely Kata
6. hely Farkas Emese
9. hely Horváth Szilvia

Csapat: 1. hely (Acsapat tagjai az elõbb felsoroltak)

Országos Mezei Futó Diákolimpia (125 indulóból):
Egyéni: 27. hely Komlóssy Eszter

50. hely Farkas Emese
88. hely Horváth Szilvia
115. hely Gergely Katalin
124. hely Béres Lujza

Csapat: 13. hely Acsapat tagjai az elõbb felsoroltak (22 csapatból)

Megyei Diákolimpia:
Magasugrás: leány IV. kcs. 1. hely Béres Lujza

fiú V. kcs. 1.hely Rácz Balázs
2. hely Nagy Péter
3. hely Bogár Ádám

Súlylökés: V. kcs. 2. hely Rusznyák Szabolcs
Távolugrás: VI. kcs. 1.hely Vajda Flóra

Országos Diákolimpia:
Távolugrás: VI. kcs. 6. hely Vajda Flóra
Hármasugrás: VI. kcs. 8. hely Vajda Flóra

Sportlövő Diákolimpia Megyei döntő:

Atlétika



88

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

Sakk:
Megyei Diákolimpia:

Egyéni: leány V. kcs. 1.hely: Abán Nóra
leány VI. kcs. 1. hely: Bodnár Barbara
fiú V. kcs. 1. hely: Darai Tihamér
fiú VI.kcs 1. hely Kiss Máté

Csapat: leány 2. hely Bodnár Barbara, Nagy Krisztina,Abán Nóra,
Csapat: fiú 1-2. hely Kiss Máté, Darai Tihamér, Molnár László, Nagy Marcell

Országos Diákolimpia:
Egyéni: leány 9. hely Bodnár Barbara

fiú 10. hely Kiss Máté

Úszás:
Megyei Diákolimpia:

Egyéni: V. kcs. 100 m gyors: 4. hely Szilágyi Márton
V. kcs. 100 m mell: 4. hely Szilágyi Márton

Alpesi Sí DiákolimpiaAusztria
V. kcs: 9. hely Szilágyi Glória

Asztalitenisz Városi Diákolimpia:
Egyéni: V. kcs: 3. hely Cser Zoltán
Páros: VI. kcs. 3. hely Kiss Máté, Vajkó Tibor

Tollaslabda Megyei Diákolimpia „A” kategória:
V. kcs.: 1. hely László Leon Márkó

Röplabda:
Amatőr Megyei Diákolimpia:

leány csapat 4. hely

Edző: Csoba Erika

fiú csapat: 3.hely

Farkas IstvánEdző :

Nyitrai Beatrix,
Teski Tinka,
Hrubó Orsolya,
Fodor Fanni,

Vén Krisztina,
Bagonyi Evelin,
Horváth Szilvia,
Hacsa Bella,

Hubicsák Petra,
Laskay Katalin,
Mikita Orsolya,
Trencsényi Boglárka

Nagy Marcell,
Nagy Krisztián,
Tóth Szabolcs,
Vajkó Tibor,

Haja Dávid,
Nagy Szabolcs,
Donka Dániel,
Nagy Péter,

Bogár Ádám,
Nagy Balázs.
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Strandröplabda Országos Diákolimpia:
fiú, nyílt, 2-2 ellen: 8. hely: Nagy Marcell, Nagy Krisztián
fiú, amatõr 4-4 ellen: 2. hely: Nagy Marcell, Nagy Krisztián, Tóth Szabolcs, Vajkó Tibor.

Edzõ: Farkas István

Kosárlabda
Megyei Diákolimpia:

leány VI. kcs. 2. hely:

Edzõ: Csoba Erika

fiú V. kcs. 1. hely:

Edzõ: Kovács Tibor

fiú VI. kcs. 1. hely:

Országos Elődöntő (Miskolc):
fiú 2.hely. Acsapat tagjai az elõbb felsorolt tanulók!

Farkas István
munkaközösség vezető

Katona Viktória,
Türk Fanni,
Zsankó Réka,
Szemerszki Dóra,

Farkas Emese,
Tar Boglárka,
Vad Viktória,
Márföldi Nóra,

Onder Fanni,
Marssó Blanka,
Horváth Szilvia,
Sipos Eszter Sára.

Aradványi Péter,
Bélteczky Bence,
Csordás Marcell,
Kabács Kristóf,
Keul Márton,

Kósa Tamás,
Makrai Benedek,
Pavlovics Vladiszlav,
Szilágyi Péter,
Szilágyi Zsombor,

Törköly Péter,
Vajda Máté,
Vasenszki Soma,
Vinnai Viktor.

Tóth Szabolcs,
Nagy Krisztián,
Nguyen Nhu Tam,
Pavlovics Vladiszlav,
Pavlovics Vuk,

Gáspár Balázs,
Drabancz Áron,
Bélteczky Bence,
Kósa Tamás,
Keul Márton,

Vinnai Viktor,
Törköly Máté,
Szilágyi Péter,
Csordás Marcell,
Vasenszki Soma

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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Az osztályok rangsorolása
a tanulmányi eredmények alapján

12. A
12. D
7. D

11. B
12. B
8. D

11. D
9. B

12. C
11. C
9. C

10. B
9. A

10. D
9. D

10. A
10. C
11. A

4,8829
4,8704
4,8389
4,8381
4,8210
4,8089
4,7854
4,7460
4,7232
4,7229
4,7109
4,7011
4,6852
4,6633
4,6242
4,6050
4,5673
4,5445

13
14
18
15
13
19
10
13
7

10
11
14
12
10
7
8
9
5

Kitűnő bizonyítvány
év végén

Tanulmányi
átlag

Kitűnő bizonyítványt kapott tanulók száma: 208

Végzősök érettségi eredményei a vizsgát befejezők eredményei alapján:

12. A 4,8
12. B 4,7
12. C 4,82
12. D 4,77

A 12. évfolyam érettségi átlaga: 4,77

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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KITÜNTETETTJEINK

Balogh Gergő Mihály 12.D
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Nagy Marcell 12.A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

Oláh Nikolett 12.B
Krúdy Alapítvány kitüntetettje

„Kimagasló tanulmányi munkáért”

Bodnár Barbara 12.B
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”
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Nagy Krisztián 12.A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

Zsankó Réka 12.D
Kuratóriumi emléklap

a sportversenyek szervezésében nyújtott segítségért

Tóth Szabolcs 12.A
Krúdy Sportalapítvány kitüntetettje

„Kimagasló Sportmunkáért”

KITÜNTETETTJEINK
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Varga Yvett 11.D
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Történelem
Országos 5. helyezett

Szemán Krisztián 9.A
Gordiusz Matematikaverseny – Országos 1. helyezés
Kenguru Matematikaverseny – Országos 2. helyezés

