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KÖ SZÖ� TŐ ÉS AJÁ� LÁS

Ked ves Ol va só!

Ön a Fa ze kas Mi hály Fő vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um 2001/2002-es tan év -
ének tük rét tart ja a ke zé ben.

Sze ret nénk, ha év köny vün ket ol vas va még job ban meg is mer né si ke re in ket és azo kat az em be -
re ket, akik nek e si ke re ket kö szön het jük, az éle tünk je len tős ese mé nye it, rö vi den mind azt, ami től
Fa ze kas a Fa ze kas.

Gra tu lá lok az is ko la ta nu ló i nak a szép ered mé nyek hez.

Kö szö nöm a tan tes tü let min den tag já nak, hogy mun ká ja nyo mán a ki emel ke dő en si ke res tan -
évek kö zött tart hat juk szá mon a leg utób bi ti zen két hó na pun kat is.

Kö szö nöm az is ko la nem pe da gó gus dol go zó i nak, hogy nyu god tan, biz ton ság ban, esz té ti kus
kör nye zet ben vé gez het tük ok ta tó-ne ve lő mun kán kat.

Kö szö nöm a szü lők nek, hogy együtt mű köd tek ve lünk cél ja ink meg va ló sí tá sá ért.
Kö szö nöm a már nyug díj ban pi he nő kol lé gá ink nak, hogy még most is szá mít ha tunk rá juk.
Kö szö nöm ré gi di ák ja ink nak, hogy tart ják ve lünk a kap cso la tot, és vég te le nül sok fé le kép pen

se gí tik mun kán kat.
Kö szö nöm az is ko lánk kal kap cso lat ban ál ló in téz mé nyek dol go zó i nak, a ben nün ket lá to ga tá -

suk kal meg tisz te lő pe da gó gus kol lé gák nak, hogy meg erő sí tő vagy kri ti kus vé le mé nyük re min dig
szá mít ha tunk.

Kí vá nom, hogy vál jék Ön nek is ked ves ol vas má nyá vá az év köny vünk.

Há mo ri Ve ro ni ka
igaz ga tó
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JUBILEUMU�K*

Tisz telt ün nep lő Kö zön ség! 

Elő ször is sze ret ném in do kol ni, hogy mi ért en gem ért az a meg tisz tel te tés, hogy mint az is ko -
la egyik ma te ma ti ka ta ná ra a mai na pon - a 12 év fo lya mos is ko la fenn ál lá sá nak 40. év for du ló ján
- én em lé kez te tek az el múlt évek re. Az ün ne pély szer ve ző i nek az volt a vé le mé nyük, hogy hi te -
le sen a Fa ze kas múlt já ról az be szél het, aki már a leg el ső évek ben is az is ko la dol go zó ja volt.

1962 az is ko la tör té ne té ben, il let ve az én em lé ke im ben is há rom ese mény mi att volt ne ve ze -
tes. Elő ször is a gim ná zi um a Ba ross ut cá ból eb ben az év ben, au gusz tus ban köl tö zött át a Hor váth
Mi hály tér re. Má sod szor a gim ná zi um ta ná rai kö zül töb ben et től az év től kezd ve vet tek részt ak -
tí van a ve ze tő ta ná ri mun ká ban, és vé gül eb ben az év ben ala kult meg is ko lánk ban, és ez zel együtt
a Fő vá ros ban el ső íz ben a spe ci á lis ma te ma ti ka ta go zat.

Az el ső ese mény re azért em lék szem olyan jól, mert eb ben az év ben egy IV.c re ál ta go za tú osz -
tály nak vol tam az osz tály fő nö ke, és így tu dom, hogy az el ső kö zös bal la gá si ün ne pély a Hor váth
Mi hály té ren, az is ko la ud va rán, 1962 má ju sá ban volt, aho vá a ne gye dik osz tá lyok osz tály fő nök -
ük kel együtt men tek vé gig, bal lag va, a Ba ross ut cán, egy kis idő re le ál lít va az ut cai for gal mat.

Nem volt kön  nyű a kez det sen ki szá má ra a Hor váth Mi hály té ren, a szá munk ra új is ko la épü -
le té ben. Két is ko la ta ná ra i nak, di ák ja i nak, akik ed dig nem is mer ték egy mást, kel lett együtt dol -
goz ni uk, fi gye lem be vé ve azt, hogy az is ko la épü le té ben mű kö dött még a Fő vá ro si Pe da gó gi ai In -
té zet is. A di á kok nak meg kel lett szok ni azt, hogy et től az év től kezd ve már 6 éves kor tól 18 éves
ko rig jár nak egy kö zös is ko lá ba. A na gyob bak nak na gyon kel lett ar ra vi gyáz ni uk, hogy ho gyan
vi sel ked nek, ho gyan be szél nek, men  nyi re ud va ri a sak egy más sal és a fel nőt tek kel, mert ha mar ki -
de rült, hogy a fi a ta lab bak min den ben igye kez nek utá noz ni őket.

A két is ko la tes tü le té nek sze ren csé re na gyon ha mar si ke rült kö zös mun ka stí lust ki ala kí ta ni uk.
A gim ná zi um újon nan ki ne ve zett ve ze tő ta ná rai so kat ta nul hat tak a ná luk eb ben a mű faj ban sok -
kal ru ti no sabb ál ta lá nos is ko lai kol lé gák tól.

A ve ze tő ta nár ság - töb bek kö zött - azt je len tet te, hogy be mu ta tó órá kat, to vább kép ző szak mai
és mód szer ta ni elő adá so kat kel lett tar ta nunk, a már dip lo más fő vá ro si, ill. vi dé ki, sőt ké sőbb már
kül föld ről ér ke ző kol lé gá ink szá má ra is. Új, is me ret len pe da gó gi ai fel adat tal kel lett meg küz de ni -
ük azok nak a kö zép is ko lai ta ná rok nak, akik nek le he tő sé gük volt ál ta lá nos is ko lai osz tá lyok ban ta -
ní ta ni, de nem volt kön  nyű dol ga a spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tú osz tá lyok ban ta ní tó egyet len
kol lé gá nak sem.

Sok jó ké pes sé gű ta nu ló ke rült hoz zánk, és ez ter mé sze te sen az őket ta ní tó ta ná rok ra is ösz -
tön ző leg ha tott, de az órá kat lá to ga tó ta ná rok meg jegy zé sei, kér dé sei is hasz nunk ra vol tak. So kat
ta nul tam an nak ide jén az idő sebb kol lé gá im tól, de nem csak tő lük, so kat le het ta nul ni a fi a ta lok -
tól is. Egy pár év ti zed nek azon ban el kel lett tel nie ah hoz, hogy is ko lánk fő vá ros szer te, sőt az
egész or szág ban is mert té le gyen, és úgy em le ges sék, mint Bu da pest egyik leg jobb 12 osz tá lyos
is ko lá ját, ahol ké sőbb már nem csak ma te ma ti ká ból, ha nem szin te min den tan tárgy ból si ke re ket
ér tek el ta nu ló ink a kü lön bö ző ver se nye ken, ál ta lá nos is ko lá ban és a gim ná zi um ban egy aránt. Ter -
mé sze te sen igen nagy szá za lék ban ju tot tak be vég zős ta nít vá nya ink a kü lön bö ző egye te mek re és
fő is ko lák ra. Sok ki vá ló tu dóst adott is ko lánk az or szág nak, szin te min den tu do mány ág ból, de ke -
rült ki is ko lánk ból mű vész, sőt köz éle ti em ber is.

Ami kor tő lem meg kér de zik kü lön bö ző ri por tok, be szél ge té sek al kal má val, hogy büsz ke va -
gyok-e a spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za ton vég zett te het sé ges ta nít vá nya im ra, akik kö zül már töb -
ben kü lön bö ző tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke ző ma te ma ti ku sok, fi zi ku sok, mér nö kök, köz gaz -
dász ok, és nem csak az or szá gon be lül, ha nem kül föld ön is el is mert szak em be rek, ak kor er re ter -
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mé sze te sen azt fe le lem, hogy igen, na gyon büsz ke va gyok rá juk. De én nem csak rá juk va gyok
büsz ke, ha nem min den olyan ta nít vá nyom ra, aki tisz tes ség gel helyt áll az élet ben, mert sze rin tem
nincs olyan em ber, aki ben ne vol na meg be csü len dő ér ték. Ahol olyan sok em ber él, dol go zik
együtt, mint egy is ko la kö zös sé ge, elő for dul hat nak vi ták, né zet el té ré sek di ák és di ák, di ák és ta -
nár, ta nár és ta nár kö zött; de mi vel egy kö zös ség iga zi ös  sze tar tó ere je a sze re tet, ha ez meg van,
ez min dig meg hoz za a meg ol dást.

Két té má val sze ret nék még rö vi den fog lal koz ni. 
Az egyik, hogy még ma is le het olyan vé le ményt hal la ni is ko lánk ról, hogy a "Fa ze kas" ver -

seny is tál ló! Ez azt je len te né, hogy aki ide jár, an nak va la mi lyen tárgy ból kö te le ző ver se nyez ni. Ez
azon ban nem igaz. Min dig is csak az ver seny zett, aki akart. Vi szont volt és van ma is sok olyan
te het sé ges di ák, akik sze re tik meg mu tat ni tu dá su kat or szág-vi lág előtt.

Er re pél da a múlt ból a TV-ben a '60-as évek ben kez dő dött "Ki mi ben tu dós" ve tél ke dő, ahol
ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból, tör té ne lem ből, ma gyar iro da lom ból is in dul tak is ko lánk ta nu lói, és
vagy meg nyer ték eze ket a ver se nye ket, vagy 2., ill. 3. he lye zést ér tek el. Az utol só ilyen ver seny,
ami re em lék szem, az 1993-ban fi zi ká ból volt, amit szin tén is ko lánk egy ta nu ló ja nyert meg. Tud -
juk, hogy a si ke rek el éré sé hez szük sé ges fel té tel a te het ség, de biz tos, hogy ez nem ele gen dő, ki -
tar tó szor ga lom, na gyon sok mun ka van a ki emel ke dő ered mé nyek mö gött.

Jó, hogy a te het sé ges ál ta lá nos is ko lai ta nu ló ink szá má ra is ma már egy re több le he tő ség van
a ver seny zés re. Kö zép is ko lai ta nu ló ink nak pe dig töb bek kö zött az egyik leg fon to sabb az OKTV,
és ha si ke rül, több tárgy ból már Nem zet kö zi Di ák olim pi án is részt ve het nek.

A ver se nyek kel kap cso lat ban sze ret nék egy - úgy ér zem - fon tos dol got meg em lí te ni.
Az OKTV-ken az el ső 10 he lye zést el ért ta nu lók ne ve mel lett fel szok ták so rol ni az őket ver -

seny re fel ké szí tő egy-két ta nár ne vét is. Két ség te len, hogy ez na gyon jó ér zés ne künk is, de mi
tud juk, hogy ha egy di ák ered mé nye mö gött pe da gó gus mun ká ja is van, ak kor ez nem csak né hány
pe da gó gust je lent, ha nem pe da gó gu sok egész so rát. A di á kok ne ve lé se, fel ké szí té se - a ké sőb bi
nagy fel ada tok ra - a szü lői ház mel lett - az ál ta lá nos is ko la I. osz tá lyá ban már el kez dő dik, és foly -
ta tó dik ti zen két éven ke resz tül. Ered mé nye sen épít kez ni csak jó ala pok ra le het.

Ugyan csak a ver se nyek kel kap cso lat ban egy sze mé lyes él mé nye met sze ret ném el mon da ni.
1978-ban a IV.c spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tú osz tá lyom ból 5 ta nu ló járt az olim pi ai elő ké -

szí tő szak kör re. Tud tam, hogy a vá lo ga tó ver seny dol go za tát meg ír ták, de az ered ményt és azt,
hogy mit fo gad tak, ha mind az öten be jut nak az olim pi ai csa pat ba, nem tud tam. Azt fo gad ták,
hogy az ún. nagy szü net ben, ha si ke rül a ver seny dol go zat, fél lá bon há rom szor vé gig ug rál ják a
nagy ta ná ri előt ti fo lyo sót. Ez meg le pő, ta lán ki csit gye re kes do log is volt, de min den kép pen az
őszin te örö mü ket je lez het te. A tör té net nek azon ban nincs vé ge, mert pár nap múl va szo mo rú an
kö zöl ték, hogy hi á ba örül tek, mert szer ve zé si okok mi att ab ban az év ben a ma gyar csa pat nem ve -
he tett részt a Nem zet kö zi Ma te ma ti kai Di ák olim pi án.

A má sik egy kér dés: amit né ha még ma is fel tesz nek a di á kok ne kem. Mit ér tet tek a ta ná rok,
ré gi di á kok "Fa ze kas-szel lem"-en? Sze rin tem em ber sé get, az az az em be rek nek egy más ra va ló
oda fi gye lé sét, meg ér té sét, sze re te tét, va la mint a mun ka be csü le tét.

Em lé ke ze tem ből nem csak ki vá ló ta nít vá nyok buk kan nak fel, ha nem na gyon sok nagy tu dá sú,
ko moly hi va tás tu dat tal ren del ke ző kol lé ga is. Ed dig óva kod tam at tól, hogy akár di á kot, akár ta -
nár kol lé gát név sze rint em lít sek, ere de ti szán dé kom tól azon ban most még is el té rek. Is ko lánk ve -
ze tői, igaz ga tói és igaz ga tó he lyet te sei kö zül sze ret ném meg em lí te ni azon volt kol lé gá kat, akik so -
kat tet tek is ko lán kért, akik re tisz te let tel és sze re tet tel em lé ke zünk, és akik saj nos már nem le het -
nek kö zöt tünk.

Elő ször is Ko vács Dé nes igaz ga tó úr ra em lé ke zem, aki az 50-es évek ele jé től 1960-ig volt a
Fa ze kas Gim ná zi um igaz ga tó ja. Ő volt az, aki is ko lánk nak 1958-ban a Fa ze kas Mi hály ne vet ad -
ta, és az Ő ne vé hez fű ző dik a Fa ze kas-ér dem érem meg ala pí tá sa ki vá ló volt ta nít vá nya ink szá má -
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ra.
1960-tól 1963-ig is ko lánk igaz ga tó ja Radó Já nos igaz ga tó úr volt, és ezek ben az évek ben

Seewald Ferencné, Deutsch Sándorné és Luk ács Sán dor vol tak is ko lánk igaz ga tó he lyet te sei.
Vé gül azo kat az igaz ga tó he lyet tes kol lé gá kat em lí tem még meg, akik több év ti ze den ke resz -

tül vol tak is ko lánk ve ze tői, és akik re a mai tes tü let ből is töb ben nagy el is me rés sel és sze re tet tel
em lé ke zünk: Cseh Fe renc, Balkovitz La jos és Nizsalovszky Fe renc igaz ga tó he lyet tes ura kat.
Meg halt ki vá ló ta nár kol lé gá im ne vét saj nos hos  szan kel le ne so rol nom.

Azt, hogy 46 év vel ez előtt fi a tal ta nár ként a Fa ze kas ba ke rül het tem, igen nagy sze ren csém nek
érez tem, azt pe dig, hogy még min dig itt le he tek, még na gyobb sze ren csé nek tar tom. Ami pe dig
még min dig itt tart sze ren cse, az az a le he tő ség mel lett, az a gye re kek, a ma te ma ti ka és az is ko la
sze re te te.

Be fe je zé sül sze ret nék gra tu lál ni azok nak a volt ta nít vá nya ink nak, aki ket nem so ká ra a Fa ze -
kas-ér dem érem mel tün tet nek ki. Kol lé gá im nak kí vá nom, hogy mi nél több év ti ze dig le hes se nek a
Fa ze kas ta ná rai, ta nít vá nya ink nak pe dig, hogy min dig le gye nek büsz kék ar ra, hogy a Fa ze kas Mi -
hály Fő vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ta nu lói vol tak.

Thiry Imréné 
(*Elhangzott: a már ci us 14-ei ün ne pé lyün kön.)

A FA ZE KAS-ÉR DEM ÉR MET 2000-BE� EL �YERT TA �ÍT VÁ �YA I�K

8



Csir maz Előd

Hat évig volt is ko lánk spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tú osz tá lyá nak ta nu ló ja. Ta nul má nyi ered -
mé nye vé gig ki vá ló, ma ga vi se le te pél da mu ta tó volt. Ki emel ke dő tel je sít ményt nyúj tott mind a re -
ál, mind a hu mán tár gyak ból. 

Az évek so rán rend sze re sen dol go zott a Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La pok ban, a ma te ma ti kai
pont ver seny ben má so dik lett. 1998-ban az Iri nyi Já nos Ké mia ver se nyen bu da pes ti el ső he lye zett
volt, a Ne mes Ti ha mér Szá mí tás tech ni kai Ver se nyen or szá gos he te dik. A Mikola Sán dor Fi zi ka -
ver se nyen dön tő be ju tott. Az Arany Dá ni el Or szá gos Ma te ma ti ka ver se nyen el ső dí jat ka pott. 

1999-ben ötö dik volt a Ne mes Ti ha mér Szá mí tás tech ni kai Ver se nyen, má so dik az Arany Dá -
ni el ver se nyen, ne gye dik a fel ada tok ka te gó ri á ban a KöMaL-ban. Ti zen ket te di kes ko rá ban ma te -
ma ti ká ból és fi zi ká ból az OKTV dön tő jé be ju tott. 

A ti zen egye dik év utá ni nyá ron egy hó na pot ösz tön díj jal a Har vard Egye te men töl tött. Ek kor
dön töt te el, hogy az érett sé gi után az USA-ban foly tat ja ta nul má nya it.

Je len leg a Har vard Egye te men böl csész, és hu mán tár gya kat hall gat.

Ge len csér Gá bor

Hat évig volt is ko lánk spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tú osz tá lyá nak ta nu ló ja. Ta nul má nyi ered -
mé nye vé gig ki vá ló, ma ga vi se le te pél da mu ta tó volt. Rend sze re sen ol dot ta meg a fel ada to kat a
Kö zép is ko lai Ma te ma ti ka La pok ban.

A ki len ce dik ben a KöMaL-ban a gya kor la tok és a fel ada tok pont ver seny ét is meg nyer te. A ti -
ze dik év ben a KöMaL fel ada tok pont ver se nyén ért el el ső he lye zést. Ki len ce di kes ként fi zi ká ból a
Mikola ver seny dön tő jé be ju tott. 

A ti zen egye dik ben a ma te ma ti ka OKTV-n 11., a ti zen ket te dik év ben 18. lett. 
Ti zen egye dik ben a fi lo zó fia OKTV ide gen nyel vű ver se nyén 8., a ma gyar nyel vű ver se nyén

el ső he lye zést ért el. An gol ból kö zép fo kú nyelv vizs gát szer zett. 
Je len leg a Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye tem hall ga tó ja.

Har csa Ve ro ni ka

Hat évig volt is ko lánk spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tú osz tá lyá nak ta nu ló ja. Ta nul má nyi ered -
mé nye vé gig ki vá ló, ma ga vi se le te pél da mu ta tó volt. Is ko lai ta nul má nyai mel lett ze nét és éne ket
is ta nult, si ke res fel lé pé sei vol tak. 

An gol ból, né met ből és fran ci á ból kö zép fo kú nyelv vizs gát szer zett. Jól sze re pelt a KöMaL fel -
adat meg ol dó pont ver se nyén. 

Ma te ma ti ká ból a ki len ce dik év fo lya mon az Arany Dá ni el ver se nyen má so dik di csé re tet szer -
zett. Ti zen ket te dik ben dön tő be ju tott a ma te ma ti ka OKTV-n. 

A ti zen egye dik év fo lya mon a fi lo zó fia OKTV ma gyar nyel vű ver se nyén 9., az ide gen nyel vű
ver se nyén 5. he lye zést ért el.

A fran cia OKTV-n ti zen egye dik ben a 14., ti zen ket te dik ben a 9. he lyen vég zett. 
Je len leg az EL TE BTK fran cia sza kos hall ga tó ja.

Hor váth Györ gy

Ti zen két éven át volt is ko lánk ta nu ló ja, a he te dik év től kezd ve a spe ci á lis ma te ma ti ka tan ter -
vű osz tály ba járt. A ti zen két év so rán ta nul má nyi ered mé nye és ma ga vi se le te min dig pél da mu ta -
tó volt. Ma te ma ti ká ból és fi zi ká ból volt a leg ered mé nye sebb.
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Rend sze re sen küld te a ki tű zött fel ada tok meg ol dá sa it a Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai és Fi zi kai
La pok ba mind két tárgy ból. A Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver se nyen bu da pes ti el ső volt. A Var ga
Ta más Ma te ma ti ka ver se nyen he te dik osz tály ban 5., a nyol ca dik osz tály ban 8. lett. Az Arany Dá -
ni el Ma te ma ti ka ver se nyen ki len ce dik osz tály ban el ső di csé re tet, ti ze dik osz tály ban má so dik dí jat
ka pott.

A ma te ma ti ka OKTV-n a ti zen egye dik év fo lya mon a 7., a ti zen ket te dik ben a 3. he lyet sze rez -
te meg. A Mikola Sán dor Fi zi ka ver se nyen ki len ce dik osz tály ban 4., a ti ze dik osz tály ban 2. he lye -
zett volt. A fi zi ka OKTV-t a ti zen egye dik és ti zen ket te dik év fo lya mon meg nyer te. 

Kém iá ból a ki len ce dik osz tály ban az Iri nyi ver se nyen 5. lett; an gol ból kö zép fo kú nyelv vizs -
gát tett.

A Fa ze kas Gim ná zi um mal pár hu za mo san a Bar tók Kozervatórium zon go ra sza kát is el vé gez -
te. A hang sze res ze ne meg ma radt ked venc idő töl tés ének. 

Je len leg a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem mű sza ki in for ma ti ka sza kos
hall ga tó ja.

Kiss Ár pád

Négy évig ta nult is ko lánk ban, mind vé gig ki tű nő ta nul má nyi ered mén  nyel. Csen de sen, meg -
bíz ha tó an és cél tu da to san dol go zott. Ta nul má nyai mel lett spor tolt, tán colt, ak tí van részt vett osz -
tá lya kö zös sé gi fel ada ta i ban. A nyel ve ket in ten zí ven ta nul ta, kö zép fo kú nyelv vizs gát tett an gol -
ból is és fran ci á ból is. A Fa ze kas ta nul má nyi ver se nye ken tör té ne lem ből, ma te ma ti ká ból és fi zi -
ká ból is ered mé nye sen sze re pelt.

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen ma te ma ti ká ból har ma dik ban és ne gye dik -
ben is dön tős volt.

A 12. d osz tály ban érett sé gi zett ál ta lá nos di csé ret tel. 
Je len leg a Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem el ső éves hall ga tó ja.

Kivovics Ju dit

Ti zen két éven át volt is ko lánk ta nu ló ja, a gim ná zi u munk spe ci á lis an gol ta go za tos osz tály ba
járt. Ki emel ke dő iro dal mi mű velt sé ge és nyel vi te het sé ge ha mar meg mu tat ko zott. Ki ma gas ló
ered ményt ért el ma gyar nyelv és iro da lom ból, an gol és fran cia nyelv ből. Meg bíz ha tó an és cél tu -
da to san dol go zott.

Má so di kos ko rá ban az Arany Já nos Or szá gos Iro dal mi Ver se nyen arany mi nő sí tést ka pott.
Har ma di kos volt, ami kor az Édes Anya nyel vünk Nyelv is me re ti Ver se nyen bu da pes ti el ső he lye -
zet lett, az or szá gos for du lón - a dön tő ben - pe dig kü lön díj ban ré sze sült. Ugyan eb ben az év ben a
ma gyar iro da lom OKTV-n ti zen egye dik lett. 

Ne gye di kes ko rá ban a fran cia OKTV-n a har ma dik he lyen vég zett. An gol nyelv ből fel ső fo kú,
a fran ci á ból pe dig kö zép fo kú nyelv vizs gát tett. 

Négy évig volt tag ja az ének kar nak. Mint mű sor ve ze tő rend sze re sen köz re mű kö dött is ko lai
ren dez vé nye in ken.

Je len leg az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak el ső éves ma -
gyar-an gol sza kos hall ga tó ja.

Mol nár An na má ria

Négy évig volt is ko lánk spe ci á lis bi o ló gia ta go za tos osz tá lyá nak ta nu ló ja. Te het sé ge ki tar tó
szor ga lom mal pá ro sult. Mind vé gig ki emel ke dő tel je sít ményt nyúj tott ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból és
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kém iá ból. Se gí tő kész, meg bíz ha tó és te vé keny tag ja volt osz tá lyá nak, ak tí van részt vett a kö zös
prog ra mok és fel ada tok szer ve zé sé ben. Je len leg is tag ja gim ná zi u munk Lukin Esz ter
Vegyeskarának. 

El sős és má so di kos ko rá ban egy aránt 28. he lye zést ért el a Mikola Sán dor fi zi ka ver seny dön -
tő jé ben. A KöMaL pont ver seny ében har ma di kos ko rá ban fi zi ká ból di csé re tet ka pott, ugyan eb ben
az év ben 24. he lye zett volt a ké mia OKTV-n. A Tech ni kai és Tu do má nyos Di ák Al ko tók V. Or -
szá gos ki ál lí tá sán di csé ret ben ré sze sült az osz tály tár sá val, Visnovitz Ta más sal együtt ké szí tett
mun ká ju kért. 

An gol és né met nyelv ből kö zép fo kú C, la tin nyelv ből kö zép fo kú B tí pu sú nyelv vizs gát tett.    
Je len leg a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem ve gyész mér nö ki ka rá nak el ső -

éves hall ga tó ja.

�é meth And rás

A tár sa da lom tu do má nyi ta go za tunk ta nu ló ja volt; kö te les ség tu dó, halk sza vú, a vég te len sé gig
szol gá lat kész, meg bíz ha tó és szor gal mas. Eze ket az eré nye ket vé gig meg tart va érett a négy év so -
rán ko moly, meg fon tolt fi a tal em ber ré. Ki vá ló ta nul má nyi ered mé nye it vi dék ről na pon ta be já ró di -
ák ként ér te el. Ter mé sze tes sze rény sé ge mind vé gig jel le mez te, és ma gá tól ér te tő dő ma radt szá má -
ra, hogy min den fel ada tát, min den kö te les sé gét a tő le te he tő leg igé nye sebb mó don kell el lát nia.
Bi zo nyít vá nya négy éven át ki tű nő volt, ezt meg ko ro náz va ál ta lá nos di csé ret tel tet te le az érett sé -
gi vizs gá it.

A tár sa da lom tu do má nyi ta go za ton a ma te ma ti kai specializációt vá lasz tot ta, de ér dek lő dé se
csak nem min den re ki ter jedt: a leg kü lön fé lébb ter mé szet- és tár sa da lom tu do má nyi prob lé mák
mel lett a mű vé sze tek iránt is fo gé kony volt. A Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver se nyen
2. he lye zett volt, a ma te ma ti ka OKTV II. ka te gó ri á já ban a 26. he lyen vég zett. A tör té ne lem
OKTV-n a kö zép dön tő be ju tott. 

Je len leg a Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem hall ga tó ja.

�yi trai Eri ka

Négy évig ta nult is ko lánk ban. Pél dás szor gal mú, min dig pon tos és lel ki is me re tes di ák nak is -
mer ték osz tály tár sai, min dig szá mít hat tak rá. A Fa ze kas-na pok, a sza lag ava tó bál szer ve zé sé ben
orosz lán részt vál lalt. Ak tí van spor tolt, nyelv vizs gát tett an gol nyelv ből. A 12. d osz tály ban érett -
sé gi zett ál ta lá nos di csé ret tel.

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyek ben dön tős volt ma te ma ti ká ból és fi zi ká ból. 
Je len leg az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ter mé szet tu do má nyi Ka rá nak el ső éves ma te -

ma ti ka-in for ma ti ka sza kos hall ga tó ja.

Pa u li na An na Ka ta lin

Négy éven át volt is ko lánk spe ci á lis bi o ló gia ta go za tos osz tá lyá nak ta nu ló ja. Mind vé gig lel -
ki is me re tes, ke mény mun kát vég zett, szám ta lan szor gal mi fel ada tot is vál lalt. 

Ki emel ke dő tel je sít ményt nyúj tott bi o ló gi á ból és kém iá ból, az ér dek lő dé se, fi gyel me azon ban
más tan tár gyak iránt is el is me rés re mél tó volt, pél dá ul ma gas szin ten tett ele get a kö ve tel mé nyek -
nek ma gyar ból és tör té ne lem ből is. Min dig pél da mu ta tó ma ga tar tást ta nú sí tott. 

La tin nyelv ből kö zép fo kú B tí pu sú nyelv vizs gát tett. Ne gye di kes ko rá ban ki len ce dik he lye zést
ért el a bi o ló gia OKTV-n. 

Je len leg a Szent Ist ván Egye tem Állatorvostudományi Ka rá nak el ső éves hall ga tó ja.
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Pazár Pé ter

Is ko lánk spe ci á lis bi o ló gia ta go za tos osz tá lyá nak ta nu ló ja volt. Önál ló, ha tá ro zott vé le mé nyé -
vel ha mar az osz tály meg ha tá ro zó egyé ni sé ge lett. Ak tí van részt vett min den kö zös sé gi fel adat
meg szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban. Te het sé ge és kre a ti vi tá sa lel ki is me re tes ség gel és se gí tő -
kész ség gel pá ro sult. Ha az osz tályt kép vi sel ni kel lett, csak nem min dig őrá esett a vá lasz tás. Sok -
ol da lú ér dek lő dé sé vel, iro dal mi és ze nei mű velt sé gé vel is ki vív ta mind a ta ná rai, mind a tár sai
meg be csü lé sét. 

An gol nyelv ből kö zép fo kú C, la tin ból pe dig kö zép fo kú A tí pu sú nyelv vizs gát tett. Há rom al -
ka lom mal volt tag ja a Csapody Ve ra Ter mé szet vé del mi Ver se nyen sze re pelt csa pa tunk nak, amely
két szer el ső, egy szer pe dig má so dik he lye zést ért el. Har ma di kos ko rá ban meg nyer te a bi o ló gia
OKTV-t. Tag ja volt an nak a négy ta gú csa pat nak is, amely nek a ti szai ci a nid-szen  nye zés sel kap -
cso la tos pro jekt je a VIII. Nem zet kö zi Kör nye zet vé del mi Di ák olim pi án bronz fo ko za tot ka pott.
Ugyan ez zel a mun ká val ő ve he tett részt a Basellán meg ren de zett Research and Development in
Health (Ku ta tás és fej lő dés az egész ség ügy ben) el ne ve zé sű kon fe ren ci án. 

Je len leg a Szent Ist ván Egye tem Állatorvostudományi Ka rá nak el ső éves hall ga tó ja.

Rit ter Ádám

Hat éven át volt is ko lánk spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tú osz tá lyá nak ta nu ló ja. Ta nul má nyi
ered mé nye vé gig ki vá ló, ma ga vi se le te pél da mu ta tó volt. 

Az évek so rán rend sze re sen dol go zott a Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La pok ba. A Var ga Ta más
Ma te ma ti ka ver se nyen 1996-ban or szá gos ne gye dik, a Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver se nyen
1992-ben bu da pes ti má so dik, 1996-ban or szá gos ki len ce dik he lye zést ért el. A Zrí nyi Ilo na Ma -
te ma ti ka ver se nyen 1996-ban bu da pes ti ötö dik, 1997-ben bu da pes ti el ső, or szá gos ki len ce dik he -
lye zést ért el. A nem zet kö zi ma gyar-ma gyar ma te ma ti ka ver se nyen 1999-ben is, 2000-ben is har -
ma dik dí jat szer zett. 

A Ne mes Ti ha mér szá mí tás tech ni kai ver se nyen 1997-ben bu da pes ti el ső, or szá gos má so dik,
1998-ban or szá gos ötö dik, 1999-ben or szá gos hu szon he te dik, 2000-ben or szá gos ha to dik he lye -
zett volt. 2001-ben a Kö zép-eu ró pai Prog ra mo zói Ver se nyen ti zen nyol ca dik lett, 2001-ben a
Nem zet kö zi In for ma ti kai Di ák olim pi án ezüst ér met szer zett. Ugyan eb ben az év ben a ma te ma ti ka
OKTV-n ti ze dik he lye zést ért el. 

An gol ból kö zép fo kú nyelv vizs gát szer zett. Je len leg a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má -
nyi Egye tem mű sza ki in for ma ti kai sza kos hall ga tó ja.

Sza lay Ka ta

Négy éven át volt gim ná zi u munk di ák ja, na pon ta Vác ról járt be. A sok uta zás el le né re ki apad -
ha tat lan ener gi á ja, fá rad ha tat lan sá ga, tör he tet len jókedélye ha ma ro san osz tá lyá nak egyik köz -
pont já vá tet te. Ki tű nő ered mén  nyel vég zett. 

A kö zös ség ér de ké ben min dig ön zet le nül és bol do gan vál lalt fel ada to kat, s eze ket min dig lel -
ki is me re te sen tel je sí tet te. A híd ava tó tól a sza lag ava tó ig min den kö zös ren dez vény meg szer ve zé -
sé ben dön tő sze re pe volt. Mind emel lett ma gas szin ten ta nult. 

Rend kí vü li nyelv ér zé ke igen ko rán meg mu tat ko zott, nyelv kész ség ét már el ső osz tály ban tol -
mács ként ka ma toz tat ta a prá gai osz tály ki rán du lá son. Az an gol ból a nyelv vizs gát ko rán le tet te, ez -
után a fran cia nyelv re össz pon to sí tott, ki emel ke dő ered mé nye it is eb ből a nyelv ből ér te el. Ti zen -
egye di kes ként a 17., majd kö vet ke ző év ben a 2. he lye zést ér te el az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta -
nul má nyi Ver se nyen. Je len leg a Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem hall ga tó ja.
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Szil ágyi Éva

Is ko lánk spe ci á lis bi o ló gia ta go za tos osz tá lyá nak ta nu ló ja volt. Ki emel ke dő tel je sít ményt
nyúj tott a re ál és a hu mán tan tár gyak ból egy aránt. Ma ga tar tá sa pél da mu ta tó, ta nul má nyi ered mé -
nye mind vé gig ki tű nő volt szá mos di csé ret tel. Szé les kö rű ér dek lő dé se, kre a ti vi tá sa pre cíz és ala -
pos mun ka vég zés sel pá ro sult. Ta ná rai és tár sai egy aránt szá mít hat tak se gí tő kész sé gé re. Ta nul má -
nyai mel lett ze nélt is. 

Ki len ce di kes ko rá ban a Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver se nyen el ső he lye zést ért
el. Há rom al ka lom mal volt tag ja Csapody Ve ra Ter mé szet vé del mi Ver se nyen részt ve vő csa pat -
nak, amely két szer az el ső és egy szer a má so dik he lyen vég zett. An gol és la tin nyelv ből kö zép fo -
kú nyelv vizs gát tett. Ne gye di kes ko rá ban az OKTV-n ki len ce dik lett la tin nyelv ből. 

Je len leg a Szent Ist ván Egye tem Táj épí té sze ti-vé del mi és Fej lesz té si Ka rá nak el ső éves táj épí -
tész-mér nök hall ga tó ja.

Szon day Szand ra

Már ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it is in téz mé nyünk ben vé gez te. 
Fo ko za to san rom ló egész sé gi ál la po ta el le né re hal lat lan szor ga lom mal, szí vós ság gal és ki tar -

tás sal, ki tű nő ered mén  nyel ta nult. A gim ná zi u mi ta nul má nyo kat ez után egy kü szö bön ál ló, sú lyos,
élet men tő né met or szá gi mű tét ár nyé ká ban kezd te meg. A si ke res ge rinc mű tét ről és az eh hez kap -
cso ló dó hos  szas, nagy tü re lem mel vi selt kór há zi ke ze lé sek ről fel nőtt sze mé lyi sé gé re val ló an érett,
bölcs köny vet írt Meg va gyok hú zat va cím mel, me lyet sa ját raj za i val il luszt rált, s mely meg je le -
né se után meg ér de melt si kert ara tott. 

A be teg ség és a fo lya ma tos ke ze lé sek idő sza ká ban is, hi he tet len aka rat erő vel is, to vább ra is
ki emel ke dő szín vo na lon vé gez te is ko lai ta nul má nya it, emel lett még a Weiner Leó Ze ne mű vé sze -
ti Szak is ko la nö ven dé ke ként ze nét is in ten zí ven ta nult: ki tű nő en zon go rá zik. Több al ka lom mal ré -
sze sült mű vé sze ti ösz tön díj ban. Emel lett az egyik di ák új sá gunk, a Rőt Re ze da szer kesz tő je ként s
az is ko lai és osz tály ren dez vé nyek te vé keny ré sze se ként a kö zös sé gi élet ből is ki vet te a ré szét.
Ked ves de rűs sze mé lyi sé ge so kak ba rát sá gát és tisz te le tét ki vív ta. 

Gim ná zi u mi ta nul má nya i nak utol só tan év ében a ma gyar iro da lom OKTV-n 6. he lye zett lett.
Az EL TE BTK esz té ti ka-ma gyar sza kos hall ga tó ja lett. Egye te mi ta nul má nya i nak meg kez dé sé -
hez a kon zer va tó ri u mi ta nul má nyok be fe je zé sé ig ha lasz tást ka pott.

Szűcs Zsó fia

Négy éven át volt is ko lánk ta nu ló ja. A ter mé szet tu do má nyi tan tár gya kat emelt szin ten ta nul -
ta. Sze rény, de ön tu da tos ma ga tar tá sá val, lel ki is me re tes mun ká já val ki vív ta tár sai és ta ná rai meg -
be csü lé sét. 

El sős ko rá ban ki emel ke dő ered ményt ért el a KöMaL fel adat meg ol dó ver se nyén. Har mad éve -
sen az OKTV-n dön tős volt ma te ma ti ká ból, ne gye di ke sen fi zi ká ból. Az an gol nyelv ből kö zép fo -
kú nyelv vizs gát tett. A 12.D osz tály ban érett sé gi zett ál ta lá nos di csé ret tel. 

A Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem el ső éves épí tész mér nök hall ga tó ja.

Vis novitz Ta más

He te dik ben, a spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za ton lett is ko lánk gim ná zi u mi ta nu ló ja, majd ki len -
ce dik től a spe ci á lis bi o ló gia ta go za tos osz tá lyunk tag ja volt. 

Ki emel ke dő tel je sít ményt a ter mé szet tu do má nyi tár gyak ból nyúj tott. A Fa ze kas ta nul má nyi
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ver se nyen ered mé nye sen sze re pelt a fi zi ká ból, a föld rajz ból és a bi o ló gi á ból, több ször is do bo gós
he lye ken vég zett. Négy szer volt tag ja a Csapody Ve ra Ter mé szet vé del mi Ver se nyen részt ve vő
csa pa tunk nak, amely há rom szor el ső, egy szer pe dig má so dik he lye zett volt. 

Tu do má nyos mun ká it, cik ke it kon fe ren ci á kon, ki ál lí tá so kon és elő adá so kon mu tat ta be itt hon
és kül föld ön egy aránt. Má so di kos ko rá ban a Tech ni kai és Tu do má nyos Di ák Al ko tók or szá gos ki -
ál lí tá sa in el ső dí jat ka pott, majd részt vett a Me xi kó ban meg ren de zett vi lág ki ál lí tá son. Har ma di -
kos ko rá ban a Ter mé szet Vi lá ga c. fo lyó irat cikk pá lyá za tán az önál ló ku ta tá sok ka te gó ri á já ban
má so dik dí jat ka pott. 

