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„Parázs a hamu alatt”
"Az emberi tehetség a legfontosabb természeti kincsünk, a kivételes tálentumok
pedig a legértékesebb társadalmi tünemények."
/Dr. Czeizel Endre /
Ez a kiadvány és az iskolai tehetséggondozás ebben a tanévben jórészt a
TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0127 pályázat támogatásával valósult meg.
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A jelenlegi gimnáziumi osztályainkban nyelvvizsgával rendelkező tanulók (2011. május 20.)

7.A: Angol – alap- komplex: Pohubi Áron
8.A : Angol – alap – komplex: Bodnár Vivien, Góré Bernadett, Nagy Luca, Szalai Evelin, Szopkó Anita
Szóbeli: Lakatos Vivien, Farkas Dániel
9.A : Angol - közép – komplex: Kardos Eszter, Kovács Péter, Nagy Bogdán, Piskóti Júlia, Szabó Imre Előd,
Írásbeli: Lehoczki Edina Szóbeli: Varga Virág Vivien, Farkas Péter, Fehér Enikő Zsanett, Leskó Viktor
10.A
Angol közép komplex: Balázs Bence, Varga Bence, Gönczi Vivien, Szóbeli: Póczos Bence, Bajusz Nikolett
Német – közép – komplex: Képes Fanni; Német – alap – szóbeli: Erdős Dávid, Kitta Vivien, Paranai Nóra, Sándor Dániel
11.A
Angol – közép – komplex: Benke Gréta, Farkas Márta, Fehér Nikolett, Horváth Balázs, Kertész Zoltán, Szücs Fanny,
Piskóti Dalma, Jordán Alexa; Szóbeli: Buzder Ádám, Gecsei Sándor, Leskó Gergő, Magnucz Péter, Tóbiás Dániel Írásbeli:
Tomkó Balázs
Német – közép – komplex: Nyitrai Viktória, Mészáros Melinda, Petus Melinda, Simon Petra, Szóbeli: Seres Máté, Tóth
Leila, Írásbeli: Kiss Máté
12.A
Angol – közép – komplex: Hadházi Melinda, Kállai Klaudia, Mulató Éva, Urszin Alexandra; Szóbeli: Farkas Tamás
Német – közép – komplex: Lipták Ferenc; Szóbeli: László Eszter
13. A
Angol – közép – komplex: Békési Dóra, Kisbenedek Dóra, Kitta Alexandra; Szóbeli:Czimbalmos Péter
Német – közép – komplex: Kőrösi Evelin

Az idei tanévben több tehetséggondozó órán vehettem részt, s ezek nagyon sokat segítettek
nekem. A legnagyobb fejlődést angolból éreztem. Beszédkészségem, íráskészségem rengeteget javult
a pluszfoglalkozásoknak köszönhetően. Remélem, az elkövetkező években ismét lesz alkalmam részt
venni ilyen órákon. (Jordán Alexa)
Az angol nyelvi tehetséggondozás által
sokat fejlődtek nyelvi készségeim.
Bátrabb lettem az angol nyelv szóbeli
használatában, s a nyelvtani részeket is
jobban elsajátítottam.
Szeretném, hogy ez a foglalkozás
a jövőben is folytatódjon, és még több
segítséget nyújtson azoknak, akik kicsit
is kedvelik ezt a remek idegen nyelvet.
(Benke Gréta)
Néhány évvel ezelőtt még azt gondoltam, az idegen nyelvek tanulása nem fontos, de mára már a
véleményem gyökeresen megváltozott. A tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon Nemesné tanárnőnek
köszönhetően sok új tanulási módszert ismerhettem meg, és az internet segítségével sok érdekes filmet
mutatott meg arról, hogy miért fontos az idegen nyelv, pl. az angol ahhoz, hogy könnyebben boldoguljunk a
hétköznapokban. (Orgona Laura)