Márki Anett Neszta 10.D
Arany János Irodalmi Verseny

Aranydiploma, a legjobb írásbeli dolgozat

KITÜNTETETTJEINK
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Kedves Ballagó Diákok!
Szeretnék elbúcsúzni Tõletek a 11. évfo-

lyam nevében Az itt töltött éveitek alatt nem.
egy ballagást kellett már végigállnotok, akár
már bele is fáradhattatok, de ez most más.
Mert ez most a Ti napotok. Ez alkalommal Ti
vonultok a „Ballag már a véndiák”-ra, Titeket
fotóznak az összegyûlt szülõk, a Ti tisztelete-
tekre van itt az egész iskola, és most Ti álltok
itt, tarisznyával a vállatokon, virágokkal meg-
pakolva. Ez a Ti ballagásotok napja! Ez az a
nap, amikor igenis megéri itt állni akár tûzõ
napon, akár szakadó esõben és megéri kicsíp-
ni magatokat, hiszen ez a 6/6-osoknak az elsõ,
de mindannyiótoknak az utolsó ballagása.

Mint minden történetnek, a gimnáziumi
éveknek is van egy eleje, és kell, hogy legyen
egy vége is. Nektek úgy tûnhet, hogy a ti törté-
netetek épphogy csak elkezdõdött, és máris el
kell válni ettõl az iskolától, tanáraitoktól, osz-
tálytársaitoktól, barátaitoktól. Pedig ez a kez-
det már évekkel ezelõtt volt, így az itt töltött
évek már-már emlékké válnak.

Különös érzés lehet, mi, az alsóbb évesek még nem is tudhatjuk pontosan, hogy mennyire.
Mit mondanátok nekünk, mire készüljünk? Ti mit éreztek most? Megkönnyebbülést, hogy egy
stresszes idõszak lezárul? Vagy szorongást, hogy egy még izgalmasabb elkezdõdik? Milyen
érzés, hogy most Titeket ünnepel mindenki és Értetek virágillatú az egész iskola? Milyen ér-
zés, hogy most mégis búcsúzni kell? Milyen a tudat, hogy már semmise lesz olyan, mint régen?

Én, 11-esként nem tudhatom, hogy Ti most mit is éreztek pontosan. Csak azt, hogy mit ér-
zünk mi, az itt maradó alsóbb évesek. Felnézünk rátok, mert Ti már végigcsináltátok azt, ami
nekünk még hátra van, és tisztelünk is érte, nemcsak azért, mert már elvégeztetek egy gimná-
ziumot, hanem mert végeztétek el! Egy olyan iskolát, amire életetek végéig büszkékA Krúdyt
lehettek, még ha néha olyan nehéz is volt. Nemcsak nektek fognak hiányozni az ide kötõdõ, új-
raélhetetlen pillanatok, de Ti is hiányozni fogtok tanáraitoknak és itt maradó iskolatársaitok-
nak. Hiányozni fog a jelenlétetek, a hangotok a folyosóról, a tolakodásotok az ebédlõbõl, az ál-
talatok készített dekoráció az osztálytermetekbõl, de legfõképpen, hiányozni fog a barátságo-
tok. Nehéz most elengedni Titeket.

A 11. évfolyam nevében kívánok nektek szorgalmat, és ugyanennyi kitartást, amivel ezt a
4, illetve 6 évet végigcsináltátok a Krúdyban, amiért igazán büszkék lehettek magatokra. Az
idõ már eddig is gyorsan szállt, ezt nagyon jól tudjátok, de ezután is gyorsan fog, úgyhogy ne

BALLAGÁS 2012.

Harmadikos búcsú

FELEMELÕ PILLANATOK



95

vesztegessétek el! Lehet, hogy közhelyesnek hangzik, de õszintén kívánom, hogy mindannyi-
an váltsátok valóra az álmotokat, mindazt, amiért eddig küzdöttetek! Kívánok nektek bátorsá-
got, hogy továbbra se hátráljatok meg, és hogy merjétek ne a mások által kijelölt ösvényt, ha-
nem a saját utatokat járni!

Sokan úgy tartják, hogy a ballagás a felnõttkor küszöbe. De valójába nem a ballagás és nem
is az életkor tesz felnõtté. Sokkal inkább az út, amely idáig vezet, ami sokatokat máris éretté
tett; azok az élmények, tapasztalatok, élethelyeztek, melyeket már megéltetek; a megfontolt-
ság, amellyel döntéseiteket hozzátok; a felelõsség, amelyet ezekért vállaltok; az önállóság,
ahogyan megálltok a saját lábatokon. Mindezek kellenek ahhoz, hogy a jövõben, az iskola fa-
lain kívül, távol a szülõi háztól is képesek legyetek venni az akadályokat.

De elõtte álljatok még meg egy pillanatra, és éljetek egy kicsit a mának! Mert ez a nap most
csak rólatok szól, úgyhogy használjátok ki, mert manapság kevés ilyen adatik. Ünnepeljétek
meg, hogy aztán erõt meríthessetek belõle a további kihívásokhoz, és a legközelebbihez is, az
érettségihez!

Egy napon mi is ott állunk majd, ahol most Ti. De nem ma, mert ez most, csak a Ti napotok.

Béres Kamilla
6/11.D

FELEMELÕ PILLANATOK
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„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.”
– mondja versében Reményik Sándor. Mikor
elõször hallottam ezt a verset, nagyon meg-
tetszett.

Sokszor gondolkoztam már azon, hogy ez
a perc,ami épp most van, sosem lesz már töb-
bet. A másodperceket számolgattam, melyek
elmúlnak és azon töprengtem, hogy mi min-
den történhet most a többi emberrel. Egy per-
cen belül mennyi minden történhet a nagyvi-
lágban. Valaki épp most születik meg, valaki
most bukik meg a vizsgáján, valaki járni tanul,
valaki lekéste a buszát, valakinek ellopták a
táskáját, valaki kizárta magát a házból, valaki
kölcsönkér a szomszédjától egy kis lisztet a
sütéshez… Ezekkel a gondolatokkal elját-
szottam egy darabig, aztán felnevettem. Ezek
a világ bármely pontján bármelyik emberrel
megtörténhetnek.

Már sokszor gondoltam arra is, hogy mi
lenne, ha minden embernek különbözõ színû
lábnyoma és kéznyoma lenne, és bármihez
hozzáérnénk szertehagynánk õket a világban,
és így mindenki tudná hol jártunk.

Megnézhetnénk, hogy a két éve papírgyûjtésbe adott kémiafüzetek és az általunk kiivott
kólás üvegek most hol járnak. Megnézném a Kossuth teret, hogy melyik kövére nem léptem
még a 18 év alatt, amióta nap mint nap áthaladok rajta.