Je len leg az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ter mé szet tu do má nyi Ka rá nak el ső éves bi o ló -
gus hall ga tó ja. 

AZ IS KO LA IGAZ GA TÓ SÁ GA, TA� TES TÜ LE TE ÉS EGYÉB DOL GO ZÓI A

2001/2002-ES TA� ÉV BE�

Az igaz ga tó ság és köz vet len mun ka tár sai

HÁ MO RI VE RO NI KA igaz ga tó, ma te ma ti ka
SÁN DOR ZSOLT gaz da sá gi igaz ga tó he lyet tes
GON DOS LÁS ZLÓNÉ az al só ta go zat és nap kö zi ve ze tő je, ta ní tó
DR. KELEC SÉNYI LÁSZ LÓ igaz ga tó he lyet tes, ma gyar nyelv és iro da lom
SZOKO LAI TI BOR igaz ga tó he lyet tes, fi zi ka
TÓTH LÁSZ LÓ igaz ga tó he lyet tes, fi zi ka
BANAINÉ NYI LAS ÉVA is ko la tit kár
MA JO ROS ÉVA is ko la tit kár
RÓ ZSA HE GYI KRISZ TI NA tit kár ság ve ze tő

BA KOS ISTVÁN NÉ köny ve lő, pénz tá ros
BU DAI ISTVÁN NÉ gaz da sá gi ügy in té ző
BORUZS AN TAL gond nok
KISS ATTILÁNÉ kül ső ügy in té ző
MAGONY JÓ ZSEF mű sza ki ve ze tő
OLÁH KA TA LIN köny ve lő
SCHWINDT JÁNOS NÉ sze mély ze ti és mun ka ügyi ügy in té ző
SZŰCS MA RI AN NA gaz da sá gi ügy in té ző
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Az al só ta go zat pe da gó gu sai

CSÁJINÉ KNÉZ ICS ANI KÓ ta ní tó
DANKU ANDRÁS NÉ ta ní tó
FE HÉR VÁ RI ZOLTÁN NÉ ta ní tó
HAS MANN KÁROLYNÉ ta ní tó
KÁN TORNÉ ÁGH EDIT ta ní tó
DR. KIVOVIC SNÉ HOR VÁTH ÁG NES ta ní tó
KOL LÁR JÁNOS NÉ ta ní tó
LAPIS PÉTERNÉ ta ní tó
NAGY JÓZSEFNÉ ta ní tó
NIKODÉM MIHÁ LYNÉ ta ní tó
RÉDEI TIBORNÉ ta ní tó
SZA KOL CZAI KA TA LIN ta ní tó
SZIK SZAINÉ BÍ RÓ ZSU ZSA ta ní tó
SZILÁ GY INÉ ORAVECZ MÁR TA ta ní tó
SZIL VÁS INÉ TURZÓ ÁG NES ta ní tó
TE MES VÁ RI MIK LÓS ta ní tó
TURCSÁNY INÉ BAC SÁK KA TA LIN ta ní tó
HIT TIG LÁSZ LÓ lo go pé dus

Ta ná ra ink és köz vet len mun ka tár sa ik

AL BERT AT TI LA ké mia, bi o ló gia
DR. ANDÓ JÓZSEFNÉ bi o ló gia
ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BA BITS ÉVA ma gyar nyelv és iro da lom
BALKOVITZNÉ CYNOLTER MAG DA ma gyar nyelv és iro da lom
BAR LAI GÁBORNÉ né met nyelv
BÉCSY LÁS ZLÓNÉ föld rajz
BI HA RI PÉ TER tör té ne lem
BREINICH MIK LÓS NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CZENE ZSU ZSAN NA an gol nyelv
CSATH JU DIT né met nyelv
CSERNYUS LÁSZ LÓ szo ci o ló gia
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSA tech ni ka, in for ma ti ka
DÉ NES BA LÁZS szá mí tás tech ni ka-in for ma ti ka
DIAL LONÉ RUNDA MAR GIT tör té ne lem
DO BOS SÁN DOR ma te ma ti ka
DÓCZY KA TA LIN né met nyelv
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
F. TÓTH ZOL TÁN tör té ne lem
FA BÓK ÁG NES an gol nyelv
FAZA KAS TÜN DE ma te ma ti ka
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
FO KI TA MÁS tör té ne lem
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FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ né met nyelv
GÁLNÉ DOMOS ZLAI ERI KA bi o ló gia
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz és vi zu á lis kul tú ra
GORECZKY ZSU ZSA an gol nyelv
GÖMÖRY AND RÁS bi o ló gia
GYÖR GYI FER ENC NÉ tör té ne lem
DR. HOR VÁTH AN TAL an gol nyelv
HOR VÁTH GÁ BOR fi zi ka
HOS  SZÚ ER ZSÉ BET an gol nyelv
HRASKÓ AND RÁS ma te ma ti ka
JAKUCS ERI KA ma te ma ti ka
JILLY VIK TOR an gol nyelv
JÓVÉR BÉLÁNÉ DR. tör té ne lem
KÁL VIN KRISZ TI NA an gol nyelv
KA TO NA KA TA rajz és vi zu á lis kul tú ra
DR. KELEC SÉNY INÉ MOL NÁR KA TA LIN ma gyar nyelv és iro da lom, fran cia nyelv
KE RE KES JÁ NOS szá mí tás tech ni ka-in for ma ti ka
KISS AN NA fi lo zó fia
KO VÁCS CSONGORNÉ ma te ma ti ka
DR. KO VÁCS IVÁN NÉ DR. CSÁNYI CSIL LA ké mia
KÖ VES JU DIT ma te ma ti ka
KUN AND REA an gol nyelv
LACZHÁZI ARAN KA orosz nyelv
LACZKÓ LÁSZ LÓ ma te ma ti ka
LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI fran cia nyelv, orosz nyelv
LÉNÁRT MÓ NI KA an gol nyelv
MÜLL NER ER ZSÉ BET DR. bi o ló gia
NAGY IL DI KÓ an gol nyelv
NAGY MA RI AN NA an gol nyelv
NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
OLÁH TI BOR ma gyar nyelv és iro da lom
OROSZ GYU LA ma te ma ti ka
DR. OSZ TOVITS SZA BOLCS ma gyar nyelv és iro da lom
PARÓCZAY JÓ ZSEF ma te ma ti ka
PA TA KI JÁ NOS ma te ma ti ka
PÁTKAI ZSU ZSAN NA bi o ló gia
PEKÁR CSIL LA an gol nyelv
PÉLI ÁGO TA la tin nyelv
PETZ GYÖR GY ma gyar nyelv és iro da lom
POGÁTS FE RENC ma te ma ti ka
REPÁRSZKY IL DI KÓ tör té ne lem
RICH LIKNÉ HOR VÁTH KA TA LIN szá mí tás tech ni ka-in for ma ti ka
DR. RIEDEL MIK LÓS NÉ HOBIN KA IL DI KÓ ké mia
RUBÓCZKY GYÖR GY ma te ma ti ka
SA LA MON GÁ BOR szá mí tás tech ni ka-in for ma ti ka
SE RES FANNY fran cia nyelv
SOL TI EDIT ma te ma ti ka
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STUDINGER JÓZSEFNÉ ma gyar nyelv és iro da lom
DR. SURÁNYI LÁSZ LÓ ma te ma ti ka
SZABOLC SNÉ KRASZ NAI RÓ ZSA nap kö zis ta nár
SZA BÓ JÚ LIA föld rajz
SZA BÓ SZA BOLCS ké mia
SZA BÓ TE RÉZ an gol nyelv
SZÁ MADÓNÉ BÍ RÓ ALICE an gol nyelv
SZÁSZNÉ SI MON JU DIT ma te ma ti ka
DR. SZENTE PÉ TER tör té ne lem, fi lo zó fia
SZEN TES NÉ PÉ TER OR SO LYA ma gyar nyelv és iro da lom
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz nyelv
SZIL INÉ TÓTH ME LIN DA an gol nyelv
TÁBORNÉ VINCZE MÁR TA ma te ma ti ka
TA KÁCS LA JOS fi zi ka
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
THIRY IMRÉNÉ ma te ma ti ka
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
TÖ RÖK MÁR TON la tin nyelv
TURCSÁNYI MÁR TA ma gyar nyelv és iro da lom
TURI PÉTERNÉ nap kö zis ta nár
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
UNGOR AND REA an gol nyelv
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem
VÁRA DI AND REA ének-ze ne
VAR GA OR SO LYA ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés
ZANAT INÉ SZÁN TAI IL DI KÓ an gol nyelv
ZELE JÁ NOS rajz és vi zu á lis kul tú ra

BALI JU DIT könyv tá ros
SZA LAI TAMÁS NÉ könyv tá ros
SZOL LÁT GYÖRG Y NÉ könyv tá ros
GOLDA BEN CE rend szer gaz da
PÓSZ MÁR TON rend szer gaz da
ZÁMBÓ ÉVA KRISZ TI NA la bo ráns, pe da gó gi ai as  szisz tens

Tech ni kai dol go zó ink

BÁDER GÁBORNÉ ta ka rí tó
BARANYI GÉZÁNÉ por tás
BERÉNYI ISTVÁN NÉ kony hai dol go zó
BER KI IRÉN ta ka rí tó
BEZZEGH GÉ ZA por tás
CSE MER ÁR PÁD ki se gí tő dol go zó
DAMU JÓZSEFNÉ ta ka rí tó
DANKU ANDRÁS NÉ ta ní tó
FER IÁNCZ JÁNOS NÉ ta ka rí tó
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HOFF MANN IST VÁN kar ban tar tó
HOFF MANN ISTVÁN NÉ kony hai dol go zó
JENEY LA JOS tech ni kus, stú dió ve ze tő
KECS KE MÉ TI JÁNOS NÉ kony hai dol go zó
KÖ VÉR PÉ TER por tás
MO CSÁR JÓZSEFNÉ kony hai dol go zó
POTOC S KA JÁ NOS kar ban tar tó
SÁN DOR TIBORNÉ ta ka rí tó
SÁR KÖ ZI PÁLNÉ ta ka rí tó
SZAR VAS JÓZSEFNÉ kony hai dol go zó
SZÁSZI IST VÁN kar ban tar tó
SZE PE SI TI BOR por tás
TORHOSI BÉLÁNÉ kony hai dol go zó
TÓTH AN NA ta ka rí tó
TÓTH SÁN DOR por tás
ZSON EDIT kony hai dol go zó

JU BI LÁ LÓ PE DA GÓ GU SA I�K

Ke rek év for du ló hoz az is ko lánk ban több mint egy év ti ze de dol go zó pe da gó gu sa ink kö zül a
kö vet ke zők ér kez tek:

15 éve ta nít a Fa ze kas ban SZABOLC SNÉ KRASZ NAI RÓ ZSA

20 éve ta nít a Fa ze kas ban BA BITS ÉVA

BREINICH MIK LÓS NÉ HOR VÁTH AND REA

LAPIS PÉTERNÉ

DR. SURÁNYI LÁSZ LÓ

25 éve ta nít a Fa ze kas ban HOR VÁTH GÁ BOR

30 éve ta nít a Fa ze kas ban HAS MANN KÁROLYNÉ

LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI

TÁBORNÉ VINCZE MÁR TA

35 éve ta nít a Fa ze kas ban BALKOVITZNÉ CYNOLTER MAG DA

Szív ből gra tu lá lunk, mun ká ju kat kö szön jük!
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OSZ TÁ LYA I�K

Az osz tály név sor ok ban a ki tű nő (tisz ta je les bi zo nyít vá nyú) ta nu lók ne vét vas tag be tű vel ír -
juk. Az al só ta go za ton az el ső sök ilyen ered ményt még nem ér het nek el, mert ők há rom fo ko za tú
ér té ke lést kap nak.

1.a

Osz tály fő nök: KOL LÁR JÁ�OS �É ma gyar, ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: GO� DOS LÁS ZLÓ�É

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
DR. NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
VÁRA DI AND REA ének-ze ne

1. Blahó Kris tóf
2. Boc skay Bor bá la
3. Csepre gi Ka ta lin
4. Csör gits Éva
5. Esső Zsu zsa
6. Far kas Edi na
7. Fe le di An na
8. Gulác si Camil la Amy
9. Ha mar Ve ro ni ka
10. Ho rog Hu nor
11. Ken de Han na Re be ka
12. Kocz ka Zsa nett
13. Ko vács Dá ni el
14. Kumi Zsó fia
15. Lucz So ma
16. Nyá ri Vik tor
17. Oláh Ti bor
18. Or bán Lil la Fló ra
19. Pálinkó Li li
20. Schindler Ádám
21. Struk la Györ gy
22. Sza bó Ve ro ni ka
23. Szir mai Li li
24. Tal pas Jó zsef
25. Var ga Zsolt 
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1.b

Osz tály fő nök: SZILÁ GY I�É ORAVECZ MÁR TA ma gyar, ma te ma ti ka,
kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: �IKODÉM MIHÁ LY�É

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
KA TO NA KA TA rajz
Tóth né HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VÁRA DI AND REA ének-ze ne

1. Árpási Már ton Ben de gúz
2. Boross Ka ta lin
3. Berkovits Be á ta
4. Bren ner Do rot  tya
5. Danka An na má ria
6. Éles Do rot  tya
7. Ha va si Zsu zsan na
8. Jakucs Ri ta
9. Ketler Ta más
10. Lóber Ale xand ra
11. Ma gyar Gá bor
12. Máthé Lász ló
13. Max Gyu la
14. Melch er Pet ra
15. Nagy Kris tóf Dá ni el
16. Palasik Ró bert
17. Pár ká nyi Ta más
18. Semk ou Af ro di té
19. Szi lassy Do rot  tya
20. Szirá ki Zsó fia
21. Sztaren ki Lu ca (ma gán ta nu ló)
22. Ta kács Ar túr Ben de gúz
23. Ta más Kris tóf Si mon
24. Tarnóczi Esz ter
25. Virágh Ger gely
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2.a

Osz tály fő nök: SZA KOL CZAI KA TA LI� ma gyar nyelv és iro da lom,
ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: DA�KU A�DRÁS �É

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VÁRA DI AND REA ének-ze ne
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz

1. Bá lint Pat rí cia
2. Ba logh Sá ra
3. Ba ri Nán dor
4. Csor dás Esz ter
5. Dora Fan ni Ré ka
6. Fadgyas Li li
7. Fridrich Gá bor
8. Gál Ibo lya
9. Hajz er Györ gy
10. Horák Em ma Ró za
11. Kiss Esz ter
12. Kiss Fan ni Jú lia
13. Malc sin er Pet ra
14. Má té Áron Im re
15. Mé szá ros Vik tó ria
16. Nagy Nor bert
17. Ser fő ző Vi rág
18. Sip ka Ben ce
19. Sza bó Pan na
20. Sza bolcs Do mi ni ka
21. Szetei Dá ni el
22. Var sá nyi Csa ba
23. Vidaházy Vik tó ria
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2.b 

Osz tály fő nök: CSÁJI�É K�ÉZ ICS A�I KÓ ma gyar nyelv és iro da lom,
ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: SZIK SZAI�É BÍ RÓ ZSU ZSA

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
KA TO NA KA TA rajz
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VÁRA DI AND REA ének-ze ne

1. Ba logh Pé ter
2. Bán fal vi Esz ter
3. Bán hi di Ta más
4. Jenővári Már ton (ma gán ta nu ló)
5. Karáth Esz ter
6. Ki rály Ba lázs
7. Kiss Ber na dett
8. Korán di Dá vid
9. Krausz Má té
10. Lan tos Sá ra
11. Lip pai Zol tán
12. Matolc sy Márk
13. Mez ősi Zol tán
14. Mók Mar cell
15. Nguyen Mi lán
16. Pá lin kás Ré ka
17. Semk ou Pene lope
18. Szente Ákos
19. Talyigás Zsó fia
20. Tár nok Ró bert
21. Tóth Ben ce
22. Tök lincz Ta ma ra
23. Üllei-Kovács Zsu zsa
24. Vajk Dó ra
25. Var sá nyi Ben ce
26. Ve res Ba lázs
27. Vison tai Szil via
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3.a

Osz tály fő nök: TE MES VÁ RI MIK LÓS ma gyar nyelv és iro da lom,
ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: FEHÉRVÁRI�É SÖVEG HÁZI MÁR TA

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
FÖLDESSY KA TA LIN né met
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA an gol
VÁRA DI AND REA ének-ze ne
ZELE JÁ NOS rajz

1. Balási Sza bolcs
2. Balla Pan na Ju dit (ma gán ta nu ló)
3. Ba ri Már ton
4. Bog nár Zsó fia
5. Garay Ben ce 
6. Bor bély Lotte
7. Har git tai Na tá lia
8. Her nold Fru zsi na
9. Hi deg Dá ni el
10. Hor váth Alina
11. Ja kab Do rot  tya
12. Jó kai Má tyás
13. Ju hász Or so lya
14. Ken de Sá ra
15. Kiss Bol di zsár (ma gán ta nu ló)
16. Leél-Össy Zsolt
17. Máthé Bog lár ka
18. Mis zori Nori na
19. Mol nár Erik
20. Mórocz Ri ta
21. Nyi trai Berdin Bi an ka
22. Pálinkó Kor nél
23. Pá lya Fan ni
24. Prok Ta más
25. Rónay Csa ba
26. Schindler Pé ter
27. Szil vai Zol tán
28. Szir mai Danu ta
29. Ve ress Jó zsef
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3.b

Osz tály fő nök: DR. KIVOVIC S�É HOR VÁTH ÁG �ES ma gyar nyelv és iro da lom,
ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: TURCSÁ�Y I�É BAC SÁK KA TA LI�

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
KA TO NA KA TA rajz
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
HOS  SZÚ ER ZSÉ BET an gol nyelv
VÁRA DI AND REA ének-ze ne

1. Ágos ton Pet ra
2. Back hausz Ti bor
3. Ba log Bar ba ra
4. Brany icz ki Im re
5. Burány Ve ro ni ka
6. Da ra dics Bar na bás
7. Fe hér vá ri Tek la
8. Fel föl di Ale xand ra
9. Helmeczi Krisz ti án
10. Hepp Gréta
11. Hit tig Zsó fia
12. Kán tor Bar na bás
13. Ketler An na
14. Kiss Do rot  tya
15. Má tyás Fló ra
16. Pa tai Eve lin
17. Stre it Krisz ti án
18. Sza bó Bor bá la
19. Sza bó Pan na
20. Szen drei Dó ra
21. Szirá ki And rás
22. Ta kács An na Fran cis ka
23. Torhosi Dó ra
24. Ván dor Zsó fia
25. Vis novitz Már ton
26. Vitá lyos La u ra
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4.a

Osz tály fő nök: HAS MA�� KÁROLY�É ma gyar nyelv és iro da lom,
ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: LAPIS PÉTER�É

Az osz tály ban ta ní ta nak: EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
ZELE JÁ NOS rajz
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
SZIL INÉ TÓTH ME LIN DA an gol nyelv
DR. NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
VÁRA DI AND REA ének-ze ne

1. Benyó Bog lár ka
2. Bu dai Ákos
3. Czent nár Si mon
4. Czine Gréta
5. Fá bi án Za lán
6. Fe hér Ta más
7. Fe ke te Fru zsi na
8. Haj dú Mol nár Ró za
9. Ha rasz ti Lu ca
10. Kab de bó Krisz ti án
11. Ka kas Már ton Pé ter
12. Klima Bog lár ka
13. Kováts Megye si Bá lint
14. Köl tő Nó ra
15. Környei Zol tán
16. Kus tos Esz ter Dó ra
17. Ladócz ki Fan ni
18. Lo vas Klá ra
19. Mon hor Hu bert
20. Or bán Ger gő Dá ni el
21. Rauschen berg er Já nos
22. Sebestény Kris tóf (ma gán ta nu ló)
23. Slezák Ti bor
24. Soós Oli vér Ádám
25. Sztaren ki Dó ra (ma gán ta nu ló)
26. Turcsányi Ré ka Má ria
27. Vá sár he lyi Szil via
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4.b

Osz tály fő nök: SZIL VÁS I�É TURZÓ ÁG �ES ma gyar nyelv és iro da lom,
ma te ma ti ka, kör nye zet is me ret

Nap kö zis ta ní tó: KÁ� TOR�É ÁGH EDIT

Az osz tály ban ta ní ta nak: HOS  SZÚ ER ZSÉ BET an gol nyelv
EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
KA TO NA KA TA rajz
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
DR. NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
VÁRA DI AND REA ének-ze ne

1. An tal Márk
2. Bakocs Ale xand ra
3. Bán hi di Esz ter
4. Bá rány Amb rus
5. Cseszkó Zsu zsan na
6. Dial lo Al fa
7. Ellen rieder Pé ter
8. Fe ke te And rea
9. Gel lai Bé la
10. Guger Nor bert
11. Hac sek Zsó fia
12. Ki rály An na
13. Kiss Gá bor
14. Klé zli Ani kó
15. Korán di Sá mu el
16. Kópházi Lu ca
17. Lá nyi Ta ma ra
18. Lerch Lí via
19. Nagy Nán dor Le ven te
20. Novák Já nos
21. Okányi And rás
22. Pató An na
23. Sipos Ka ta lin
24. Südi Má tyás
25. Tóth Ba lázs
26. Tóth Bri git ta
27. Tóth Ger gő
28. Va lér Má té
29. Var ga At ti la Má tyás
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5.a

Osz tály fő nök: GÁL�É DOMOS ZLAI ERI KA ter mé szet is me ret
Nap kö zis ta nár: SZABOLC S�É KRASZ �AI RÓ ZSA

Az osz tály ban ta ní ta nak: BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA tech ni ka
EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
RUBÓCZKY GYÖR GY ma te ma ti ka
SZÁ MADÓNÉ BÍ RÓ ALICE an gol nyelv
SZEN TES NÉ PÉ TER OR SO LYA ma gyar nyelv és iro da lom
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Bar na Li li
2. Bodzay Lil la
3. Bog nár Ádám
4. Boz so ki Dá ni el
5. Bujk Zsu zsa
6. Csáji Ka ta
7. Csanya Il di kó
8. He ge dűs Dá ni el 
9. Hor váth An na
10. Hor váth Eri ka
11. Hor váth Kris tóf
12. Hor váth Márk
13. Hor váth Mi hály
14. Jó kai Ár pád
15. Kli maj Ju dit
16. Kőrösi Pé ter
17. Ladócz ki Ben ce
18. Megyes �ó ra
19. Me ré nyi Már ton
20. Mik lós Gab ri el la
21. Prá gai Zsó fia
22. Stein er No é mi
23. Sza lay Ist ván Ben ce
24. Tomon Ist ván
25. Tóth Mai Dó ra
26. Ve ress Dó ra
27. Wéber Má tyás
28. Zsol dos Kár oly
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5.b

Osz tály fő nök: VA�C SISI� GÁBOR�É tör té ne lem
Nap kö zis ta nár: SZABOLC S�É KRASZ �AI RÓ ZSA

Az osz tály ban ta ní ta nak: BÉCSY LÁS ZLÓNÉ ter mé szet is me ret
BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSATH JU DIT an gol nyelv
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA tech ni ka
EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
PARÓCZAY JÓ ZSEF ma te ma ti ka
STUDINGER JÓZSEFNÉ ma gyar nyelv és iro da lom
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Ba log Gá bor 28. Szlepák Bá lint
2. Barta Di á na 29. Tal pai Sza bolcs (ma gán ta nu ló)
3. Bog nár Dá ni el 30. Tankó Gab ri el la
4. Brany icz ki Ré ka 31. Tóth Zsó fia
5. Egyed Do rot  tya
6. Esső Ka ta lin
7. Gégény Ale xa
8. Gröller Már ta Zsu zsan na
9. Hor váth Ben ce
10. Iván Szand ra Bar ba ra
11. Jasik Zsó fia
12. Jenei Kris tóf Ben ce
13. Jenővári Ta más (ma gán ta nu ló)
14. Kár mán Dá vid
15. Ke re kes Já nos
16. Kiss Bar na bás Már ton
17. Kiss Ta más
18. Kup per Be ne dek
19. La za Ré ka
20. Majláth Esz ter
21. Melch er Ale xand ra
22. Nemes-Jeles La u ra
23. Nguyen Phuong Thu
24. Pap Eni kő
25. Pin tér At ti la
26. Sal lai Lász ló
27. Sza bó Sa rol ta Édua
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6.a

Osz tály fő nök: FA ZE KAS ATTILÁ�É ter mé szet is me ret
Nap kö zis ta nár: TÚ RI PÉTER�É

Az osz tály ban ta ní ta nak: BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA tech ni ka
EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
GÁLNÉ DOMOS ZLAI ERI KA ter mé szet is me ret
KO VÁCS CSONGORNÉ ma te ma ti ka
SZEN TES NÉ PÉ TER OR SO LYA ma gyar nyelv és iro da lom
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH ME LIN DA an gol nyelv
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem
ZELE JÁ NOS rajz

1. Benc sik Gab ri el la 26. Tóth-Pál Or so lya
2. Bereczky Ni ko lett 27. Var ga Mi hály
3. Brin zanek Do rot  tya 28. Vá sár he lyi And rea
4. Bujk And rás 29. Wölfin ger Ma xi mi li án
5. Djurec And rea
6. Do bos At ti la Ba lázs
7. Dóczy Jú lia Bor bá la
8. Győ ri Blan ka
9. Ká dár Fan ni
10. Kan csal Zsó fia
11. Ke néz Ger gely
12. Ke nye res An na
13. Korán di Dá ni el
14. Ko vács Ba lázs
15. Kőnig Krisz ti án
16. Leél-Őssy Csa ba
17. Lud mann Már ta
18. Már ton Pé ter
19. Nagy marosy Gab ri el la
20. Pálinkó Ágos ton
21. Rieth müller Bor bá la
22. Sza bó Le ven te
23. Sza bó Nó ra
24. Szűcs Dá ni el
25. Tóth Oli vér (ma gán ta nu ló)
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6.b

Osz tály fő nök: STUDI�GER JÓZSEF�É ma gyar nyelv és iro da lom
Nap kö zis ta nár: TÚ RI PÉTER�É

Az osz tály ban ta ní ta nak: BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA tech ni ka
EPER JE SI ÁG NES tech ni ka
FÖLDESSY KA TA LIN né met nyelv
GÁLNÉ DOMOS ZLAI ERI KA ter mé szet is me ret
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
HOS  SZÚ ER ZSÉ BET an gol nyelv
JAKUCS ERI KA ma te ma ti ka
SZA BÓ JÚ LIA föld rajz
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem

1. Ba lázs Ben ce 28. Sze ge di Dá ni el
2. Bau mann Fan ni 29. Szé kely Tí mea
3. Csiky Ot tó 30. Vass Mi lán
4. Fe hér Csa ba 31. Vitá lyos Fan ni Ilo na
5. Fis ch er And rás Dá vid
6. Garay Esz ter Ka ta lin
7. Gort va Ti bor
8. Gyara ki Dá vid
9. Hor váth Bri git ta
10. Ja kab Dá ni el
11. Je li nek Ré ka
12. Kapin Ale xand ra
13. Kár pá ti Zsolt So ma
14. Koz ma Bá lint
15. Mac sali Ré ka
16. Maku mi Wan ja gi At ti la
17. Meisel An na Mag dol na
18. Mórocz Ve ro ni ka
19. Nagy Vik tor
20. Né meth Lu ca An na
21. Páz mány Zsó fia
22. Rónay Ale xand ra Szil via
23. Sán dor Esz ter
24. Se bők Má té
25. Sza bó Bá lint Ger gely
26. Sza bó Bar ba ra An gé la
27. Sza lai Lil la
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7.a

Osz tály fő nök: OLÁH TI BOR ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA in for ma ti ka
DÓCZY KA TA LIN né met nyelv
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
KE RE KES JÁ NOS in for ma ti ka
KO VÁCS CSONGORNÉ ma te ma ti ka
PÁTKAI ZSU ZSAN NA bi o ló gia
SZA BÓ SZA BOLCS ké mia
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH ME LIN DA an gol nyelv
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem

1. Ba logh Sá ra Bor bá la 26. Stel la Ba lázs
2. Bátovsz ki Ág nes 27. Sza bó Mik lós
3. Benyó Ve ro ni ka 28. Szi ge ti Fló ra
4. Blé nessy Ber ta 29. Sző ke Jo han na
5. Bohár Blan ka 30. Var ga Dó ra
6. Bor bély Ede
7. Burány And rás
8. Czent nár And rás
9. Czine Alíz
10. Cson kás Zsu zsan na
11. Fá bi án Zsolt
12. Fleis ch er Sá ra
13. Hal mi Bá lint
14. Hardy Vajk
15. Hegedüs Dá ni el
16. Hor váth Esz ter
17. Ka to na Dá vid
18. Ka to na Ró zsa
19. Kál mán Bá lint
20. Kli maj Zol tán
21. Már ton Ba lázs
22. Mon hor Vik tó ria
23. Nagy And rás An dor
24. Said Dá ni el
25. Som o gyvári Pé ter
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7.b

Osz tály fő nök: RUBÓCZKY GYÖR GY ma te ma ti ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BALKOVITZNÉ CYNOLTER MAG DA ma gyar nyelv és iro da lom
BAR LAI GÁBORNÉ né met nyelv
BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA in for ma ti ka
DR. NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
GÁLNÉ DOMOS ZLAI ERI KA bi o ló gia
HOS  SZÚ ER ZSÉ BET an gol nyelv
KA TO NA KA TA rajz
KE RE KES JÁ NOS in for ma ti ka
SZA BÓ SZA BOLCS ké mia
SZOKO LAI TI BOR fi zi ka
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem

1. Abonyi Ben ce 27. Pá lin kás Pet ra
2. An tal Györ gy 28. Schalkham mer Ti bor
3. Barta �ó ra 29. Sze les And rás
4. Bor nem is  sza Pé ter 30. Tóth Nó ra
5. Cseszkó Nor bert 31. Vidaházy Zsu zsan na
6. Egyed Dá vid 32. Zsbán Mar cell
7. Ellen rieder Ger gely
8. Fun delits Ist ván
9. Garamvöl gyi Csa ba
10. Ger gely And rea
11. Hódosi Bar ba ra
12. Horák Zi ta
13. Hor váth Va lé ria
14. Jenővári Ádám (ma gán ta nu ló)
15. Kán tor Ju dit
16. Ke le ti Esz ter
17. Ke re kes Zol tán
18. Ke reszt úri Fe renc
19. Kiss Bog lár ka
20. Ko csis Mar cell
21. Makay Ben ce
22. Mic skó Krisz ti án
23. Nagy Ádám
24. Né meth At ti la
25. Papp Ce cí lia
26. Papp Gás pár Be ne dek
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7.c

Osz tály fő nök: BALKOVITZ�É CY�OLTER MAG DA ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: AL BERT AT TI LA ké mia
ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
DÉ NES BA LÁZS in for ma ti ka
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
KA TO NA KA TA rajz
PARÓCZAY JÓ ZSEF ma te ma ti ka
PÁTKAI ZSU ZSAN NA bi o ló gia
RUBÓCZKY GYÖR GY ma te ma ti ka
SZA BÓ JÚ LIA föld rajz
SZA BÓ TE RÉZ an gol nyelv
SZENTE PÉ TER tör té ne lem
TÓTH ME LIN DA an gol nyelv
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Bal am bér Dá vid 26. Szil ágyi Dá ni el
2. Ba logh Ádám 27. Tóth Ba lázs
3. Beck Zol tán 28. Tran Thanh Diem Quynh
4. Bohus Pé ter 29. Vé kony Ka ta
5. Bo ka Gá bor
6. Csa ba Ákos
7. Du dás Lász ló
8. Dücső Már ton
9. Fegy ve res Györ gy
10. Fis ch er Bá lint
11. Fis ch er Ri chárd
12. Hujter Bá lint
13. Kisfaludi-Bak Sán dor
14. Ko csis Ág nes
15. Kokavecz Já nos
16. Ko vács No é mi Ale xand ra
17. Ku tas Pé ter
18. Laczák Li li Esz ter
19. Mik lós Ro zá lia
20. Mózer Ka ta lin
21. Né meth Dorián
22. Pusz tai Ta más La jos
23. Sza bó Ist ván
24. Sza bó Zsolt
25. Szeg vá ri Gá bor
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8.a

Osz tály fő nök: ZA�AT I�É SZÁ� TAI IL DI KÓ an gol nyelv

Az osz tály ban ta ní ta nak: BALKOVITZNÉ CYNOLTER MAG DA ma gyar nyelv és iro da lom
BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA in for ma ti ka
DR. KO VÁCS IVÁN NÉ ké mia
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
GÁLNÉ DOMOS ZLAI ERI KA bi o ló gia
KE RE KES JÁ NOS in for ma ti ka
KO VÁCS CSONGORNÉ ma te ma ti ka
SOL TI EDIT ma te ma ti ka
SZENTE PÉ TER tör té ne lem
TA KÁCS LA JOS fi zi ka
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés
ZELE JÁ NOS rajz

1. Bujk Bé la
2. Czencz Mar cell
3. Cseh Cobas Pé ter
4. Csiz mazia Lász ló
5. Far kas Dé nes
6. Fóris Bor bá la
7. Gac sá lyi And rea
8. Hor váth An tal
9. Huss Dá ni el
10. Kasz tovszky Mar cell
11. Ko vács Gab ri el la
12. Kriván szky Márk
13. Lud mann Ág nes
14. Maulik Ni ko lett
15. Mol nár Ta más
16. Muzs nay Ág nes
17. Nagy Or so lya
18. �agy Sza bolcs
19. Nagy Zsom bor
20. Pal los Ta más
21. Si mon At ti la
22. Szen ti Ale xand ra
23. Tóth Gab ri el la
24. Tóth Kim Mó ric
25. Vára di Zsó fia
26. Var sá nyi Pé ter 
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8.b

Osz tály fő nök: SZE� TES �É PÉ TER OR SO LYA ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: BREINICH NÉ HOR VÁTH AND REA ének-ze ne
CSÍKNÉ KAR SAI ZSU ZSAN NA in for ma ti ka
DR. KO VÁCS IVÁN NÉ ké mia
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
GÁLNÉ DOMOS ZLAI ERI KA bi o ló gia
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
JILLY VIK TOR an gol
KE RE KES JÁ NOS in for ma ti ka
KÖ VES JU DIT ma te ma ti ka
SOL TI EDIT ma te ma ti ka
TA KÁCS LA JOS fi zi ka
TÓTH ME LIN DA an gol
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
VANC SISIN GÁBORNÉ tör té ne lem
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Ba logh Re ná ta Do rot  tya
2. Brany icz ki Dó ra
3. Csonga Pé ter
4. Csű rös Dó ra
5. De ák And rás
6. De ák Fan ni Zsu zsan na
7. Divák Ádám
8. Evellei Ka ta
9. Fadgyas Ábel
10. Ha lász �i ko lett
11. He ge dűs Ta más
12. Ju hász Nó ra
13. Kirst Eni kő
14. Laczkó Zsu zsan na
15. Me ré nyi Ta más
16. Mo gyo ró si Dó ra
17. Né meth An na
18. Pálinkó No é mi (ma gán ta nu ló)
19. Sár vá ri An na
20. Sza lai Ist ván
21. Szek er ka Mi lán
22. Szücs Ger gely
23. Thürmer Ma ri an na
24. Var ga Ist ván
25. Zemen Or so lya
26. Zsolt Be at rix
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8.c

Osz tály fő nök: TÁBOR�É VI�CZE MÁR TA ma te ma ti ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: AL BERT AT TI LA ké mia
BA BITS ÉVA ma gyar nyelv és iro da lom
CSATH JU DIT an gol
DÉ NES BA LÁZS in for ma ti ka
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
FO KI TA MÁS tör té ne lem
HOR VÁTH GÁ BOR fi zi ka
HRASKÓ AND RÁS ma te ma ti ka
KA TO NA KA TA rajz
PÁTKAI ZSU ZSAN NA bi o ló gia
SZÁ MADÓNÉ BÍ RÓ ALICE an gol
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH NÉ HOR VÁTH GAB RI EL LA test ne ve lés
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne

1. Ba ko nyi Ko los 27. Ve res Gá bor
2. Balla Bet ti na Clau dia 28. Wágn er Do rot  tya
3. Bar ta los Ba lázs 29. Zöld Zsó fia
4. Berinkei Pé ter
5. Csa ta Ár pád
6. Er dé lyi Már ton
7. Fe jes End re
8. Hül ber Tí mea �ó ra
9. Ke resz te si Lu ca
10. Kóczán Ádám
11. Kosz ta Bo tond
12. Ko vács Ju dit
13. Kő hal mi Ist ván
14. Megye si Pé ter
15. Mirk Ka tin ka
16. Mol nár And rás
17. Nguyen Mai Dong
18. Paulin Ro land
19. Pozs gay Be ne dek
20. Sütő-Nagy Már ton
21. Szebenyei Má té
22. Tor nyai Ár pád
23. Tur jányi Ber na dett
24. Umann Do rot  tya
25. Várgedő La jos
26. Vé kony Csa ba
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9.a

Osz tály fő nök: PARÓCZAY JÓ ZSEF ma te ma ti ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. KO VÁCS IVÁN NÉ ké mia
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
F. TÓTH ZOL TÁN tör té ne lem
FA BÓK ÁG NES an gol
FA ZE KAS ATTILÁNÉ föld rajz
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
JILLY VIK TOR an gol
PÉLI ÁGO TA la tin
SE RES FANNY fran cia
SZA BÓ TE RÉZ an gol
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
TURCSÁNYI MÁR TA ma gyar nyelv és iro da lom
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Ács Ma ri ann 24. Pekár Dó ra
2. Baj nok Jú lia 25. Südi Ger gely
3. Ba logh And rea 26. Sza bó Bá lint
4. Balyó Zsó fia 27. Sze ge di Mar cell
5. Bárt fai Mar ina 28. Szi ge ti Ba lázs
6. Csi szár Ger gely 29. Tagányi Esz ter
7. Da ni Rá hel (ma gán ta nu ló) 30. Tarnóczi Tí mea
8. Ellen rieder Or so lya 31. Tóth Ta más
9. Fe hér vá ri Kris tóf 32. Zá ká nyi Gás pár (ma gán ta nu ló)
10. Fel szeghy Ádám
11. Ger le Nó ra
12. Hal mi Kris tóf
13. Holecz Fa ti me
14. Ju hász Eni kő
15. Ká dár Mó ni ka
16. Ke cse Zsu zsan na
17. Ke le men Il di kó
18. Ke mény An na
19. Ma jor Ist ván
20. Melch er Bar ba ra
21. �agy Ber na dett
22. Nemes-Jeles Ve ro ni ka
23. Né met Dá ni el
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9.b