Lebuktathatnánk azokat, akik a szék aljára ragasztják a rágójukat és a Green peace minden
bizonnyal üldözne pár embert az eldobált szemét miatt.

Megnézném, hogy az öt évvel ezelõtt elhagyott órám még mindig a tatabányai tó alján van-e
és hogy a házban eltûnt hullámcsatokat és zoknikat valóban elnyelte-e a föld.

Bizony sok helyen otthagyjuk a nyomunkat, még ha láthatatlanul is, de ott vannak. Alakít-
juk és formáljuk a körülöttünk lévõ világot érkezésünkkel és távozásunkkal egyaránt.

Négy évvel ezelõtt a Krúdy Gyula Gimnázium is más volt és most ismét más lesz, hogy el-
megyünk. Mi is másak lettünk.

Emlékszem, a verébtáborban, mikor számháborúztunk, a verebek csapata sokszoros túl-
erõvel indult meg a DÖK-ös zászlóért, de mikor láttuk, hogy vizes vödrökkel és lisztes zsákok-
kal öntik le társainkat, megfutamodtunk és vesztettünk.

Most már úgy érzem, hogy a négy év alatt megerõsödtünk annyira, hogy semmiféle vizes
vödör vagy lisztes zsák nem akadályozhatna meg minket abban, hogy elérjük céljainkat.

„Mi mindig búcsúzunk.” A búcsú fáj, de ez kellemes fájdalom, hiszen boldogok vagyunk,
hogy nekünk van mitõl elbúcsúznunk.

Kruppa Terézia
12. C

Negyedikes búcsú

FELEMELÕ PILLANATOK
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A fenti idézet Ady Endrétõl származik, de a 12.A jellemzéseként akármelyik tanárunk szá-
jából is elhangozhatott volna. Azon társaság „minõsítéseként”, amely remélhetõleg nagy ûrt
hagy majd maga után iskolánkban. Az osztállyal eltöltött 4 év mindannyiunk számára megha-
tározó volt. Ugyan elõször nehéz volt összeszokni a sok különbözõ egyéniségû személynek,
végül a közös programok, kirándulások hamar összehoztak minket.

Úgy gondolom, mások nevében is kijelenthetem, hogy ezen idõ alatt kötött barátságok éle-
tünk végéig megmaradnak. Számos felejthetetlen pillanatot éltünk át együtt, és ezekhez sok-
szor még kirándulásokra, bulikra sem volt szükség, egy átlagos tanórából is „legenda” szüle-
tett.Atanáraink szerencsére egytõl egyig sok türelemmel és humorérzékkel vannak megáldva,
így könnyen jó hangulatot tudtunk teremteni.Aberögzõdött mondásaink, szállóigéink, csipke-
lõdõ megjegyzéseink, az egy-egy hangosan elsütött spontán poén aztán hosszas nevetést
váltott ki.

Egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy már nem csak „muszájból” töltjük együtt az idõt
az iskola keretei között, hanem közös programokat szerveztünk, ahol aztán kötetlen formában
is érvényre juttattuk szórakozni vágyásunkat. Az osztálykirándulások is felejthetetlenek vol-
tak. Az elsõ azért, mert jobban megismertük egymást, elõször töltöttünk hosszabb idõt együtt

12. A

„Nagyon szép kis társaság volt.
Egyik léhább, mint a másik…”
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iskolán kívül. A másodikos azért, mert olyan jóra sikerült, hogy osztályfõnökünk meghátrált a
következõ évitõl, a harmadik így büntetésbõl elmaradt. Azóta sem értem, miért… Az idei ki-
rándulás alkalmával viszont sikerült ezt is pótolni, a Tiszalúcon töltött 3 nap alatt rengeteget
nevettünk, szórakoztunk, beszélgettünk, sütöttünk, fõztünk, vízibicikliztünk, vízbe ugráltunk
és kollektíven szidtuk a tábori körülményeket.Az összefogásban mindig is jók voltunk.

Megesett olykor, hogy meghátráltunk a kötelességeink elõl, illetve – jó matektagozatos
módjára – csak a legszükségesebb dolgokat csináltuk meg, ilyenkor tanáraink bosszankodtak
rendesen, ám a végére mindig sikerült összekapni magunkat, ebben általában önzetlenül segí-
tettük egymást.

Biztos vagyok benne, hogy a távolság, és az, hogy különbözõ iskolák különbözõ szakjaira
jelentkeztünk, nem lesz akadálya a további kapcsolattartásnak, és hogy az itt létrejött barátsá-
gok a jövõben is megmaradnak.

Addig is a legnagyobb feladatunk, az érettségi vizsgák teljesítése még hátra van, de ahogy
azt mondani szoktunk: challange accepted!

Lukucz Virág

FELEMELÕ PILLANATOK
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12. B

Krúdys évek. Négy Krúdys év. Igazából nem olyan hosszú idõ, de mégis annyi az emlék,
annyi a mesélnivaló… Emlékszem, négy éve augusztusban remegõ gyomorral álltam a vasút-
állomáson a többi veréb között. A sok idegen arc, az akkor még talán „ijesztõ” DÖK-ösök…
Aztán a verébtábor összekovácsolta az „idegen arcokat”, csapatként küzdöttünk 1-1 pluszpon-
tért, és nem utolsó sorban megismertük egymást, na meg a krúdys szellemet.

A tábor után itthon várt egy verébavató, aztán elkezdõdött. Az igazi középiskola. A felké-
szülés az érettségire. Tanulás ezerrel. Ez nem változott a mai napig sem. Dolgunkat jelentõsen
megkönnyebbítették tanáraink, akik mindent megtettek azért, hogy valami ragadjon a kis fe-
jünkbe, vagy, hogy minél többet hozzanak ki belõlünk. Ezúton is köszönöm neki.

De ha jól belegondolok, nem ez jut eszembe errõl a négy évrõl.Abarátok, az osztálytársak,
a közös programok… rengeteg felejthetetlen élménnyel ajándékoztak meg. Nagyon örülök an-
nak is, hogy a DÖK tagja lehettem, tényleg. Ide is sok szép emlék köt: verébtáborok, DÖK-
túrák, koncertek… Sose felejtem el a kosármeccseket, a kertipartykat, az osztálykiránduláso-
kat… Az embereket, akik körülvette, iskolatársaimat, tanáraimat, Jutka nénit, a konyhásnéni-
ket. Így, nem sokkal a ballagás elõtt, fájó szívvel gondolok arra, hogy ez szinte teljesen a múlt,
és arra, hogy megint búcsúzni kell. Maradnék még, ha lehetne…

Elek Gabriella
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12. C

Lassan 4 éve vagyok a Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, és ehhez a 4 évhez rengeteg
emlékem kötõdik. Még emlékszem, mennyire furcsa volt az elsõ nap, az elsõ hét. Idegen volt
minden, az iskola, ismeretlenek voltak a padtársak, az emberek a folyosókon. Akkor még nem
gondoltam, hogy a rövid 4 év alatt mi minden fog velem történni. Akkor, 2008. szeptember 1-
jén ég nem tudhattam, milyen barátságok fognak kötõdni, mennyi közös program, szórakozás
fog még ránk várni. Kezdetben még minden nagyon új volt, a tanárok, az emberek. Egy voltam
a sok diák közül, aki nekivágott gimnáziumi éveinek. 4 évnek, ami nagyon gyorsan eltelt. 4
évnek, ami kinek élmény gazdagon, kinek kimerítõen, kinek tanulással teli volt. Ha nekem
kellene egy szóval jellemeznem ezt az idõszakot, akkor azt kell mondanom, számomra
felejthetetlen volt. Még emlékszem a verébtáborra, és a sok „öreg diákra”, a verébavatóra, és a
sok próbára, az elsõ 24 órás kosármeccsre, és az elsõ Kerti Partira. Emlékszem az elsõ napra,
amikor megismerkedtem az osztálytársaimmal, az osztályfõnökömmel, Jutka nénivel.
Emlékszem a sok tanulásra, a sok dolgozatra, felelésre, cetlire. De emlékszem a sok nevetésre,
szünetre, pihenésre, bulira és a közösen eltöltött lyukas órákra. Miután elmúlt a kezdeti
újdonság érzése, lassan belerázódtam én is ebbe az életbe. Rájöttem, mit is jelent igazán
krúdysnak lenni, és hogy ez mennyire jó is tud lenni. A sok tanulás persze fárasztó volt, de
mindig volt valami, ami feledtette velem, mennyit is kell otthon a könyv felett ülnöm. A sok
kártyaparti, a sok történet, a hosszú beszélgetések, vagy a viták, viccelõdések a szünetekben.
Ezek azok az emlékek, amiket soha nem fogok elfelejteni. A csengõ hangját, ami szünetben
mindig túl hamar, órán pedig mindig túl késõn hangzott fel.Afolyosón zsibongó embereket, az
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osztálytársaim nevetését, vagy a szállóigévé vált mondatot: ,,Nincs itt, írunk!” Soha nem
fogom elfelejteni a 12. C osztályt és azt a 31 embert, akit megismerhettem. Kezdetben még
ismeretlenek voltunk egymás számára, de az évek elteltével örök barátságok kötõdtek. A
házibulik, közös nyarak közelebb hoztak minket és mire igazán élvezni kezdtük volna a
gimnáziumi éveket, rá kellett döbbenünk, hogy ennek a 4 évnek hamarosan vége szakad. Most,
az érettségi elõtt állva, örülök, hogy krúdys diák vagyok, és annak is, hogy ennyi minden
emlékem kötõdik az iskolánkhoz. Remélem, hogy az itt megismert emberekkel, tanárokkal
késõbb még az életben összehoz a sors és együtt emlékezhetünk vissza erre az idõszakra, amit
itt eltölthettünk. Ez a 4 rövid év nekem egy olyan idõszak volt, amikor megismerkedhettem
rengeteg emberrel, amikor megtapasztaltam, mit is jelent igazán tanulni, amikor rájöttem,
hogy az életben a barátok és az élmények a legfontosabbak. A gimnáziumi idõ az ember
életében az egyik legszebb korszak, amit csak azután értékelünk igazán, miután eltelt.

Hajdu Ádám
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Hogyan is tudnék ennyi idõt összefoglalni fél oldalban, mikor arra is nehéz visszaemlé-
kezni, hogy mit reggeliztem tegnap?Afeladat nehéz, de nem megoldhatatlan, mert tudjuk, egy
krúdys diák számára semmi sem az! Próbáljuk hát meg, méghozzá egy hasonlattal, „ab ovo”
kezdéssel.

Képzeljük el, kedves ex-12.D, hogy a közösen eltöltött hat évünket belegyömöszölték a
ballagáskor kapott tarisznyáinkba a hamuban sült pogácsa, a fénykép és az egyforintos mellé.
Agimnázium kezdetén „tabula rasa”-ként került a hatperegyes lelkünk az üres bugyorba és ezt
kezdték teleírni a tudomány íróeszközeivel kedves Tanáraink és felejthetetlen nagyon-gyor-
san-diktálok Osztályfõnökünk. Miután megvívtuk harcainkat a dolgozatok és feleletek dé-
monjaival és falatoztunk a „Borika nénihez” címzett csehóban, jól esett kipihennünk csatáink
fáradalmát a lyukasórák oázisaiban. Évekig ezekrõl szóltak a mindennapjaink, és a batyu kez-
dett lassan betelni… De még ezekhez adódott a sok szép, kedves emlék, az örökké tartó barát-
ságok és az ideiglenes klikkesedések, mert a jó dolgok mellett egyensúlyban kellett lennie a
rosszaknak is, hiszen ha nem így lett volna, akkor hat éves jellemfejlõdési kisregényünk nem
lett volna egyensúlyban és táskánk lehúzná most egyikünk-másikunk vállát.

Ennyi idõ után mégis a legszebb dolog, amire gondolni tudok, hogy egy tapasztalatokkal
jól megtömött tarisznyát birtokolva, amit lehet, hogy olykor nehéz lesz cipelni és bezárni sose
tudjuk majd, vágunk neki a nyárnak és – remélhetõleg – a felsõoktatásbeli új életünknek. Kö-
szönünk mindent, valamint, ha olykor-olykor visszanéznétek, kívánom mindenkinek, hogy ne
váljék sóbálvánnyá!

Albert Krisztina

12. D

Hat év egy tarisznyában
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Hogy is lehetne összefoglalni egy oldalban 6 évet?!Azt hiszem, nehezebb ez a feladat, mint
hittem… 2006. szeptember elsején 35, egymásnak ismeretlen fiatal lépett be a 3-as terembe.
Gyerekek voltunk, nem tudtunk semmit sem egymásról, sem az iskoláról, csak találgattuk, mi
lesz velünk. Aztán, ahogy teltek a napok és a hetek, lassacskán összeszoktunk, a verébavatón
együtt küzdöttünk, egy igazi csapattá váltunk. Megtanultuk elfogadni egymást, hiszen mind-
annyian különböz(t)ünk: vannak köztünk éltanulók, sportemberek, lázadók, természetjárók,
irodalmárok, orvospalánták és még sorolhatnám. Azonban pár hónap alatt olyan szoros és tör-
hetetlen barátságok kötõdtek, amilyenekrõl nem is álmodtunk.