Osz tály fő nök: DR. RIEDEL MIK LÓS �É ké mia

Az osz tály ban ta ní ta nak: Antalné Popp Krisz ti na test ne ve lés
Bécsy Lás zlóné föld rajz
Dóczy Ka ta lin né met
Dr. Andó Józsefné bi o ló gia
Dr. Müll ner Er zsé bet bi o ló gia
Dvorák Ce cí lia fi zi ka
Fa bók Ág nes an gol
Füzesséry Zoltán né olasz
Ka to na Ka ta rajz
Nagy Il di kó an gol
Orosz Gyu la ma te ma ti ka
Péli Ágo ta la tin
Se res Fanny fran cia
Sol ti Edit ma te ma ti ka
Sza bó Te réz an gol
Szente Pé ter tör té ne lem
Szen tes né Pé ter Or so lya ma gyar nyelv és iro da lom
Szil ágyi Er zsé bet orosz
Ungár Ist ván ének-ze ne
Vison tai Mik lós test ne ve lés

1. Benkő Zsolt 22. Pataky Bor bá la
2. Bernáth Györ gy 23. Ridzi Pé ter Ló ránt
3. Bog nár Jú lia 24. Se reg Ju dit
4. Con stan ti novits Mik lós At ti la 25. So mo gyi At ti la
5. Czeib ert Ka ta lin 26. Szil ágyi Ka ta lin
6. Erdőssy Já nos 27. Szlepák Jú lia
7. Fer enczy Má té 28. Toldy Ár pád
8. Hol lósy Esz ter 29. Vison tai Ré ka
9. Ja ni An na
10. Kár mán And rás
11. Ke le men Zol tán
12. Kern Ani ta
13. Kiss Zol tán
14. Ko csis Ad ri enn
15. Kómár Pé ter
16. Ma ros Má té Előd
17. Me zei Mi hály
18. Nagy Hu nor
19. Nig icser Be á ta
20. Oláh At ti la
21. Pap Dá vid
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9.c

Osz tály fő nök: LACZKÓ LÁSZ LÓ ma te ma ti ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: AL BERT AT TI LA bi o ló gia
ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BA BITS ÉVA ma gyar nyelv és iro da lom
DIAL LONÉ RUNDA MAR GIT tör té ne lem
DR. RIEDEL MIK LÓS NÉ ké mia
LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI fran cia
SE RES FANNY fran cia
SZA BÓ JÚ LIA föld rajz
TA KÁCS LA JOS fi zi ka
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH ME LIN DA an gol
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
ZANAT INÉ SZÁN TAI IL DI KÓ an gol
ZELE JÁ NOS rajz

1. Agócs Ist ván 27. Pró nai Anett
2. Birkn er Ta más 28. Rácz Mik lós
3. Bo ros End re 28. Rácz Mik lós
4. Bo ros Ger gő 29. Sali And rás
5. Bugyjás At ti la 30. Sali Dá ni el
6. Földényi Mik lós 31. Se res Gyu la
7. Gort va Zsolt 32. Soós Ale xand ra
8. Ha jas Gá bor 33. Szi jártó And rás
9. Hajdu Csa ba 34. Vaj da Mi hály
10. Ignits Pé ter 35. Vis novitz Fe renc
11. Ju hász Csil la
12. Ki rály Csa ba
13. Kiss Do mon kos
14. Ko csis Szil vesz ter
15. Ko má ro mi Ist ván
16. Koncz Ba lázs
17. Kő mű ves And rás
18. Mán fay Má té
19. Lász ló Va lé ria
20. Le Ngan Trang
21. Lohn Esz ter
22. Mat szan gosz Ákos
23. Max Györ gy
24. Mé szá ros Ta más
25. Mol nár Dö mö tör
26. Nguyen Dinh Bao
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9.d

Osz tály fő nök: PETZ GYÖR GY ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: AL BERT AT TI LA ké mia
BÉCSY LÁS ZLÓNÉ föld rajz
CZENE ZSU ZSAN NA an gol
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
FA BÓK ÁG NES an gol
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ né met, olasz
PÉLI ÁGO TA la tin
SE RES FANNY fran cia
SOL TI EDIT ma te ma ti ka
SZÁSZNÉ SI MON JU DIT ma te ma ti ka
SZENTE PÉ TER tör té ne lem
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés
ZELE JÁ NOS rajz

1. Aczél Ádám 25. Skrapits Ka ta lin
2. Bá lint Eme se 26. Só lyom Ta más Má té
3. Bar csik Il di kó 27. Sza lay Ni ko lett
4. Bok say Ka ta lin 28. Szé kely Do rot  tya
5. Engel Gá bor 29. Szir tes Krisz ti na
6. Fa bók Zsó fia 30. Tal lós Zsu zsa
7. Foly ovich An na 31. Vára di Zsolt At ti la
8. Freész Ger gely 32. Ve ress Ka ta lin
9. Gosztonyi Ba lázs
10. Grill Tün de Ve ro ni ka
11. Győr bíró Ti bor
12. Ko csány Kor nél
13. Ko vács Lász ló
14. Maku mi Kamau
15. Meskó Ádám
16. Mol nár Eme se
17. Mó ricz Márk
18. �yo ma Tí mea
19. Pa tak fal vi Dó ra
20. Puch Zol tán
21. Rauschen berg er Mira
22. Sasvári Vik tó ria
23. Sko r day Esz ter
24. Skrapits Bor bá la
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10.a

Osz tály fő nök: DR. JÓVÉR BÉLÁ�É tör té ne lem

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BAR LAI GÁBORNÉ né met
BÉCSY LÁS ZLÓNÉ föld rajz
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. ANDÓ JÓZSEFNÉ bi o ló gia
DR. RIEDEL MIK LÓS NÉ ké mia
FA BÓK ÁG NES an gol
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
GORECZKY ZSU ZSAN NA an gol
NAGY IL DI KÓ an gol
PÉLI ÁGO TA la tin
PETZ GYÖR GY ma gyar nyelv és iro da lom
POGÁTS FE RENC ma te ma ti ka
SZA BÓ TE RÉZ ma te ma ti ka
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
SZOKO LAI TI BOR fi zi ka
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne

1. Auer Már ton 23. Sa jó Mó ni ka
2. Balyó Ger gely 24. Schum Kris tóf
3. Cseh-Jó zsef Ré ka 25. Si mon Ág nes
4. Csom bor Ka ta lin 26. Szemán Ádám
5. Diófási Or so lya 27. Szil ágyi Kris tóf
6. Fe hér Ba lázs 28. Tö rő Dá vid
7. Gi zel la Dá ni el 29. Tö rő Zsó fia
8. Győ ri Vik tor 30. Vincze Kecs kés Nor bert
9. Haidekker Dá ni el
10. Ke mény Gá bor
11. Kiss Gá bor
12. Ko csis And rea
13. Ko vács Dá vid
14. Kránicz Kor nél
15. Lász ló Ad ri enn
16. Len gyel Ádám
17. Mát rai Ró bert
18. Melkó Ta más
19. Orel Do rot  tya
20. Pin tér Be á ta
21. Rapala Ta más
22. Recs ki Gá bor
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10.b

Osz tály fő nök: SZA BÓ SZA BOLCS ké mia

Az osz tály ban ta ní ta nak: DR. ANDÓ JÓZSEFNÉ bi o ló gia
ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BAR LAI GÁBORNÉ né met
DO BOS SÁN DOR ma te ma ti ka
DÓCZY KA TA LIN né met
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
FA BÓK ÁG NES an gol
FO KI TA MÁS tör té ne lem
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
GÖMÖRY AND RÁS bi o ló gia
LÉNÁRT MÓ NI KA an gol
OROSZ GYU LA ma te ma ti ka
PÉLI ÁGO TA la tin
SA LA MON GÁ BOR in for ma ti ka
STUDINGER JÓZSEFNÉ ma gyar nyelv és iro da lom
SZA BÓ JÚ LIA föld rajz
SZA BÓ SZA BOLCS ké mia
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
ZELE JÁ NOS rajz
SZOKO LAI TI BOR fi zi ka

1. Bohár Do rot  tya 20. �agy Ger gely �án dor
2. Czicz ka Jan ka 21. Pál mai Ta más
3. Ér se ki Nor bert 22. Petróczi-Farkas Ba lázs
4. Esz toc sák Mi lán 23. Pin tér Zsolt
5. Fe ren ci Ta más 24. Pusz tai Pé ter
6. Ha mar Éva 25. Ró zsás Lí via
7. Han gya Mik lós 26. Sik lós Már ton
8. Hor nung Ba lázs 27. Sol tész Ta más
9. Hor váth Mar cell 28. Sza bó Ka ta
10. Hum mel Dá vid 29. Szoko lai Ka ta
11. Hu nya di Bor bá la 30. Sző ke Pé ter
12. Kalotai Zsó fia 31. Ta kács Ágo ta
13. Kivovics Már ton 32. Töl gye si Zsu zsan na
14. Kő vá ri Anett 33. Valkó Li li
15. Merkei Zol tán Oli vér
16. Mik lós Mar cell Im re
17. Mol nár Pé ter
18. Mó ring And rea
19. Nádas di Ba lázs
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10.c

Osz tály fő nök: HRASKÓ A�D RÁS ma te ma ti ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
CZENE ZSU ZSAN NA an gol
DR. SURÁNYI LÁSZ LÓ ma te ma ti ka
FA BÓK ÁG NES an gol
GÖMÖRY AND RÁS bi o ló gia
HOR VÁTH GÁ BOR fi zi ka
KA TO NA KA TA rajz
KELEC SÉNY INÉ MOL NÁR KA TA LIN ma gyar nyelv és iro da lom
LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI fran cia
SE RES FANNY fran cia
SZA BÓ JÚ LIA föld rajz
SZA BÓ SZA BOLCS ké mia
SZENTE PÉ TER tör té ne lem
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Bánfi Lász ló 27. Paulin Dá ni el
2. Baranyi Ber na dett 28. Pus kás An na
3. Bed nay De zső 29. Rácz Bé la
4. Bu da Bor bá la 30. Sip ka Bá lint
5. Cső vá ri Dá ni el 31. Som o gyvári Gá bor
6. De ák Pé ter 32. Turzán Ani ta
7. Györ gy And rás
8. Hablic sek Már ton
9. Hor váth Már ton
10. Hu bai Ta más
11. Ju hász Má té Le hel
12. Ko csis Al bert Ti ha mér
13. Ko vács Dó ra
14. Ko vács Pé ter
15. Kutasi Dá vid
16. Ma ga Pé ter
17. Makovi Kin ga Ré ka
18. Mo soly gó Györ gy
19. Mukli Pé ter
20. Nagy Ben ce
21. Nagy Do rot  tya
22. Né met Ad ri án
23. Neszve da Gá bor
24. Nyes te Sza bolcs
25. Osgyán Ba lázs
26. Pach Pé ter Pál

43



10.d

Osz tály fő nök: KELEC SÉ�Y I�É MOL �ÁR KA TA LI� ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: AL BERT AT TI LA ké mia
ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BAR LAI GÁBORNÉ né met
BÉCSY LÁS ZLÓNÉ föld rajz
CZENE ZSU ZSAN NA an gol
DIAL LONÉ RUNDA MAR GIT tör té ne lem
DÓCZY KA TA LIN né met
DVORÁK CE CÍ LIA fi zi ka
FA BÓK ÁG NES an gol
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ né met, olasz
PA TA KI JÁ NOS ma te ma ti ka
PÁTKAI ZSU ZSAN NA bi o ló gia
PÉLI ÁGO TA la tin
SOL TI EDIT ma te ma ti ka
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés
ZELE JÁ NOS rajz

1. Bá csi Bog lár ka 24. Schnei der Má ri usz
2. Bali Zsa nett (ma gán ta nu ló) s25. Szeg vá ri Andrá
3. Berinkei And rás 26. Ta tár Balázs
4. Bernáth Gé za 27. Tóth Pé ter
5. Bog nár Zsó fia 28. Vis nyei Ber na dett
6. Bor nem is  sza Do rot  tya 29. Zsol dos Gé za Már ton
7. Bubnó Lő rinc
8. Bujk Il di kó
9. Csa tá ri Éva
10. Csókay Aliz
11. Ha ra gos Krisz ti án Má tyás
12. Hu Shen Shen
13. Ignácz Zsó fia
14. Kán tor Kor nél Ta más
15. Kis Zsó fia
16. Ko vács Kár oly
17. Mályusz Mik lós
18. Miz sei Pé ter
19. Péterc sák Pet ra
20. Raj nai Ma ri ann
21. Ré kai Pé ter
22. Sán dor Ce cí lia
23. Sax Mó ni ka Bar ba ra
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11.a

Osz tály fő nök: TURCSÁ�YI MÁR TA ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BAR LAI GÁBORNÉ né met
CSERNYUS LÁSZ LÓ szo ci o ló gia
DIAL LONÉ RUNDA MAR GIT tör té ne lem, köz gaz da sá gi ism.
DÓCZY KA TA LIN né met
FA BÓK ÁG NES an gol
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
GÖMÖRY AND RÁS bi o ló gia
JILLY VIK TOR an gol
LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI orosz
NAGY IL DI KÓ an gol
PÉLI ÁGO TA la tin
SZÁSZNÉ SI MON JU DIT ma te ma ti ka
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fakt.
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH LÁSZ LÓ fi zi ka fakt.
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
ZELE JÁ NOS rajz

1. Ba rát Zsu zsa 24. Rabócz ki Ben ce
2. Ba sa Ist ván 25. Skrapits Me lin da
3. Bisz tray Már ta 26. Sza bó Vik tó ria
4. Csabafi Ta más 27. Tó bi ás Áron Dá vid
5. Dom bai Van da 28. Var ga Sza bolcs
6. Fadgyas Ben ce 29. Var sá nyi Ka ta
7. Fa ze kas Ka ta lin 30. Vá sár he lyi Ol ga
8. Freész Ka ta lin 31. Vas kó Ve ro ni ka
9. Ignéczi Már ton 32. Ve res An na
10. Il lés Ádám 33. Vis novitz Pé ter
11. Kár mán And rás
12. Kár pá ti Vik tor
13. Ko pá csi An na
14. Ko vács Zsu zsan na
15. Las zlovszky Zsó fia
16. Ma rót Ádám
17. Mol nár Ág nes
18. �agy Esz ter
19. Nagy Gusz táv
20. Nagy Nó ra
21. �agy Vik tó ria
22. �assli Vik tor
23. �ovoszádek �ó ra
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11.b

Osz tály fő nök: DR. MÜLL �ER ER ZSÉ BET bi o ló gia

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BAR LAI GÁBORNÉ né met
BÉCSY LÁS ZLÓNÉ föld rajz
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. OSZ TOVITS SZA BOLCS ma gyar nyelv és iro da lom
DR. RIEDEL MIK LÓS NÉ ké mia
FA BÓK ÁG NES an gol
FO KI TA MÁS tör té ne lem
GORECZKY ZSU ZSAN NA an gol
HRASKÓ AND RÁS ma te ma ti ka
KRASZ NAY KIN GA olasz
LACZHÁZI ARAN KA orosz
SZA BÓ SZA BOLCS ké mia
TA KÁCS LA JOS ma te ma ti ka, fi zi ka
TÖ RÖK MÁR TON la tin
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés
ZELE JÁ NOS rajz

1. Andor ka Györ gy 24. Szöl lősi An na má ria
2. Babar czi Pé ter 25. Szuák And rás
3. Balássy Ág nes 26. Szücs And rás
4. Blastik Már ta 27. Tulog di Áron
5. Bed nár Ger gely 28. Valkó Or so lya
6. Bo kor Mi hály 29. Var ga Ve ro ni ka
7. Csoknyai Ba lázs 30. Végh Pé ter
8. Fé sűs Szil via 31. Ver mes Ákos
9. Grézal Gá bor 32. Vidó Nó ra
10. Hor váth Csa ba 33. Zámbó Nó ra
11. Kálló At ti la
12. Kaszany icz ki Lász ló Má té
13. Kun Re ná ta
14. Láng Jú lia An na
15. Lend vay Ádám
16. Len gyel Zol tán
17. Lohn Mik lós
18. Nikovitz Krisz ti na
19. Rubóczky Györ gy
20. Scheur ing Ádám
21. Schle ich er Áron
22. Sil lye Ve ro ni ka
23. Sze lag An na
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11.c

Osz tály fő nök: DO BOS SÁ� DOR ma te ma ti ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
PETZ GYÖR GY ma gyar nyelv és iro da lom
ZANAT INÉ SZÁN TAI IL DI KÓ an gol
REPÁRSZKY IL DI KÓ tör té ne lem
CSATH JU DIT an gol
PA TA KI JÁ NOS ma te ma ti ka
THIRY IMRÉNÉ ma te ma ti ka
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
ZELE JÁ NOS rajz
HOR VÁTH GÁ BOR fi zi ka
PÁTKAI ZSU ZSAN NA bi o ló gia
KELEC SÉNY INÉ MOL NÁR KA TA LIN fran cia
LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI fran cia
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fakt.

1. An tal Pé ter 27. Prekopc sák Zol tán
2. Back hausz Ág nes 28. Pusz tai Já nos
3. Ba ko nyi Ákos 29. Rácz Éva
4. Bá lint Már ton 30. Sepler Gá bor
5. Ba logh Lász ló 31. Somku ti Ju dit
6. Ba logh Zol tán 32. Sza bó Lász ló
7. Bics kei Nor bert 33. Tá bor Áron
8. Bor bély At ti la 34. Ta más Ka ta lin
9. Bu ti Ta más 35. Tukacs Lí via
10. Csoma Pé ter 36. Var ga Ist ván
11. Föld há zi Ist ván 37. Win ter Zsolt
12. Gabler Ger gely
13. Glowin sky Jan ka
14. Gyu ri ty Igor
15. Her czegh At ti la
16. Hudecz Vik tor
17. Kiss De me ter
18. Kol lár Dá ni el
19. Ko vács And rea
20. Ko vács At ti la
21. Lajkó Mik lós
22. Megye si Csa ba Zol tán
23. �agy Zol tán
24. Neu dold So ma
25. Ök rös And rás
26. Pálvöl gyi Dé nes
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11.d

Osz tály fő nök: AL BERT AT TI LA bi o ló gia

Az osz tály ban ta ní ta nak: BAR LAI GÁBORNÉ NÉ MET

CSERNYUS LÁSZ LÓ szo ci o ló gia
DIAL LONÉ RUNDA MAR GIT köz gaz da sá gi ism.
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. HOR VÁTH AN TAL an gol
DR. KELEC SÉNYI LÁSZ LÓ ma gyar nyelv és iro da lom
DR. NAGY TAMÁS NÉ test ne ve lés
F. TÓTH ZOL TÁN tör té ne lem
FA BÓK ÁG NES an gol
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
KA TO NA KA TA rajz
LE ÁNY FAL VI GYÖN GYI orosz
OROSZ GYU LA ma te ma ti ka
PÉLI ÁGO TA la tin
SOL TI EDIT ma te ma ti ka
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fakt.
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
TÓTH LÁSZ LÓ fi zi ka fakt.
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne

1. Ágh Or so lya 23. Pernyész Me lin da
2. Alt bäck er An na 24. Pong rác Dá vid
3. Ba kos Ariel 25. Scham ing Gilbert
4. Ba logh Ta más 26. Schuck Il di kó
5. Bánk Zsom bor 27. Si mon Gab ri el la
6. Bé res Bri git ta 28. Sip ka Ju dit
7. Bu da Krisz ti na 29. Sza bó Kor né lia
8. Csaj bók Haj nal ka 30. Utasi Bor bá la
9. Dücső Bog lár ka 31. Var ga Gá bor
10. Fá bi án Sán dor 32. Várkonyi Te réz
11. For gács Esz ter 33. Vertet ics Dá vid
12. Györ fi Ka ta lin 34. Zse bik Ka ta lin
13. He gyi Be á ta
14. Her czeg Ber na dett
15. Hu szár Daniel la
16. Irmalós Ad ri enn
17. Jilly Vik tor
18. Kár oly At ti la
19. Kom já thy Kit ti Ka ta lin
20. Lik tor �ó ra
21. Mirk Or so lya
22. Papp Ani ta
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12.a

Osz tály fő nök: DR. OSZ TOVITS SZA BOLCS ma gyar nyelv és iro da lom

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. HOR VÁTH AN TAL an gol
DR. JÓVÉR BÉLÁNÉ po li ti kai is me re tek
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
KA TO NA KA TA rajz
PÉLI ÁGO TA la tin
REPÁRSZKY IL DI KÓ tör té ne lem
SZA BÓ JÚ LIA né met
SZÁ MADÓNÉ BÍ RÓ ALICE an gol
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fa kul tá ció
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
SZOKO LAI TI BOR fi zi ka
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés
THIRY IMRÉNÉ ma te ma ti ka
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne

1. Bánk Ger gely
2. Bu dai Dá vid
3. Csabafi Krisz ti na (ma gán ta nu ló)
4. Djurec Mag dol na
5. Du dás Ju dit
6. Far kas Ani ta
7. Far kas At ti la
8. Göcző Me lin da
9. Huss Nina
10. Je len Fru zsi na
11. Ké ri Sophia
12. Klág Dá vid
13. Ko vács Ist ván
14. Len gyel Már ton
15. Luk ács Már ton
16. Mi hály Le ven te
17. Si mon Györ gy Ta más
18. Simon falvi Ta más
19. Sza bó And rás
20. Sza bó Zsu zsa
21. Sze berényi Már ton
22. Sző rös Ju dit
23. Tabányi Ádám
24. Ta kács Ger gely
25. Timkó Eri ka
26. Zsab ka Pé ter
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12.b

Osz tály fő nök: GORECZKY ZSU ZSA� �A an gol

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. ANDÓ JÓZSEFNÉ bi o ló gia
DR. HOR VÁTH AN TAL an gol
DR. JÓVÉR BÉLÁNÉ tör té ne lem
FAZA KAS TÜN DE ma te ma ti ka
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
GORECZKY ZSU ZSAN NA an gol
GÖMÖRY AND RÁS bi o ló gia
HÁ MO RI VE RO NI KA ma te ma ti ka
OLÁH TI BOR ma gyar nyelv és iro da lom
PÉLI ÁGO TA la tin
SZA BÓ JÚ LIA né met
SZA BÓ TE RÉZ an gol
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fakt.
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
TÓTH LÁSZ LÓ fi zi ka
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés
ZELE JÁ NOS rajz

1. Al bert Jó zsef 22. Nagy An na
2. Balássy And rea 23. �agy Vil mos
3. Bar na föl di Lu ca 24. �guyen Minh Tu
4. Ber ta And rás 25. Né met Bá lint
5. Bondár Ber na dett 26. Oláh Or so lya
6. Dom bai And rás 27. Pabar Gá bor
7. Ébner Ti bor 28. Rakusc sinecz Nó ra
8. Far kas Pé ter 29. Somlyai And rás
9. For ró Ber na dett 30. Sza bó Edi na
10. Ges zler Zol tán 31. Sza kács Szi lárd
11. Goszták An na má ria 32. Ta kács Gá bor
12. Hor váth Zsu zsa 33. Tóth Eme se
13. Janke Dé nes 34. Ürmössy Kár oly
14. Jász Ot tó 35. Zom bo ry Anett
15. Kiss Ákos
16. Ko vács Zol tán
17. Kozári Eni kő
18. Köleséri Lász ló
19. Ma jo ros Eri ka
20. Málics �ó ra
21. Meskó Ré ka

50



12.c

Osz tály fő nök: HOR VÁTH GÁ BOR fi zi ka

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
CSATH JU DIT an gol
DR. JÓVÉR BÉLÁNÉ tör té ne lem
FAZA KAS TÜN DE ma te ma ti ka
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
PETZ GYÖR GY ma gyar nyelv és iro da lom
SE RES FANNY fran cia
SZÁ MADÓNÉ BÍ RÓ ALICE an gol
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fakt.
TÁBORNÉ VINCZE MÁR TA ma te ma ti ka
TA MÁS GÁ BOR test ne ve lés

1. Ba log Ger gely
2. Béky Ben ce
3. Csikváry Pé ter
4. Csor dás Hu nor
5. Devec sery Ág nes
6. Ge ren csér Ba lázs
7. Ha ran gi Vik tor (ma gán ta nu ló)
8. Hauser Edit
9. Hor váth Il lés
10. Kerék fy Pé ter
11. Keszt he lyi Vil mos
12. Kiss Ger gely
13. Ko vács Eri ka Re ná ta
14. Kőrösi At ti la
15. Kurtz Or so lya
16. Pal los Pé ter
17. Pon grácz Jú lia
18. Porcs-Makkay Ákos
19. So mo gyi Dá vid (ma gán ta nu ló)
20. Szám adó Ist ván
21. Szente Dá vid
22. Szir tes Pé ter
23. Ta Vinh Thong
24. Tóth Ru dolf
25. Tran Thanh Long
26. Vajk Ta más
27. Zsbán Amb rus
28. Zséger Ádám
29. Zsurkó Má tyás
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12.d

Osz tály fő nök: DIAL LO�É RU�DA MAR GIT tör té ne lem

Az osz tály ban ta ní ta nak: ANTALNÉ POPP KRISZ TI NA test ne ve lés
BAR LAI GÁBORNÉ né met
DÓCZY KA TA LIN né met
DR. HOR VÁTH AN TAL an gol
DR. JÓVÉR BÉLÁNÉ poli. is me re tek
FÜZESSÉRY ZOLTÁN NÉ olasz
GARAMVÖL GYI BÉ LA rajz
OLÁH TI BOR ma gyar nyelv és iro da lom
PA TA KI JÁ NOS ma te ma ti ka
PEKÁR CSIL LA an gol
PÉLI ÁGO TA la tin
POGÁTS FE RENC ma te ma ti ka
SZA BÓ JÚ LIA né met
SZENTE PÉ TER fi lo zó fia fakt.
SZIL ÁGYI ER ZSÉ BET orosz
SZOKO LAI TI BOR fi zi ka
UNGÁR IST VÁN ének-ze ne
VISON TAI MIK LÓS test ne ve lés

1. Ba bos Ta más 24. Sza bó Ad ri enn
2. Ba logh Tí mea 25. Szi lasi Haj nal ka
3. Beck Pé ter 26. Végh Ju dit
4. Beliczay Zsolt Dá ni el 27. Wit tner Lil la
5. Con stan ti novits Mi lán And rás
6. Eöt vös Thanh-Lan Ma ri ka
7. Fuchs An na
8. Ger gely Ró bert Emile
9. Görgényi And rás (ma gán ta nu ló)
10. Győ ri Le ven te Lász ló
11. Jan ic sák Ta más (ma gán ta nu ló)
12. Ká sa Im re
13. Ko vács Gá bor
14. Köl tő And rás
15. Lad ján szky End re
16. �agy Krisz ti na
17. �edeczky Lász ló Ta más
18. Né meth Csa ba Lász ló
19. Pap Ger gely Má té
20. Papp Lász ló
21. Rácz Fe renc
22. Ren des Pé ter (ma gán ta nu ló)
23. Stachó Krisz ti na
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OSZ TÁ LYA I�K - Ö� MA GUK RÓL

Az év könyv szer kesz tői idén le he tő sé get biz to sí tot tak a fel sőbb osz tá lyok nak ar ra, hogy az
osz tály név sor mel lett önál ló cikk ben is meg mu tat koz has sa nak, meg nyi lat koz has sa nak. A le he tő -
ség gel nyolc osz tály élt.

A 6.A OSZ TÁLY

A 134-es tan te rem
Tan ter münk az el ső eme le ten ta lál ha tó. A fo lyo só va la men  nyi ter me na gyon ha son lít egy más -

ra - lát szó lag egy for ma -, ná lunk azon ban je len tős sze rep jut a hát só fa lon el he lye zett fa li új ság -
nak. Rend sze re sen dí szít jük ezt a ha tal mas te rü le tet, ame lyet 28 rész re osz tot tunk. Így min den ki -
nek jut egy ap ró te rü let, amely "csak az övé". Ter ka né ni fo lya ma to san ér té ke li az ak tu á lis de ko -
rá ci ót. Ál ta lá ban új ság cik ke ket, raj zo kat te szünk ki; vál to za to san dí szít jük az osz tályt. A Fa ze kas-
na po kon, il let ve egyéb ün ne pe ken tab lók ke rül nek a tan te rem fa lá ra.

A ter münk osz tály könyv tár ral is ren del ke zik. Eb be a sa ját ös  sze ál lí tá sú gyűj te mény be olyan
könyv ke rül het, ame lyet va la ki már ol va sott, és a töb bi ek nek is aján l. Az ott hon ról be vitt kö tet az
osz tá lyunk pol cá ra ke rül, így ha va la ki nek meg tet szik, ha za vi he ti. Aki ki ol vas ta a köny vet, egy -
sze rű en vis  sza te szi a polc ra. Min den úgy mű kö dik, mint az iga zi könyv tár ban. A tan év vé gén ter -
mé sze te sen min den ki ha za vi szi a sa ját kö te tét.

Ver se nyek
Az el ső osz tály óta meg szok tuk, hogy a kö te le ző ta nu lás mel lett kü lön bö ző há zi- és nem há zi

ver se nye ken is in du lunk. Ide tar toz nak a rajz pá lyá za tok, a hang sze res ver se nyek ugyan úgy, mint
az or szá gos tan tár gyi le ve le ző já té kok. Év ről év re ott va gyunk a he lyes írá si, va la mint a vers- és
pró za mon dó ver se nye ken. Osz tá lyunk szá mos tag ja vett részt a Bókay Ár pád bi o ló gia, a Fő vá ro -
si Pe da gó gi ai In té zet ál tal meg hir de tett föld rajz-, il let ve a há zi tör té ne lem ver se nyen. Je len tős si -
ke re ket arat tunk a ma te ma ti ka ver se nye ken is.

Fa ze kas-na pok, őszi ve tél ke dők
Osz tá lyunk a Fa ze kas-na po kon is me gáll ja a he lyét, öröm mel vesz részt raj ta. Szí ve sen ké szü -

lünk a ve tél ke dők re és az elő adá sok ra. Egy em ber ként örü lünk, ha jó he lye zést érünk el.
A "Halloween"-hoz kap cso ló dó őszi ve tél ke dő ket is na gyon sze ret jük. Leg töb ben szí ve sen öl -

tö zünk vic ces jel me zek be. A ve tél ke dő kön tel jes át élés sel druk ko lunk egy más nak.

Osz tály ki rán du lá sok, tá bo rok
Az al só ta go zat ban rend sze res sé vált négy-öt na pos er dei is ko lák nyo mán ru ti nos ki rán du lók

let tünk. Fel ső ben osz tály be li tra dí ció, hogy min den év ben, az osz tály ki rán du lá sok és tá bo rok ide -
jén két na pos ki rán du lást szer ve zünk. Ter ka né ni, Ga bi né ni, il let ve egy má sik ta nár, va la mint egy
szü lő kí sér el ben nün ket. Az el ső nap ál ta lá ban kul tu rá lis prog ra mon ve szünk részt, a má so di kon
pe dig já té ko kat, ve tél ke dő ket szer ve zünk egy más nak. A ki rán du lá so kat az egész év so rán gyűj tött
osz tály pénz ből szer vez zük. Az el múlt tan év ben Eger ben, il let ve Kálon jár tunk, az idén Ta tá ra ké -
szü lünk.
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Bu lik
Im már ha gyo mán  nyá vált, hogy az osz tály min den év ben há rom szor vagy négy szer (ál ta lá ban

csü tör tö ki na pon) osz tály-bu lit szer vez. Mind an  nyi an úgy gon dol juk: ta nu lás köz ben kell egy kis
pi he nés! A bu li kat négy-öt fős gye rek csa pat szer ve zi, ők ter ve zik meg a dél után me ne tét, a prog -
ra mo kat, és ők gon dos kod nak a kel lé kek ről is. Ter mé sze te sen a töb bi e ket sem zár ják ki sem mi -
ből, ők is hoz hat nak öt le te ket. Ezek a bu lik ki csit a far sang ra ha son lí ta nak: van étel, ital, ze ne, sok
já ték és tánc. Né ha még jel mezt is öl tünk ma gunk ra.

�é hány szó a szü lői mun ka kö zös ség ről
Osz tá lyunk szü lői mun ka kö zös sé ge el ső től kezd ve, im már hat esz ten de je ál lan dó ös  sze té tel -

ben mű kö dik. A leg fon to sabb szer ve zé si ügyek től a gye re kek ap ró prob lé má já ig min den ben meg -
pró bál nak se gí te ni. Részt vesz nek a ki rán du lá sok, há zi ün nep sé gek szer ve zé sé ben, se gí te nek a ka -
rá cso nyi és pe da gó gus na pi aján dé kok ös  sze ál lí tá sá ban.

Ká dár Fan ni 

SZE RÉ�Y VÉ LE MÉ�Y A 7.A OSZ TÁLY RÓL

A leg el ső és leg fon to sabb vál to zás a ha to dik hoz ké pest az volt, hogy az év nyi tón né hány ad -
dig csak le en dő c-s már nem a 7.a szá má ra ki je lölt he lyen állt. Ugyan ek kor há rom új di ák ér ke -
zett az osz tály ba.

A he te dik ben kel lett elő ször DÖK-képviselőket vá lasz ta nunk az osz tály ban, akik nem sok kal
ez után ideg ös  sze rop pa nást kap tak a rá juk há ru ló fel ada tok töm ke le gé től. Ki tar tó mun ká juk el le -
né re az osz tály nem ke rült kü lö nö sebb kap cso lat ba a di ák ön kor mány zat tal. 

A kü lön fé le ver se nye ken az osz tály saj nos gyen gé ben sze re pelt, mint ed dig bár mi kor. Az év
köz ben egy re job ban érez tük a jö vő évi fel vé te li ránk ne he ze dő ter hét. 

Az osz tály ka rá cso nyun kat meg lá to gat ta né hány volt osz tály tár sunk is, far sang kor pe dig Sher -
lock Holmes volt a nye rő.

Az év vé gi osz tály ki rán du lás gya nánt Dunakil itiben sá tor tá bo roz tunk. A sok ke nu zás a Du nán
egy részt meg edzett ben nün ket, más részt ös  sze hoz ta az osz tályt, ta lán ki csit kö ze lebb ke rül tünk
egy más hoz, mint az év köz ben.

E köz ben a ne héz év közben…

Szi ge ti Fló ra és Kál mán Bá lint 

EL SŐ ÉVÜ�K A FA ZE KAS MA TE MA TI KA-TA GO ZA TÁ�

Szo rong va, iz ga tot tan, s egy ben iz ga lom mal te li vá ra ko zás sal ér kez tünk meg az el ső ta ní tá si
na pon.
Min den ki jó ta nu ló volt a ré gi is ko lá já ban, és sze ret te a ma te ma ti kát, de a hí res gim ná zi um nem
kis szo ron gást oko zott leg töb bünk nek. Kí ván csi an mé re get tük egy mást, új tár sa in kat. Ez azon ban
nem so ká ig tar tott. Szin te már az el ső hé ten na gyon jó han gu lat ala kult ki az osz tály ban, új is me -
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ret sé gek szö vőd tek vagy a ko ráb bi ma te ma ti ka ver se nyek ről meg lé vő ré gi ek ele ve ned tek fel. 
Köz ben meg is mer tük ta ná ra in kat, s gát lá sa ink, szo ron gá sa ink ol dód ni kezd tek. Igaz, töb bet

kel lett ta nul nunk, mint ed dig, de leg töb bünk nek ez nem oko zott gon dot. Az év fo lya mán be kö vet -
ke ző ver se nyek és jó ered mé nyek pe dig a si ker él mé nye ket is meg hoz ták szá munk ra. 1-2 hó nap
után so kunk nak volt már a ma tek mel lett is ked venc tan tár gya - ki a ma gyart vár ta Mag di né ni -
vel, ki a bi o ló gi át Zsu zsa né ni vel, ki a Ci li né ni fi zi ka órá it és így to vább. A test ne ve lés órák nak
osz tat lan si ke re volt a sok ta nu lás mel lett.

Az év kö zi rend sze res ta nu lást, a fe le lé se ket, a dol go zat írá so kat eny hí tet ték az is ko lai ren dez -
vé nyek, mint pl. az őszi ve tél ke dő, a ka rá cso nyi ün nep, az is ko la nap s vé gül a jól si ke rült ki rán -
du lás.

Év vé gé re jó kö zös ség ala kult ki osz tá lyunk ban, ami ben na gyon sok ér de me van Balkovitz
Mag di né ni nek, osz tály fő nö künk nek, aki igye ke zett gond ja in kat, ba ja in kat or vo sol ni, se gít sé -
günk re volt, ha prob lé mánk akadt, s meg ol dot ta az ap róbb ne héz sé ge ket.

Van még ja ví ta ni va lónk ma ga tar tá sunk és ta nul má nya ink te rén, de eb ben az év ben mind egyi -
künk meg sze ret te az is ko lát, ta ná ra it, igye ke zett jól tel je sí te ni. To vább ra is na gyon sze ret jük a ma -
te kot, de azt hi szem, a töb bi tan tárgy ból sem val lot tunk szé gyent.

Ba logh Ádám

A 8.A OSZ TÁLY DI ÁK JAI �É HÁ�Y MO� DAT BA� VAL LA �AK

A FA ZE KAS BA� TÖL TÖTT ÁL TA LÁ �OS IS KO LAI ÉVEK RŐL

"A ma gas szin tű ok ta tás meg hoz ta gyü möl csét, de ezért ke ve sebb idő ju tott a kö zös sé gi együt-
t lét re." 

"Az osz tály kö zös ség iga zán az utol só év ben ala kult ki, ezért saj ná lom, hogy most el vál nak út -
ja ink. Osz tály tár sa im nagy ré szé vel egy év fo lyam ra fo gunk jár ni, re mé lem, az ös  sze tar tás meg -
ma rad köz tünk."

"A ta ní tás ma gas szín vo na lú volt, és az osz tály kö zös ség a vé gé re egé szen jól ös  sze állt. Kár,
hogy ke vés volt a kö zös ren dez vény."

"Jó volt ide jár ni; bár nem itt fo gok to vább ta nul ni, de min dig szí ve sen jö vök majd vis  sza."
"Nyolc év alatt az osz tá lyom ál lan dó sá got je len tett; most, hogy vé ge, nem tu dom, mi lesz; re -

mé lem, az ös  sze tar tás azért meg ma rad."
"Kö szö nöm az is ko la tá mo ga tá sát és azo kat a dol go kat, amik re meg ta ní tott ez alatt a nyolc év

alat t."
"Na gyon fog hi á nyoz ni az osz tály. Re mé lem, so kan vis  sza jár nak majd, és hogy a kö vet ke ző

osz tály ban is ilyen jó fe jek lesz nek."
"Az osz tály e tar tal mas nyolc esz ten dő alatt iga zi kö zös ség gé ko vá cso ló dott ös  sze. Kár, hogy

most fog szét ko vá cso lód ni."
"Osz tá lyunk több tag ja is erő sí tet te az arany mi nő sí tést ka pott kó rust."
"Há lás va gyok azért, hogy meg ta ní tot tak a mun ká ra és ar ra, hogy tart sunk ös  sze." 
"Nem csak szel le mi, ha nem tes ti egész sé günk is fon tos ta ná ra ink szá má ra; ezt bi zo nyít ja a sok

spor to lá si le he tő ség."
"Na gyon jó nyolc évem volt itt a Fa ze kas ban. Sok időt töl töt tünk itt el, de nem ele get."
"Kö szön jük az is ko la ál tal adott ma gas szin tű is me ret anya got."
"A nyá ri tá bo rok tu dá sunk fej lesz té sé re és új ba rá tok szer zé sé re is al kal ma sak."
"Ele in te azt hit tem, rossz osz tá lyom van, de mos ta ná ban kez dünk ös  sze han go lód ni, és ha kap -

nánk még egy évet, ak kor na gyon jó osz tály len nénk."
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"Mind an  nyi an a leg jobb tu dá sunk sze rint vé gez tük el ezt a nyolc évet, so kan ki tű nő en, en nek
ered mé nye a 17 fel vett ta nu ló."

"Re mé lem, az is ko la ugyan úgy fog ja foly tat ni si ke re it, mint ed dig."
"Na gyon jó volt ide jár ni, csak az együtt töl tött idő (a ki rán du lá so ké) túl ke vés volt. Ele in te

még nem, de a vé gé re az osz tály kö zös ség is ki ala kult. Nem ide fo gok jár ni, de az osz tályt saj ná -
lom itt hagy ni."

"Tet sze nek az is ko la ha gyo má nyai, kü lö nö sen a Lúdas Ma tyi-elő adá sok.
"Az ál ta lá nos is ko lai évek alatt na gyon sok szor mond ták ne künk, hogy hig  gyük el, ér de mes

ta nul ni. So kat küz döt tünk, de most már lá tom: tény leg ér de mes."

A 8.B

Ez a kis szö veg nem csak a 8.b-ről, ha nem az egy év vel ez előt ti 7.b-ről, ezen kí vül a 6.b-ről,
5.b-ről, 4.b-ről, 3.b-ről, 2.b-ről és 1.b-ről is szól. De ez ne té ves  szen meg sen kit sem, mert mi a
kez de tek óta ugyan azok va gyunk: a leg jobb ba rá tok. 

Az el múlt nyolc év alatt so kan jöt tek hoz zánk, és ta lán még töb ben men tek el, de mi et től nem
vál toz tunk, ha nem még in kább ös  sze tar tot tunk. So kat szó ra koz tunk együt t, ami nek né ha a lám pa
vagy az ab lak lát ta a ká rát, de ezek a te rem be li hi á nyos sá gok nem gá tol tak min ket ab ban, hogy az
órá kon za var ta la nul tud junk fi gyel ni. Csak azt saj nál tuk, hogy né ha a fo ci lab dát so ká ig nem lát -
hat tuk vi szont. 

A leg jel lem zőbb vi szont az volt ránk, hogy min dent az utol só pil la nat ra hagy tunk. Így tör tén -
he tett meg az is, hogy a ver se nyek előtt is csak egy-két nap pal ju tott eszünk be, hogy el fe lej tet tünk
va la mit, pl.: ké szül ni rá. De há la az al só ta go zat ban Te rei Má ria né ni és a fel ső ta go zat ban a ta ná -
rok, de fő leg Or si né ni tö rő dé sé nek, na gyon jó kö zös ség gé ala kul tunk, amely meg ol dott min den
fel ve tő dő prob lé mát. Együtt min den re ta lál tunk meg ol dást. Ezt mu tat ja, hogy az 5. osz tály tól
kezd ve meg nyer tük az ös  szes Fa ze kas-ve tél ke dőt, és szép ered mé nye ket ér tünk el min den év vé -
gén. És hogy mi ben rej lett a tit kunk? Min den ki ré sze volt a kö zös ség nek, és min den ki ben fel lel -
tük a ben ne rej lő ér té ke ket, és min dig tud tuk, hogy nem va gyunk egye dül, ha nem szá mít ha tunk a
má sik ra, ahogy ő is ránk. 

Ezért tud tunk meg ma rad ni egy ös  sze tar tó osz tály ként tel jes 8 éven át.

Ba logh Re ná ta

10.A

Mond ják, hogy az őrült sé get és a zse ni a li tást egyet len vé kony ka haj szál vá laszt ja el. Nos, kis
túl zás sal ta lán azt mond hat nám, hogy osz tá lyunk ezen ki csiny haj szál ba ka pasz kod va függ, és a
szél ide-o da ló bál ja, így hol az egyik hez, hol a má sik hoz van kö ze lebb.

Ezt per sze nagy ké pű ség nek gon dol hat ná min den ki, aki ezt a kis be mu tat ko zás nak szánt pár
sort bön gé szi ép pen. So kat gon dol koz tam a haj szál-té zi sem bi zo nyí tá sán, de rá jöt tem, min ket is -
mer ni kell. Ezt szán dé ko zik be mu tat ni az aláb bi epi zód.

Hét fő reg gel. Ma gyar óra, nagy já ból nyolc óra öt perc, az aj tó ki vá gó dik, Tanárúr be, hó na alatt
köny vek, dú dol va la mi dal la mot, föl néz a szek rény te te jé re, kö szö nünk ne ki, majd ne héz ke sen
min den ki föl áll. A sze mek alatt a hét vé ge min den fá ra dal mát ás sa még mé lyebb re az al vás te mér -

56



dek men  nyi sé ge. Tanárúr meg áll a ta ná ri nál, perc nyi fe szült csend. Ja! A he tes. A fog hí jas osz tály -
ból las san ki vá lik va la ki, a táb lá hoz vo nul, meg ke re si a leg ké nyel me sebb egyen sú lyi hely ze tet,
ólom te kin te tét kör be já rat ja az osz tály ban, majd je len ti: nem hi ány zik sen ki.

Már hogy ne hi á nyoz na, szin te elő re sejt he tő sor rend ben ér kez nek a gyer me kek, és leg ké sőbb
óra húsz ra a tel jes osz tály je len van. A ma gyar óra ha tal mas fi lo zó fi ai vi ták szín he lye, ne megy szer
ki de rült már, hogy a min den a sem mi vel egyen lő, de le het, hogy csak fá radt sá gunk szik rái gyújt -
ják láng ra az őrült ség al ko hol csepp je it.

Azért eb be nem kell be le gon dol ni sem mit. Ez nem uta lás ám. Tény leg.
Azt, hogy az osz tály min den egyes órán ilyen szép szám mal je len van, azt so sem ga ran tál tuk.

Osz tály fő nö künk az év ele jén meg mond ta, hogy a ti ze dik egy elég la za év lesz. És tud ta elő re!
(De ta lán, ha nem mond ja, ak kor ma rad tunk vol na ugyan az a szor gal mas, ked ves, ara nyos osz -
tály, amely vol tunk ta valy. Konk lú zió: ő te het ró la! Per sze ez is csak vic c.)

Azt, hogy mi kor ki és mi ért nem ment be eset leg órák ra, azt a kö vet ke ző kis je le net áb rá zol -
ja. 

Hely szín: a fo lyo só, a sze rep lők, K. és M. egy más sal szem be ha lad nak egy más sal. 
K.: - Sza sz!
M.: - Nekedis. (Már épp el ha lad ná nak egy más előt t, sőt már el is ha lad tak, de K. vis  sza for dul,
nem ve szi ész re, hogy ugyan eb ben a pil la nat ban M. is meg for dul.)
K. és M. egy szer re: - Biosz? (Majd egy szer re bic cen te nek, ez az egyez mé nyes je le a meg ál la po -
dá suk nak.)

Az egész pár be széd há rom szó ból állt, ám bor zasz tó jó já té kok, s idő töl té sek kez de tét je len ti,
mely nek szín he lye, a mind an  nyi unk ál tal ked velt ré sze a su li nak, az a hely, aho va nincs em ber,
aki még ne lá to ga tott vol na el: a Bü fé.

A Bü fé 3 és egy ne gyed perc cel a be csön ge tés után szin te tel je sen ki ürül, és ek kor je le nik meg
két hő sünk. Így megy ez.

He lyet fog lal nak az egyik asz tal nál, és ket tő da rab hot dog és ket tő po hár kó la tár sa sá gá ban ne -
ki lát nak a nagy dol gok meg vi ta tá sá nak. Ezek vé gez té vel, nagy já ból öt perc után, a sa ját ma guk
ál tal kre ált zse ni á lis já té kok kal űzik az amúgy is gyor san ro ha nó időt. He he.

Az osz tá lyunk év vé gi ta nul má nyi át la ga négyegészn e gyven vala men nyi volt, ami akár hogy is
néz zük, még a Fa ze kas ban is a föl ső har mad ba tar to zik. A cé lunk pe dig - mint min den ki más nak
- is ko lánk hír ne vé nek öreg bí té se. Tud juk, hogy ön ma gunk nak ta nu lunk, és tu dás szom jun kat az is -
ko la kel lő mér ték ben ki elé gí ti.

Óigen. Az osz tály ki rán du lá sa ink. Ne künk min dig más kor van, mit má sok nak, min dig több
van, mint má sok nak, min dig hos  szabb, mint má sok nak. Kö szön he tő en osz tály fő nö künk nek, aki
mind amel lett, hogy ren ge te get szer vez, se gít, ésí gy továb b, meg ta nít min ket las sacs kán az önál ló
élet re, a ve tél ke dők meg szer ve zé sé vel, amit szin te tel jes egé szé ben ránk bíz. Így megy ez.

Ta valy eb ből a szem pont ból nem vol tunk va la mi sze ren csé sek, ám idén szin te min den ös  sze -
jött. A leg el ső osz tály ki rán du lá sunk Ma gyar kút ra ve ze tett. A tél épp a ta vasz fe lé haj lott, mi pe -
dig épp az őrült ség fe lé. Így megy ez. A hely ma ga na gyon kel le mes volt, egy jól irány zott pénz -
ügyi tranz ak ció után ... A fa lu vé gé ben volt egy ked ves kis kocs ma, ahol hál' is ten nek le he tett kap -
ni kó lát, és még ki is szol gál tak. Mi vel más el lá tó egy ség nem fog lalt he lyet a te le pü lé sen, így
min den pén zün ket táp lál ko zás ra köl töt tük. Még ki rán dul tunk is, mind an  nyi unk leg na gyobb örö -
mé re vég re-va la há ra el lá to gat hat tunk a cso dás Nóg rá di vár hoz, ahol egy na gyon jót sé tál tunk, a
ha za fe lé ve ze tő úton pe dig, ami alig volt több mint ti zen négy ki lo mé ter, jó kat be szél get tünk, egy -
mást sza ba dí tot tuk ki a sár ból, az tán nagy ke gye sen hi dat is épí tet tünk sze gény kis osz tály tár sa -
ink nak.

A má sik ki rán du lá sunk Eger be ve ze tett, ahol bár mind an  nyi an tíz nél több ször jár tunk, még is
iz gal mas ra si ke re dett, kö szön he tő en le ány osz tály tár sa ink ki tű nő szer ve ző mun ká já nak, s a ve tél -
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ke dő bár nem volt an  nyi ra spon tá nul ös  sze tett, mint a ta va lyi (ez megint csak nem uta lás ám, tény -
leg ...), még is mind an  nyi an na gyon jól érez tük ma gun kat. Föl ol va sás ra ke rült az osz tály ról szó ló
eposz is, ame lyet hos  szas és fá ra dal mas mun ká val al kot tak az al ko tók - és hall gat tak a hall ga tók.

Főz tünk is, ami na gyon jó han gu lat ban telt el, vol tak na gyon egy sze rű és ol csó éte lek (hús le -
ves koc ká ból), ám vol tak bo nyo lul tabb, egész em bert, eset leg egész em be re ket kí vá nó ét kek is.

Ta lán nincs is an  nyi hely eb ben az év könyv ben, ami be be le tud nám sű rí te ni az osz tály min den
jel lem ző jét, és pon to san tu dom, hogy ez nem elég. De aho gyan az ele jén is mond tam már: min -
ket is mer ni kell.

És tud ni kell azt is, hogy mi kor ho va len günk azon a bi zo nyos haj szá lon. Mert ami kor az egyik
vagy a má sik vég let hez na gyon kö zel va gyunk, ak kor nem ér de mes kez de ni ve lünk, ami kor vi -
szont mi ma gunk is meg ta lál juk az egyen súlyt, ak kor a ha tár a csil la gos ég ...

Auer Már ton

11.C

Szep tem ber ben a ke rék pár tú ra él mé nye i vel tel ve kezd tük el az évet.
Ok tó ber vé gén meg lá to gat tuk Ma ros vá sár he lyen a test vér osz tály di ák ja it. A fe lejt he tet len ven -

dég lá tást má jus ele jén vi szo noz tuk.
Az osz tály fő nö künk feb ru ár ele jén év fo lyam-ki rán du lást szer ve zett, ame lyen - nagy örö münk -

re - so kan vet tek részt.
A már ci u si Fa ze kas-ve tél ke dőn nyer tünk egy sza bad na pot, amit a má jus vé gi osz tály ki rán du -

lás kor fel is hasz nál tunk.
A 12.c le győ zé sé vel fo ci csa pa tunk meg nyer te az is ko lai fo ci baj nok sá got.
Nyá ron is sok időt fo gunk együtt töl te ni. Már vár juk az újabb eve zős és bi cik li tú rát.

Gyu ri ty Igor

ÁT EL JÖTT EZ IS…

Hir te len szem be sülsz az zal, hogy ne gye di kes let tél. Ez az év is ugyan olyan, min den reg gel
ugyan azok az em be rek kö zé mész be, ugyan azok ra az órák ra, de va la mi még is más - tu dod, hogy
ez az utol só. Nincs to vább, meg kell hoz nod azo kat a bi zo nyos dön té se ket, ame lyek re az előtt gon -
dol ni sem akar tál. Köz ben tánc pró bák ra jársz (ha jársz), ké szül a tab ló, az egyen ru ha, hi szen ez a
bú csú zás és a ce re mó ni ák éve. Ész re sem ve szed, hogy el ra gad az ese mé nyek for ga ta ga, és ez az
év is el re pül, mint a töb bi.

Az évünk az osz tály ki rán du lás sal kez dő dött. Szig li get re  men tünk, ahol há rom na pot töl töt -
tünk el (ak kor még azt hit tük, hogy ez az utol só ilyen kö zös együtt lé tünk). Az osz tály fő nö künk
jól is mer te a kör nyé ket, így nem volt ne héz prog ra mo kat szer vez ni. A fel me rü lő egy-két ap ró
prob lé ma el le né re is jól érez tük ma gun kat. Keszt he lyen pél dá ul jól el mo sott min ket az eső, a men -
zai étel meg ehe tet len volt. Még sze ren cse, hogy min dig volt va la ki nek "dug ic sok i ja". A fi úk per -
sze min den es te fo ciz tak vagy hek iztek, de a lá nyok nak is meg en ged ték,  hogy be áll ja nak, így
még ha ki sebb sé rü lé sek kel is, de min den ki él vez te az ilyen faj ta ki kap cso ló dást is. 

Mi u tán ha za tér tünk, még fel sem esz mél tünk a nyá ri szü net ből, már is a fel vé te li vel meg az
érett sé gi vel kel lett fog lal koz nunk, s ezek nap ról-nap ra egy re nyo masz tób bak let tek. Mi kor azon -
ban a sza lag ava tó tánc ról kezd tünk be szél ni, ag gasz tó an el tör pül tek ezek a prob lé mák. Pá nik han -
gu lat ural ko dott, és so ro za tos vi ták vol tak a szü ne tek ben, mi vel nem si ke rült dű lő re jut nunk a tánc
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ki vá lasz tá sá ban. Vé gül a Grease-t sza vaz tuk meg, no meg per sze a szo ká sos ke rin gőt. Csak ez zel
kez dőd tek az iga zán nagy gon dok, hi szen mi  fa lá bú ak va gyunk!!!! És hon nan lesz nek a lá -
nyok???? De cem ber re azon ban si ke rült egy szín vo na las tán cot ös  sze hoz ni. 

A sza lag ava tó után egy kis osztály bu lit csap tunk egy eg zo ti kus ét te rem ben. Mi köz ben az osz -
tály a sza lag ava tó ra ké szült, a már em lí tett fo ci csa pat ma ga biz to san me ne telt az is ko lai fe dett pá -
lyás baj nok ság dön tő je fe lé. Ott azon ban az if jú ti tá nok (ne ve ze te sen a 10. a) jobb nak bi zo nyul -
tak, pe dig még Se res Fanny ta nár nő és Hor váth Gá bor ta nár úr is el jött szur kol ni. A té li szü net
után las san el ér ke zett a pil la nat, az iga zi dön té sé, ho va ad jam be, és há nyat, és me lyik szak ra, és
- leg fő kép pen - mit ír jak rá?? Hor váth Gá bor ta nár úr sze ren csé re min den ki nek se gí tett, így min -
den ki nek si ke rült oda és azt be ad ni, amit akart, rá adá sul idő ben. Emel lett a ká osz mel lett is si ke -
rült egy kis időt szo rí ta nunk, egy (tény leg utol só) ki rán du lás ra. Feb ru ár ban!!!! Ki csit hi deg volt,
de kár pó tolt min ket Se res Fanny ta nár nő és Csath Ju dit ta nár nő "car bonará"- ja és pap ri kás krum-
p li ja, mert sze gé nyek nek 28 éhes szá jat kel lett be töm ni ük, és ez nem kis fá radt ság.

A bal la gá sig már nem en ged het tük meg ma gunk nak a bu li zást és a la zsá lást, hi szen vé sze sen
kö ze le dett az a bi zo nyos dá tum, ami kor bi zo nyí ta nunk kel lett, hogy nem hi á ba jár tunk mi ide.
Még a ma gyar- és történelemérettsé gi mel lett is, ki sebb fé lel mek kel tel ve is si ke rült or szá gos
szin ten tel je sí te nünk an gol ból, fran ci á ból, szá mí tás tech ni ká ból - és per sze ma te ma ti ká ból és fi zi -
ká ból. Így a nyá ron töb ben is meg ér de melt pi he né sü ket tölt het ték a nem zet kö zi olim pi ai ver se -
nye ken ahon nan ki vá ló ered mé nyek kel tér tek vis  sza (Béky Ben ce, Csikvári Pé ter, Ge ren csér Ba -
lázs, Ha ran gi Vik tor, Ko vács Eri ka Re ná ta és Pal los Pé ter).

A bal la gás előt ti nap volt a sze re ná dok nap ja, mely re már a fel ké szü lés sem volt zök ke nő men -
tes, hát még mi kor el in dult 30 gye rek, akik va la men  nyi en más-más irány ba akar tak men ni, de vé -
gül is az est vé gé re le hig gad tak a ke dé lyek, és egész jó han gu lat ban vált el az osz tály.

Más nap min den ki ki ci co máz va je lent meg az is ko lá ban, és ez volt az el ső (és per sze az utol -
só) al ka lom, hogy nem ne künk kel lett dí szí te nünk a su lit. A har ma di ko sok egy ked ves bú csú be -
szé det mond tak, és éne kel tek ne künk, majd be özön löt tek a csa lád tag ok, és el hal moz tak min ket vi -
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rá gok kal. És el in dult a me net. Egé szen más hogy kép zel tem, azt hit tem, majd vé gig sí runk, és az
el múlt éve ken fo gunk töp ren ge ni. De nem így tör tént! Nem si ke rült ren de sen éne kel nünk, pe dig
na gyon so kat gya ko rol tunk. És na gyon fá rasz tó volt a sok vi rág gal, a ké nyel met len ci pő vel a sok
em ber kö zött fu ra kod ni. Az el ső utunk a ta ná ri ba ve ze tett, ahol min den ta nár fel so ra ko zott előt -
tünk, és Ági né ni bú csú zott tő lünk. Ez volt az el ső pil la nat, ami kor tény leg elő ször el hit tem, hogy
töb bet nem le szek kö zép is ko lás. Csak néz tem az ar co kat, és ar ra gon dol tam, hogy így együtt már
so sem fo gom lát ni. Ek kor érez tem azt, hogy ez egy iga zi bú csú zás. De az tán in nen ha mar el men -
tünk, és csak kö röz tünk az is ko lá ban, majd az eső el mos ta az ud va ri ce re mó ni át, így a Nagy te -
rem ben kö töt tük fel a sza la gun kat az is ko la zász ló já ra. 

A hét fő vel el kez dőd tek az érett sé gik. Az írás be li ken gyor san túl es tünk, már csak a ret te gett
szó be lik vol tak hát ra. Négy he tünk volt fel ké szül ni rá, de min den ki csak odáz gat ta a ta nu lást, meg
hát akik fel vé te liz tek még utá na, in kább ar ra kon cent rál tak. De cso dá val ha tá ros mó don hét fő reg -
gel min den ki ma ga biz to san és fel ké szül ve várt a so rá ra. Az érett sé gi el nö künk na gyon ked ves
volt, alap ta la nul fél tünk a szó be lik től. Azt hi szem, en nél sok kal ne he zebb vizs gák vár nak még
majd ránk a jö vő ben. 

Jú ni us 12., szer da. Az utol só nap, ami kor mind együtt vol tunk, a 12.c mos tan tól ilyen for má -
ban nem lé te zik. Na gyon han gu la tos búc súbu li volt egy ha jón a Du nán, és min den ta ná runk el jött.

Most el vált az osz tály, de per sze ez nem je len ti, hogy a ba rá tok el sza kad tak egy más tól, hisz ez a
hat év, amit együtt töl töt tünk, olyan kap cso la to kat adot t, me lyek sze ren csés eset ben egy élet re
szól nak. Úgy ér zem, két dol got ta nul tam a Fa ze kas ban az élet ről, amit se hol más hol nem kap hat -
tam vol na meg: a ba rát ság és a te het ség tisz te le tét.

Devec sery Ág nes
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KI EMEL KE DŐ TA �UL MÁ �YI SI KE RE I�K

a 2001/2002-es tan év ben

Rácz Bé la 10.c Nem zet kö zi Ma te ma ti ka Di ák olim pia arany érem
Fel ké szí tő ta ná rok: Surányi Lász ló, Hraskó And rás

Csikvári Pé ter 12.c Nem zet kö zi Ma te ma ti ka Di ák olim pia ezüst érem
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ge ren csér Ba lázs 12.c Nem zet kö zi Ma te ma ti ka Di ák olim pia bronz érem
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ha ran gi Vik tor 12.c Nem zet kö zi Ma te ma ti ka Di ák olim pia bronz érem
Fel ké szí tő ta nár: Táborné Vincze Már ta

Ko vács Eri ka Re ná ta 12.c Nem zet kö zi Ma te ma ti ka Di ák olim pia bronz érem
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Béky Ben ce 12.c Nem zet kö zi Fi zi ka Di ák olim pia arany érem
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Pal los Pé ter 12.c Nem zet kö zi In for ma ti kai Di ák olim pia (Ko rea) ezüst érem
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Bé res Bri git ta 11.d Nem zet kö zi Né met Nyel vi Di ák olim pia (Ro má nia) 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dóczy Ka ta lin

Tó bi ás Áron 11.a Nem zet kö zi Ci ce ro La tin ver seny (Olasz or szág) részt vett
Fel ké szí tő ta nár: Tö rök Már ton

�ikowitz Krisz ti na 11.b If jú Tu dó sok Nem zet kö zi Kon fe ren ci á ja (Grú zia) ezüst érem
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Her nold Fru zsi na 3.a RÉ BUSZ Or szá gos Fel adat meg ol dó Ver seny, 2.
Fel ké szí tő ta nár: Te mes vá ri Mik lós

Ko vács Ba lázs 6.a RÉ BUSZ Or szá gos Fel adat meg ol dó Ver seny, 3.
Fel ké szí tő ta nár: Ko vács Csongorné

Wölfin ger Ma xi mi li án 6.a RÉ BUSZ Or szá gos Fel adat meg ol dó Ver seny, 2.
Fel ké szí tő ta nár: Ko vács Csongorné

Fun delits Ist ván 7.b "Min dent vagy sem mit" Or szá gos Ve tél ke dő 2.

Mic skó Krisz ti án 7.b "Min dent vagy sem mit" Or szá gos Ve tél ke dő 2.

Köl tő And rás 12.d Ré vész Gé za Pszi cho ló gi ai Ta nul má nyi Ver seny Dön tős
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Sza bó Bá lint Gerge ly 6.b Simonyi Zsig mond Kár pát-me den cei He lyes írá si Ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Studinger Józsefné

Sza bó Bar ba ra 6.b Vers- és Pró za mon dó Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Studinger Józsefné

Tóth Gab ri el la 8.a Simonyi Zsig mond Kár pát-me den cei he lyes írá si Ver seny 18.
Fel ké szí tő ta nár: Balkovitzné Cynolter Mag da

Felszeghy Ádám 9.a  "Re gö sök húr ján" Or szá gos Vers- és Pró za mon dó V. di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Ma jor Ist ván 9.a Or szá gos Ka zin czy Ver seny 1-10.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Pataky Bor bá la 9.b  "Re gö sök húr ján" Or szá gos Vers- és Pró za mon dó V. di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Szen tes né Pé ter Or so lya

Bá csi Bog lár ka 10.d Arany Já nos Iro dal mi Ver seny arany fo ko zat (1-7.)
Fel ké szí tő ta nár: Kelec sény iné Mol nár Ka ta lin

Bor nem is  sza Do rot  tya 10.d Arany Já nos Iro dal mi Ver seny arany fo ko zat (1-7.)
Fel ké szí tő ta nár: Kelec sény iné Mol nár Ka ta lin

Vis nyei Ber na dett 10.d Arany Já nos Iro dal mi Ver seny bronz fo ko zat (14-20.)
Fel ké szí tő ta nár: Kelec sény iné Mol nár Ka ta lin

Ba sa Ist ván 11.a  "Szép ma gyar be széd" Or szá gos Anya nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Bisz tray Már ta 11.a OKTV Ma gyar iro da lom 12.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Freész Ka ta lin 11.a OKTV Ma gyar iro da lom 14.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

�ovoszádek �ó ra 11.a OKTV Ma gyar iro da lom 5.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Skrapits Me lin da 11.a OKTV Ma gyar iro da lom 4.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Sza bó Vik tó ria 11.a OKTV Ma gyar iro da lom 1.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

Tó bi ás Áron 11.a OKTV Ma gyar nyelv 15.
Fel ké szí tő ta nár: Turcsányi Már ta

62



An tal Pé ter 11.c OKTV Ma gyar nyelv 6.
Fel ké szí tő ta nár: Petz Györ gy

Back hausz Ág nes 11.c Implom Jó zsef Or szá gos He lyes írá si Ver seny 19.
Fel ké szí tő ta nár: Petz Györ gy

Hor váth An na 5.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Ve ress Dó ra 5.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Gégény Ale xand ra 5.b Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Jasik Zsó fia 5.b Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Pálinkó Ágos ton 6.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Csiky Ot tó 6.b Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Sán dor Esz ter 6.b Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Sza bó Bá lint Ger gely 6.b Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Czine Alíz 7.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Fá bi án Zsolt 7.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Kli maj Zol tán 7.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Mon hor Vik tó ria 7.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

Bor nem is  sza Pé ter 7.b Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné

�agy Sza bolcs 8.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Vanc sisin Gáborné
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Birkn er Ta más 9.c Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Dial loné Runda Mar git

Ko vács Károly 10.d Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dial loné Runda Mar git

Raj nai Ma ri ann 10.d Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 7.
Fel ké szí tő ta nár: Dial loné Runda Mar git

Ke mény Gá bor 10.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Jóvér Béláné

Szil ágyi Kris tóf 10.a Hor váth Mi hály Tör té ne lem ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Jóvér Béláné

Tá bor Áron 11.c OKTV Tör té ne lem 22.
Fel ké szí tő ta nár: Repárszky Il di kó

Papp Ce cí lia 7.b  "Ti tok" Or szá gos An gol Nyel vi Csa pat ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Hos  szú Er zsé bet

Tóth Ba lázs 7.c Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny 14.
Fel ké szí tő ta nár: Szá madóné Bí ró Alice

Ger gely And rea 7.b  "Ti tok" Or szá gos An gol Nyel vi Csa pat ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Hos  szú Er zsé bet

Kán tor Ju dit 7.b  "Ti tok" Or szá gos An gol Nyel vi Csa pat ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Hos  szú Er zsé bet

Kiss Bog lár ka 7.b  "Ti tok" Or szá gos An gol Nyel vi Csa pat ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Hos  szú Er zsé bet

Fis ch er Ri chárd 7.c Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny 8.
Fel ké szí tő ta nár: Tóth Me lin da

Zsbán Mar cell 7.b  "Ti tok" Or szá gos Né met Nyel vi Csa pat ver seny 18.
Fel ké szí tő ta nár: Bar lai Gáborné

Abonyi Ben ce 7.b "Ti tok" Or szá gos Né met Nyel vi Ver seny 16.
Fel ké szí tő ta nár: Bar lai Gáborné

Hor váth Va lé ria 7.b  "Ti tok" Or szá gos Né met Nyel vi Csa pat ver seny 18.
Fel ké szí tő ta nár: Bar lai Gáborné

Pá lin kás Pet ra 7.b "Ti tok" Or szá gos Né met Nyel vi Csa pat ver seny 18.
Fel ké szí tő ta nár: Bar lai Gáborné
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De ák And rás 8.b Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta ná rok: Jilly Vik tor, Ungor And rea

Thürmer Ma ri an na 8.b Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta ná rok: Jilly Vik tor, Ungor And rea

Var ga Ist ván 8.b Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta ná rok: Jilly Vik tor, Ungor And rea

Zsolt Be at rix 8.b Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta ná rok: Jilly Vik tor, Ungor And rea

Kóczán Ádám 8.c Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta nár: Szá madóné Bí ró Alice

Vé kony Csa ba 8.c Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta nár: Szá madóné Bí ró Alice

Ve res Gá bor 8.c Ál ta lá nos Is ko lai Or szá gos An gol Nyel vi Ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta nár: Szá madóné Bí ró Alice

Sol tész Ta más 10.b Ábel Je nő Or szá gos La tin ver seny 1. di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Péli Ágo ta

Szoko lai Ka ta 10.b Ábel Je nő Or szá gos La tin ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta nár: Péli Ágo ta

Pálvöl gyi Dé nes 11.c OKTV An gol nyelv 27.
Fel ké szí tő ta nár: Csath Ju dit

Sza bó Vik tó ria 11.a OKTV An gol nyelv 4.
Fel ké szí tő ta nár: Jilly Vik tor

Var sá nyi Ka ta 11.a OKTV An gol nyelv 10.
Fel ké szí tő ta nár: Nagy Il di kó

Back hausz Ág nes 11.c OKTV Fran cia nyelv, I. ka te gó ria 15.
Fel ké szí tő ta nár: Le ány fal vi Gyön gyi

Kol lár Dá ni el 11.c OKTV Fran cia nyelv, I. ka te gó ria 4.
Fel ké szí tő ta nár: Le ány fal vi Gyön gyi

Tó bi ás Áron 11.a OKTV La tin nyelv 16.
Fel ké szí tő ta nár: Tö rök Már ton

Tó bi ás Áron 11.a az Ókor tu do má nyi Tár sa ság vá lo ga tó ver se nye to vább ju tott
Fel ké szí tő ta nár: Tö rök Már ton
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Mol nár Ág nes 11.a OKTV Né met nyelv, I. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta nár: Dóczy Ka ta lin

Bé res Bri git ta 11.d OKTV Né met nyelv, II. ka te gó ria 1.
Fel ké szí tő ta nár: Dóczy Ka ta lin

Fá bi án Sán dor 11.d OKTV Né met nyelv, I. ka te gó ria 17.
Fel ké szí tő ta nár: Dóczy Ka ta lin

�agy Esz ter 11.a Fes ti val d'Italiano Me se írás Ka te gó ria 1.
Fel ké szí tő ta nár: Füzesséry Zoltán né

Si mon Gab ri el la 11.d OKTVOrosz nyelv5.
Fel ké szí tő ta ná rok: Le ány fal vi Gyön gyi, Szil ágyi Er zsé bet

Goszták An na má ria 12.b OKTV An gol nyelv 12.
Fel ké szí tő ta nár: Gorecky Zsu zsa

Klág Dá vid 12.a OKTV An gol nyelv 11.
Fel ké szí tő ta nár: Szá madóné Bí ró Alice

Hor váth Il lés 12.c OKTV An gol nyelv 28.
Fel ké szí tő ta nár: Szá madóné Bí ró Alice

Hauser Edit 12.c OKTV Fran cia nyelv, I. ka te gó ria 14.
Fel ké szí tő ta nár: Se res Fanny

Ko vács Eri ka Re ná ta 12.c OKTVFrancia nyelv, I. ka te gó ria 3.
Fel ké szí tő ta nár: Se res Fanny

Zsab ka Pé ter 12.a OKTV La tin nyelv 35.
Fel ké szí tő ta ná rok: Péli Ágo ta, Tö rök Már ton

Je len Fru zsi na 12.a OKTV Né met nyelv, I. ka te gó ria 19.
Fel ké szí tő ta nár: Bar lai Gáborné

Eöt vös Thanh-Lan Ma ri ka 12.d OKTV Olasz nyelv I. kat, 18.
Fel ké szí tő ta nár: Füzesséry Zoltán né

Balási Sza bolcs 3.a Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 19.
Fel ké szí tő ta nár: Te mes vá ri Mik lós

Back hausz Ti bor 3.b Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 14.
Fel ké szí tő ta nár: Kivovic sné Hor váth Ág nes

Back hausz Ti bor 3.b Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 4.
Fel ké szí tő ta nár: Kivovic sné Hor váth Ág nes
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Back hausz Ti bor 3.b Bátaszé ki Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Kivovic sné Hor váth Ág nes

Gröller Már ta 5.b Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 37.
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

Korán di Dá ni el 6.a Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 6.
Fel ké szí tő ta nár: Ko vács Csongorné

Ba logh Ádám 7.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 23.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Ba logh Ádám 7.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Bo ka Gá bor 7.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Du dás Lász ló 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 26.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Fis ch er Ri chárd 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 35.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Kisfaludi-Bak Sán dor 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 19.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Ku tas Pé ter 7.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 
Fel ké szí tő ta ná rok: Paróczay Jó zsef, Pósa La jos

Fun delits Ist ván 7.b Apá czai Or szá gos Ma te ma ti ka Csa pat ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

An tal Györ gy 7.b Apá czai Or szá gos Ma te ma ti ka Csa pat ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Fun delits Ist ván 7.b Var ga Ta más Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny dön tő
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Beck Zol tán 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 10.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Dücső Már ton 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 4.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Hujter Bá lint 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 10.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy
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Mik lós Ro zá lia 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 16.
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

�é meth Dorián 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 29.
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

Sza bó Ist ván 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 22.
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

Szeg vá ri Gá bor 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 37.
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

Szil ágyi Dá ni el 7.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 13.
Fel ké szí tő ta ná rok: Paróczay Jó zsef, Pósa La jos

Szil ágyi Dá ni el 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 5.
Fel ké szí tő ta ná rok: Paróczay Jó zsef, Pósa La jos

Szil ágyi Dá ni el 7.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 
Fel ké szí tő ta ná rok: Paróczay Jó zsef, Pósa La jos

Tóth Ba lázs 7.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

Tran Thanh Diem 7.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 
Fel ké szí tő ta nár: Paróczay Jó zsef

Vé kony Ka ta 7.c Var ga Ta más Ma te ma ti ka ver seny 39.
Fel ké szí tő ta nár: Rubóczky Györ gy

Berinkei Pé ter 8.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 7.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta

Er dé lyi Már ton 8.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 19.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta

Megye si Pé ter 8.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 16.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta

Paulin Ro land 8.c Zrí nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny 1.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta

Paulin Ro land 8.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 1.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta

Mol nár And rás 8.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 3.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta
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Er dé lyi Már ton 8.c Kal már Lász ló Ma te ma ti ka ver seny 8.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Táborné Vincze Már ta

Fer enczy Má té 9.b Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 2. di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Orosz Gyu la

Kern Ani ta 9.b Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 33.
Fel ké szí tő ta nár: Orosz Gyu la

Kómár Pé ter 9.b Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 65.
Fel ké szí tő ta nár: Orosz Gyu la

Birkn er Ta más 9.c Ken gu ru Ma te ma ti ka ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Hajdu Csa ba 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 6.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Ki rály Csa ba 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Ko má ro mi Ist ván 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 20.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Lohn Esz ter 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 23.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Mán fay Má té 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 9.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Mé szá ros Ta más 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 18.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Pró nai Anett 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 8.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Rácz Mik lós 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Se res Gyu la 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 5.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Se res Gyu la 9.c Nem zet kö zi Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Se res Gyu la 9.c Ken gu ru Ma te ma ti ka ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló
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Szi jártó And rás 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 19.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Vis novitz Fe renc 9.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 4.
Fel ké szí tő ta nár: Laczkó Lász ló

Szir tes Krisz ti na 9.d Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 37.
Fel ké szí tő ta nár: Szászné Si mon Ju dit

Ko vács Dá vid 10.a Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny dön tős
Fel ké szí tő ta nár: Pogáts Fe renc

Bed nay De zső 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 10.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Cső vá ri Dá ni el 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 25.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Hablic sek Már ton 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 12.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Hor váth Már ton 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 8.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Ju hász Má té Le hel 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 13.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Ko csis Al bert Ti ha mér 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 5.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Ko csis Al bert Ti ha mér 10.c Nem zet kö zi Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny di csé ret
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Ko vács Dó ra 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 15. 
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Ko vács Pé ter 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 22.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Kutasi Dá vid 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Ma ga Pé ter 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 6.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

�é met Ad ri án 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 2.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló
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Osgyán Ba lázs 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 19.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Pach Pé ter Pál 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 3.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Pach Pé ter Pál 10.c Nem zet kö zi Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny 1.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Pach Pé ter Pál 10.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny részt vett
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Pus kás An na 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 4.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Rácz Bé la 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 1.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Rácz Bé la And rás 10.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny to vább ju tott
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás, Surányi Lász ló

Turzán Ani ta 10.c Arany Dá ni el Ma te ma ti ka ver seny 24. 
Fel ké szí tő ta ná rok: Hraskó And rás,  Surányi Lász ló

Back hausz Ág nes 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 18.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos

Ba logh Lász ló 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 21.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos

Bor bély At ti la 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos

Csikvári Pé ter 11.c Kürschák Ma te ma ti ka ver seny 2000/2001 3.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta 

Glowin sky Jan ka 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 33.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos

Her czegh At ti la 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 33.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos, Pósa La jos

Kiss De me ter 11.c  OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 7.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos 

Kiss De me ter 11.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny részt vett 
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos
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�agy Zol tán Ló ránt 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 8. 
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos

�agy Zol tán Ló ránt 11.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny részt vett
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos

Pálvöl gyi Dé nes 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 46.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné

Prekopc sák Zol tán 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 3.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos

Rácz Éva 11.c Nem zet kö zi Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny 3.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos

Rácz Éva 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos

Tá bor Áron 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 14.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Thiry Imréné, Pósa La jos

Ta más Ka ta lin 11.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 46.
Fel ké szí tő ta ná rok: Do bos Sán dor, Pa ta ki Já nos

Ges zler Zol tán 12.b OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 9.
Fel ké szí tő ta nár: Há mo ri Ve ro ni ka

Béky Ben ce 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 15.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Béky Ben ce 12.c Kürschák Ma te ma ti ka ver seny 2001/2002 2.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Csikvári Pé ter 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 9.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Csikvári Pé ter 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny to vább ju tott 
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Csor dás Hu nor 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 19.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ge ren csér Ba lázs 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 33.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ge ren csér Ba lázs 12.c Kürschák Ma te ma ti ka ver seny 2001/2002 1.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta
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Ge ren csér Ba lázs 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny be ju tott
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ha ran gi Vik tor 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 4.
Fel ké szí tő ta ná rok: Táborné Vincze Már ta, Pósa La jos

Ha ran gi Vik tor 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny to vább ju tott
Fel ké szí tő ta ná rok: Táborné Vincze Már ta, Pósa La jos

Hor váth Il lés 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta,
Pósa La jos