Atanáriban állandó témává váltunk, hol a kéz- és lábtöréseink miatt, hol pedig az órákon ta-
núsított mérhetetlen passzivitásunkért, amit azt hiszem nem sikerült kinõni. Persze a katonás
fegyelmünkért a köszönet egyedül az osztályfõnökünket illeti, aki titkon azért mindig kiállt
mellettünk, bármiben számíthattunk rá.

Az évek során, fõleg most, végzõsként sokan éreztük úgy, hogy a világ változik. Nem igaz?
Hasonlítgattuk magunkhoz az alsóbb éveseket, a kicsikrõl úgy gondoltuk, egyre kisebbek,
egyre gyerekesebbek. Pedig nem csak a világ változik, hanem mi magunk is. A legfontosabb,
ami változik és fejlõdik, azok mi vagyunk. Mind felnõttünk. Egymás mellett formálódtunk
azokká, akik most vagyunk.

Olyan nehéz kiemelni egyetlen emléket, hiszen milliót átéltünk együtt. Csak az jár a fejem-
ben, hogy nem lesz több szünetbeli nevetés a „körülõkéken”, nem lesznek dolgozat elõtti izgu-
lások, pár perces késések, nem nézhetünk óriási bociszemeinkkel kérõn Jutka nénire, hogy
csak egy percre engedjen ki, nem lesz több Borika néni-féle pirítós… Vége a veszekedéseknek
a szalagavatóról, a tablóképek színérõl, a dolgozatok elõtti helyfoglalásról, amit a sálas mód-
szerrel azt hiszem, mi honosítottunk meg.

Úgy érzem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy eleinte csak nevettünk a „nagy Krú-
dys-család” fogalmon, aztán megértettük. Az elmúlt évek alatt mi is pont olyanná váltunk,
mint egy hatalmas család. Innen akárhova is repülünk ki – márpedig elég sokfelé megyünk –,
bármikor visszatérhetünk. Hiszen ez az a hely, és ezek azok az emberek, akikkel felnõttünk.
Tanárok, akiktõl sokat tanultunk. Életünk egyik legmeghatározóbb idõszaka volt, és felejthe-
tetlen élmény marad mindannyiunk számára. Nem is tudom, mit mondhatnék még… Talán
csak annyit, bárhova kerülünk is, ezek az emlékek mind velünk lesznek, már senki nem veheti
el tõlünk.

Viszontlátásra, 12. D !
Farkas Fanni

„Soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék…”
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VERSENYEK, EREDMÉNYEK

Kedves Zsuzsa!

Talán kissé szokatlannak tűnhet, hogy de-
cemberben kerül sor nyugdíjas búcsúztatásra,
mert megszoktuk,, hogy a pedagógusok életé-
ben az év júniusban ér véget. A december in-
kább a karácsonyi készülődés, a meghittség
időszaka. Ilyenkor talán jobban van időnk,
hogy megálljunk és visszatekintsünk. Most
nem csak az év eseményeit kell felidéznünk,
mert a Te életed ebben az évben fontos ese-
ményhez érkezett.

Mindenkit váratlanul ért a hirtelen nyug-
díjba vonulásod, Te is nagyon vegyes érzel-
mekkel fogadtad. Egy hosszú, tartalmas élet-
pálya után vágytál a jól megérdemelt pihenés-
re, ugyanakkor a pedagógus is munkálkodott
benned, aki egyik napról a másikra nem tudja
félretenni a tanári hivatását.

Egy nagyon színes és sokrétű életpálya áll mögötted.Az elmúlt 40 év alatt jutott Neked sze-
rencsére bőven szakmai siker és elismerés. Számtalan tanítványod szerzett közép vagy felső-
fokú nyelvvizsgát és szerepeltek eredményesen országos tanulmányi versenyeken. Mindig
hittel, igényesen és magas színvonalon, nagy szakmai elhivatottsággal tanítottad, nevelted di-
ákjaidat. A tanítás mellett vizsgáztatóként is ismerik neved a Goethe nyelvvizsgaközpontban.
A nyíregyházi Tanárképző Főiskola német tanszékén is oktattál, az iskolánkban pedig lelkes
segítője voltál a Rotary Klub munkájának.

Én mégis inkább krúdys pályafutásodból szeretnék egy-két dolgot kiemelni. Amikor pá-
lyakezdőként a Krúdy-ba kerültem, Te, mint az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, rögtön
felkaroltál, megkönnyítetted a kezdeti kapcsolatteremtés nehézségeit. Szeretettel, segítőké-
szen támogattál. És teszed ezt a mai napig. Mindig odafigyeltél a pályakezdőkre, az új kollé-
gákra, bátran fordulhattunk Hozzád szakmai kérdésekkel is. Példát mutattál türelemből és to-
leranciából; bármi nehézség vagy kellemetlenség adódott, Te mindig higgadt, kiegyensúlyo-
zott módon oldottad meg a problémákat.

Pedig voltak nehéz feladatok is: elindítottál Szegedi Erzsébettel közösen egy immár több,
mint 20 éve jól működő diák cserekapcsolatot a németországi Hochdalh Gimnáziummal, és
azóta is tevékenyen részt veszel a programok lebonyolításában

Kedves Zsusza, a munkaközösség nevében kívánok Neked nagyon hosszú, tartalmas
nyugdíjas éveket, jó egészséget és reméljük, hogy a családod, unokáid körében számtalan szép
élmény gazdagítja még az életed.

„Ha azt hiszed, delelő után alkony következik
Tévedsz, a verőfényes délután közbe esik.
Ha azt hiszed, a virág ősszel múlik el,
Tévedsz, télben megpihen, s tavasszal új életre kel.
Ha azt hiszed, észrevétlen, lassan éghetsz el,
Tévedsz, a gyertyacsonk is nagy lánggal lobban el.
Ha azt hiszed, a világ szépségei neked már nem ragyognak,
Tévedsz, az ismeretlent a holnap ígéri szebbnek, jobbnak.”
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Paluskáné
Muri Erika
matematika-

fizika

Prokob
Ildikó
magyar-

történelem

Rák
Tiborné

angol

Polyákné
Tóth Nóra
magyar-német

Tantestület

Ákos
Zsuzsanna
matematika-

fizika-filozófia

Bereczki
Szilveszterné

német

Csoba
Erika

testnevelés

Farkas
István

testnevelés

Gergely
Tibor

biológia-földrajz-
számítástechnika

Konczné
Végh Leona

matematika-fizika

Bányai
Zoltán

magyar-történelem

Bérczes
Gergely

rajz és
vizuális kultúra

Botrágyi
Tibor

matematika-
informatika

Kovács
Tibor

testnevelés

Oláh
Krisztina
kémia-fizika

Dr. Onderné
Szilágyi Tímea
magyar-történelem

Marcsekné
Turcsán Krisztina

német-francia

Némethné
Horváth Gabriella

biológia-könyvtár

Keresztessyné
Takács Mária

matematika-
számítástechnika

Koncz
István

matematika-fizika-
számítástechnika

Kajatin
Béla

angol-orosz

Gubik
Ágnes

magyar-etika

Páll
Csilla
magyar-

történelem

Sallai
Judit

biológia-
földrajz

Chriszt Gyula
ig.