Hor váth Il lés 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny részt vett
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta,
Pósa La jos

Kerék fy Pé ter 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 13.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Kiss Ger gely 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 46.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ko vács Eri ka Re ná ta 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta, 
Pósa La jos

Ko vács Eri ka Re ná ta 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny be ju tott
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta, 
Pósa La jos

Kőrösi At ti la 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 33.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Pal los Pé ter 12.c Nem zet kö zi Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny 1.
Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Pal los Pé ter 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 6.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Pal los Pé ter 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny részt vett
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Ta Vinh Tong 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Tran Thanh Long 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta
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Zsbán Amb rus 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 2.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Zsbán Amb rus 12.c Ma te ma ti ka Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny részt vett
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Zséger Ádám 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 46.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Zsurkó Má tyás 12.c OKTV Ma te ma ti ka, III. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta ná rok: Faza kas Tün de, Táborné Vincze Már ta

Kómár Pé ter 9.b Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 6.
Fel ké szí tő ta nár: Dvorák Ce cí lia

Mé szá ros Ta más 9.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 15.
Fel ké szí tő ta nár: Ta kács La jos

Szi jártó And rás 9.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Ta kács La jos

Vis novitz Fe renc 9.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 28.
Fel ké szí tő ta nár: Ta kács La jos

Hor váth Már ton 10.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Ju hász Má té Le hel 10.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 17.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

�é met Ad ri án 10.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 5.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Paulin Dá ni el 10.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 5.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Rácz Bé la And rás 10.c Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Rácz Bé la And rás 10.c Eöt vös Lo ránd Fi zi ka ver seny di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Hum mel Dá vid 10.b Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 13.
Fel ké szí tő ta nár: Ta kács La jos

Pál mai Ta más 10.b Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 34.
Fel ké szí tő ta nár: Ta kács La jos
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Sol tész Ta más 10.b Miko la Sán dor Or szá gos Fi zi ka ver seny 9.
Fel ké szí tő ta nár: Ta kács La jos

Ba logh Lász ló 11.c OKTV Fi zi ka, II. ka te gó ria 4.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Ba logh Lász ló 11.c Eöt vös Lo ránd Fi zi ka ver seny di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Ba logh Lász ló 11.c Kun fal vi Re zső Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny 4.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Kiss De me ter 11.c OKTV Fi zi ka, II. ka te gó ria 10.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

�agy Zol tán Ló ránt 11.c OKTV Fi zi ka, II. ka te gó ria 5.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Rácz Éva 11.c OKTV Fi zi ka, II. ka te gó ria 9.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Tá bor Áron 11.c OKTV Fi zi ka, II. ka te gó ria 14.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Béky Ben ce 12.c OKTV Fi zi ka, III. ka te gó ria 3.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Béky Ben ce 12.c Or szá gos Szi lárd Leó Nuk le á ris Fi zi ka ver seny 9.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Béky Ben ce 12.c Eöt vös Lo ránd Fi zi ka ver seny di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Béky Ben ce 12.c Kun fal vi Re zső Olim pi ai Vá lo ga tó ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Ge ren csér Ba lázs 12.c OKTV Fi zi ka, III. ka te gó ria 14.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Ha ran gi Vik tor 12.c OKTV Fi zi ka, III. ka te gó ria 9.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Pal los Pé ter 12.c OKTV Fi zi ka, III. ka te gó ria 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hor váth Gá bor

Dücső Már ton 7.c Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la
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Fun delits Ist ván 7.c Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 18.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la

Hujter Bá lint 7.c Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 10.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la

Tóth Ba lázs 7.c Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 21.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la

Fun delits Ist ván 7.b Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 19.
Fel ké szí tő ta ná rok: Sza bó Sza bolcs, Al bert At ti la

Hül ber Tí mea 8.c Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 10.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la

Mol nár And rás 8.c Hevesy Györ gy Or szá gos Ké mia ver seny 9.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la

Bernáth Györ gy 9.b Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 28.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Bog nár Jú lia 9.b Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 15.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Fer enczy Má té 9.b Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 7.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Kern Ani ta 9.b Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 21.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Kómár Pé ter 9.b Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 22.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Ko vács Dá vid 10.a Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 16.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Hor nung Ba lázs 10.b Iri nyi Já nos  Or szá gos Ké mia ver seny 7. vagy 12.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Sza bolcs

Sik lós Már ton 10.b Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 3. vagy 10. 
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Sza bolcs

Ko vács Dó ra 10.c Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 13.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Sza bolcs

Rácz Bé la And rás 10.c Iri nyi Já nos Or szá gos Ké mia ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Sza bolcs
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Blastik Már ta 11.b Or szá gos Di ák ve gyész Na pok 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Valkó Or so lya 11.b Or szá gos Di ák ve gyész Na pok 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Csoknyai Ba lázs 11.b OKTV Ké mia, II. ka te gó ria 19.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

�ikowitz Krisz ti na 11.b Or szá gos Di ák ve gyész Na pok 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

�ikowitz Krisz ti na 11.b Or szá gos Tu do má nyos Di ák Al ko tó Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Blastik Már ta 11.b Or szá gos Tu do má nyos Di ák Al ko tó Ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Valkó Or so lya 11.b Or szá gos Tu do má nyos Di ák  Al ko tó Ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Hobin ka Il di kó

Ges zler Zol tán 12.b OKTV Ké mia, II. ka te gó ria 23.
Fel ké szí tő ta nár: Al bert At ti la

Valkó Or so lya 11.b Bu gát Pál Ter mé szet is me re ti Ve tél ke dő 11.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hobin ka Il di kó, Müll ner Er zsé bet,
Ta kács La jos

Szöl lősi An na má ria 11.b Bu gát Pál Ter mé szet is me re ti Ve tél ke dő 11.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hobin ka Il di kó, Müll ner Er zsé bet, 
Ta kács La jos 

�ikowitz Krisz ti na 11.b Bu gát Pál Ter mé szet is me re ti Ve tél ke dő 11.
Fel ké szí tő ta ná rok: Hobin ka Il di kó, Müll ner Er zsé bet, 
Ta kács La jos

Ve ress Dó ra 5.a Bókay Ár pád Or szá gos Bi o ló gia ver seny 16.
Fel ké szí tő ta nár: Gálné Domos zlai Eri ka

Meisel An na 6.b Bókay Ár pád Or szá gos Bi o ló gia ver seny 9.
Fel ké szí tő ta nár: Gálné Domos zlai Eri ka

Sza bó Bá lint Ger gely 6.b Bókay Ár pád Or szá gos Bi o ló gia ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Gálné Domos zlai Eri ka

Kaszany icz ki Lász ló 11.b Csapody Ve ra Ter mé szet is me re ti Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet
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Ró zsás Lí via 11.b Csapody Ve ra Ter mé szet is me re ti Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet

Tulog di Áron 11.b Csapody Ve ra Ter mé szet is me re ti Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet

Tulog di Áron 11.b OKTV Bi o ló gia, I. ka te gó ria 17.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet

Valkó Or so lya 11.b Csapody Ve ra Ter mé szet is me re ti Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet

Ver mes Ákos 11.b Csapody Ve ra Ter mé szet is me re ti Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet

Ver mes Ákos 11.b OKTV Bi o ló gia, II. ka te gó ria 3.
Fel ké szí tő ta nár: Müll ner Er zsé bet

Hor váth Va lé ria 7.b Bu da pest Föld rajz ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Fa ze kas Attiláné

Kán tor Ju dit 7.b Bu da pest Föld rajz ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Fa ze kas Attiláné

Kiss Bog lár ka 7.b Bu da pest Föld rajz ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Fa ze kas Attiláné

�agy Ber na dett 9.a Less Nán dor Or szá gos Föld rajz ver seny 8.
Fel ké szí tő ta nár: Fa ze kas Attiláné

Südi Ger gely 9.a Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver seny 4.
Fel ké szí tő ta nár: Fa ze kas Attiláné

Birkn er Ta más 9.c Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver seny 13.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Jú lia

Makovi Kin ga 10.c Bu da pest Föld rajz-föld tan Ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Jú lia

�agy Do rot  tya 10.c Bu da pest Föld rajz ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Jú lia

Turzán Ani ta 10.c Bu da pest Föld rajz ver seny 1.
Fel ké szí tő ta nár: Sza bó Jú lia

Kán tor Kor nél 10.d Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver seny 11.
Fel ké szí tő ta nár: Bécsy Lás zlóné
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Ko vács Kár oly 10.d Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Bécsy Lás zlóné

Ta tár Ba lázs 10.d Lóczy La jos Or szá gos Föld rajz-föld tan Ver seny 7.
Fel ké szí tő ta nár: Bécsy Lás zlóné

Sza bó Kor né lia 11.d OKTV Fi lo zó fia ma gyar nyel ven 14.
Fel ké szí tő ta ná rok: Kiss An na, Szente Pé ter

Szi lasi haj nal ka 12.d OKTV Fi lo zó fia ide gen nyel ven 18.
Fel ké szí tő ta ná rok: Kiss An na, Szente Pé ter

Vas kó Ve ro ni ka 11.a Fes ti val d'Italiano Kép ző mű vé sze ti Ka te gó ria di csé ret
Fel ké szí tő ta nár: Zele Já nos

Talyigás Zsó fia 2.b Or szá gos Sakk Di ák olim pia 6.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Talyigás Zsó fia 2.b Or szá gos Sakk Di ák olim pia 15.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Fis ch er And rás 6.b Or szá gos Sakk Di ák olim pia 18.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Bo ka Gá bor 7.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 18.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Me ré nyi Ta más 8.b Or szá gos Sakk Di ák olim pia 18.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Mán fay Má té 9.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 18.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Bed nay De zső 10.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 11.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Bed nay De zső 10.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 5.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Pró nay Anett 10.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 15.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Vis nyei Ber na dett 10.d Or szá gos Sakk Di ák olim pia 15.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Hudecz Vik tor 11.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 4.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor
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Hudecz Vik tor 11.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 5.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Sepler Gá bor 11.c Or szá gos Sakk Di ák olim pia 5.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Bu dai Dá vid 12.a Or szá gos Sakk Di ák olim pia 8.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Bu dai Dá vid 12.a Or szá gos Sakk Di ák olim pia 5.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

Göcző Me lin da 12.a Or szá gos Sakk Di ák olim pia 5.
Fel ké szí tő ta nár: Ta más Gá bor

An tal Györ gy 7.b Ne mes Ti ha mér OKSZTV 51.
Fel ké szí tő ta ná rok: Dé nes Ba lázs, Csíkné Kar sai Zsu zsan na

Fe jes End re 8.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 43.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Megye si Pé ter 8.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 18.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Paulin Ro land 8.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Várgedő La jos 8.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 11.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Hor váth Mar cell 10.b Ne mes Ti ha mér OKSZTV 64.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

De ák Pé ter 10.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 12.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Hu bai Ta más 10.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 3.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Hu bai Ta más 10.c a Kö zép-Eu ró pai In for ma ti kai Di ák olim pia vá lo ga tó  14.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

�é met Ad ri án 10.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 72.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Paulin Dá ni el 10.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 46.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs
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Rácz Bé la And rás 10.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Bá lint Már ton 11.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 53.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Bor bély At ti la 11.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 76. 
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Föld há zi Ist ván 11.c In for ma ti kai Al kal ma zói Ver seny 3.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Var ga Gá bor 11.d Fő vá ro si In for ma ti kai Ver seny 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Béky Ben ce 12.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 28.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Csor dás Hu nor 12.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 6. 
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Csor dás Hu nor 12.c a Nem zet kö zi In for ma ti kai Di ák olim pia vá lo ga tó  11.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Ge ren csér Ba lázs 12.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 58.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Kerék fy Pé ter 12.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Kerék fy Pé ter 12.c a Nem zet kö zi In for ma ti kai Di ák olim pia vá lo ga tó  10.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Pal los Pé ter 12.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 2.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Pal los Pé ter 12.c a Nem zet kö zi In for ma ti kai Di ák olim pia vá lo ga tó  2.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs

Zsbán Amb rus 12.c Ne mes Ti ha mér OKSZTV 47.
Fel ké szí tő ta nár: Dé nes Ba lázs
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MA TE MA TI KAI DI ÁK OLIM PIA 2002, GLAS GOW

A Nem zet kö zi Ma te ma ti kai Di ák olim pi á kat éven te ren de zik meg, min dig más or szág ban. Az
idei ver seny re Skó ci á ban, Glas gow ban ke rült sor. Min den or szág ból leg fel jebb 6 di ák jö he tett,
aki ket ál ta lá ban vá lo ga tó ver se nye ken vá lasz tot tak ki. Így tör tént ez Ma gyar or szá gon is, ta vas  szal
ír tunk két vá lo ga tót, egyet már ci us ban, egyet pe dig má jus ban. Az így ki ala kult csa pat ba 5 fa ze -
ka sos di ák is be ke rült: Rácz Bé la And rás a 10.c-ből, né gyen pe dig a mi osz tá lyunk ból (Csikvári
Pé ter, Ge ren csér Ba lázs, Ha ran gi Vik tor, Ko vács Eri ka Re ná ta). Az olim pi át jú li us ban ren dez ték,
előt te azon ban még hát ra volt egy há rom he tes fel ké szü lés. Két hé tig itt, a Fa ze kas ban ké szül tünk
Do bos Sán dor ral, a csa pat he lyet tes-ve ze tő jé vel, egy he tet pe dig Mis kol con töl töt tünk, a ro mán
csa pat tal kö zö sen ké szül ve.

Lass san el ér ke zett jú li us 22-e, az in du lás nap ja. Re pü lő vel men tünk, és már a lon do ni át szál -
lás nál több csa pat tal ta lál koz tunk. Az olim pi án egyéb ként 84 or szág vett részt, ami a ren dez vény
tör té ne té ben az ed di gi leg ma ga sabb szám. A rep té ren már vár tak ben nün ket a szer ve zők, és busz  -
szal vit tek a szál lás ra, egy egye te mi cam pus ra. Itt ta lál koz tunk a csa pat "guide"-já val, Steve-v el.
Ha bár mi lyen prob lé mánk volt, ő volt a se gít sé günk re az el kö vet ke zen dő na pok ban. Mi vel szin -
te min dig ve le vol tunk, jól ös  sze ba rát koz tunk, na gyon meg ked vel te az egész csa pat. Mi u tán be -
köl töz tünk a szo bá ink ba, rö vid sé tát tet tünk a bel vá ros ban, az iga zi vá ros né zés pe dig  más nap dél -
előtt kö vet ke zett. Nem kel lett mes  szi re men ni, a szo bánk ból cso dá la tos ki lá tás nyílt az óvá ros ra,
ahol a leg több ne ve ze tes ség volt. Amíg mi ki rán dul tunk, a csa pat ve ze tők, köz tük Pe li kán Jó zsef,
a fel adat so ro kat ál lí tot ták ös  sze a leg na gyobb ti tok ban.

Az ün ne pé lyes meg nyi tó ra dél után ke rült sor. Az "ér dek fe szí tő" be szé dek után min den csa pat
fel vo nult a szín pa don, ahogy az az iga zi olim pi á kon is szo kás. Az ezt kö ve tő mű sor ban  skót du -
dá so kat és nép tán co so kat lát hat tunk és hall hat tunk, sőt, még egy zsong lőr is fel lé pett, aki mel les -
leg ma te ma ti kus.

Szer dán és csü tör tö kön ír tuk a ver seny dol go za tot. Mind két al ka lom mal 3 fel ada tot kap tunk,
ame lyek meg ol dá sá ra 4 és fél óra állt ren del ke zé sünk re. A nagy iz ga lom és kon cent rá ció meg le -
pő en so kat ki vesz az em ber ből, sze ren csé re a ver seny után már nem is volt más dol gunk, mint -
hogy ki pi hen jük és jól érez zük ma gun kat. A csa pat ve ze tők re és he lyet te sek re azon ban még ko -
moly mun ka várt: ki kel lett ja ví ta ni uk a dol go za ta in kat. Mi vel ez nem ment az egyik pil la nat ról a
má sik ra, volt időnk szét néz ni. Meg cso dál hat tuk a skót fő vá rost, Edin burgh-t, és lát hat tunk óri á si
hi da kat, a skót mér nö kök büsz ke sé ge it. Szom ba ton York ba vo na toz tunk, az út több mint 4 órá ig
tar tott, de meg ér te. Az egyik mú ze um ban egy iga zi vi king vá ros tá rult fel előt tünk, be mu tat va az
ak ko ri éle tet, szo ká so kat, sőt, még a sza go kat is! A yorki ka ted rá lis szin tén el nyer te mind an  nyi -
unk tet szé sét. A sű rű prog ram ba még egy ha jó ki rán du lás is be le fért. Igaz, az eső köz ben vé gig
eset t, de a köd ben úszó par tok an nál szebb nek tűn tek.

Hét főn ke rült sor a zá ró ün nep ség re, ami kor vég re a nya kunk ba akasz tot ták az ér me ket! Az
arany ér me se ket s így Bé lát is az a meg tisz tel te tés ér te, hogy Er zsé bet ki rály nő lá nya, An na her -
ceg nő ad ta át ne kik a dí jat. Utá na egy bú csú es ten vet tünk részt, ahol még utol já ra be szél get het -
tünk azok kal, aki ket e pár nap so rán meg is mer tünk. Hi szen vis  sza néz ve az olim pia nem is an  nyi -
ra a ver seny ről, mint in kább az itt szü le tő is me ret sé gek ről, ba rát sá gok ról szól.     

Ha ran gi Vik tor és Ko vács Eri ka Re ná ta
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�EM ZET KÖ ZI I� FOR MA TI KAI DI ÁK OLIM PIA

(IOI 2002) YONG-IN, KO REA

VIII. 17. Az in du lás nap ja. A rep tér re ér kez ve ki csit meg le pőd tem, hogy a kí sé rők szá ma meg -
ha lad ja a csa pat lét szá mot. Az an gol tu dá som ra ha ma ro san szük sé gem lett, ami kor ki kel lett vá -
lasz ta nom az uzson nát. A Ma lév gé pen még kön  nyen ment, de a kö zép fo kú nyelv vizs gám és min -
den igye ke ze tem el le né re a tá vol sá gi já ra ton a ko re ai va cso rát nem si ke rült név alap ján be azo no -
sí ta nom. In kább meg néz tem, hogy mit ren del tek mö göt tem.

Az uta zás hos  szú ra nyúlt, de a fél év vel ez előt ti sep si szent györ gyi bu szo zás után meg se koty  -
tyant. Az ülé sek há tul já ba be épí tet tek egy kis mé re tű té vét, ami ben mo zi fil met néz het tünk, és ze -
nét hall gat hat tunk. A gép el len csak egyet len ki fo gá som volt: a far ká ra fes tett logó meg szó la lá sig
ha son lí tott a Pep siére. Ös  szes sé gé ben jól el tud tuk fog lal ni ma gun kat.

VIII. 18. Ér ke zés. A cso ma go kat meg kap va kel le met len meg le pe tés ért: a bő rön döm la kat ját
fel tör te va la me lyik túl buz gó rep té ri dol go zó. Sze ren csé re nem tűnt el sem mi. A ko re ai idő já rás le -
súj tó an ért, a rep tér aj ta ján ki lép ve a fül ledt me le get nem le he tett hos  szú tá von el vi sel ni. Még jó,
hogy a busz ba sze rel tek légkon dit. A bu szon meg is mer ked tünk a guide unkkal, Sin Young gal. Az
el ső fél óra az zal telt el, hogy meg ta ní tot tuk egy más nak, ki nek hogy ej tik a ne vét. Sze gény nő, jó
so kat szen ve dett a Jó zsef fel. 

A ren dez vény nek a Kyung Hee egye tem adott helyt. A kol lé gi um ban majd nem olyan kö rül -
mé nyek kö zött lak hat tunk, mint egy szál lo dá ban (csak a reg ge lit nem hoz ták ágy ba).

VIII. 19. Meg nyi tó. A dél előtt ki rán du lás sal telt. El lá to gat tunk egy kö ze li skan zen be. A ma -
gyar skan ze nek min dig ha lál ra un tat tak, de ez tel je sen más volt. Nem ab ból állt az egész, hogy
be néz het tünk né hány pa raszt ház ba, és meg cso dál hat tuk a be ren de zé sü ket, itt ÉLET is zaj lott. A
fa lun át fo lyó pa tak ban pe cáz tak, a kö ze li föl de ken gyógy nö vé nye ket ül tet tek. A mal mok fo lya ma -
to san dol goz tak.

Ebéd után been ged tek a ver seny hely szí né re, ki pró bál hat tuk a fej lesz tői kör nye ze tet. A webes
fe lü let ki fo gás ta la nul mű kö dött. Si ke rült a drót ki hú zá sa nél kül sza bá lyoz ni uk a há ló zat hoz va ló
hoz zá fé ré sün ket, ami ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján nagy tel je sít mény.

A nyi tó ce re mó nia dög unal mas ra si ke rült, de an  nyi ra, hogy a fe lét át alud tam.

VIII. 20. El ső ver seny nap. Ko rán reg gel éb resz tet tek. Mint utó lag ki de rült, tel je sen fö lös le ge -
sen, csak a busz ra vár hat tunk plusz egy órát. A reg ge lit a ver seny hely szí nén kap tuk, így ki csit kü -
lön bö zött a meg szo kot tól. A tár sam pech jé re meg kós tolt egy csé sze ká vét. Csak utó lag tud ta meg,
hogy a ká vé mo gyo ró ból ké szült.

A ver seny pro fi mó don meg volt szer vez ve, a bugos Freep ascalon kí vül sem mi vel nem volt
gon dom. A fel ada to kat en nek el le né re si ke rült el szúr nom, jobb lett vol na a há rom ból csak ket tő -
re kon cent rál ni. Dél után sza bad prog ram volt. Most fér tem hoz zá elő ször a nethez, amit ki is hasz -
nál tam. A Win dows ME-ről hal lott hí resz te lé se ket sa ját bő rö mön ta pasz tal hat tam, az ope rá ci ós
rend szer webkamerám mal kap cso la tos vé le mé nyé ről bi zo nyí ték is ké szült (ld. kekha lal.jpg).
Nagy ne he zen még is si ke rült te le pí te nem a ka me rá hoz tar to zó szoft vert. Az in tel li gens te le pí tő
fel is mer te, hogy ko re ai Win dows alatt dol go zom, és en nek meg fe le lő nyel ven kap tam a kér dé se -
ket. A vég ered mény az lett, hogy bár el in dult a prog ram, de a ké pek egy meg la zult elem mi att
mind el vesz tek.

Es te vá laszt hat tunk, hogy spor tol ni aka runk, agya go zunk, vagy Taek won do (küz dő sport)
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show-t né zünk. Én az utób bit vá lasz tot tam. Mi vel a tor na te rem meg telt, kény te len vol tam az ud -
var ról, a két mé ter ma gas ab lak pár kány ra fel mász va néz ni. A guide ha lál ra iz gul ta ma gát, hogy le
ne es sek.

VIII. 21. Vá ros né zés. A szer dai prog ram ki csit la zább volt, mint az ed di gi ek. Dél előtt el lá to -
gat tunk a Tech no Mart- ba. Megint túl ko rán kel tünk - csak ér ke zé sünk után fél órá val nyi tot tak.
Az épü let egy ha tal mas be vá sár ló köz pont já ték ter mek kel, mul tip lex mo zi val, kon diterem mel,
meg min den ext rá val. Saj nos én csak a pul to kat lát tam. Min den má so di kon dis c man-ek so ra koz -
tak, el sem tu dom kép zel ni, hogy tud tak meg él ni az el adók ek ko ra kon ku ren ci á val. Dél után át -
men tünk a ko re ai há bo rús mú ze um ba, a "De mi li ta ri zált Zó ná ba". A mé ret te rén ők is hoz ták a for -
má ju kat, több mint há rom órá ba tel lett a ki ál lí tás be já rá sa. A leg job ban a te rep- és épü let mo del -
lek, il let ve a há bo rús szi mu lá ció tet szett. A kert ben ka to nai jár mű vek áll tak, az egyik re pü lő be be
is le he tett száll ni. Es té re megint be zár tak min ket a kol lé gi um ba, szö ké sün ket biz ton sá gi őrök aka -
dá lyoz ták.

VIII. 22. Má so dik ver seny nap. A ver seny a mai nap sok kal job ban si ke rült, ép pen el len ke ző -
leg, mint a töb bi ek nek. Ők mind az el ső for du lót ta lál ták kön  nyebb nek. Az amúgy sem unal mas
na pot egy tün te tés szí ne sí tet te, az egye te mi kór ház dol go zói pró bál ták le já rat ni előt tünk a ve ze tő -
sé get. A meg mé ret te tés után is mét le he tő sé günk nyílt szá mí tó gé pez ni, a Mul ti mé dia Cen ter ben
ha tal mas Armagetron csa ták foly tak. Az es ti prog ram pon to san ugyan az volt, mint két nap ja.

VIII. 23. Szó ra koz ta tó prog ra mok. Dél előtt el lá to gat tunk a vi lág vi szony lat ban is hí res vi dám -
park ba, az Ever landbe. Ki pró bál tam egy ext ra gyors, dőlt pá lyás hul lám vas utat. Na gyon iz gal mas
volt. Az tán fe lül tem egy hin ta ha jó ra - a gyom rom itt mond ta fel a szol gá la tot. Még egy utol só
dodgem me net és sza far ilá to gatás után úgy dön töt tem, hogy dél után ra nem ma ra dok, in kább a ve -
ze tők kel tar tok Incheon ba, a "ke rá mia fa lu ba". A hely szí nen egy fa ze kas mes ter be mu tat ta, hogy
ké szül a kan csó. A be mu ta tó után át men tünk a szom szé dos mú ze um ba. A tár gyak kö zött akadt né -
hány egé szen ér de kes is, ami ről el sem tu dom kép zel ni, ho gyan ké szül tek. Az ud va ron lát hat tunk
né hány, ma is mű kö dő ége tő ke men cét - rá né zés re so ha sem ta lál tam vol na ki, hogy mi re va lók. Kí -
vül ről egy sze rű agyag ku pa cok nak lát szot tak.
Es te le zaj lott a ro bot fo ci-baj nok ság elő dön tő je. Egy non ame csa pat ki hív ta a ta va lyi vi lág baj no -
kot. Az ered mény su gall ja a meccs szín vo na lát - 9:0. Leg alább a ri por ter meg pró bál ta fel dob ni a
han gu la tot.

VIII. 24. Zá ró ce re mó nia. A mai nap meg néz tük az Infor ma tion Super high way Cen tert. Bár
ne tet tük vol na 9! A lát vá nyos pros pek tu suk el le né re az egész lá to ga tás dög unal mas volt.
A zá ró ce re mó nia ha son ló an jól in dult, mint a nyi tó, de leg alább al kal mam nyílt ki pi hen ni az el -
múlt na pok fá ra dal ma it :. A be szé de ket ki vé ve a prog ram egész szín vo na las ra si ke rült. Hi á ba, ne -
héz a 15. szpon zor nak is úja kat mon da nia. Az ér mek át adá sa után át sé tál tunk a "Ró zsák Kert jé -
be" (a hely szín is mét az Ever land). A kert ben va cso rá val és mű sor ral fo gad tak. Most már meg
mer tem kós tol ni a kü lön fé le ten ge ri her ken tyű ket, akad tak kö zöt tük job bak és ros  szab bak is. Va -
cso ra köz ben 120 de ci bel lel böm bölt a jazz kon cert. Ha sza bo tál tuk vol na, mi le het tünk vol na a
nap hő sei. Éj sza ka a ma gyar csa pat el vo nult kocs máz ni, és az al ka lom hoz il lő já té kok kal mú lat -
tuk az időt. Sin Young szo kás sze rint ha lál ra volt ré mül ve, ami kor ki töl töt tem a má so dik po hár
sö rö met.

VIII. 25. In du lás nap ja. Megint jó ko rán kel tünk, Yong-Inből Szö ul ba majd nem két óra az út,
és még a re pü lő té ri sor ban ál lás sal és a pénz vál tás sal is kel lett szá mol nunk. Vis  sza fe le ugyan olyan
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tí pu sú gé pen utaz tunk, de ki spó rol ták a té vét, csak a ki ve tí tőn néz het tük a nem ki fe je zet ten iz gal -
mas mű so ro kat. Az út több nyi re be szél ge tés sel (a té ma az örök zöld ma tek) és kár tyá zás sal telt. Az
Air France já ra ton már kezd tem hi á nyol ni a ko re ai ka ját. Vé gül éj fél kor hul la fá rad tan, de él mé -
nyek kel te li ér kez tem ha za.

Pal los Pé ter

TEST VÉR OSZ TÁLY-KAP CSO LAT

Be szá mo ló egy ma ros vá sár he lyi út ról

Test vér is ko la: a Bo lyai Far kas El mé le ti Lí ce um  (a to váb bi ak ban Bo lyai)
Részt ve vő osz tá lyok: a Fa ze kas ré szé ről a 11.c. spe ci á lis ma te ma ti ka ta go za tos osz tály, az

osz tály fő nök  Do bos Sán dor; a Bo lyai ré szé ről a 11.g in for ma ti ka
ta go za tos osz tály, az osz tály fő nök  Incze Ka ta lin.

Kí sé rő ta ná ra ink:  Csath Ju dit, Do bos Sán dor, Ta más Gá bor
Az út vo nal: Bu da pest-Deb re cen, oda-vis  sza vo nat tal, Deb re cen-Ma ros vá sár hely,  

oda-vis  sza bus  szal.

Ok tó ber 19-én vo nat tal utaz tunk Deb re cen be, es te 8-kor in dult in nen to vább bu szunk. A ha -
tá ron hos  sza san vá ra koz nunk kel lett (több gye rek most várt éle té ben elő ször négy órát a ha tár át -
lé pés re!), majd foly tat tuk utun kat Nagy vá ra don, Ko lozs vá ron át. Szo kat lan volt az or szág úton ha -
la dó lovaskoc sik lát vá nya. Az ér ke zés csak más nap reg gel re si ke rült Ma ros vá sár hely re, itt rög tön
ta lál koz tunk a test vér osz tál  lyal, hisz csa lá dok lát tak ven dé gül ben nün ket.

Ok tó ber 20-án, mi u tán min den ki meg is mer ke dett ven dég lá tó já val, és el he lyez ke dett szál lás -
he lyén, vá ros né zés kö vet ke zett Ma ros vá sár he lyen. A Lí ce um egyik nyug dí jas tör té ne lem-föld rajz
sza kos ta ná ra ve ze tett min ket kör be. Meg ha tó és pél da adó volt az a lel ke se dés, ahogy a vá ros ról,
szű kebb pát ri á já ról be szélt. A prog ram: a Te le ki Té ka meg lá to ga tá sa és sé ta a Kul túr pa lo tá ban,
majd a tör té nel mi vá ros köz pont ne ve ze tes sé ge i nek fel ke re sé se, mú ze um lá to ga tás sal. Be kuk kan -
tot tunk az Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem köz pont já ba is.

Dél után sza bad prog ram volt a csa lá dok kal, majd szám há bo rú a test vér osz tál  lyal. Es te a vár -
ban bor fesz ti vál ke re té ben több nép tánc e gyüttes is fel lé pett.

Ok tó ber 21-én reg gel 7 óra kor ta lál koz tunk a Bo lyai előt t, in nen in dul tunk az egész na pos ki -
rán du lás ra bus  szal. Ter mé sze te sen a test vér osz tály tag jai is ve lünk jöt tek. Ka la u zunk most Mol -
nár Zol tán ta nár úr volt, aki sok min dent el mon dott a bu szon a vi dék ről és kü lö nös kép pen szü lő -
vá ro sá ról, Szászré gen ről. 

Nem időz tünk hos  sza sab ban Szászré gen ben, ha nem foly tat tuk utun kat a Ma ros völ gyé ben.
Ezen a vo na lon épí tet ték ki an nak ide jén a Gyer gyó ba és Csík ba fu tó vas út vo na lat. Dédát el hagy -
va Déd abisztrán hagy tuk a bu szun kat, és gya log tú ra kö vet ke zett az "Is ten szé ké hez".  Fent a te -
tőn tá bor tü zet rak tunk, sza lon nát és kol bászt sü töt tünk. A tá bor tűz kö rül vi dám nép dal ének lést
ren de zett a két osz tály. Nagy öröm mel ta pasz tal tuk, men  nyi kö zös da lunk van. Le fe le jö vet át ha -
lad tunk egy ti pi kus ro mán fa lucs kán. Az es ti vis sz abus zozás alatt töb ben el szen de red tek.
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Ok tó ber 22-én meg te kin tet tük a Bo lyai épü le tét, és négy kö zös tan órán vet tünk részt a ven -
dég lá tó is ko la di ák ja i val. Elő ször egy in for ma ti ka-, utá na egy fi zi ka-, majd egy an gol óra kö vet -
ke zett. A sort ma te ma ti ka zár ta. Az in for ma ti ka órán rend ha gyó mó don több al go rit must is el ját -
szot tak, a csa pa tok nak ki kel lett ta lál ni uk, hogy me lyik a be szú rá sos ren de zés, a mát rix ele me i -
nek ös  sze adá sa stb. A fi zi ka órán a fe lü le ti je len sé gek ről ta ní tott Lász ló Jó zsef ta nár úr.
A be mu ta tott kí sér le te ket vi de o ka me rá val kö vet ték, és a te rem ben le vő négy te le ví zi ó ban min -

den ki jól lát hat ta a je len sé ge ket. (Mint ki de rült, az egyik gye rek sa ját ka me rá ját hoz ta be er re a
cél ra, az is ko lá nak nincs ilyen esz kö ze.) Az an gol órát a be szél ge tés mel lett egy Beat les -dal is szí -
ne sí tet te. Vé gül ma te ma ti ká ból egy klas  szi kus órá nak le het tünk ré sze sei, ahol a té ma a
határérték számítás volt. Ebéd előtt még egy kis spor to lás is be le fért a prog ram ba, kö zös kosár lab -
damérkőzést szer vez tünk. 

Ez után a Lí ce um igaz ga tó ja fo gad ta a di á ko kat kí sé rő há rom ma gyar or szá gi ta nárt és a he lyi
szer ve zőt, Incze Ka ta lint. A fo ga dá son szót ej tet tünk a test vér osz tály-kap cso lat foly ta tá sá ról.
Ter ve ink sze rint ők áp ri lis vé gén jön nek hoz zánk lá to ga tó ba. Az igaz ga tó úr nak át ad tunk né hány
aján dé kot, töb bek közt egy ki tű nő il luszt rált Long man an gol szó tárt, egy ka zet ta so ro za tot, me lyen
Lati novits Zol tán elő adá sá ban ma gyar klas  szi ku sok hall ha tók s vé gül na gyon ered mé nyes ko sár -
lab da csa pa tuk nak szán va egy pro fi Wil son meccs lab dát. 

Dél után sza bad prog ram volt a csa lá dok kal, min den ki ké szült az es ti együtt lét re. A bú csú est
és tánc ház na gyon jól si ke rült.  Di ák ja ink jól ös  sze ba rát koz tak.

Ok tó ber 23-án in du lás ha za bus  szal Deb re ce nig. Ne héz volt a bú csú, a né hány nap alatt jól
össze ba rát ko zott a di ák se reg. Ven dég lá tó ink tól még bú csú aján dé kot is kap tunk, egy- e gy szép, né -
pi mo tí vu mos, fes tett fa ka na lat. Sze ren csé re a ha tá ron ha ma rabb át ju tot tunk így el ér tük a vo na -
tun kat. Át szál lás után a prog ra mot ér té kel tük, az át élt él mé nye ket ele ve ní tet tük fel.

Do bos Sán dor a test vér kap cso la tot szer ve ző ta nár

�ÜR� BERG 2002

Cse re prog ram 1995-től a nürn ber gi Hans Sachs Gym na si um mal

Ott
Az iz ga lom érez he tő en fo ko zó dik a vo na ton. A ta nár nők től meg kap juk az utol só ta ná cso kat,

de fi gyel münk új ra és új ra el ka lan do zik: a pá lya ud var vonz za te kin te tün ket. Na meg per sze az a
kis (vagy nem is olyan kis) cso port a pe ro non. Már nem szá mít, hogy ki lenc órá nyi mo no ton vo -
na to zás van a há tunk mö gött, nem fon tos, hogy alig tu dunk németül… csak le gyünk már túl az
el ső pár per cen!

És vég re le száll tunk, le ci pel tük a sok- sok fe les le ges hol mit tar tal ma zó kof fe ro kat, és el kezd -
tük pász táz ni a "tö me get". Ki szűr tük az idő seb be ket - ők biz to san a szü lők, ve lük rá érünk még
meg is mer ked ni. Ne künk az a va la ki kell, akit mind ös  sze egy pi ci iga zol vány kép ről is me rünk,
nem szá mít va az eset le ges le ve le ket. Egye sek nek már fel csil lant a sze me, és va la mi mo soly fé lét
eről tet tek az ar cuk ra (vagy jött az ma gá tól?). Má sok hoz oda lé pett a Bi zo nyos, és rá bö kött egy ki -
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mond ha tat lan (ma gyar) név re a pa pír ján. Ha bó lin tot tál, kez dő dött az előb bi "szem fel csil la ná sos-
mo soly fé lés" gesz tus sor. Az utol só le he tő ség, hogy te mész oda va la ki hez ta lá lom ra, bár azt hi -
szem, er re nem volt pél da. 

A má so dik lép cső (nem "ama" ma gas lat fe lé): be mu tat ko zás, majd az út a né met társ ott ho ná -
ba, né hány na pig a ti éd be. Ki nek hos  szabb, ki nek rö vi debb. Az el ső es te min den ki szá má ra iz gal -
mas volt, leg alább is ér de kes: fel kel lett fe dez ni a bi ro dal mun kat, ki cso ma gol ni, el ga gyog ni az el -
ső né met nek ti tu lált mon da tot. Per sze, kön  nyű an nak, aki már majd' tíz éve ta nul ja! Nem baj, ál -
ta lá nos ta pasz ta lat volt, hogy mind a part ne rek, mind a szü lők na gyon se gí tő kész nek és meg ér tő -
nek mu tat koz tak. A für dő szo ba is min den hol meg fe lelt a mér cé nek. 

Más nap reg gel az is ko la volt a "Treffpunkt". Meg hall gat hat tuk a könyv tár ban az igaz ga tó kö -
szön tő jét. Sze mély sze rint én tény leg csak hall gat tam: fü lem nek még szo kat lan volt a fo lya ma tos
"kí nai". Pár ja ink el tűn tek a tan ter mek sű rű jé ben, ben nün ket rá bíz tak Herr Skowaschra. A tisz telt
ta nár úr na gyon kel le me sen el dis ku rált az egyik le ány zó val. Mi ugyan is nem so kat fog tunk fel az
ő szö ve gé ből. Za va rá ban be ve ze tett min ket egy iga zi, élő osz tály ba, és még órát is tar tott. Azt szí -
ve sen meg mu tat nám a Fa ze kas nak, mert ami ott folyt, ab ból so kat ta nul hat nánk. Per sze nem ta -
nul má nyi szem pont ból… Ne vet nünk kel lett, ami kor mi ma gya rok ol dot tuk meg az ő fel adat lap -
ju kat. Ez hagy ján, de a han gu lat! Az hi ány zik in nen. De csit t! A cen zú ra nem al szik. 

A dél utá ni prog ra mok an  nyi ra fa kul ta tí vak vol tak, hogy ne héz len ne té te le sen le ír ni őket.
Men tünk mo zi ba, má sok bowlin gozni, megint mások… hmmm: né met nem ze ti ita lok kal is mer -
ked ni. Alap ve tő en min den ki jól érez te ma gát, pa nasz kod ni nem volt okunk. 

Ked den ki fog tuk a ki rán du lás-na pot a Hans Sachs Gym naz i um ban. A part ne rünk fel ka rolt, ki -
vitt min ket a "Bahnhof"-ra, és már ül tünk is az osz tá lyá val a pi ros vo na ton. Hos  sza dal mas és fá -
rasz tó, tíz per ces uta zás után meg ér kez tünk, és kez de tét vet te a sé ta. Pár szor el té ved tünk, de drá -
ga né met osz tály fő nö künk min dig ki vág ta ma gát. Ta lán a fo ci ra jon gók nak mond va la mit a 2002.
jú li us 6-ai dá tum: igen, ez volt a VB-elő dön tő nap ja. Németország-Dél-Korea… Egy ha tal mas té -
vén volt sze ren csénk vé gig néz ni a mec  cset, a han gu la tot a srá cok hang juk kal biz to sí tot ták. Plá ne
a gól nál! A vá ros dél után és es te meg őrült! Az uta kon alig le he tett meg moz dul ni ko csi val, a du -
dák tól az em ber majd' meg sü ke tült, min den ki ki fest ve ki a bált, si kol to zott. Egy szó val ün ne pel tek.
Mert azt iga zán tud nak a né me tek!

Szer dán Nürn berg bel vá ro sá val is mer ked het tünk meg, Herr Dr. Hagen ide gen ve ze té sé nek
igény be vé te lé vel. Szép volt, jó volt, ta lán egy ki csit unal mas Bu da pest után. Han gu la ta azon ban
en nek is meg volt: a kis fo lyó, a ti pi kus ba jor há zak, a hi dacs kák... Nem utol só lát vány, az biz tos.

A csü tör tök a ce ru za gyá ré volt: töb ben kö zü lünk hal lot tak már a Lyra író szer szá mok ról meg
mi e gye bek ről. Ked ves mar ke tin ges úr be szélt, és be szélt, és be szélt. Még jó, hogy volt sós pe rec
(Bretzel) és Co la. Min den tisz te le tem a ta nár nő ké: ők mát nyol cad szor ra hall gat ták meg ugyan -
ezt. Ma ga a gyár, a mun ka ér de ke sebb nek ta lál ta tott. Elő ször lát tuk éle tünk ben, hogy ho gyan fes -
tik a ce ru za be let, majd ho gyan lesz be lő le olyan kis ru dacs ka, és sze gény né ni ho gyan mé ri ki azt
súly ra egész nap. Ez után he lyez ték fa tok ba a szí nes irón t, és még a már ka je let is rá nyom ták. El -
vet tünk em lék be pár da ra bot, de ma guk tól is ad tak (a se lejt ből). 

Pén te ken új ra va la men  nyi en ki rán dul tunk, Bayreuth volt a vég ál lo má sunk. Itt is kap tunk ide -
gen ve ze tőt, ré sze sei le het tünk a hí res ope ra ház be mu ta tó já nak: no nem kell sem mi ko moly ra gon -
dol ni, csu pán egy kis is mer te tő mű sor ra, ve tí tő vel és hang gal. Azt hi szem, so kan gon dol tunk ak -
kor Ungár ta nár úr ra és Wag ner re. Na gyon hi deg volt, és mi a Wag ner Mú ze um meg te kin té se után
sza bad időt kap tunk: per sze, mász kál junk a fa gyos szél ben kint az ut cán... Mit csi nál ilyen kor egy
ma gyar gyer mek? Fel ke re si az el ső McDonald's-ot, utá na pe dig egy nem zet kö zi piz zériát. Sze -
gény ola szok ép pen zár va vol tak, de meg esett raj tunk a szí vük, ki szol gál tak min ket.

A szom bat-va sár nap a csa lád dal el töl ten dő hét vé ge volt. Az el ső na pon töb ben el utaz tak Mün -
chen be. A vo na ton egye sek kö zü lünk an nak biz tos tu da tá ban, hogy sen ki sem ér ti őket, nem ép -
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pen sza lon ké pes sza va kat hasz nál tak. Nem is lett vol na sem mi baj, ha a há tuk mö gül nem emel -
ke dik fel egy úr: "Na de lá nyok!" Az il le tő, mint meg tud tuk, rég óta kint él Lip csé ben, és bár erős
ak cen tus sal tö ri nyel vün ket, ér te ni még elég so kat ért… 

Ha jól em lék szem, ezen az es tén party volt, va la hol az Is ten há ta mö gött. A né me tek sem érez -
ték jól ma gu kat, a ma gya rok még an  nyi ra sem. Tisz te let a ki vé tel nek. Jobb, ha ezt nem is ra goz -
zuk, ugor junk!

A va sár nap ra vo nat ko zó an is mét a fo ci ra jon gók em lé ke ze tét ven ném igény be: bi zony ez a nap
2002. jú li us 30-a, a VB-dön tő nap ja volt. Né met or szág Bra zí lia ellen… ajaj! Tény leg ara nyo san
ké szü lőd tek a né me tek, fekete-sár ga-piros csí ko kat fes tet tek min den ho va, nem kí mél ve még a
part ne rük ar cát sem. Egy sör kert ben gyűl tünk ös  sze, ha tal mas ki ve tí tőn cso dál hat tuk, mi ként kap
ki 2:0-ra a nem ze ti vá lo ga tott. Egy kü lön eset ta nul mányt le het ne ír ni az ar cok ból, vi sel ke dés tí pu -
sok ból. Is ten iga zá ból nem vol tak le tör ve, va la hol er re szá mí tot tak, csak hát per sze egyi kük sem
mer te ezt nyíl tan és elő re ki mu tat ni. Ne kem volt sze ren csém egy iga zi né met bu li nak a ré sze se
len ni, a sza bad ég alat t, min den fé le ze ne mel lett. Íze lí tőt kap tunk a tö rök ki sebb ség ből is… 

Mi u tán túl él tük a hét vé gét, kör be vit tek min ket Nürn ber gen: pon to sab ban a nürn ber gi per tör -
té ne tét és hely szí nét vizs gál hat tuk be ha tób ban. Ezek után pe dig ma sí roz hat tunk (vol na) a Große
Straßén, ami leg in kább a mi Fel vo nu lá si te rünk re ha son lít. Hit ler el kez dett épí te ni ar ra a kör nyék -
re egy má so dik Co los se u mot, de mi csak egy fé lig kész be ton töm böt lát tunk, úgy hogy va la mi biz -
to san köz be jött an nak ide jén… Ez az épít mény most még is ott hont ad egy ki ál lí tás nak, ami - mily
meg le pő - a má so dik vi lág há bo rú nak ál lít em lé ket. 

Fá rad tan, el csi gá zot tan, kis sé ta lán szo mo rú an ér tünk vis  sza a su li hoz, hi szen tud tuk: ez zel vé -
get ért nürn ber gi nya ra lá sunk. Más nap in du lunk ha za. Ki csit már min den ki töb bet gon dolt az ott -
ho ni ak ra, be pa kolt, el bú csú zott, egy utol sót be szél ge tett a pár já val… 

És a jég hi deg jú li u si reg ge len, tíz óra húsz perc kor, új él mé nyek kel te le ki fu tott a nürn ber gi
pá lya ud var ról a vo na tunk.

Itt
El telt pár hó nap, olyan gyor san, hogy szin te ész re se vet tük. Azt hit tük, mes  sze van még a vi -

szont lá tás nap ja. Pe dig szep tem ber 21-én bi zony ki kel lett men ni a Dé li pá lya ud var ra, fo gad ni
kel lett ré gen lá tott, de el nem fe lej tett part ne rün ket. Né há nyunk nak ne héz volt vis  sza szok ni a né -
met nyelv be, a sza va kat ke res ni kel lett, de a kez de ti ne héz sé gek után úgy érez tük, mint ha mi jöt -
tünk vol na most vis  sza Né met or szág ból. A hely zet for dí tott volt, mi let tünk a ven dég lá tók, és hal -
vány sej té sek kezd tek ki ala kul ni ben nünk ar ról, hogy mit ér zett ő, mi kor mi vol tunk kint. 

Ő is ho zott aján dé kot (ne kem gu mi cuk rot - imá dom!), el köl töt tük az el ső va cso rát. Ké szü lőd -
tünk a más nap ra, mert meg akar tuk mu tat ni ne kik: ne künk is van mi re büsz ké nek len ni. Ki a Ba -
la tont, ki ha zánk más gyö nyö rű tá ja it vá lasz tot ta. De az idő já rás - Mur phy - ter mé sze te sen köz -
be szólt. Esett egész ál ló nap, hű vös volt, és min den nyir kos. Ti pi ku san az az idő, ami kor az em -
ber nek ah hoz sincs ked ve, hogy fel kel jen, nem hogy még utaz gas son is. 

Az is ko lai na pok a Fa ze kas ban kis sé zű rö seb bek, mint oda kint, hi szen itt azért egy ki csit ak -
kor is kell ta nul ni, ha úgy mond "fel va gyunk ment ve". Ko rán ke lés, hos  szú metrózás… az unal -
mas órák után me het tünk szó ra koz ni: ez nagy já ból a mo zi ban és a ba jor sö rö ző ben me rült ki, ahol
egy ku pac ban ül tek a ma gya rok, egy má sik ban a né me tek. Kü lön-kü lön jól szó ra ko zott min den -
ki. De mint ha a kul tu rá lis prog ra mok ban né mi ne mű ér dek lő dés-hi ányt ész lel tünk vol na a né met
gye re kek részéről… Egy szó val nem tet szett ne kik Ma gyar or szág. Ezt mi ész re vet tük, és csak ma -
gunk közt, de mor go lód tunk. Úgy érez tük, min dent el kö vet tünk, hogy ők jól érez zék ma gu kat, és
sem mi vis  sza jel zést nem kap tunk. Az egyes em be rek kel nem volt iga zán baj, de amint egy cso -
port ba verődtek… mint ha mind egyi ket meg száll ta vol na a kis ör dög. Csak az utóbb de rült ki, hogy
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so kat sze ret nek bu liz ni együt t, és ná lunk is ilyes mi re ke res ték a le he tő sé ge ket, ám mi más ként
igye kez tünk a ked vük ben jár ni. 

Ne künk is van még mit ta nul nunk.

Tö rő Zsó fia, 10.a

BÉCS

Egy ál mos jú li u si reg ge len kez dő dött. Egy re nö vek vő cso por to su lás a Hő sök te rén, ahogy is -
ko lánk Lukin Esz ter veg yeskara las san meg ér ke zett a Mű csar nok elé. A több ség pil la na tok alatt
ta lált ma gá nak va la kit, aki vel meg oszt hat ta nyá ri él mé nye it, de az igé nye seb bek az épü let va la -
mely ma gas la tá ról fi gyel ték, mi kor ér kez nek leg jobb ba rá ta ik. Idő köz ben csak ta lál gat hat tuk,
hogy a szá mos tu ris ta busz kö zül me lyik a mi énk. Vé gül csak túl ju tot tunk az in du lá si ne héz sé ge -
ken, és ami kor fel bő gött a busz mo tor ja, so kan érez tük, hogy ed di gi éle tünk, de leg alább is éne kes
pá lya fu tá sunk egyik leg na gyobb ka land já ra in du lunk. 

Min de nek előtt be ren dez ked tünk a több órás út ra: ne he zen meg szer zett ülő he lye in ket el ba ri ká -
doz tuk tás kák kal, en ni- és in ni va ló val, va la mint kü lön bö ző szó ra koz ta tó-elekt ro ni kai esz kö zök -
kel, majd elő ké szí tet tük út le ve lün ket, és elé ge det ten dől tünk hát ra. Né hány ap ró kel le met len ség -
től (ott hon ha gyott út le vél, rej té lyes kö rül mé nyek kö zött egyirányúsí tott bé csi ut cák) el te kint ve si -
ke re sen meg ér kez tünk szál lás he lyünk re. Bár a por tás fo lyé ko nyan be szél te a so kak ál tal fa vo ri -
zált an golt, még is akad tak vál lal ko zó szel le mű né me te sek, akik sa ját ma gyar és a dol go zók oszt -
rák ak cen tu sá val da col va meg pró bál tak egy sze rűbb dol gok után (ké pes lap, tö rül kö ző) ér dek lőd -
ni. A cso port a kí sé rők kel együtt 40 főt tett ki, így a szál lo da egyik szár nyá ban há rom eme le tet
töl töt tünk meg. 

A be köl tö zés után el in dul tunk, hogy a Kärt ner straße érin té sé vel el jus sunk a leg kö ze leb bi met -
ró ál lo más ra, és na pi je gyet vált sunk a bé csi vá ros né zés re. In nen a Col legium Hun gar icum ba, az -
az a Ma gyar Kul tu rá lis In té zet be vitt az utunk, ahol a ki rán du lás min den nap ján biz to sí tot tak pró -
ba le he tő sé get a nagy te rem ben. Es te Badenbe men tünk, amely mél tán hí res ki vá ló él mény für dő -
jé ről. Vol tak, akik ezt vet ték igény be, és akad tak olya nok is, akik al kal mi sta tisz tá nak sze gőd ve
íze lí tőt nyer het tek az oszt rák film vi lág nagy sze rű sé gé ből. Fá rad tan tér tünk nyu go vó ra, a tá bor so -
rán elő ször és utol já ra em be ri idő ben. 

Más nap reg gel től es tig Bécs vá ro sá nak ne ve ze tes sé ge it cso dál tuk meg, mint pél dá ul a Par la -
men tet, a Hof bur got, a Hun dert wasser-háza t, a Bee tho ven -szob rot és vé gül, de nem utol só sor ban
a Pratert. Ez egy kü lön történet…Míg egye sek a go kar to zás szen ve dé lyé nek hó dol tak, ad dig má -
sok a szel lem vas út örö me it él vez ték. Kü lön ki eme len dő a bungee-jump ing sztár ja ként is mert té
vált K. Ad ri enn, aki nek lé leg zet el ál lí tó ug rá sát egész hé ten át néz het tük vi de ó ról. Akad tak, akik
an  nyi ra él vez ték egy más tár sa sá gát, hogy nem vet ték fi gye lem be a szál lo da szo bák re la tí ve ala -
csony ka pa ci tá sát.

Szer dán is mét Badenbe vitt az utunk. El ső ként pró bát tar tot tunk a Kur park ban, gyors nép sze -
rű ség re té ve szert a lá to ga tók kö ré ben. Ez után kö vet ke zett a Rosen garten, ahol sok száz ró zsá ban
gyö nyör köd het tünk. Itt, a jó idő re és a pa zar lát vány ra va ló te kin tet tel meg le he tő sen sok időt töl -
töt tünk, majd Bee tho ven há zát néz tük meg. A nap be fe je zé se ként is mét le he tő ség nyílt a für dő -
zés re, majd ha za tér tünk. 

A kö vet ke ző nap ra egy salz bur gi utat ter vez tünk, de a több ség nek el ment a ked ve az oda-visz  -
sza ös  sze sen nyolc órás bu szo zást je len tő ki rán du lás tól. Ehe lyett el lá to gat tunk a kis mar to ni Es ter -
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házy-kas tély ba, amely nek Haydn-ter mé ben ha tal mas ze nei él mény ben volt ré szünk, ami kor meg -
hal lot tuk sa ját han gun kat vis  sza ve rőd ni a több száz éves fa lak ról. Dél után ki-ki ked vé re sé tál gat -
ha tott Bécs ben; vol tak, akik nek ez an  nyi ra jól si ke rült, hogy egy egy sze rű fagy izás egy tel jes vá -
ros né zés sé fa jult. Ám a több ség in kább az in gye ne sen hasz nál ha tó rek lám bi cik li ket vet te igény -
be.

A kö vet ke ző nap már a bú csú nap ja volt, per sze még csak Bécs től, s nem utol só sor ban a Col -
legium Hun gar icum in téz mé nyé től, egy ott elő a dott kon cert ke re té ben, mely a kö zön ség kö ré ben
si kert ara tott, bár az saj nos csak há rom főt tett ki. Es te az utol só al kal mat ki hasz nál va né há nyan
még sé tál tak egyet Bécs ut cá in; majd ké ső ig tar tó já té kok kal nyúj tot tuk az együtt lé tet.

Szom bat reg gel fá jó szív vel cso ma gol tunk, ez zel nem is min den ki nek si ke rült idő ben vé gez -
ni. Dél előtt még meg néz tük a Bel ve dere -t, majd el in dul tunk ha za fe lé. Út köz ben egy fel lé pés ere -
jé ig meg áll tunk Lébény ben, ahol öröm mel fo gad tak min ket, töb bek kö zött fi nom ebéd del is, mi -
vel hogy a he lyi temp lom ban volt még egy fel lé pé sünk, ami szin tén si ker rel zá rult. Ezek után az
út irány már egye ne sen a Hő sök te re volt, ahol fá jó bú csút kel lett ven nünk egy más tól, per sze csak
az újabb tan év kez de té ig.

Recs ki Gá bor és Jász Ot tó

FA ZE KA SOS TA �Í TÓK FI�� OR SZÁG BA�,

FI�� TA �Í TÓK A FA ZE KAS BA�

A ma te ma ti ka ta ní tá sá val fog lal ko zó finn szak em be rek a finn pe da gó gia meg újí tá sá nak szán -
dé ká val évek óta a ma gyar ta ní tá si mód sze re ket is ta nul má nyoz zák. Ami kor ugyan is a finn kol le -
gák el ha tá roz ták re form ju kat, ak kor min de nek előtt a va ló ság ban, a gya kor lat ban kí ván tak tá jé ko -
zód ni. Is ko lá kat, tan órá kat lá to gat tak te hát Ma gyar or szá gon, kü lön bö ző szak mai és pe da gó gi ai in -
téz mé nyek kel vet ték fel a kap cso la tot, így a Bo lyai Já nos Ma te ma ti kai Tár sa ság gal, a Bu da pes ti
Ta ní tó kép ző Fő is ko la Ma te ma ti kai Tan szé ké vel - és a Fa ze kas sal is. Több ma te ma ti ka órát te kin -
tet tek meg is ko lánk ban az al só, a fel ső ta go za ton és a gim ná zi um ban. Egy va la mit rög tön meg ér -
tet tek: a ma te ma ti ka mo dern és ha té kony ta ní tá sát a kis is ko lás kor ban kell meg ala poz ni.

A lá tott órák fel vil la nyoz ták a ven dé ge ket, mert nyi lat ko za ta ik sze rint ezek az övék től tel je sen
el té rő ek vol tak. Le nyű göz te őket a gye re kek ak ti vi tá sa, lel ke se dé se, tel je sen új sze rű volt szá muk -
ra az órák moz gal mas sá ga, a sok fé le te vé keny ség és já ték, sőt mind eze ken túl az esz kö zök és
mód sze rek cél sze rű sé ge. Az óra lá to ga tá sok ból két ol da lú mun ka kap cso lat lett. Mar jat ta Nataa nen,
a Hel sin ki Egye tem Ma te ma ti ka Tan szék ének do cen se fel kért min ket egy olyan tan fo lyam so ro zat
ve ze té sé re, mint ami lyen to vább kép ző tan fo lyam ba ő is be pil lan tást nyer he tett is ko lánk ban. Az
Út jel ző a ma te ma ti ka ta ní tá sá hoz az 1-4. osz tály ban ta ní tók szá má ra 120 órás tan fo lya mát ugya-
n is 8 éve ve zet jük a Fa ze kas ban bu da pes ti és vi dé ki ta ní tók szá má ra. Az 1-2. osz tá lyos tan fo lyam -
ok gaz dá ja Szilá gy iné Oravecz Már ta, a 3-4. osz tá lyos tan fo lya mo kat dr. Kivovic sné Hor váth Ág -
nes ve ze ti.

A tan fo lya ma ink Finn or szág ba te le pí té sé ben köz re mű köd nek még: Eira Kor pinen a
Jyvaskyle-i Egye tem, Tuula Matikainen a Rovanie mi Egye tem, va la mint Kauko Kuusela a Polvi -
jarvi ne vű vá ros ré szé ről. A finn or szá gi fel ké szí tő tan fo lyam egy idő ben, két hely szí nen in dult
2000 nya rán. A Jyvaskyle-i Egye tem adott he lyet az egyik tan fo lyam nak, ame lyet óvó nők, ta ní -
tók, egye te mi hall ga tók és ér dek lő dő egye te mi ok ta tók lá to gat tak. A má sik hely szín a Polvi jarvi
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Kom mu na volt, ahol a kör nye ző fal vak ta ní tói és pe da gó gus ve ze tői vet tek részt a 35 órás, az el -
ső osz tá lyos ta ní tás ra fel ké szí tő tan fo lya mon. Az el ső hely szí nen Szilá gy iné Oravecz Már ta, a
má so di kon dr. Kivovic sné Hor váth Ág nes ve zet te a tan fo lya mot. 2001-ben vál to zat lan szer ke zet -
tel foly ta tó dott a fel ké szí tés a má so dik osz tály ra. 2002-ben be kap cso ló dott a mun ká ba a lapp föl -
di Rovanie mi is, új el ső osz tá lyos tan fo lya mot in dít va.

A tan fo lyam okon a ma te ma ti kai tan anyag be mu ta tá sán ke resz tül meg is mer tet tük mód szer ta ni
el ve in ket, el já rá sa in kat, ér zé kel tet tük azt a szem lé le tet, amely a kul csa az ered mé nyes mun ká nak.
Az elő adá so kat vi de ó ra rög zí tet ték, a fel vé te le ket a ké sőb bi ek ben a finn or szá gi to vább kép zés cél -
ja i ra hasz nál ják majd fel.

A kur zu sok a szak mán be lül és kí vül egy aránt nagy ér dek lő dést kel tet tek Finn or szág ban. Több
he lyi lap, az egye te mi új sá gok, rá di ós tu dó sí tás, sőt or szá gos na pi- és he ti lap is hí rül ad ta a tan -
fo lya mo kat.

A ma gyar-finn kap cso lat a szor gal mi idő szak ban sem szü ne tel. Mi itt hon ról biz to sít juk a fo -
lya ma tos se gít sé get, inter netes le ve le zés sel tart juk a kap cso la tot. A finn kol le gák inter netes hon -
lap ján, a SOLMU-n mun ka la po kat és mód szer ta ni út mu ta tót adunk köz re, ez utób bi most már kö -
rül be lül két száz ol dal ter je del mű. Videokon fer en cián elő adást tar tot tunk finn és an gol részt ve vők
szá má ra. A finn kol le gák éven te egy- e gy he tes ta pasz ta lat szer ző tan fo lya mon vesz nek részt a Fa -
ze kas ban, ahol be szá mol hat nak sa ját ta pasz ta la ta ik ról, s íze lí tőt kap hat nak a fel sős és a gim ná zi -
u mi ma te ma ti ka ta ní tás ból is.

Mun kánk je len tő sé gét mér le gel ve a finn és a ma gyar Ok ta tá si Mi nisz té ri um tá mo ga tást nyújt,
s hi va ta los kap cso lat jött lét re a Fa ze kas Mi hály Fő vá ro si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi -
um, va la mint a Jyvaskyle-i Egye tem kö zött Két ol da lú TéT pro jekt né ven.

A tan fo lyam so ro zat a 2002/2003-as tan év ben a ne gye dik évé be lép. Re mél jük, hogy az al sós
tan fo lyam so ro zat be fe jez té vel át ad hat juk majd a sta fé ta bo tot fel sős ma te ma ti ka ta nár kol le gá ink -
nak.

Dr. Kivovic sné Hor váth Ág nes és Szilá gy iné Oravecz Már ta 

IRO DAL MI-FIL MES TÁ BOR

Az öt let ak kor fo gant, ami kor egy haj da ni 1.a osz tály né hány szü lő je egy más ra né zett: mit csi -
nál junk a gye re kek kel, ha vé get ér a tan év, de még nem kez dő dik meg a nya ra lás? Olyan prog ram
kel le ne, amely ér de kes és von zó, nem túl drá ga, de azért va la mi hasz na is lesz be lő le an nak a gye -
rek nek. Ha a ked vé re va ló ol vas má nyo kat kap a ke zé be, ha fil me ket néz het egy jó mo zi ban, és
olyan prog ra mo kon, ki rán du lá so kon ve het részt, ame lyek csa lá di ke ret ben ne he zen szer vez he tők
meg, de na gyobb lét szám mal kön  nyeb ben, ak kor az biz to san tar tal mas és csá bí tó idő töl tés lesz.
Így is tör tént, im már ötö dik éve; az az a szü lők és a pe da gó gu sok együtt gon dol ko dá sa és együtt -
mű kö dé se gyü möl csö ző nek bi zo nyult. 

El ha tá roz tuk te hát, hogy az ál ta lá nos is ko lai aján lott ol vas má nyok kö zül ki vá lo ga tunk né hány
oly at, amely ből fil mes adap tá ció is ké szült. A film mel nem ki vál ta ni akar tuk a köny vet, ha nem
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esz köz ként hasz nál ni ar ra, hogy fel kelt se a gye re kek ér dek lő dé sét az iro dal mi mű irán t. Ezen kí -
vül olyan ki rán du lá so kat szer vez tünk, ame lyek a na pi té má hoz kap cso lód tak. Pél da ként egyet len
na pot ra ga dunk ki az öt év prog ram já ból. 

Pál ut cai fi úk: dél előtt a cso port fel ol va sás sal is mer ke dett a Mol nár-re gény egyik rész le té vel,
majd kö zö sen meg néz ték Fábri Zol tán film jét a Cor vin mo zi ban, és kön  nyed  fel adat la pot töl töt -
tek ki. (Több gye rek ke zé ben ezek a la pok sok más "erek lyé vel" együtt vas kos dos  szi é vá gyűl tek
a tá bor két he te alat t, amit ké sőbb is tud tak hasz nál ni.) Dél után a Fü vész kert ben jár tak, ahol nem -
csak a Pál ut cai fi úk nyo mát ke res ték az üveg ház ban és a tó nál, ha nem ka me rát is kap tak a ke zük -
be, és ügye sen el ját szot ták-fel vet ték az oda il lő je le ne tet. Ké sőbb a Pál ut ca és Má ria ut ca sar kán
ke res ték, hogy hol le he tett a grund. 

Min den ki vá lasz tott könyv más-más öt le tet ho zott: a Ro bin Hood nap ján ver seny íjá szok ta ní -
tot ták őket nyi laz ni, a Ke mény ka lap és krump li orr meg a Tün dér La la után cir kusz ban vol tak - a
ku lis  szák mö gött is! -, majd egy meg hí vott bű vész től les tek el trük kö ket, sőt önál ló cir ku szi elő -
adás is szü le tett. Jár tak rajz film- és szink ron stú di ó ban, a Ma gyar Rá di ó ban, ahol hang fel vé telt is
ké szí tet tek, a Ma dár ta ni In té zet ben és a tropikári um ban, nyom dá ban, mú ze u mok ban, pla ne tá ri -
um ban, ál lat kert ben, ha jó gyár ban, vadas park ban, szín ház ban és báb szín ház ban az öl tö zők től a
zsi nór pad lá sig. Ta lál koz tak és be szél het tek ren de zők kel, szí né szek kel, író val, me se ku ta tó val,
fegy ver szak ér tő vel, mély ten ge ri bú vár ral. Ké szí tet tek új sá go kat, ír tak ver se ket, gyö nyö rű raj za ik -
ból, ké zi mun ká ik ból ki ál lí tást is ren dez tek a szü lők nek, éne kel tek, tán col tak, pa ró di á kat ad tak elő
az is ko la ud var szín pa dán. Aki nek ked ve volt, reg ge len te be széd- és ol va sás fej lesz tő fog lal ko zá -
son ve he tett részt, a töb bi ek játsz hat tak, lab dáz hat tak az ud va ron ked vük re. 

So ha sem eről tet jük a fog lal ko zá so kon va ló rész vé telt, in kább a la zí tás ra, lus tál ko dás ra, já ték -
ra is adunk le he tő sé get. Gyak ran több pár hu za mos prog ram kö zül vá laszt hat nak a gye re kek. Bár -
mi lyen fur csa, a több ség a va ká ció el le né re is ön ként és szí ve sen dol goz gat.
A tá bor részt ve vő i nek több sé gét az a most ötö di kes kor osz tály te szi ki, akik kel együtt fej lő dött ez
a prog ram so ro zat. A leg több gye rek fa ze ka sos, de test vé rek, ba rá tok más is ko lák ból is be ke rül tek.
Sok kal több je lent ke ző vol na, mint ahá nyat fo gad ni tu dunk. A kor osz tály ok sze rint ös  sze ál lí tott
há rom cso port ve ze tő i nek fő is ko lás as  szisz ten sek se gí tik a mun ká ját, sőt a tá bor öt éve alatt a di -
ák ja ink ból is ki ne ve lőd tek ilyen se géd erők. Szép pe da gó gi ai ta pasz ta lat lát ni, aho gyan a na gyob -
bak tö rőd nek a ki csik kel, s ahogy ala kul, erő sö dik egy ba rá ti kö zös ség. Ki ala kult az a ha gyo mány
is, hogy a tá bo ro sok Mi ku lás kor is ta lál koz nak, és a ta va lyi tan év ben meg ala kí tot tuk a Könyv-fa -
ló klu bot, amely nek ha von ta tar tott ös  sze jö ve te le in a gye re kek be szá mol hat tak ol vas mány él mé -
nye ik ről, és ajánl hat tak köny ve ket a tár sa ik nak. 

Az iro dal mi-fil mes tá bor in téz mé nyi part ne rei az el ső évek ben az Or czy -kert és a Ter mé szet -
tu do má nyi Mú ze um vol tak, de a prog ram két év vel ez előtt meg ér ke zett iga zi he lyé re, a Fa ze kas -
ba. Nem kis ki hí vás úgy meg ren dez ni itt a két he tes prog ra mot, hogy csep pet se le gyen is ko lás di
jel le ge. Sze ren csé re ide á li sak a he lyi adott sá gok, ame lye ket ki is hasz ná lunk. Az ud va ri szín pad
és lép csős né ző tér tö ké le tes nyá ri elő adó hely, az épü let föld szint jén a tá gas fo lyo só kon több spon -
tán cso port te vé keny ked het egyi de jű leg. A szün idő sen át ren de zett osz tály ter mek ben nem esik
nehézükre a gye re kek nek a ko mo lyabb fog lal ko zás sem. A tö meg köz le ke dés szem pont já ból is jó
he lyen va gyunk, so kat moz gunk, ki rán du lunk, al ka lo mad tán a gya log lás tól sem ri a dunk vis  sza.

Ha akar nánk, sem tud nánk ab ba hagy ni ezt a tá bort, mert a gye re kek és a szü lők új ra meg új -
ra ké rik. De nem akar juk: jó ér zés lát ni a di á kok lel ke se dé sét, fej lő dé sét. Nem utol só szem pont a
szü lők bi zal ma, együtt mű kö dé se.

A fa ze ka sos iro dal mi-fil mes tá bor nak saj tó vissz hang ja is van. Te le ví zi ó ban, rá di ó ban  tu dó sí -
tot tak már ró la, né hány gye rek nyi lat ko zott, pe da gó gi ai szak lap ban ter je del mes eset ta nul mány
szá molt be er ről a kez de mé nye zés ről, or szá gos kon fe ren ci án kér tek elő adást a ta pasz ta la tok ról. 

Csak egyet len rossz hí rünk van: új je lent ke ző ket saj nos alig ha tu dunk fel ven ni, be telt a lét -
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szám. A ré gi e ket vi szont sze re tet tel vár juk. Az idén va la mi egé szen mást aka runk ki pró bál ni ve -
lük. Ha si ke rül, jö vő re el me sél jük.

Bí ró Zsu zsa, Gon dos Éva, Koz ma Ilo na

LO GO PÉ DIA AZ IS KO LÁ�K BA�

Az al só ta go za tos mun ka kö zös ség tag ja ként Hit tig Lász ló lo go pé dus vég zi az ez zel kap cso la -
tos fel ada to kat. Ta nít vá nya i nak a be széd-, ol va sás-, írás vizs gá la tát vég zi. Ezen kí vül le he tő ség
van még a disz le xia ve szé lyez te tett ség, a pszi chomo toros, a finom mo torika, a rajz és az in tel li -
gen cia vizs gá la tok el vég zé sé re is. Az idei tan év től a be széd meg ér tés vizs gá la tok el vég zé sé re is
mód nyí lik a G-O-H ké szü lék kel. A vizs gá la tok alap ján ke rül sor az egyén resz abott ke ze lé sek
meg kez dé sé re. Így az ar ti ku lá ci ós hi bák ja ví tá sá ra, ha da rás, da do gás le küz dé sé re, az írás-ol va sás
ne héz sé gek ke ze lé sé re. Ese ten ként spe ci á lis fej lesz tő el já rá sok al kal ma zá sá ra is sor ke rül het. Ta -
nács adás sal se gí ti a prob lé más szü lők gyer me ke it.

Lo go pé du si mun ká ján kí vül a "Ta nu lá si ne héz sé gek és ke ze lé sük az ál ta lá nos is ko lá ban" cí -
mű 30 órás akk re di tált tan fo lya mot is szer vez. Rend sze re sen meg je len tet szak mai írá so kat a
"Mód szer ta ni La pok Al só ta go zat" cí mű OKSZ ki ad vány ban.

MA TE MA TI KAI ELŐ ADÁS SO RO ZAT A FA ZE KAS BA�

A tan év má so dik fe lé ben rend ha gyó ma te ma ti ka szak kört si ke rült meg szer vez nünk.
Egy részt a ha gyo má nyos osz tály ke re te ken túl lép ve a 11-12. osz tá lyos, nem ma te ma ti ka-ta go -

za tos ta nu lók kö ré ben hir det tük meg a fog lal ko zá so kat; más részt ezek re az al kal mak ra egy- e gy -
zöm mel a Fa ze ka son kí vü li - elő adót hív tunk meg. A ta ná rok a sa ját ma guk ál tal ja va solt té mák -
ból ké szül tek, s igé nyes és szak ma i lag igen ma gas szín vo na lú órá kat tar tot tak.

Az egyes fog lal ko zá sok sor rend ben a kö vet ke zők vol tak:

1. Do bos Sán dor: Kom bi na to ri kus geo met ria
2. Pósa La jos: Ve gyes fel ada tok
3. Orosz Gyu la: Re kur zív so ro za tok
4. Lénárt Ist ván: Ös  sze ha son lí tó geo met ria
5. Urbán Já nos: Ér de kes sé gek a Fibonac ci- soroza tról
6. Kosz to lá nyi Jó zsef: Ka lan do zá sok a há rom szög szá mok kap csán
7. Bartha Gá bor: Épít sünk alak za to kat!
8. Mé rő Lász ló: Az in tel li gen cia ter mé sze te és mé ré se
9. Reiman Ist ván: Klas  szi kus geo met ri ai fel ada tok
10. Orosz Gyu la: Markov-lán cok

Azt hi szem, az elő adók név so ra ön ma gá ért be szél. Büsz kék le he tünk ar ra, s va ló szí nű leg is -
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ko lánk és ta nu ló ink egy faj ta el is me ré se, hogy a meg hí vot tak - sok- sok el fog lalt sá guk el le né re -
öröm mel vál lal ták a fog lal ko zá sok ve ze té sét. Aki még nem hal lot ta Reiman ta nár urat, az olim pi -
ai csa pat ve ze tő jét, Urbán Já nost, aki eb ben az év ben meg kap ta az el ső al ka lom mal ki írt Rátz Ta -
nár Úr Élet mű dí jat, vagy a nem zet kö zi hír név nek ör ven dő Pósa La jost - az nem tud ja, mit ve szí -
tett.

A fog lal ko zá sok for ma i lag vál to za to sak let tek: a klas  szi kus, di á ko kat fog lal koz ta tó fel adat -
meg ol dó sze mi ná ri um tól (Pósa La jos) a fi zi ka elő adót csor dul tig meg töl tő ple ná ris elő adá sig
(Mé rő Lász ló) szin te min den for ma elő for dult. A hall ga tók ös  sze té te le is át ala kult, az idő ha lad -
tá val meg je len tek a 9. és 10. osz tá lyos ér dek lő dők. A szi go rú ér te lem ben vett ma te ma ti kai ke re -
te ken túl lép tünk Mé rő Lász ló pszi cho ló gia-elő adá sá val, de la zí tot tunk ak kor is, ami kor Lénárt Ist -
ván ta nár úr "meg né zet te" ve lünk a Mil le ná ris Ki ál lí tást. Igaz, utá na a sa ját ki ál lí tá si pa vi lon já -
ban, le nyű gö ző kör nye zet ben (és stí lus ban) hall gat hat tuk elő adá sát.

A di á kok lel ke sen lá to gat ták a szak kö rö ket, re mé lem, mind an  nyi an jól érez ték ma gu kat. Azt
is csak re mél het jük, hogy jö vő re meg fe le lő szer ve ző mun ká val és a Fa ze kas Mi hály Ok ta tá si, Kul -
tu rá lis és Sport Ala pít vány to váb bi tá mo ga tá sá val ha son ló elő adás so ro za tot kí nál ha tunk ta nu ló -
ink nak.

Orosz Gyu la

A MA TEK TÁ BOR

Az idén áp ri lis 19-én kez dő dött az év egyik fény pont ja, a 9-10. év fo lyam szá má ra ren de zett
ma te ma ti ka tá bor.

Pén te ken 2 óra kor in dul tunk. A vo nat ról Kis ma ros nál száll tunk le, és gya log men tünk Tö rök -
me ző re. Ez olyan fá rasz tó volt, hogy út köz ben meg kel lett áll nunk, és pi he nés kép pen ma te koz -
tunk. Még a vo na ton 4 fős csa pa to kat al kot tunk, és min den ver se nyen ilyen csa pat fel ál lí tás ban
vet tünk részt. 

Meg be szél tük, hogy az idő szép sé ge egye ne sen lesz ará nyos a tú rá zás sal, és for dí tot tan a ma -
te ko zás sal. Te hát re mél tük, hogy a me te o ro ló gu sok, akik egész hét vé gé re esőt mond tak, a szo kás
sze rint té ved nek. Be jött! So kat frizbiztünk, ko moly fej lő dé sün ket mu tat ta, hogy az idő mú lá sá val
egy re ke ve seb bet kel lett ér te fá ra mász ni. Az ősi ró mai gya kor la tot fel ele ve nít ve kó do ló ver senyt
is ren dez tünk. Ez ab ból állt, hogy mes  szi ről csak a meg be szélt je le ket hasz nál va kel lett csa pat tár -
sa ink nak több je gyű szá mo kat vagy sza va kat el mu to gat ni. Ezt es te meg is mé tel tük mé cse sek kel is,
ami kor csak a hold, a csil la gok és a 10 má sod per cen ként fel vil la nó vil lá mok vi lá gí tot tak. Nagy
si kert ara tott a ze nei ve tél ke dő is, igaz, egy 40%-os tel je sít mén  nyel már elő ke lő he lye zést le he -
tett el ér ni; hát igen, a 70-es évek ze né jé ben nem va gyunk ott hon.