fizika-kémia

Dr. Tóthné
Kéner Beatrix

ig.h.
magyar-történelem

Kakuk
László Antalné

angol
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Szilágyi
Szilárd

ének

Tantestület

Külső óraadók

Tar
Ferenc

történelem-
földrajz

Szerényi
Róbert

történelem-földrajz

Tömösváry
Judit
angol

Varga
Szilveszter

matematika-fizika

Vámosi
Edina

német-holland

Vass
Mihályné

angol

Kosztor
Mariann
gyermek-

és ifjúságvédelmi
felelõs

Király
Tibor

rendszergazda

Bábolnai
Péter

pszichológus

Vass
Zoltán

matematika-
fizika

Veczánné
Debróczki Edit

német

Zsíros
Csilla

Vad
Mária

biológia-kémia

Fráter
Edit
fizika

Petrilla
Árpád
technika

Szilágyi
Péter Pál

filozófia

Barabásné
dr. Deme Zsuzsa

német-történelem
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Gazdasági és technikai dolgozók

Gondnokság

Titkárság

Aranyos
Zoltán

Berecz
Lászlóné

Bodnár
Istvánné

Dóka
Jánosné

Horváthné
Venczel Ibolya

Nádasy
Csaba

Büfé

Holes János
karbantartó

Lovas
Zoltánné

Szûcs
Jánosné

Majoros
Attiláné

Patai
Mihályné

Konyha

Lajtiné
Szilágyi Ildikó

vezetõ

Péter
Sándorné

Czinéné
Betléri Katalin

Pataki
Miklós

Vanczák
Lászlóné

Zsigó
Istvánné

Várnagy
Józsefné

Várnagy
Zoltán

Petrilla
Árpádné
gazdasági
ügyintézõ



109

7/6/I. Osztályfőnök: Sallai Judit

Balla
Tímea

Balogh
Ágnes

Balogh
Zsuzsanna Zsófia

Bodnár
Tamás

Czurkó
Natália

Csipkés
Bianka

Délceg
Petra

Diczkó
Dalma

Dobos
Kristóf

Maximilián

Dudás
László Bence

Farkas
Dalma

Hadi
Orsolya

Hegymegi
Bence

Holik
Blanka

Hornyák
Balázs Lajos

Horváth
Vivien

Huncsik
Zsófia

Kabács
Dóra Emese

Kemenes
Gréta

Koháry
Patrik

Lipcsei
Bence

Major
Dóra

Márkus
Ferenc

Mészáros
Sándor Máté

Mulik
Amanda

Edina

Nagy
Eszter

Nagy
Gergely
Levente

Perger
Péter

Perger
Vivien

Pollák
Nándor
György

Pólya
Dorottya
Boglárka

Suller
Balázs

Szuhóczky
Gábor Máté

Tar
Bíborka
Csenge

Vén
Eszter

Viktória

Veres
Laura
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8. D Osztályfőnök: Páll Csilla

Adányi
Balázs

Bálint
Bernadett

Balogh
Petra

Balogh
Zoltán

Béres
Zsombor

Botos
Bence János

Bravics
Ákos

Csuka
Máté

Demeter
Franciska

Gresó
Eszter

Gulyás
Imre Sándor

Gyerák
Csaba

Kassai
József

Kiss
Balázs Tibor

Kovács
Panna

Könnyű
Máté

Lakatos
Luca

Lengyel
Dorka

Lőrincz
Bence József

Malhazjan
Dávid

Mező
Dorottya Csenge

Papik
Vivien

Polyák
Balázs

Szabó
Eszter

Szabó
Johanna

Szilágyi
Anna

Szilágyi
Nándor

Tamás
Máté

Tisza
István

Tóth
Dániel Péter

Tóth
Vince

Zelei
Andrea

Zemenszky
Zea Flóra

Zilahi
Eszter Xénia

Zsoldos
Melinda Réka

Tóth
Natasa
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9. A Osztályfőnök: Prokob Ildikó

Aradványi
Péter

Árva
Bence Levente

Bakos
Máté

Baksa
Dávid

Bartha
Bálint

Biró
Balázs

Bulátkó
Anna

Dalanics
Dorina

Darcsi
Georgina

Gergely
Katalin

Grünstein
Petra

Györgyi
Csaba

Hacsa
Bella

Horváth
Szilvia

Kodak
Bence Levente

Kotán
Tamás

Lakatos
Dániel

Lakatos
Dénes

Laskay
Katalin Anna

Molnár
Tibor Boldizsár

Nagy
Márton

Petrikovics
Emese

Seprenyi
Martin Ádám

Solymos
Fanni

Szemán
Krisztián

Szilágyi
Bernadett Szintia

Szilvai
Szabolcs

Szolnoki
Dóra

Szűcs
Gergely

Toma
Franciska

Toronyi
Ákos

Tóth
Fruzsina

Trencsényi
Boglárka Sára

Urbin
Máté

Vaskó
Vince

Zelei
Bence
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9. B Osztályfőnök: Keresztessyné Takács Mária

Azad
Eszter Indira

Bajnai
Dávid

Bakács
Adorján

Baráth
Máté

Czakó
Ádám

Csatlós
Gréta

Cseszlai
Mariann

Durst
Eszter

Fan
Daniella

Hensperger
Béla

Horváth
Réka

Hubicsák
Petra

Kaponyás
Orsolya

Katona
Marcell

Komlóssy
Eszter Tekla

Krajcsovics
Petra

Kropog
Anna

László
Leon Márkó

Lekli
Roberta

Májer
Ádám

Majláth
Ákos

Majláth
Kinga

Márton
Hanna Zsófia

Máté
Dániel

Matyasovszki
Anna

Nagy
Krisztina

Oláh
Péter

Oláh
Sándor Márk

Schwegler
Gerda

Szabó
Nóra

Szigeti
Panna Rozina

Talpas
Bianka

Tamaskovics
Eszter

Tarek
Gabriella Laila

Tóth
Veronika

Várnagy
Vivien
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9. C Osztályfőnök: Botrágyi Tibor