So kat ma te koz tunk, emi att egész kör nye ze tünk kis sé gya na kod va né zett ránk. Fő leg azt él vez -
tük, ami kor a csa pa tok egy más nak tűz tek ki pél dá kat, ter mé sze te sen min den ki na gyon ne héz fel -
ada tot adott fel, így az egyes pél dák meg ol dá sa iga zi ki hí vás nak szá mí tott. A pán cél szek rény-
prob lé ma kör rel so kat fog lal koz tunk, te hát im már mind nyá jan kép zett be tö rő nek szá mí tunk. 

A ha za út nem volt zök ke nő men tes. Gya log men tünk Tö rök me ző ről Nagy ma ros ra, út köz ben
ter mé sze te sen meg áz tunk. Az egyik osz tály tár sunk ép pen egy "Jó ki rán du lást!" SMS-t ka pott,
ami kor meg csú szott, és már is egy po cso lyá ban ta lál ta ma gát. En nek el le né re mind an  nyi an jó ked -
vű en és épp bőr rel ér tünk ha za.

Kö szön jük Do bos Sán dor és Orosz Gyu la ta nár úr nak ezt a fe lejt he tet len hét vé gét.
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HELY TÖR TÉ �E TI KI ÁL LÍ TÁ SU�K MEG �Y ITÓ JA*

Ked ves Ven dé ge ink, ked ves Kol lé gák és Di á kok!

Há rom éve az új já é pí tett is ko la szép sé gé ben gyö nyör kö dünk, év ről-év re job ban be lak juk, mi -
köz ben azon gon dol ko dunk és dol go zunk, hogy még ott ho no sab bá, még kom for to sab bá te gyük. 

A már nyug díj ban pi he nő és még ve lünk dol go zó, a Fa ze kas ha gyo má nya it jól is me rő kol lé -
gá ink és ré gi di ák ja ink kö zös vá gya tel je sül a mai na pon. Meg nyit juk Hely tör té ne ti ki ál lí tá sun kat.
Er re az ese mény re nem csak azért ke rül most sor, mert sok év ku ta tó mun ká ja ered mé nye ként
mos tan ra gyűlt ös  sze egy ki ál lí tás nyi, ren de zett anyag, ha nem el ső sor ban azért, mert a Fa ze kas
eb ben a tan év ben ün nep li fenn ál lá sá nak 90., a gim ná zi um pe dig lét re jöt té nek 40. év for du ló ját.

Bár czy Ist ván, aki 1906-tól 1918-ig volt Bu da pest fő pol gár mes te re, hi va tal ba lé pé se kor azt
tűz te ki cé lul, hogy Bu da pes tet "pro vin ci á lis vá ros ból iga zi fő vá ros sá" fej les  sze. E cél meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben ha tal mas ös  sze get for dí tott a fő vá ros költ ség ve té sé ből az ok ta tás fej lesz tés re.
Olyan is ko lá kat ho zott lét re (pol gár mes ter sé gé nek 12 éve alatt 36 is ko la épült), ame lyek elő se gí -
tet ték a kü lön bö ző kör nye zet ből jö vő gye re kek szo ci a li zá ci ó ját. Tá gas és vi lá gos is ko lák épül tek,
tor na te rem mel és könyv tár ral.

Az ak kor Má ria Te ré zia té ren 1911-ben ké szült el a kez det ben ele mi is ko lá nak, kis ded óvó nak
és le ány ipa ri ta nonc is ko lá nak he lyet adó épü let. 

1926-ban hoz ták lét re ezek he lyett a Bu da pest Szé kes fő vá ro si VIII. ke rü le ti Má ria Te ré zia té -
ri Gya kor ló Ele mi Nép is ko lát, amely a Fő vá ro si Pe da gó gi ai Sze mi ná ri um (a mai FPI) gya kor ló
is ko lá ja ként mű kö dött 1948-ig. Ké sőbb Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la né ven mű kö dött, majd 1962-
ben köl tö zött ide a gim ná zi um, és egye sült az ál ta lá nos is ko lá val.

A gim ná zi um előd je a Szent Be ne dek Rend Gim ná zi u ma volt, (a mai ITK épü le té ben), majd
re ál gim ná zi um má ala kult, vé gül az egy há zi is ko lák ál la mo sí tá sá val 1948-ban kap ta a Fa ze kas ne -
vet.

A Fő vá ro si Pe da gó gi ai Sze mi ná ri um lét re ho zá sa is Bár czy Ist ván ne vé hez fű ző dik. Ez volt az
el ső olyan in téz mény Eu ró pá ban, amely a pe da gó gu sok szer ve zett to vább kép zé sét vé gez te. A sze -
mi ná ri um el vég zé se min den bu da pes ti ta ní tó szá má ra kö te le ző volt. A tan fo lyam ok in gye ne sek
vol tak, és a fő vá ros ala pít ványt ho zott lét re a sze gény sor sú, de ki vá ló ta ní tok meg se gí té sé re.

En  nyit a múl tunk ról.
Saj nos az em be rek haj la mo sak el fe lejt kez ni a ha gyo má nyok ápo lá sá ról, pe dig egy in téz mény

jelen beni si ke rét a múlt ja ala poz ta meg, és a táv la to kat is csak a sa ját fej lő dés tör té net is me re té ben
le het meg ter vez ni.

Is ko lánk sok éve több te rü le ten si ke re sen együtt dol go zik Bu da pest Fő vá ros Le vél tá rá val, az -
az a Le vél tár ren ge teg se gít sé get nyújt ne künk a tör té ne lem ta ní tás hoz, -tan uláshoz szük sé ges do -
ku men tum anyag ren del ke zé sünk re bo csá tá sá val, a ver se nyek re ké szü lő gim na zis ták fel ké szí té sé -
vel, il let ve az is ko la múlt ját fel tá ró anya gok fel ku ta tá sá val, ren de zé sé vel.

De cem ber ben kez dő dött a ki ál lí tás kon cep ci ó já nak ki mun ká lá sa, a ren del ke zés re ál ló anyag
ren de zé se. Ek kor kap cso lód tak a mun ká ba a di ák ja ink. Mind az az anyag, ami a tár lók ban és a
szek ré nyek ben van, nyolc gye rek és a múl tunk re lik vi á it éve ken át félt ve őr ző kol lé gák gyűj tő és
rend sze re ző mun ká já nak ered mé nye.

Kö szö nöm a Le vél tár há rom mun ka tár sá nak, Czaga Vik tó ri á nak, Agócs Ti bor nak és Korinek
Ta más nak a se gít sé get.

Kö szö nöm a bi o ló gia, ké mia, föld rajz és fi zi ka mun ka kö zös ség tag ja i nak, hogy ren del ke zés -
re bo csá tot ták az esz kö zö ket.

Na gyon kö szö nöm Dial loné Runda Mar git kol lé ga nő nek az ál do za tos, fá rad sá got nem is me rő
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mun kát.
A leg na gyobb öröm mel pe dig a gye re kek nek mon dok kö szö ne tet. Önál ló, okos, lel ki is me re -

tes mun ká juk kal egy részt ma ra dan dót al kot tak a Fa ze kas nak, más részt vis  sza ad ták a fi a ta lok ha -
gyo mány tisz te le té be ve tett hi te met. Kö szö nöm te hát a mun kát:

a 10.d osz tá lyos Sax Mó ni ká nak,
Ignácz Zsó fi á nak és
Péterc sák Pet rá nak,

a 11.a osz tá lyos Var sá nyi Ka tá nak, 
Né meth Ág nes nek, 
Ba sa Ist ván nak,
Ba rát Zsu zsá nak és
Ignéczi Már ton nak.

Ez zel a ki ál lí tást meg nyi tom.
Ké rem a ven dé ge ket, hogy Péterc sák Pet ra tár lat ve ze té sé vel néz zék meg a gyűj te ményt.

Há mo ri Ve ro ni ka
igaz ga tó
(*Elhangzott: már ci us 11-én)

KE RÉK PÁR TÚ RA 2002

2002-ben is foly tat tuk ha gyo má nyos ke rék pár tú rá ink so ro za tát. Az er dé lyi, "nagy sza bá sú" tú -
rát kö ve tő en idén Ma gyar or szág ha tá ra in be lül ma rad tunk, a tú ra ide je "csak " egy hét re kor lá to -
zó dott, és a lét szám is "csak " 40-45 volt (ta valy több mint öt ve nen vág tunk ne ki a majd nem két -
he tes prog ram nak. Idén is lé nye gé ben a tár sa ság fe lét je len tet te a Fa ze kas Gim ná zi um 2003/c osz -
tá lya, a má sik fe lét ré gi és volt fa ze ka so sok, ba rá tok, is me rő sök, üz let fe lek tet ték ki. Idén Do bos
Sán dor volt az egyet len fel nőtt kí sé rőnk, pe dig a tú ra előtt több ta nár rész vé te le is be lett ha ran -
goz va (hogy szó sze rint idéz zük a be ha ran go zót: "ta narak" ér ke zé sé re ké szül tünk fel). A Pál, Ka -
ta, Pé ter mint örök zöld éb resz té si dal lam im már nél kü löz he tet len kel lé ke egy ilyen tú rá nak, idén
vi szont a "ma ga zin mix te" he lyett az élel mi szer bol to kat és kék ku ta kat tá mad tuk le. Meg le pe tést
leg fel jebb az oko zott, hogy a kis ven dég lő és a bü fé sza vak is ál ta lá ban a kocs ma szi no ni má já ul
szol gál tak, ételt hi á ba re mél tünk. Így hát gyak ran a piz zéria ma radt... A gi tár idén is fon tos tar to -
zék lett: saj nos ez út tal vi szont a gi tár ze ne he lyett a fő kér dés a hang szer ci pe lé sé nek be osz tá sá ra
szo rít ko zott (idén nem volt au tós kí sé rőnk), a tú ra vé gé re el is tört Eg mont gi tár ja. 
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1. nap: Bu da pest -Vác-Verőce (2002.08.12), avagy egy kis eső nem fog min ket el ijesz te ni
A sze ren csé sek hét fő reg gel Bu da pes ten gyö nyö rű nap sü tés re éb red tek. Ezt a ké pet kel lett me -

mo ri zál ni so ká ig, mi vel Ba las sa gyar ma tig az tán nem is ta lál koz tunk nap fén  nyel. Mi re min den ki
le gyűr te a bu da pes ti for gal mi ká oszt, és meg ér ke zett az Új pest Vá ros ka pu nál ki tű zött ta lál ko zá si
hely hez, már az ég is be bo rult. Vár tuk, vár tuk az esőt egy da ra big, az tán el in dul tunk. Alig ér tünk
ki a vá ros ha tá rá ig, ami kor per sze el kez dett es ni. Ek kor egy au tó pá lya-fe lül já ró alatt húz tuk meg
ma gun kat, de utá na tu da to sult ben nünk, hogy egy da ra big nem fog el áll ni, ezért el in dul tunk. Egy
du na ke szi ben zin kú tig ju tot tunk (kb. 10 perc bi cik li zés), ek kor úgy dön töt tünk, hogy most túl sá -
go san esik. Mi re a bolt ban az ös  szes új sá got el ol vas tuk, és a bol to sok is már ele gen dő en dü hö sek
let tek ránk, az eső is alább ha gyott. Ek kor is mét ne ki vág tunk, majd Göd nél ért újabb fel hő sza ka -
dás min ket. Egy cse rép kály ha-ke res ke dés ere sze alatt tör té nő vá ra ko zást kö ve tő en leg kö ze lebb
Vá cott áll tunk meg, ahol ez út tal a ne ve ze tes sé gek meg te kin té se he lyett egy ben zin kút nál vég re -
haj tot tuk az el ső sze re lé se ket. Az eső per sze ki tar tó an eset t, így ér kez tünk Ve rő cé re is, ahol a he -
lyi is ko la tor na ter mé ben alud hat tunk. Má sok in kább vo nat tal tet ték meg a Budapest-Verőce utat.
Mi vi szont szét ázott ru há in kat kezd het tük szá rí ta ni, ek kor már az eső is el állt. Kö zös va cso ra egy
ét te rem ben, né hány pikk dá ma-par ti, az tán a leg töb ben úgy dön tünk: már elég gé fá rad tak va -
gyunk.

2. nap: Verőce-Szob-Balassagyarmat (2002.08.13.), avagy 90 ki lo mé ter bi cik li zés, de csak a fe le
eső ben

A nap azért nem sü tött reg ge li zés köz ben, az túl zás lett vol na, de leg alább nem eset t. Ide je volt
hát el in dul ni. A Du na-par ton egyéb ként gyö nyö rű úton ha lad tunk Szo big, most a szél és az eső re
haj ló idő mi att ke vés bé tud tuk él vez ni. Az Ipoly völ gyé ben foly tat tuk utun kat, és ko ra dél után már
jó 40 ki lo mé ter nél jár tunk, ami kor Vámosmikolára ér tünk, és rá kez dett az eső. Ki csit meg dob tuk
a he lyi bolt for gal mát, és be áll tunk a busz meg ál ló ba. Előt te egyéb ként Nagy bör zsöny be le he tett
vol na ki té rőt ten ni, de az esős idő ben a +10 ki lo mé ter re és az ez zel já ró emel ke dő re ke ve sen vál -
lal koz tak.

Ba las sa gyar mat még mes  sze volt, ezért a rossz idő el le né re to vább in dul tunk. Az Ipoly mel -
lett me nő utunk sár ral volt te le, má sok in kább a Ke men cén (és így emel ke dőn is) ke resz tül me nő
utat vá lasz tot ták. Ők új ra meg kós tol hat ták a már az egyik ré geb bi osz tály ki rán du lá sun kon meg -
is mert ke men cei kür tős ka lá csot. Ké ső dél után ra az eső el állt, Ba las sa gyar mat ra ér kez ve már a 90.
ki lo mé ter nél tar tot tunk. Is mét tor na csar nok lett a szál lá sunk, meg em lí ten dő, hogy az egyik leg -
jobb ilyen jel le gű szál lás; igaz, a Ve rő cén még nyo mok ban meg lelt me leg víz-szol gál ta tás itt tel -
je sen hi ány zott. "Ba las sa gyar mat nagy vá ros, min den ki föl ta lál ja ma gát, a va cso rát old juk meg
egyé ni leg" - szólt Do bos, még is lé nye gé ben a tel jes tár sa ság ugyan ab ba a piz zériá ba ment, ahol
az egyet len ki szol gá ló lány éle tét - aki egye sé vel hord ta ki fe le a piz zá kat - ala po san meg ne he zí -
tet tük.    

3. nap: Balassagyarmat-Szécsény-Salgótarján (2002.08.14.), avagy Várj, míg ki süt majd a nap
Pál, Ka ta, Pé ter - szólt a "szi go rú" fu ru lya dal lam a gyar ma ti tor na te rem ben is reg gel. Mi re el -

in dul tunk vol na, "sze ren csé re" el kez dett es ni az eső. Vé gül is tény leg sze ren cse: jobb, mint ha 2
km után kez dett vol na rá, mert így to vább ma rad tunk a tor na te rem ben. Az eső még dél előtt el állt,
és a tú ra fo lya mán elő ször ta pasz talt nap sü tés ben te ker het tünk el Széc sényig. Itt a kas tély be li mú -
ze um meg te kin té se után is mét bi cik li re száll tunk, és nem sej tet tük, hogy tú ránk egyik leg ne he -
zebb sza ka sza kez dő dik. Le he tett vol na Tar ján fe le a fő úton is men ni, ehe lyett ke rü lőt vá lasz tot -
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tunk Litke fe lé. Már úton vol tunk, ami kor is mét erős zá por ba ke rül tünk, ami ből megint hos  szabb
eső lett. A ka nyont még meg néz tük az út mel lett, de Ipoly tarnócra már nem te ker tünk be az ős -
em ber láb nyo ma i nak fel ku ta tá sá ra. (Akik be te ker tek, azok ros  szul jár tak: nem elég, hogy eső ben
kel lett plusz ki lo mé te re ket te ker ni, de a mú ze um is zár va volt.)

Az eső ugyan el állt, de Sal gó tar ján előtt me re dek emel ke dő ne he zí tet te utun kat, és csak en nek
le győ zé se után gu rul hat tunk be a nóg rá di me gye szék hely re. A tar jáni kem ping ben nem vol tunk
szí ve sen lá tott ven dé gek: kez dett sö té ted ni, a ve ze tőnk meg se hol. Do bos va la hol Litke előtt volt
Nagy Ger gő ten gely tö ré ses bi cik li jé vel, köz ben At ti la bal ese té ről is sze rez tünk in for má ci ó kat hal -
lo más ból. Vé gül Lajkó Esz ter év fo lyam tár sa (aki a szál lás el in té zé sé ben is se géd ke zett, ő Tar ján -
ban la kik) se gí tett ko csi val előbb leg alább hi deg va cso rát be sze rez ni, majd egy tar ta lék ke re ket
el vin ni Litkére Ger gő szá má ra. Es te 10 is el múlt, ami kor Cusék meg ér kez tek a kór ház ból: tő lük
tud tuk meg, hogy At ti lá nak pár ki sebb hor zso lá son kí vül nem lett sem mi ba ja, de úgy dön tött, in -
kább nem foly tat ja a tú rát. Dobosék csak 11 után ér kez tek meg. Bár a Koplárovics gól já val ki ví -
vott 1-0-ás győ ze lem nek leg alább örül ni tud tunk, de ne künk ez az es te nem a Za la eger szeg-Man -
ches ter Unit ed meccs ről szólt...

4. nap: Salgótarján-Somoskőújfalu-Ózd (2002.08.15.), avagy az es ti ka lan dok foly ta tód nak
Az elő ző es tét ne héz volt ki pi hen ni (a sal gó tar já ni kem ping há rom ágyas szo bá i ban né gyen-

öten vol tunk szo bán ként, rá adá sul a szo bák ban a há rom ágyon kí vül sok hely nem volt, így né há -
nyan in kább a tár sal gót vá lasz tot ták, má sok a "há rom ágyon né gyen" fe let tébb ké nyel mes el ren -
de zést pró bál ták ki), Do bos pe dig reg gel a kór ház ba ment be, il let ve Ger gő bi cik li jé vel is volt dol -
ga. Nem is cso da, hogy a 8 óra kö rü li éb resz tő ez út tal 10 órá ra lett ha laszt va, Do bos fu ru lyá ja he -
lyett ez út tal éne kel ve hall hat tuk a Pál, Ka ta, Pé tert Lipp n er Gá bor elő adá sá ban. Reg ge li és cso -
ma go lás után fél ti zen ket tő kö rül kezd tünk a bi cik li re fel pa kol ni, ap ró szép ség hi ba, hogy 11 táj -
ban je lez te ne künk a kem pin ges né ni, hogy már 10 óra kor el kel lett vol na hagy nunk a szo bá kat.
A kem pin ges né ni vel egyéb ként is ös  sze tű zés be ke rül tünk, hi szen egy el ve szett pap lan be té tet is
ke re sett raj tunk, de mi u tán be bi zo nyo so dott, hogy sen ki se tet te fel a bi cik li jé re plusz ne he zék -
nek, er ről a té má ról le szállt. Do bos vi szont nem ment szó nél kül el a "kö rül mé nyek mel lett", és a
bú csú he lyett ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a kem ping ára i ért cse ré be igé nye sebb szol gál ta tást
is nyújt hat ná nak. Igaz, ami igaz: a szo bák le pusz tul tak, ta ka rí tat la nok vol tak, az ágy ne műk sza -
kad tak; a vi zes blokk ról nem is be szél ve, ami iga zi cse me ge le het ne a he lyi ÁNTSZ-nek. De leg -
alább me leg víz volt... 

Dél kö rül in dul tunk ra gyo gó idő ben, nap sü tés ben Somoskő fe lé, és né hány ki lo mé ter meg té -
te le után So mos kő új fa lu nál meg áll tunk. A vá rat te kin tet tük vol na meg, amen  nyi ben a Szlo vá ki á -
hoz tar to zó lát vá nyos ság ba ma gyar ál lam pol gá ro kat is fel en ged né nek, így vi szont csak lent ről
cso dál hat tuk meg az egy ko ri vár rom ja it. (Né há nyan egy bi cik li sze re lés mi att ké sőbb ér tek föl, és
a ha tár őrök tá vol lét ében fel jebb me rész ked tek.)

Dél után volt már, ami kor to vább in dul tunk: egy rö vid sza kaszt föld úton tet tünk meg; ek kor fő -
leg a sa ras tó csá kat pró bál tuk ki ke rül ni. Zabar fe lé már asz falt úton te ker tünk: nagy lej tők kö vet -
kez tek - kí nos, ha az em ber ilyen kor jön rá, hogy a fé ké vel prob lé mák van nak (a be szá mo ló szer -
ző jé vel ez tör tént, de vé gül prob lé ma men te sen tel je sí tet te az út vo na lat). Zabar után Ózd ra ér kez -
tünk, ahol jó szo ká sunk sze rint egy bolt nál meg áll tunk. Eköz ben Do bos a szál lás ügyé ben in téz -
ke dett, majd ha ma ro san vis  sza tért a hír rel: az Óz di Ko hász SE sport te le pén alud hat tunk. Nem túl
mes  sze a fo ci pá lyá tól, a - saj nos zárt - te ke csar no kot is tar tal ma zó épü let mel lett ver tük fel sát ra -
in kat, mi köz ben az eső is el kez dett es ni egy ide ig. Kö zös va cso ra ezen a na pon se volt, né há nyan
is mét piz zéria után néz tek, má sok a pá lya bü fé jét vá lasz tot ták. Né há nyan vi szont még sö té te dés -
kor sem ér kez tek meg. Sőt: meg tud tuk, hogy Nor bi de fekt je mi att (a kül ső is tönk re ment) megint
szük ség van egy ke rék re. Ön kén tes hí ján Eg mont vál lal ko zott a ke rék kel va ló vis  sza bi cik li zés re.
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A sze re lést kö ve tő en, ele gen dő lám pa nél kül is mét ka lan dos sá si ke re dett az es ti kü lö nít mény út -
ja; ez út tal sze ren csé re prob lé ma nél kül ér kez tek meg 10 óra után Ózd ra. Azon már meg se le pőd -
tünk, hogy ezen az es tén az egész vá ros ban nem volt me leg víz; a sport pá lyá hoz tar to zó épü let ben
a hi deg vi zes zu hanyt így is so kan igény be vet ték.             

5. nap: Ózd-Putnok-Aggtelek (2002.08.16.), avagy sö tét ben min den bi cik lis fe ke te
Ózd ról a reg ge lit kö ve tő en in dult út nak a bi cik lis csa pat. Tí zen ké sőbb ül tünk nye reg be, mert

az óz di ke rék pár bolt ból Nor bi nak új kül ső re, ne kem új fék po fá ra volt szük sé gem. Mi vel a cso port
töb bi tag já val ezt kö ve tő en csak ké ső es te ta lál koz tunk, így itt a mi kü lön utunk ról tu dok be szá -
mol ni. 

Bár tér kép több is volt ná lunk, a vá ros ból egy út ba iga zí tás nyo mán ér tünk ki (hogy el ke rül jük
a fő utat, nem a leg rö vi debb úton men tünk Put nokra). Már kez det ben is gya nú sak vol tak a "Szil -
vás vá rad" irá nyá ba mu ta tó táb lák, iga zán ak kor vet tük ész re, hogy baj van, ami kor több ki lo mé -
te ren ke resz tül me re de ken föl fe le ve ze tett az út. Ek kor már tér ké pes egyez te tés után ész re vet tük,
hogy rossz irány ba tar tunk, de mi e lőtt fel ér tünk vol na a Bükk-fenn sík ra, le ka nya rod tunk az út ról
(így leg alább kel le mes lej tők kö vet kez tek). Fagy izás után (mi re nem jó egy el té ve dés) Bor sod bó -
ta fe lé vet tük az irányt; ar ra, amer re el vi leg a töb bi ek is men tek (mint ké sőbb ki de rült, gya kor la -
ti lag ők vé gül egy rö vi debb utat vá lasz tot tak). A Bóta előt ti lej tőn azon ban Sza bó La ci már csak
úgy tu dott meg áll ni, hogy az árok ba haj tott: ne ki nem lett ba ja (szin te tel je sen le fé ke zett már esés
előt t), az el ső ke re ke vi szont tel je sen el fer dült. Sze ren csé re épp ná lunk (az az az ös  szes "es ti ki -
rán du lás ban" részt ve vő Andrássy Zo li - Földényi To mi pá ros nál) volt az a ke rék, amit Nagy Ger -
gő bi cik li jé ből szed tek ki, és ami nek a fel ni je ép volt, csak a ten gel  lyel volt prob lé ma (lásd 3.
nap). Így hát kö vet ke zett a sze re lés: a La ci ke re ké nek kül lő it és agyát (nem a La ci agyát!) át sze -
rel ték er re a ke rék re... Dél után 4 után in dul tunk to vább, im már sejt ve, hogy ez út tal sem ma rad el
a sö tét ben va ló bi cik li zés. Put nokra ér ve óri á si zá por ba ke rül tünk, így a vas út ál lo má son hú zód -
tunk meg, amíg to vább állt az eső. Egy élel mi szer bolt nál még pi he nőt tar tot tunk, majd már 7 után
in dul tunk to vább. 

Kelemérre a Ször nyű-völ gyön ke resz tül ve zet az út: az úti könyv sze rint esős idő ben a kör -
nyék ről "be csat la ko zó föld utak ról sá ros víz foly hat az út ra" - ezt is meg ta pasz tal tuk. A fa lu előt ti
dom bon át kel tünk, majd a Tom pa Mi hály em lék ház mel lett ha lad tunk el. Kelemér ről ki ér ve Lajkó
Mi ki de fekt je mi att áll tunk le új ból sze rel ni. Ez után már sö tét ben foly tat tuk utun kat: még kb. 15
km volt hát ra Agg te le kig. Így saj nos azt se lát hat tuk, hogy mi lyen táj tá rul elénk, ami kor a karszt -
vi dék re ér ke zünk; il le tő leg azt is csak érez tük, de nem lát tuk, hogy mi lyen emel ke dő ket kell meg -
mász ni. 10 óra táj ban ér kez tünk Agg te lek re, ahol a kem ping ben let tünk el szál lá sol va: né há nyan
sá tor ban, egye sek szo bák ban, má sok fa há zak ban: a két szer két ágyas fa há zak mind egyi ké be 8
em ber ju tott. (Ez zel a kom bi nált meg ol dás sal pró bál tuk op ti ma li zál ni a költ sé ge ket, mert a sát rak
után sát ran ként és sze mé lyen ként is kel lett fi zet ni, míg a fa ház ért nem kell töb bet fi zet ni ak kor se,
ha két szer an  nyi em bert tusz ko lunk be). Az túl zás, hogy ké nyel me sen fér tünk el né gyen a két ösz  -
sze tolt ágyon ke reszt be: min den eset re, ha az em ber ar ra éb redt, hogy két em ber kö zé be van szo -
rít va, rá jött, hogy most in kább mégsincs ked ve meg moz dul ni...

A kem ping mel lett az An di is me rő sei ál tal mű köd te tett bü fé ben vi szont ked vez ményt kap tunk,
rá adá sul ké ső es te is meg tud tunk va cso ráz ni. Itt hal lot tuk, hogy a töb bi ek nek se volt ese mény te -
len a nap: Igor nak nem csak újabb de fekt je lett, ha nem bi cik li jé hez pe dá lért is vis  sza kel lett men -
ni ük Ózd ra, rá adá sul ők utá na Eger fe lé in dul tak el... 

6. nap: Aggtelek-Jósvafő-Szalonna (2002.08.17.), avagy pi he nő nap bar langászás sal és mi ni má lis
bi cik li zés sel

A fa ház ban éb red ni se volt per sze kel le mes, fő leg ar ra, hogy gyor san ös  sze kell pa kol ni, és
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reg ge liz ni már a bar lang be já rat nál fo gunk. "Vé gül is pi he nő nap van" - gon dol ta az em ber, de az -
tán meg ad ta ma gát, és ne ki kez dett a pa ko lás nak.

Reg ge li előtt és után a Barad la-bar lang ba az agg te le ki be já ra ton ke resz tül men tünk be, és egy -
órás tú rát tet tünk a bar lang ban. Hal lot tunk a csepp kö vek ke let ke zé sé ről, meg tud tuk, hogy a bar -
lang ban egész év ben 10 fok van, s meg is mer tük a kü lön bö ző kö vek fan tá zia ne vét is. Bár tud tuk,
hogy a bar lang ászok nak is szük sé gük van tá jé ko zó dá si pon tok ra, még is eze ket a fan tá zia ne ve ket
né hol eről te tett nek érez tük (fő képp a bú su ló ju há szo kat és az ara di vér ta núk em lék osz lo pa it, na
meg azt se sze ret tük, ami kor kol bás  szal meg son ká val "vic ce lő dött" úti ka la u zunk; mond tuk is,
hogy úri em ber reg ge li előtt ka já val nem vic cel). A "hang ver seny te rem ben" tény leg jó volt az
akusz ti ka; a ze ne és a fény ha tás ok együtt vi szont kis sé gic  cses re si ke rül tek, rá adá sul fur csáll tuk
azt is, hogy egye sek az es kü vői szer tar tá su kat is itt, a bar lang mé lyé ben tart ják. 

A fel szín re ér ve be fe jez tük a reg ge lin ket, majd né hány ki lo mé tert te ker ve a bar lang jós vafői
ré szé hez ér kez tünk (köz ben köz vet le nül Agg te lek után át mász tunk az egyet len emel ke dőn, in nen -
től vé gig lej tett az út). Jós vafőről bus  szal vit tek min ket a bar lang be já rat hoz, majd 2 órás tú rát tet -
tünk a Barad la-bar lang ban. A fan tá zia ne ve ken és a hang ver seny ter men már nem le pőd tünk meg
(itt is fel buk kant né hány bú su ló ju hász), vi szont a két órás tú ra vé gé re kezd tünk fáz ni a 10 fo kos
bar lang ban. A bi cik lik hez ér kez tünk ki, és rö vid ebéd (máj kré mes + lek vá ros ke nyér) után Sza -
lon na fe lé bi cik liz tünk to vább.

Ez a nap volt a pi he nő nap: bi cik li zés szem pont já ból egy ál ta lán nem volt ki me rí tő; 20 ki lo mé -
ter nél alig töb bet tet tünk meg, és Jós vafő után vé gig lej tett az út. Így egész ko rán ér kez tünk Sza -
lon ná ra, és ez út tal sen ki nek se kel lett sö tét ben ér kez nie. A sza lon nai temp lom meg te kin té se után
(elő ször a tú rán) kö zös (nem ét ter mi) va cso ra kö vet ke zett, a tész ta meg fő zé sé ben a he lyi ek is se -
géd kez tek. A fo ci pá lya mel lett ver tünk sát rat; fa há zak, kem pin gek és tor na ter mek után ez volt az
el ső no mád sá tor he lyünk. Rá adá sul a na pot tá bor tűz és ének lés zár ta (már gi tár nél kül), és mi vel
egész nap szép idő volt, elé ge det ten tér het tünk alud ni.        

7. nap: Szalonna-Szemere-Gönc (2002.08.18.), avagy ke rék pár ral a ha tár mel lett, köz vet le nül
Sza lon nán szép, na pos idő re (na meg a Pál, Ka ta, Pé ter re...) éb red tünk. Pár em ber től még itt

bú csút vet tünk, hi szen vagy más fe le, vagy Mis kol con ke resz tül in dul tak ha za. Reg ge li és cso ma -
go lás után a meg ma radt csa pat Gönc fe le vá gott ne ki az út nak - ek kor már egy kis kü lö nít mény
Igor ve ze té sé vel úton volt, hi szen az Igorék egyik is me rő sé nek kert jé ben alud hat tunk, ám a kert
át vé tel éhez ne ki már ha ma rabb Gönc re kel lett ér kez nie (és a kü lö nít mény a va cso ra elő ké szí té sé -
vel is meg lett bíz va).

Mi ké nyel mes tem pó ban te ker tünk el a Raka ca-víztározó mel lett, Me sze sen a nagy meg le pe -
té sünk re va sár nap is nyit va tar tó bolt ba is be tér tünk. Ez után gyö nyö rű tá jon, a Raka ca- patak völ -
gyé ben vitt utunk, szép ség hi bát csak az igen sze gé nyes fal va kon va ló át ha la dás je len tett.
Krasznok va jdán egy fagy izás ere jé ig áll tunk meg, majd mi u tán meg tud tuk, hogy a Sze merére át -
me nő föld út a sok eső után nem iga zán jár ha tó, in kább a ha tár mel lett me nő ke rü lő utat vá lasz tot -
tuk. Ugyan fo lya ma to san emel ke dők és lej tők ne he zí tet ték a bi cik li zést, de jó mi nő sé gű, szép úton
ha lad tunk köz vet le nül a ma gyar-szlo vák ál lam ha tár mel lett. Sze merén pi hen tünk, itt fur csa eső ért
min ket: úgy kez dett el es ni, hogy jó for mán fel hő sem volt fe let tünk - ter mé sze te sen nem is aka -
dá lyo zott min ket so ká ig a gyors zá por. Egy Fam i ly Frost-os jég kré mes ko csi "le tá ma dá sát" kö ve -
tő en bi cik liz tünk to vább, és Hernád vécse után a 3-as út ra ér tünk ki.

Ek kor már 50 ki lo mé ter fö lött jár tunk, és kb. egy újabb tí zest tet tünk meg a for gal mas fő úton.
Hi das né me ti nél Gönc fe lé ka nya rod tunk, a vá ros előtt még egy emel ke dő re kel lett fel mász ni, de
így is kel le mes idő ben, ko ra es te, vi lá gos ban ér ke zett meg a csa pat vé ge (Do bos sal együt t) Gönc -
re. Az él csa pat mun ká já nak kö szön he tő en a va cso ra ké szí tés már nagy ban folyt ér ke zé sünk kor, de
ma radt időnk a kö zös ét ke zés előtt meg lá to gat ni a he lyi cuk rász dát is.

100



Va cso ra (pap ri kás krump li) után a gön ci temp lom be já ra tá hoz sé tál tunk, ahol Károli Gás pár -
ra, a fa lu egy ko ri lel ké szé re is em lé kez tünk. Itt ke rült sor a szo ká sos cso port ké pek ké szí té sé re is,
és Do bos is itt mond ta el a tú rát le zá ró né hány mon da tát. A tá bor hely re (a kert be) vis  sza tér ve tá -
bor tűz zel és ének lés sel fe jez tük be utol só kö zös es tén ket. 

8. nap: Gönc-Pálháza-Sátoraljaújhely (2002.08.19.), avagy kel le mes bi cik li zés szép idő ben, így
is le het...

Az már szin te ha gyo mány, hogy az utol só reg gel jó ko rán kell kel nünk, ez út tal azon ban (a ta -
va lyi hat óra előt ti éb resz tő vel szem ben) csu pán ne gyed hét kor szó lalt meg Do bos fu ru lyá ján a
Pál, Ka ta, Pé ter. Gyors cso ma go lás után Gönc köz pont já ba te ker tünk, ahol a park ban (egy ABC
kö ze lé ben) meg reg ge liz tünk. 

Ez után a csa pat is mét több rész re sza kadt: né há nyan úgy dön töt tek, ők nyu god tan ös  sze pa kol -
nak, és Gönc ről vo nat tal ha za men nek, míg a több ség Sá tor al ja új hely fe lé foly tat ta út ját. Egmon -
ték szer ve zé sé ben né há nyan Sá tor al ja új he lyig ve lünk jöt tek, de ott nem száll tak vo nat ra, ha nem
Sá ros pa ta kig men tek to vább, ahol még egy na pig ma rad tak, és meg te kin tet ték a Jé zus Krisz tus
szu per sztár rock ope ra ün ne pi elő adá sát. 

Mi u tán nagy já ból el dőlt, hogy ki "mer re, med dig" megy, bi cik li re száll tunk, és fo lya ma tos, de
egy ál ta lán nem dur va emel ke dőn te ker tünk Telk ibánya fe le. A fa lu ból ki ér ve a csúcs ra ka pasz kod -
tunk fel (a mon da sze rint Szép Ilon ka sír ja is itt ta lál ha tó), a csú csot kö ve tő en már fo lya ma to san
lej tett az út, így szin te be gu rul tunk Pál házára, ahol meg áll tunk pi hen ni, din  nyéz ni. Ket tő kor in -
dult Sá tor al ja új hely ről a vo nat, és még dél előtt volt, így bő ven idő ben vol tunk.

Sze ren csé re az utol só na pon már sem mi lyen tech ni kai prob lé ma nem gá tol ta ha la dá sun kat,
nem kel lett sze rel ni sem, e he lyett szép idő ben kel le me sen lej tő úton ér kez tünk Sá tor al ja új hely re.
Itt volt időnk még az ép pen zaj ló nép tánc-fesz ti vál ba is be le néz ni, na meg az utol só lek vá ros és
máj kré mes ke nye re ket el fo gyasz ta ni. ("Hogy fog hi á nyoz ni hol nap tól ez a sok em ber és ez a sok -
faj ta lek vár...")

Az ál lo más ra azok is ki kí sér tek min ket, akik Sá ros pa tak fe lé foly tat ták út ju kat. Az át la gos nál
ke ve sebb bi cik lit ké nyel me sen pa kol tuk fel a vo nat ra, majd el in dul tunk. Nagy meg le pe té sünk re
Sze ren csen azok is er re a vo nat ra száll tak föl, akik től reg gel Gön cön el bú csúz tunk. A vo na ton a
leg töb ben kár tyáz tak, ne künk volt időnk új sá got ol vas ni (mi köz ben az egész bi cik li tú rát meg járt
Pi ló ta-kek sze met et tük): itt tud tunk meg rész le te ket a Kö zép-Eu ró pát súj tó ár víz hely zet ről. Mi u -
tán az em ber döb ben ten ol va sott Drez dá ról, Prá gá ról vagy ar ról, hogy az az út, ahol egy he te bi -
cik li vel nyu god tan át jöt tünk, víz alatt van (ket tes út, Sződliget), na meg a pes ti ár víz ről és az el -
ma radt tű zi já ték ról, ar ra is gon dol hat tunk, hogy az el ső na pok eső zé sei el le né re egész jól meg úsz -
tuk ezt az egy he tet. 

Az biz tos, hogy idei tú ránk is bő vel ke dett em lé ke ze tes pil la na tok ban, re mél jük, jö vő re is mét
ta lál ko zunk...  

Tá bor Áron 11.c
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KE �U TÚ RA 2002

Dunasziget - Ciko lasziget - Kis bo dak - Ás vány rá ró - �agy ba jc s, 2002. jú li us 12-19.

Az el ső nap meg ér ke zünk, még nem ke nu zunk, né há nyan azért ki men nek a víz re, rög tön bo -
rul nak is per sze; Ákos el vesz ti a fél szan dál ját. A va cso ra saj tos tész ta.

A má so dik nap az el ső, ami kor iga zán víz re is szál lunk, per sze be me le gí tés ként fel fe le eve zünk.
Is mer ke dés a ke nu val meg a tár sak kal (ná lam Cus, Ba logh La ci, Her czegh At ti la, ke nu ban ez 2
bo ru lást je len tett). Azért még is csak a má so dik bo ru lás volt jó, ami kor: "Cus, ott egy szi get!" Cus
(kor má nyos): "Á, mes  sze van." Az tán már a szi get előtt kezd tünk gon dol kod ni azon, hogy bal ra
vagy jobb ra ke rül jük, per sze ne ki men tünk. Sze ren cse volt, hogy ezen a na pon cucc nél kül bo rul -
tunk, bár egy nap után La ci már a bics ká ját, én meg a sap ká mat a Du ná nak aján dé koz tuk... (azt,
hogy a töb bi ek mit hagy tak a fo lyó ban, nem tu dom). A va cso ra lek vá ros tész ta, amit óri á si eső
mos el; né há nyan úgy gon dol ták, meg ta lál ták az al kal mas idő pon tot a stran do lás hoz...