Ábri
Melizand

Bekő
Balázs

Béres
Lujza

Fazekas
Balázs

File
Réka

File
Stella

Fodor
Kinga

Gacsályi
Eszter

Gingász
Anita

Herczeg
Eszter

Holp
Katalin

Horváth
Patrik Péter

Hörcsik
Zsolt Bence

Kánya
Szilárd

Magyar
Zoltán

Majchrovics
Fanni

Márföldi
Nóra

Marssó
Blanka

Méhész
Nóra

Mócsán
Evelin

Molnár
Balázs

Molnár
Dóra

Nagyfeő
Gábor

Németh
Roland

Onder
Fanni

Péter
Éva Csilla

Rádi
Eszter

Rausz
Roland

Sipos
Eszter Sára

Soltész
Polett

Szilágyi
Márton

Szilágyi
Zsombor Máté

Tábori
Zoltán

Tar
Boglárka Lilla

Vajda
Máté Vajk

Zakor
Dorina
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Ali
Nadir

Ardai
Zsuzsanna

B. Szabó
Norbert

Balogh
Vendel

Béres
Csenge Júlia

Bodzás
Áron

Farkas
Emese
Zsanett

Farkas
Panna

9. D Osztályfőnök: Vass Zoltán

Garamvölgyi
Ákos

Garamvölgyi
Réka

Hegedüs
Imola

Holik
Zselyke

Kardos
Tamás

Kiss
Dániel

Komjáti
Péter

Kovács
Ádám

Lévai
Ramóna
Eszter

Mikó
Luca

Molnár
József

Nagy
Balázs

Onder
Vera

Perger
Imre

Sóvári
Morad

Sütő
Péter

Szikora
Adrienn

Tímári
Dávid

Tóth
Anett Julianna

Tóth
Anna Karolina

Tóth
Anna Zsófia

Törköly
Péter Márk

Vad
Viktória Zsuzsanna

Kántor
Ágnes
Patrícia
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Osztályfőnök: Szerényi Róbert10. A

Bogár
Ádám

Csapó
Tibor

Cser
Zoltán

Darai
Tihamér

Deák
Gál László

Demcsák
Richárd

Dicső
Ágnes

Fekete
Anett

Gódor
Luca

Hajdu
Anna

Héri
Zsombor

Horváth
Bence

Illés
Fanni

Iski
Gergő

Juhász
Marcell

Kabács
Kristóf Gábor

Kántor
Patrik

Keul
Márton

Kovács
Bálint Ádám

Kovács
Virág

Maczali
Márk Zoltán

Márta
Sarolta

Nagy
Péter

Nagy
Sándor

Nagy
Tibor

Rácz
Balázs Bálint

Szabó
Tamás

Szenes
Csenge

Szitha
Albert Soma

Szokol
Hajnalka

Szurovcsák
Cintia

Tar
Benjámin

Tóth
Balázs

Vitál
Petra
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Osztályfőnök: Bereczki Szilveszterné10. B

Abán
Nóra

Angyal
Ádám

Balogh
László Zsolt

Barkó
Dorina

Barkó
Zsolt

Bódi
Ágota

Borsodi
Borbála

Csonka
Fruzsina

Dudás
Viktória

Farkas
Réka

Hornok
Zsolt Ince

Illés
Fruzsina

Juhász
Enikő Fanni

Kéninger
Bettina

Kovács
Fruzsina

Lippa
Enikő

Losonczi
Vivien

Málik
Bettina

Méhész
Réka Míra

Mikita
Orsolya

Miterli
Mirjam

Móricz
Dávid

Nagy
Károly

Rebenszki
Beáta

Rozsnyai
János

Siska
Regina

Suszter
Ádám

Takács
Fanni

Tamás
Róbert

Tári
Vanessza

Tóth
Edina

Tóth
Mária

Tóth
Tamás

Veres
Boglárka

Vislóczki
Dorina
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10. C Osztályfőnök: Rák Tiborné

Áfra
Ildikó

Baboss
Anett Vanda

Barsy
Bence

Bócsi
Henrietta

Bolló
Balázs

Debreceni
Anett

Farkas
Flóra

Fazekas
Bence

Földes
Bence

González
Dániel

Herpay
Kamilla Fanni

Jécsák
Mihály

Kabai
Vivien

Katkó
Blanka

Kókai
Sándor

Korsoveczki
Gyula

Kósa
Tamás

Kovács
Alex Gergő

Kovács
Richárd

Kovács
Tímea Evelin

Lukács
Zsófia

Makay
Martin

Nagy
Kristóf

Oláh
Enikő

Pavlovic
Vladislav

Plenter
Szabolcs

Puskás
Fanni

Rudokasz
Bianka

Sorosinszki
Flóra

Juhász
Zalán Miklós

Szalmás
Anikó Xénia

Székely
Roland

Szilágyi
Glória Réka

Vida
Lívia Edit

Vinnai
Viktor
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10. D Osztályfőnök: Dr. Onderné Szilágyi Tímea

Ali
Hádi

Aranyos
János

Dauda
Péter

Kiss
Dóra

Lippai
Maja Fanni

Mikovics
Ákos

Murillo
Nicolau

Nagy
Annamária

Pájer
Stefánia

Sajben
Erik

Sajtos
Alexandra

Sápi
Anna

Szabó
Gergő

Szilágyi
Péter Márk

Szűcs
Nóra

Tóth
Melinda Sára

Vasenszki
Ádám Soma

Vén
Krisztina

Baranyi
Boglárka

Chrabák
László

Csontos
Tamás

Dezső
Dávid

Fülöp
Gergő

Hegedűs
Zsófia

Jóvári
Krisztina

Keresztessy
Gitta Petra

Könnyű
Eszter

Köröskényi
Laura

Kriston
Anna

Láposi
Viktória

Lipcsei
Ádám

Makrai
Benedek

Márki
Anett Neszta

Mészáros
Marcell

Mező
Dániel

Mihalik
András
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Osztályfőnök: Koncz István11. A

Balla
Benjamin

Péter

Balogh
Ferenc

Balyi
Márk

Bélteczky
Bence

Benke
Bence

Drabancz
Áron István

Kiss
Nikoletta

Komoróczy
Zsuzsa

Kovács
Gábor Valentin

Kozma
József

Orosz
Márton

Parragh
Gergely

Sipeki
Dániel

Soltész
Ákos

Stekler
István

Szabó
Bence

Szabó
Dóra

Szabó
Lázár

Szászi
Bence

Vaskó
Dóra

Zékány
Kristóf

Szép
Edit

Tímári
Attila

Tóth
Júlia

Tóth
Márton Levente

Törő
Ákos

Fodor
Ádám András

Huttman
Balázs

Jávor
Norbert Gergő

Karóczi
Ádám
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11. B Osztályfőnök: Vass Mihályné