A har ma dik nap már cso mag gal me gyünk (igaz, nem túl mes  szi re). Per sze vol tak, akik még
plusz tú rá kat tet tek, de er ről ők tud ná nak töb bet me sél ni. Mi csak a cuc cok le ra ká sa után men tünk
még egy ki csit; At ti la ki pró bál ta, mi lyen kor má nyoz ni, per sze bo rul tunk. A va cso ra ká posz tás
tész ta. 

A ne gye dik nap a kinn al vó kat haj nal ban egy eső éb resz tet te fel, in nen től kezd ve lé nye gé ben
min den reg gel rossz idő volt: vagy eset t, vagy csak köd volt, fel hők, ilyes mi. (Rossz idő? ak kor
mi volt a bi cik li tú rán?) Né há nyan meg un ták a há rom na pi tész ta evést, ezért ke nu zás he lyett (az -
nap is ugyan ott alud tunk, az az cucc nél kül ke nuz tunk) va la mi ka ja után néz tek, így az tán szo kat -
la nul ko rán (du. 6 kö rül) volt va cso ra: krump li meg pör költ (azt hi szem). Mond tam már, hogy
ezen a na pon is bo rul tunk két szer?

Az ötö dik nap is eset t, in nen től ez ál ta lá nos jel lem ző volt (de az nap leg alább nem bo rul tunk).
Va cso ra (le ves) után egy nagy maf fi á zás sok em ber rel, Do bos + vett egy üveg bort azok nak, akik
nem ro han tak el min den es te meg lá to gat ni a he lyi vendéglátói pari 1séget. 

A ha to dik nap (ne vez zük az egy sze rű ség ked vé ért szer dá nak, mert hát ki tud ilyen so ká ig szá -
mol ni) reg gel nem eset t, csak óri á si köd volt. Az tán me net köz ben nap is sü tött, eső is eset t,
megint a nap sü tött, és gyö nyö rű szi vár ványt lát hat tunk. Az nap volt egy nagy zú gó, ahol a cso -
ma go kat ki rak tuk, és cso mag nél kül jöt tünk át. Volt előt tünk egy cso port, szin te min den ki bo rult
ott. Tő lünk csak 1 ke nu bo rult. (Va jon me lyik is le he tett az?) Az tán volt még egy hely, ahol né -
hány ke nu bo rult, de mi több sé gi sza va zás sal Dobosékat kö vet ve át emel tük a ke nut (boc s, Cus,
hogy le sza vaz tunk, de nem volt ked vem még egyet bo rul ni). Ezen a na pon csak hi deg va cso ra
volt. 

Csü tör tö kön már az Öreg-Du nán jöt tünk, né há nyan át is csa lin káz tak a fo lyó hi va ta lo san Szlo -
vá ki á hoz tar to zó ré szé re. Min den eset re na gyobb baj eb ből nem lett. Es ni per sze esett az eső, de
azért meg ér kez tünk. A több ség + Do bos ha za ment, de mi tí zen ott ma rad tunk - na gyon ki rály volt!
Sza lon nát sü töt tünk, meg min den na gyon rend ben lett vol na, csak kb. 9 órá tól egé szen más nap
dél előt tig esett az eső. Na mind egy.

Tá bor Áron 11.c
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BE SZÁ MO LÓ

A 3. �YÁ RI FA ZE KAS TA �Á RI KE RÉK PÁR TÚ RÁ RÓL

Idén nyá ron a ta ná ri ke rék pár tú rát jú li us utol só he té ben szer vez tük az Őr ség be. Vo nat tal utaz -
tunk Za la eger sze gig, on nan ke rék pár ral foly tat tuk utun kat a Deseda-tó part ján lé vő szál lás he lyün -
kig. Au tós kí sé re tet Sza bó Te ri ta nár nő és Sza bó Sza bolcs ta nár úr csa lád ja adott a ke re ke sek nek,
így idén a cso ma gok ne he zét nem kel lett a ke rék pár okon szál lí ta ni. Az el ső öt na pon az Őr sé get
ba ran gol tuk be ke rék pár ja in kon. Az idő já rás vé gig ke gyes volt hoz zánk, így min den nap tud tunk
egy na gyot stran dol ni a Bo ros tyán-tó ban, vagy va la me lyik má sik őr sé gi tó ban. Es tén ként a va cso -
ránk ról Ta más Gá bor ta nár úr gon dos ko dott, aki a bog rács ban olyan íz le tes la ko má kat fő zött,
ame lye ket bár me lyik mes ter sza kács el ta nul hat na tő le.

Az Őr ség domb vi dé ke után egy 80 km-es eről te tett ke re ke zés sel ér tünk Ba la ton szent györ gye,
ahon nan Szán tó dig már vo nat tal men tünk. Egy kel le mes ba la to ni es tét töl töt tünk itt Ko vács
Mártáék ven dég sze re tet ét él vez ve, majd más nap Nadap volt a cél, ahol Ko vács Ma ra né ni ta nár -
nő lát ta ven dé gül a csa pa tot. A nadapi éj sza ka után az utol só nap ra ter ve zett Nadap-Budapest ke -
rék pá ros sza kasz he lyett egy ki adós stran do lás után vo nat tal és au tó val ér kez tünk ha za. Egye dül
Tö rök Már ton ta nár úr ke re ke zett ha za Mar ton vásárig.

Kü lön meg kell em lí te nünk a ven dég lá tó ink és a sza ká csunk mel lett Szoko lai Ti bor igaz ga tó -
he lyet te sünk fe le sé gét, aki a nadapi strand ra hi deg üdí tő vel, hű tött gyü mölc  csel és fris sen sült sü -
te mén  nyel ér ke zett ak kor, ami kor a ke rék pár ok ról tik kad va le ká szá lód tunk. Igaz ga tó he lyet te sünk
egy nap pal ko ráb ban fe jez te be a ke rék pár tú rát, mert más nap a Ba la ton át úszá son vett részt. Ide -
je 2 óra 44 perc volt. Gra tu lá lunk.

Az is ko la mind a két ala pít vá nyá nak és a ku ra tó ri u mok tag ja i nak sze ret nénk kö szö ne tet mon -
da ni az anya gi tá mo ga tá sért, ami le he tő vé tet te, hogy anya gi okok mi att sen ki nek ne kell jen ki -
hagy nia a tú rát.

Részt ve vők: Ko vács Ma ra né ni ta nár nő, Kar dos Bé la, Sza bó Te ri ta nár nő, Rubócz ki Györ gy ta -
nár úr, Rubócz ki Ka ta lin, Ta más Gá bor ta nár úr, Szoko lai Ti bor igaz ga tó he lyet tes úr, Tö rök Már -
ton ta nár úr, Ko vács Már ta, Sza bó Sza bolcs ta nár úr, Sza bó Il di kó, Sza bó So ma

Bu da pest, 2002. szep tem ber 16.

Sza bó Sza bolcs
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EGY FEL SZÓ LA LÁS A TA� ÉV ZÁ RÓ ÉR TE KEZ LET RŐL

Tisz telt Kol lé gák!

1989 óta dol go zom a Fa ze kas ban, és az el múlt 13 év alatt egy szer sem je lent kez tem hoz zá szó -
lás ra, mert úgy érez tem, hogy még nincs olyan át lá tá som az is ko la kér dé se i ben, ami er re fel jo go -
sí ta na (a Köl csey Gim ná zi um ban 21 évig ta ní tot tam). Nem ál lí tom, hogy most már ér tem a Fa ze -
kast, sőt (!), de meg győ ző dé sem, hogy bi zo nyos - hadd mond jam így - ve szé lyek mel lett nem me -
he tek el szót la nul, mert sa ját lel ki is me re tem mel ke rül nék konf lik tus ba, és az na gyon rossz do log.

Én min dig fi gyel me sen hall gat tam kol lé gá im hoz zá szó lá sa it, ké rem, most te gyék meg ve lem
ugyan ezt. Va la men  nyi ün ket érin tő kér dé sek ről sze ret nék szól ni.

Az el ső té mám előtt en ged je nek meg egy rö vid ki té rőt!

Az el múlt pár na pot Bal a ton föld váron töl töt tem, a "Föld vá ri Ze nei Na pok" ha gyo má nyos,
éven kén ti, a kor társ ma gyar ze ne mű vé szet leg je len tő sebb élő nagy sá gai (Kurtág Györ gy, Szöl lősy
And rás) előtt tisz tel gő, hang ver se nyek kel, ki ál lí tá sok kal, iro dal mi es tek kel ki bő vü lő tu do má nyos
kon fe ren ci án. Ami kor a Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar Szöl lősy III. Con cer tó já nak meg ren dí tő zá -
ró té tel ében hoz zá ve tő leg 7 per cen ke resz tül a "pp", a "ppp p" és a tel jes csönd kö zött mu zsi kált
egy lélegzetvis szafo gott kö zön ség előt t, el töp reng tem e min den iga zi oda fi gye lést, igé nyes sé get,
ér té ket ma gá ban rej tő, gyö nyö rű, szin te ta pint ha tó el csen de se dés va rázs la tán, él mé nyén és tra gi -
kus hi á nyán na pi éle tünk so rán. Ez a faj ta csend a kul tú ra alap fel té te le.

Irá nyu ló, "cél irá nyos" el csen de se dés (ter mé sze te sen be lül ről, a más ra, má sik ra va ló rá cso dál -
ko zás) ké pes sé ge nél kül nem szü let nek bölcs dön té sek, fel fe de zé sek, tu do má nyos mun kák, re -
mek mű vek, de el ső sor ban mind er re nincs be fo ga dó ké pes sé ge az ilyen el né mu lás ra kép te len em -
ber nek. Er re ta ní ta ni, er re ne vel ni kell! Amen  nyi ben ezt el mu laszt juk, ak kor be hó do lunk a fel szí -
nes, kö zép sze rű gon dol ko dás nak, an nak, ami től olyan a vi lág ma, ami lyen. Az áhí tat nem csak a
temp lom vagy a sznob hang ver seny és szín ház lá to ga tó já nak sa ját ja. Em be ri szük ség let (!), csak
nem min den ki tud ró la. Aki má sok ne ve lé sé re tet te az éle tét, az fe le lős az igé nyes csend től szin -
te ret te gő fi a ta lok (walk man, CD, mag nó, TV stb.) "meg té rí té sé ért". Más kü lön ben ér té ke ket ha -
gyunk el vesz ni.

A Fa ze kas mél tán büsz ke gyö nyö rű ver seny ered mé nye i re, sok rend kí vül te het sé ges di ák já ra,
nagy te kin té lyű ta ná ra i ra. Ép pen ezért nem en ged he ti meg ma gá nak azt a "lu xust", hogy en nek a
"mis  szi ó nak" a fel vál la lá sa he lyett, meg al ku vó mó don nem hogy nem pró bál ja meg di ák ja it a tév -
út ról el té rí te ni, ha nem ki szol gál va "igény te len igé nyü ket" (fo gyasz tói tár sa da lom), fel szí nes, la -
za, "bu li" el vá rá su kat, még hoz zá is já rul jon, meg erő sít se őket ér ték vesz té sük ben.

A szü ne tek ben "dis co-iskolává" ala cso nyo dó Fa ze kas ugyan is nem csak azt te szi le he tet len né,
hogy ne adj' is ten egy ének-ze ne órá ról ki jö vet a Bo risz sí ró bo lond já nak, a Kék sza kál lú sö tét vár -
mo tí vu ma, a Psal mus Hun gar i cus kö nyör gé se vég te len be tű nő pi a nó i nak em lé két fel dol goz za ma -
gá ban a mi di á kunk, ha nem min den faj ta él ményt, gon dol ko dást, tar tal mas nak ígér ke ző be szél ge -
té sek le he tő sé gét ta pos sa le a köz pon ti lag üvöl tő "ze nei tör lő rongy". (Ez a dur va, min den meg -
hitt ség gel szem be ni rom bo ló be avat ko zás em lé kez tet Bar tók Con cer to já nak ke gyet le nül iro ni kus
kla ri nét dal la má ra a Fél be sza kí tott köz já té ká ban.) Il  lyés Gyu la: "Bá na to mat sér ti, ki lé ha vígaszt
húz a fü lem be".

Ezek a szü net be li gé pi za jok nem fel tét le nül a ze nék mi nő sé gé vel ár ta nak (be lát ha tat lan bel -
ső rom bo lást okoz va), ha nem az zal, hogy olyan va la mi szól a hang szó rók ból, ami re nem kell oda -
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fi gyel ni, csak van. Min den, ami nem kí ván oda fi gye lést, za va ró, és meg mér gez he ti a fi gyel met
igény lő be fo ga dó ké pes sé get. Nem ak kor sze ret jük a gye re ke ket, ha tév út juk ban - pil la nat nyi
szim pá ti á juk re mé nyé ben - ma gunk is mel lé jük ál lunk, ha nem ak kor, ha iga zi fel nőtt fe le lős ség -
gel vi gyáz zuk: ne dob ják el ma guk tól az "ér ték meg ér té se ket", ame lyek az em bert meg il le tik, és
ame lyek kel bol do gabb, tel je sebb éle tet él het. Egy szer ezért há lá sak lesz nek.

Kol lé gák!

Nem az ún. "kön  nyű ze ne" a gond, ami mel les leg nincs is (hány ki ló ig kön  nyű, és hány ki ló -
tól ne héz a ze ne?), ha nem a "kön  nyű élet", a "ve gyük la zá ra a dol go kat" ha mis ígé re te, amely
hely re hoz ha tat lan ha zug ság ra épül. Di ák ja ink érez zék jól ma gu kat is ko lánk ban, de nem lel ki le -
ala cso nyo dás árán. Tu da to sí ta ni kell ben nük, hogy az is ko la mun ka hely, il let ve több an nál: szen -
tély is, amely ki ve ti ma gá ból az igény te len ség, a fel szí nes ség mér gét.

Di ák ja ink nagy ré szé nek ma gas ter mé szet-, ill. tár sa da lom tu do má nyi kul tú rá ja van, vagy lesz,
egy más után te szik le a kö zép- és fel ső fo kú nyel vi vizs gá kat, fan tasz ti kus, cso dál ni va ló ered mé -
nye ket ér nek el ma gyar iro da lom ból, ma te ma ti ká ból stb., de saj nos (tisz te let a ki vé tel nek) ér zel -
mi kul tú rá juk arány lag sze gény, és fő leg tö ré keny. Vis  sza for dít ha tat lan kö vet kez mé nyei le het nek
an nak, ha nem vi gyá zunk rá mind an  nyi an kel lő fi gye lem mel. Nem is sej tik, mi min dent ve szít -
het nek így. Nem kel le ne en nek így len nie, hi szen ők te het sé ges fi a ta lok - egy pil la nat nyi lag ér ték -
vesz tett vagy leg alább is ér ték bi zony ta lan vi lág ban. Ezen va la men  nyi ünk nek el kel le ne gon dol -
kod nunk.

Is ko la új ság: Rőt Re ze da.

Örü lünk, hogy egy ál ta lán lé te zik?! Ilyen ol csón ad nánk?! Egy ál ta lán a "Rőt Re ze da" a Fa ze -
kas új ság ja? A leg utób bi szám ban egyet len er re uta ló sort nem lát tam, ha csak a Fa ze kas Év könyv
rek lám ja, hir de té se nem szá mít an nak. 

Tar tal ma? Amen  nyi ben hin nünk ké ne an nak (re mél he tő leg nem kel l), hogy di ák ja ink nak ez a
hír ér ték is ko lánk ról, az fi no man szól va is tra gi kus vol na. 

Mint tud juk, egy szűk kör ről van szó, csak hogy ez még is "fa ze ka sos" ol vas mány több száz di -
ák szá má ra. A szín vo na la el ke se rí tő. 

Néz zük a leg utób bit! Mocs ko ló dás, jópofizás, kom mersz ta nár in ter jú és né hány igen csak ké -
tes ér té kű di ák iro mány.

Kol lé gák!

Az is ko la új sá gért, ér tel mes is ko la rá di ó ért egy ha té ko nyan mű kö dő Di ák ön kor mány zat ért erő -
fe szí tés sel te li mun ká ra van szük ség, el ső sor ban a ta nu ló if jú ság ré szé ről, és ez bi zony "KÉ NYEL -
MET LEN". 

Mi hi ány zik te hát min de nek előtt is ko lánk ban, en  nyi te het sé ges, szor gal mas, jó ér zé sű di ák
meg lé te el le né re ah hoz, hogy mind ez meg is va ló sul has son? A FE GYE LEM!! Itt most nem a tan -
órai fe gye lem re gon do lok, azt ki-ki pe da gó gi ai te het sé ge, sze mé lyes ki su gár zá sa, meg fe le lő szi -
go ra se gít sé gé vel meg te rem ti ma gá nak. A be lül ről jö vő ér tel mes fe gye lem ről be szé lek, amely ben
az em ber ön ma ga leg szi go rúbb fő nö ke, mert igé nyes és meg al ku vást nem is me rő ön ma gá val
szem ben. A fe gyel me zett em ber nek mél tó sá ga van, és ez tisz te le tet pa ran csol ki fe lé is. A jó cél ér -
de ké ben ön ként fel vál lalt fe gye lem szép. Ám so kan nem is me rik ezt. Er re is ne vel ni kell! Ne vel -
ni ar ra, hogy kény szert érez zen az em ber az ön ma gá nak el szá mo lan dó igé nyes ség re. 

Egy is ko la er re rend kí vül al kal mas, ha a le ve gő jé ben van bel ső fe gye lem és rend. Ter mé sze -
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te sen ez nem vas szi gor ral ér he tő el, er re pél da kell, és hogy ma gá ban hor doz za az in téz mény a
kul tú ra mél tó sá gát. A Fa ze kas a ki vá ló ta nul má nyi és ver seny ered mé nyei el le né re et től na gyon
mes  sze van. Eb ben is mi e lőbb lép nünk kel le ne. Eh hez je len te ne nagy elő re lé pést, ha a di ák ja ink
nagy há nya dá ra saj nos jel lem ző tel je sít mény ori en tált ság, sze lek tált mű velt sé gi ön el vá rás he lyé be
min den ki nél a min dent meg is mer ni aka rás, a sem mit fél váll ról nem ve vés, az élet re, a vi lág ra nyi -
tás lép ne. Olyan fi a tal len ne va la men  nyi nö ven dé künk, aki az ér dek lő dé si kö ré nek köz pont já ba
ke rült kul tú ra mel lé szom jaz za a töb bit is, így ön nön szű kebb vi lá gá ban gaz da god va tel jes ér té kű
éle tet él het ne fel nőtt ko rá ra. Egy er re ins pi rá ló lég kört kel le ne meg te rem te nünk. Eh hez per sze ne -
künk, pe da gó gu sok nak, akik le té te mé nye sek va gyunk nö ven dé ke ink fej lő dé sé nek, jö vő kép ének,
egy más ra is ér zé ke nyeb ben, ta lán meg koc káz ta tom: sze ré nyeb ben kel le ne oda fi gyel nünk, mert ha
van pá lya, ak kor a pe da gó gus biz tos, hogy bölcs alá za tot kö ve tel. El len ke ző eset ben ku darc ra van
ítél ve.

A Fa ze kas nak nincs alap fe gyel me, s ezt na gyon meg szen ve dik a jó szán dé kú, de ta lán ke vés -
bé ka riz ma ti kus vagy csen de sebb sza vú kol lé gák, de va la hol mi is, va la men  nyi en. Az iga zi vesz -
te sei en nek a hi ány nak még is a gye re kek (most el ső sor ban a gim na zis ták ra cél zok), akik az is ko -
la fa la it el hagy va egy mo dellt visz nek ma guk kal, amely ből a "jó szó val" ok ta tás mel lett a "ben -
ső ből" ve zér lő, sza bad ság szül te "ren det" is út ra va ló ul kel le ne kap ni uk ta ní tó ik tól, ne ve lő ik től. 

Te gyünk meg min dent, hogy így le gyen!

Kö szö nöm.

Ungár Ist ván

BAL LA GÁ SI BÚC SÚZÓ*

Ne mes Nagy Ág nes: Ró mai tél

Em lék szik a ró mai tél re? 
(Kis jel-sze let ként em lí tem meg ezt.) 
Mely úgy úszik a mult jainkban, 
mint egy je gelt na rancs-ge rezd.
Na és a macs kák ott, hos  szan ti csík kal,
(Mi cso da ge rezd-for ma sá vok!) 
Ké rem csi nál jon, úgy mint ed dig is, 
ge rez dek ből tel jes, ke rek vi lá got.

Ne mes Nagy Ág nes a 70. szü le tés nap ját ün nep lő Weöres Sán dort kö szön töt te e sza vak kal,
1983-ban. A most el bal la gók kö zül so kan eb ben az év ben szü let tek, akár csak az is, aki most e sza -
va kat el mond ja. Az el hang zott vers egy köl tő sze mé lyes em lé ket hor do zó, ma gán ter mé sze tű üd -
vöz le te egy má sik köl tő nek. Ne künk, hall ga tók nak a gyö nyör kö dé sen kí vül ugyan mi más kö zünk
le het ne hoz zá? Biz tos va gyok ben ne, hogy le het ne, sőt: van is. Ne mes Nagy Ág nes ver sei so ha -
sem csak a pusz ta gyö nyör köd te tést szol gál ták. Bi zo nyos mér ték ben min den so ra mi ránk is vo -
nat ko zik. Va la mi lyen mér ték ben Önök is köl tők, mi is na ran csok va gyunk.
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Ked ves Ta ná ra ink!

En ged jék meg, hogy mi is Ne mes Nagy Ág nes ki csit mó do sí tott so ra i val bú csúz zunk el Önök -
től: kér jük, csi nál ja nak, úgy, mint ed dig is, ge rez dek ből tel jes, ke rek vi lá go kat! Hi szen az em ber
- min den aktuálpoli tikai cél zás tól men te sen - na rancs: ge rez dek ből épül fel. Egy ge rezd ben ne,
hogy el tud ja mon da ni a Him nuszt, egy má sik ge rezd, hogy tud ja, mi kü lön böz te ti meg a ko va -
lens kö tést az ion kö tés től. Egy ge rezd, hogy is me ri a má sod fo kú egyen let megoldóké pletét, egy
má sik ge rezd, hogy em lék szik a har minc éves há bo rút le zá ró bé ke idő pont já ra. Sok ha son ló ge -
rezd is me re te szük sé ges az egye te mi fel vé te li vizs gá hoz. Mi nél több el té rő ge rez det bir to kol va -
la ki, an nál mű vel tebb. Az ér dek lő dés, a szak mai el hi va tott ság az egye tem sok- sok újabb ge rez det
fog je len te ni, s ezek a si ke res ál lás biz to sí té kai. Az Önök mun ká ja - akár csak a köl tőé - ab ból áll,
hogy ge rez dek ből az Önök re bí zott fi a ta lok nak se gít sen ke rek egész em bert al kot ni. Nem mon -
dom, hogy a köl tő mun ká ja nem gyöt rel mes, de még is kön  nyebb a dol ga, mint a ta nár nak, hi szen
a va ló ság ge rezd je it tet szés sze rint vá lo gat ja ki, s azok el len ke zé se nél kül vers for mál ha tó be lő -
lük. Sőt élet mű. Ke rek, egész élet mű, mint pél dá ul Weöres Sán do ré. 

A ta nár fel ada ta sok kal, de sok kal ne he zebb. Egy ál ta lán nem mind egy, mi lyen ge rez de ket
hasz nál föl: azo kat a tan terv, a ren del ke zés re ál ló idő s a di á kok hoz zá ál lá sa mind be fo lyá sol ja.
És az em ber-na rancs nem csak a tu dás ge rezd je i ből épül föl. Egész, ke rek tu dást lét re hoz ni is em -
ber te len fel adat, hát még egész em bert! En nek a ter he nem kis rész ben Önök re há rul. Sze mé lyes
pél dá juk is sok em ber ség-ge rez det je lent ami épü lé sünk ben. Olyan ge rez de ket is hoz zánk il leszt -
het a kül vi lág, amit nem kel le ne, s nem kis rész ben az Önök fel ada ta ezek től meg óv ni ben nün ket.
Vég ső so ron min den ki nek ma gá nak kell lét re hoz nia ön ma ga na ran csát, s ez a mun ka éle tünk vé -
gé ig tart. De szü le ink és ta ná ra ink nél kül ezt tel je sí te ni le he tet len. Ha narnc sunkból hi ány zik né -
hány ge rezd, mos tan tól csak is a sa ját fe le lő sé günk ezt fel is mer ni és pó tol ni. De ha a gim ná zi u mi
évek vé gé re tel jes, ke rek em ber ré vál tunk, az szü le ink mel lett leg in kább az Önök ér de me. 

Ked ves köl tők!

Min den na rancs-tár sam ne vé ben kö szö nöm fá rad sá gos és ki tar tó mun ká ju kat, amel  lyel igye -
kez tek ben nün ket tel jes, ke rek vi lág gá for mál ni. Most el gu ru lunk az Önök ke zé ből, de re mél jük,
min dig vis  sza tér he tünk ide, a Fa ze kas ba, ahol - mint előt tünk so kan má sok - tel jes, ke rek egés  szé
le het tünk To váb bi na rancs-for má ló, em ber-for má ló mun ká juk hoz pe dig leg alább ak ko ra si kert kí -
vá nok, mint ami lyen nel a most el me nők ből tel jes, ke rek em bert al kot tak.

Köl tő And rás 12.d
(*Elhangzott má jus 10-én a ta ná ri szo bá ban)

BAL LA GÁ SI BÚ CSÚZ TA TÓ

"Ha az ün nep el ér ke zik éle ted ben, ak kor ün ne pelj egé szen. Fe lejts el min dent, ami a köz nap -
ok szer tar tá sa és fel ada ta. Az ün ne pet nem csak a nap tár ban ír ják pi ros be tűk kel. Nézd a ré gi e ket,
mi lyen áhí ta to san, mi lyen fel tét le nül, mi lyen kö rül mé nye sen, men  nyi vad öröm mel ün ne pel tek!
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Az ün nep a kü lön bö zés. Az ün nep a mély és va rá zsos rend ha gyás. Az ün nep le gyen ün ne pi es. Le -
gyen ben ne va la mi a ré gi rend tar tás ból, le gyen ben ne áhí tat és föl tét len ség. Az ün nep az élet rang -
ja, fel sőbb ér tel me. Ké szülj föl reá, test ben és lé lek ben. 

S nem csak a nap tár nak van pi ros be tűs nap ja. Az élet el hoz más fé le, lát ha tat lan ün ne pe ket is.
Ilyen kor fe lejts el min dent, fi gyelj az ün nep re."

Ked ves Bal la gó Ne gye di kes!

A ma em be re nem sze ret ün ne pel ni. Mi ért? Mert ah hoz meg kell áll nia. A ma em be re nem sze -
ret meg áll ni. Mi ért? Ta lán fél, hogy le ma rad va la mi ről. Hogy ke vés ide jét hi á ba va ló ság ra fel cse -
ré li. Va ló ban: az ün nep fe les le ges hi á ba va ló ság. Nem jó sem mi re. Szük sé ges sé gét sem mi lyen ra -
ci o ná lis érv nem in do kol ja. Mi ért ün ne pe lünk hát? Az ün nep em be ri mél tó sá gunk kul csa. Ün nep -
lés re szü let tünk. Ün nep nél kül min den erő fe szí té sünk szá nal mas ka pá ló zás. Az ün nep emel ki
min den nap ja ink ból, ezért nem is le het ide ge sen kap ko dó, csak mél tó ság tel je sen las sú. Meg kell
áll nunk, vis  sza kell te kin te nünk, lel tárt kell ké szí te nünk, vé gül le kell zár nunk, ami el múlt. Ked -
ves ne gye di kes! Most, hogy el bal lagsz, ne ked is el kell ké szí te ned ezt a lel tárt. Az el múlt négy
évet csak is ko lád ter me it utol já ra vé gig jár va zár ha tod le mél tó mó don.

"Szállj le ön ma gad mé lyé re, mint egy kút ba, s ahogy a ha tá rolt kút mé lyén meg ta lá lod a ha -
tár ta lan ta laj vi zet: vál to zó egyé ni sé ged alatt meg ta lá lod a vál to zat lan lé te zést" - ír ja Weöres Sán -
dor.

Élet men tő se gít ség az ün nep va ló ban, mel  lyel meg ta lál hat juk a ha tár ta lan ta laj vi zet, a vál to -
zat lan lé te zést. Élet adó ke nyér, mely ből táp lál koz va erőt me rít he tünk a foly ta tás hoz. Mely hit tel,
re mén  nyel és sze re tet tel vér te zi fel az ün nep lőt. An  nyi ra tart meg ben nün ket az ün nep, amen  nyi -
re mi meg tart juk az ün ne pet.

Ked ves Bal la gó! 

Ha son ló an szép, mél tó ün ne pet kí vá nok ne ked a mai nap ra! 
Is ten ve led! 

Skrapits Me lin da 11.a
(El hang zott má jus 10-én az is ko lai ün ne pé lyen)
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A �YOL CA DI KO SO KAT BÚ CSÚZ TA TÓ IGAZ GA TÓI BE SZÉD

Tisz telt ven dé gek, ked ves nyol ca di ko sok!

Mi pe da gó gu sok né hány hét kü lönb ség gel két bú csú zó ün nep ség nek va gyunk ta núi. Az egyik
a 12. év fo lya mo so ké, a má sik a nyol ca di ko so ké. 

Mi a kö zös e két bú csú zás ban? Az, hogy mind ket tő vég le ges, az, hogy mind ket tő egy élet sza -
kasz vé gét jel zi. És mi a kü lönb ség?

A 18 éve sek a bal la gás sal le zár ják a di ák ka ru kat, az is ko la rend sze rű ta nu lás idő sza kát, fel nőt -
tek let tek. Ezen túl ma guk irá nyít ják az éle tü ket, egye dül épí tik to vább mind azt, amit az is ko lás -
kor ban fel nőtt se gít ség gel meg ala poz tak.

A nyol ca di ko sok szá má ra "csak " a gye rek kor ér vé get. (Így, idé ző jel ben - csak ). Az az élet kor,
amely ben a má sik em ber meg íté lé se, a prob lé mák meg ol dá sa, a fel ada tok el vég zé sé nek vál la lá sa,
vagy el uta sí tá sa el ső sor ban ér zel mi ala pon tör té nik. Az az élet kor, amely ben min den hi ba és vét -
ség azon nal ja vít ha tó, jó vá te he tő. Az az élet kor, amely ben min den ki mel lett ott áll nak a fel nőt -
tek, hogy meg fog ják a ke zét, mi e lőtt el es ne, hogy vé dőn oda te gyék a ke zü ket a ke mény fal hoz,
mi e lőtt fej jel ne ki sza lad na, hogy le tö röl jék ar cá ról az el ső ki csor du ló könny csep pet, mi e lőtt el ha -
tal ma sod na a bá nat, hogy tel je sít sék a ki sem mon dott kí ván sá go kat.

Ezt a bol dog nak mon dott, még is oly sok szor ter hes gye rek kort hagy já tok most ma ga tok mö -
gött. Az if jú kor ba lép tek: te hát a gye rek kor és a fel nőtt kor ha tá rán éli tek vé gig a kö vet ke ző négy
évet.

Is ko lá sok lesz tek itt, vagy má sutt. Új osz tály- és is ko la tár sak vesz nek majd kö rül, akik hez al -
kal maz kod ni kell, és akik al kal maz kod nak majd hoz zá tok. Lesz nek az éle te tek ben sza bá lyok, hi -
szen azok nél kül anar chi á ba ful lad min den szán dék és tö rek vés, de sok, egy re több ve le tek kap -
cso la tos, vagy Tő le tek füg gő do log ban ma ga tok nak kell dön te ne tek, vá lasz ta no tok a le he tő sé gek
kö zött. E le he tő sé gek sok szor nem egy for mán ér té ke sek: lesz nek kön  nyű, pil la nat nyi örö möt és
ke ve sebb erő fe szí tést nyúj tó le he tő sé gek, és lesz nek sú lyos, em bert pró bá ló, de tá vo li ha szon nal,
ered mén  nyel ke cseg te tő le he tő sé gek. Kér het tek ta ná csot a ben ne te ket kö rül ve vő fel nőt tek től, de
a dön tést ma ga tok nak kell meg hoz no tok, vál lal va an nak min den fe le lős sé gét.

Vá laszt hat tok majd ba rá to kat. Mi, fel nőt tek tud juk, hogy a leg ér té ke seb bek és leg idő ál lób bak
a kö zép is ko lá ban szü le tő ba rát sá gok, kap cso la tok. Eze ket az em ber már tu da to san kö ti - ezért egy
élet re szól nak.

De vi gyáz za tok! Az egy má son és a ben ne te ket sze re tő, el fo ga dó fel nőt te ken bán tó szó val, fi -
gyel met len ség gel, kö zön  nyel ej tett se bek ne he zen, vagy egy ál ta lán nem gyógy ul nak be.

Az if jú kor ban fel tá rul a vi lág, és egy ér tel mű en meg épül az az út is, ame lyen a meg hó dí tá sá ra
in dul tok. En nek az út nak az anya ga a kí ván csi ság, a tu dás és az em be ri kap cso la tok. Raj ta tok áll,
hogy hep e-hupás, vagy si ma utat épí te tek ma ga tok nak. Az, hogy az út ka nyar gós vagy egye nes -
nem raj ta tok mú lik, de ha az út jó mi nő sé gű, nem baj, ha hos  szú. Kí vá nom, hogy le gyen min den -
ki nek na gyon jó mi nő sé gű út ja. Ta nul má nyi ered mé nye i tek, és az az osz tály kö zös ség, ame lyet ki -
ala kí tot ta tok bi zo nyít ják, hogy nagy sze rű épí tő anyag gal dol goz hat tok.

Il di kó né ni nek és Or si né ni nek gra tu lá lok nagy sze rű osz tá lyuk hoz! Nem kis ré szük volt ab -
ban, hogy ma va la men  nyi en tisz ta lel ki is me ret tel, a jól vég zett mun ka örö mé vel áll ha tunk itt.
Szep tem ber től min den ki re új fel ada tok vár nak. Az el múlt évek ele gen dő ala pot ad tak ah hoz, hogy
meg bir kóz za tok min den ne héz ség gel.
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Tisz telt Szü lők!

Gyer me kü ket át ve zet ték az if jú kor ba. Ah hoz, hogy jól él je nek majd a fel nőtt sza bad ság gal,
amely az ed di gi nél sok kal dif fe ren ci ál tabb al kal maz ko dó ké pes sé get kí ván - meg kell ta nul ni uk
az önál ló sá got. Ez csak az Önök se gít sé gé vel le het sé ges.

Tessenek las san, fo ko za to san át ad ni ne kik az élet mi nő sé gük fö löt ti ren del ke zés jo gát és fe le -
lős sé gét! Önök nek is meg kell ta nul ni uk a majd nem fel nőtt gye re kek okos, hát tér ből tör té nő irá -
nyí tá sát.

Gra tu lá lok Önök nek nagy sze rű ne ve lő mun ká juk hoz! Le gye nek na gyon büsz kék gyer me kük -
re, ön ma guk ra!

Kí vá nom, hogy if jú ko rú fi uk-lá nyuk ne ve lé sé ben is le gye nek olyan si ke re sek, mint ami lye nek
a gye re kek ne ve lé sé ben vol tak!

AZ IGAZ GA TÓI BE SZÉD A TA� ÉV ZÁ RÓ Ü� �E PÉ LYE�

Ked ves Lá nyok, ked ves Fi úk!

Nem egész egy óra múl va, a bi zo nyít vány osz tás után vé get ér a 2001-2002. tan év.
Azt hi szem, hogy ez a tan év meg ér dem li, hogy tró pu si hő ség ben is ün nep lő ru há ban bú csúz tas -
suk.

Há rom ne gyed órán ke resz tül osz tot tam ki a dísz te rem ben azt a 320 ok le ve let, amely a 2001-
2002. tan év bu da pes ti vagy or szá gos ver se nye in a ki ma gas ló tel je sít mé nye kért jár (dön tő). És ak -
kor nem szá mol tam a há zi ver se nyek győz te se it, a ze nei és szín ját szó te het ség gel meg ál dot tak
nagy sze rű sze rep lé sét. Az el ső osz tá lyo sok nak 39 jól meg fe lelt és 10 meg fe lelt mi nő sí té sű bi zo -
nyít ványt ír tam alá - min den ki si ker rel vet te az el ső év aka dá lya it. A 2-11. év fo lya mo sok kö zül
ös  sze sen 179-en let tek ki tű nők. Még több azok nak a szá ma, akik nek egyet len "jó" osz tály za ta van
je le sei mel lett. Az egész is ko lá nak ös  sze sen nincs egy osz tály lét szám nyi elég sé ges osz tály za ta.
Nem bu kott meg sen ki. 

A 120 12. év fo lya mos nak érett sé gi vizs gá ján a bi zott sá gok 41 ki tű nő bi zo nyít ványt és 105 tan -
tár gyi di csé re tet osz tot tak ki. A vég ző sök ös  sze sen 129 ál la mi nyelv vizs gá val büsz kél ked het nek.

Eb ben a tan év ben job ban vi gyáz ta tok az épü let re, a be ren de zé sek re, mint ta valy. Töb ben tisz -
tel ték meg kö szö nés sel ta ná ra i kat és az is ko la dol go zó it reg ge len te és nap köz ben, mint ko ráb ban.
Jö vő re ta lán ar ról szá mol ha tok be, hogy min den fa ze ka sos di ák ud va ri as, tisz te let tu dó és kul tu -
rált. Ide ge in ket ké sé sek kel, a ta lált tár gyak hal ma zá nak so ha nem lá tott mé re tű nö ve lé sé vel, a szá -
mí tó gé pek fej lesz tő ha tá sú nak még jó in du lat tal sem ne vez he tő hasz ná la tá val, több li ter nyi tej és
üdí tő ital ki lo cso lá sá val, em be ri fül szá má ra ne he zen el vi sel he tő szü ne ti ze né vel, ön- és köz ve szé -
lyes fo lyo sói és ud va ri köz le ke dés sel bor zol tá tok. Mind ezek el le né re azt kí vá nom ma gunk nak,
hogy so ha na gyobb prob lé má ink ne le gye nek egy más sal.
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Igaz ga tói jo gom nál fog va el ren de lem, hogy a va ká ci ót min den ki fel töl tő dés sel, él mény szer -
zés sel, ren ge teg ol va sás sal, szü lő ket bol do gí tó, Ti te ket gya kor la ti ta pasz ta la tok hoz jut ta tó há zi -
mun ká val tölt se! Ne ígérd meg se ma gad nak, se szü le id nek, hogy a nyá ron meg ta nu lod az év köz -
ben el ma radt ké mia, bi o ló gia, tör té ne lem és föld rajz lec ké ket - mert úgy sem fo god be tar ta ni.

A szü net erő gyűj tés re va ló! Hasz nál já tok ki min den per cét. Szep tem ber ben ta lál ko zunk.

Vi szont lá tás ra!
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