Bagonyi
Evelin

Barna
Kinga

Bartha
Alíz

Béres
Evelyn

Bóka
Viktória

Bordás
Benjámin

Dohos
Dóra

Donka
Dániel

Fázsi
Zseni Ágnes

Forgó
Eszter

Hanyik
Richárd

Ilosvai
Noémi

Joó
Réka Annamária

Kardos
Zsuzsa

Kovács
Klaudia Barbara

Kovács
Zsófia

Málik
Vivien

Márton
Lili

Molnár
Dávid

Németh
Dominik

Nevelő
Dávid

Oláh
Rebeka Tímea

Piószegi
Dóra

Pócs
Martina

Rusznyák
Szabolcs

Sarkadi
István

Simon
Éva

Sónyák
János

Fehér
Vivien

Koklács
András

Szántó
Andor

Szilasi
Bence

Tóth
Nikoletta

Urbin
Bence

Veres
Anriett Claudia
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11. C Osztályfőnök: Konczné Végh Leona

Balla
Vivien Mária

Baranya
Gábor

Berecz
Nikolett

Biszku
Barbara Ildikó

Bukovics
Bianka Éva

Czakó
Erik

Cser
Anita

Csernijenko
Patrícia

Csordás
Marcell

Gáspár
Balázs

Gulyás
Gabriella

Harman
Klaudia Gréta

Horváth
Réka

Katona
Viktória

Kiléber
Edit

Kovács
Erik

Leveleki
Zsuzsanna

Nagy
Dalma

Nyitrai
Beatrix

Pató
István

Popovics
Márkó

Rebenku
Hajnalka

Szilágyi
Cintia

Telecki
Kornélia

Teski
Sarolta Tinka

Tóth
Réka

Türk
Fanni

Vajda
Flóra Vanda

Aranyász
Angéla

Nagy
Petra

Vári
Nikoletta

Varkoly
Eszter

Vass
Vivien

Vida
Richárd János

Zsoldos
Tamás
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11. D Osztályfőnök: Paluskáné Muri Erika

Bárány
Ildikó

Béres
Kamilla Éva

Filkó
Kinga

Matyasovszki
Márk

Szemerszki
Dóra Evelin

Varga
Zsuzsanna

Kakuk
Ádám

Bernáth
Kinga

Bessenyei
Bea Borsika

Danku
Annamária

Fazekas
Bence

Gaál
Bálint

Giba
Roland

Hadi
Sarolta

Horváth
Fanni Mara

Jakab
Máté

Kardos
Péter

Kerekes
Norbert Gyula

Kónya
Zsanett Nikolett

Kövér
Bálint Máté

Kruták
Szimonetta

Virág

Nagy
Mátyás

Nagy
Sára

Puskás
Attila

Szabó
Anna

Szendrei
Domonkos

Szentmiklóssy
Marietta Klaudia

Tóth
Krisztina

Varga
Yvett

Pinte
Zsófia

Ulle
Ráfaga

Varjasi
Norbert

Vityi
Alexandra

Zámbori
Balázs
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12. A Osztályfőnök: Varga Szilveszter

Babély
Dávid Márk

Barabás
Zoltán

Czuczor
Gergő

Dicső
Tibor

Drobni
Dániel Ádám

Fodor
Fanni

Haja
Dávid

Hajdu
Viktória

Hrubó
Orsolya

Kiss
Máté József

Kollár
Erika Mária

Korpai
Dániel

Lénárt
Linda

Lukucz
Virág

Lupák
Gábor

Miklós
Marcell

Mikula
Dávid

Molnár
László

Nagy
Barbara
Ketrin

Nagy
Krisztián

Nagy
Marcell Tibor

Nagy
Szabolcs

Németh
Bence

Nguyen Nhu
Tam Péter

Orosz
Bence

Papp
László

Róka
Gordon

Simkó
András

Támba
Emese

Tóth
Lajos

Tóth
Szabolcs Ákos

Vajkó
Tibor

Váradi
Sándor

Virga
Teodóra

Zsiros
Tamás
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12. B Osztályfőnök: Oláh Krisztina

Balázs
Csaba

Balázs
Mária

Bodnár
Barbara

Cseke
Ádám

Daróczi
Judit

Deli
Vivien Fanni

Dinkó
Fanni

Elek
Gabriella

Fazekas
Andrea

Fazekas
Marianna

Fodor
Márta

Gacsályi
Ádám

Hajdu
Dorottya

Huttman
Szabina

Iski
Richárd

Kacsari
Viktória

Kapczár
Dóra

Kekecs
Ivett

Kerekes
Kitti

Kiss
Ágnes

Kócs
Judit

L. Kiss
Eszter

Mátyás
Eszter

Mendler
Nikolett

Mester
Alex

Nezezon
Dániel

Oláh
Nikolett

Perger
Fruzsina

Rácz-Bokri
Zsanett

Simon
Dávid István

Szabó
Emese

Szloboda
Tibor

Szűcs
Cintia

Varga
István
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12. C Osztályfőnök: Ákos Zsuzsanna

Berecz
Ágnes

Búr
Máté

Busák
Réka

Csengeri
Eszter

Csernyik
Boglárka

File
Petra

Forgács
Péter Ernő

Gégény
Enikő

Háda
Csaba

Hajdu
Ádám Dávid

Hegyes
Dávid

Héri
Orsolya

Jászai
Péter

Kovács
Norbert

Kremper
Zsanett

Kruppa
Terézia

Márföldi
Péter Bence

Mércse
Péter

Mrenkó
Norbert

Müller
Mariann

Nyerges
Panna

Pavlovic
Vuk

Rezsőfi
Péter

Simon
Gabriella

Szakolczai
Anett

Szombati
Laura

Tapolcai
Gábor

Tímár
Emese

Tolnai
Adrienn

Trencsényi
Zsófia

Verdes
Anett

Veress
Ádám
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12. D Osztályfőnök: Bányai Zoltán

Ádám
Zoltán

Albert
Krisztina

Antal
Zsófia

Bálint
Petra

Balogh
Gergő

Bátyi
Levente

Farkas
Fanni

Krutilla
Csilla

Nagy
Balázs
Richárd

Szolnoki
Zsuzsanna

Biszku
Levente

Bodnár
Gréta

Bogár
Csilla

Écsi
Emese

Egyed
Gyula

Garai
Gábor

Glückmann
Péter

Katona
Ferenc

Konkoly
Richárd

Koselák
Edit

Lovas
Kitti

Lőrincz
Zsombor

Magyar
Balázs

Malhazjan
Zsanett

Mikolai
Máté

Pauwlik
Zoltán

Ruzsa
Enikő

Sápi
Adrienn

Szabolcsi
Roland

Szalánczy
Ákos

Tóth
Viktória

Zomborszki
Anett

Zsankó
Réka Sára
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