Amerikai toleranciatábor Balatonlellén
Lehetőségem nyílt az amerikai nagykövetség által szervezett balatoni toleranciatáborban ifjúsági
programvezető pozíciót betöltenem, ami hatalmas megtiszteltetés a számomra.
A tábor célja a gyerekek toleranciára nevelése, elsősorban a roma és a nem roma kultúrák
egymásnak való bemutatása, és az amerikai tanárok és programvezetők által nyújtott angol nyelvgyakorlás.
A tavalyi táborban mint diák vettem részt, mostanra azonban már túlléptem a korhatárt, de így alkalmam
nyílt pályázni az ifi programvezető pozícióra.
A pályázatom sikeres lett, júliusban én is mehetek Balatonlellére a csoporttal, részt vehetek a
programokban, és most megtapasztalhatom, hogy milyen a tábor az irányítók szemszögéből. Részt fogok
venni a táborvezetők gyűlésein, beleszólásom lesz a programok szervezésébe.
Ez egy nagy kihívás, s már alig várom, hogy a táborban legyek. Azonban előtte még részt kell
vennem egy kétnapos programvezetői tréningen Pesten. (Horváth Balázs)
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Osztályfőnököm tájékoztatta csoportunkat a gimnázium hagyományos angol nyelvű
országismereti vetélkedőjéről. Megnéztem a gondolatébresztő "This is also America"
című kiállítást a folyosón, ami arra biztatott, hogy találjam meg, nekem mi jut eszembe, ha
Amerikáról hallok. A lehetőség felkeltette érdeklődésemet, és jelentkeztem. Hosszasan
keresgéltem az interneten a megfelelő téma után, ami szimbolizálja Amerikát és mégsem
hétköznapi, közismert dolog. A képek között kutakodva találtam rá egy Amerikát megszemélyesítő figurára, Uncle Samre, akiről
korábban soha nem hallottam. Ezután információt gyűjtöttem róla. majd elkészítettem a szöveget és a prezentációt.
A versenyre több napig készültem, hogy sikerüljön a megadott időn belül maradnom. Amikor a bemutatásra került a sor,
már elég ideges voltam, mert a többiek munkái is nagyon jól sikerültek, és én az utolsók között kerültem sorra. Eredményes volt a
több napos gyakorlás, mert a három perces időt sikerült betartanom, és hibátlanul elmondtam az ismertetőt. Ekkor még a zsűri
részéről semmilyen értékelést nem
kaptunk. Az összes versenyzőt
követően a zsűri hosszú ideig
tanácskozott, majd sor került az
eredményhirdetésre. A dobogós
helyezettek neveit olvasták fel
izgatott várakozásunk mellett. A
legnagyobb meglepetésemre első
helyezett lettem. Nagy örömmel
töltött el, hogy megnyertem a
versenyt, és ez tovább motivált az
angol nyelv tanulásában is.
/Kovács Péter 9/A/
Lehoczki Edina (9. A) a
verseny 2. helyezettje.

Meghívtuk Phillip Hilderbrandot, meséljen nekünk Amerikáról….
Az első két órán nem voltam, végül az egyik
barátom nyomására mentem el. Remélni se
mertem, hogy ennyire jól megértem Philt, aki
amerikai és amerikaiul hadar. Én feltettem közel
sem hétköznapi kérdéseim, s csodák-csodája,
értettük egymást. A foglalkozás után is beszéltem
vele. Mondta, hogy örülne, ha a többi előadásán
is látna. Beláttam, hogy nekem is jó
nyelvgyakorlás, sőt megismerhetek más kultúrát
is. Korábban sem vágytam Amerikába, tudtam,
ott sincs kolbászból a kerítés. Most már biztos
vagyok benne. Köszönöm Philnek, hogy eljött
hozzánk, és megismertette velünk Amerikát.
(Mulató Máté 9.A)
A 2011-es tanévben az angolórákon kívül lehetőségünk volt a nyelvet gyakorolni egy amerikai, angol
anyanyelvű fiatalemberrel, Phillip Hilderbrandel, aki a Miskolc Steelers edzője. Phillip kéthetente tartott
bemutatókat Amerikáról, és e bemutatók során rengeteg olyan hasznos ismerethez jutottunk, amelyekről addig
fogalmunk sem volt. A tengeren túli kultúra mellett megismertük az ottani és az itteni élet különbségeit, jó és
rossz oldalait. A program során kialakult baráti légkör különösen növelte az amúgy is jó hangulatot. Az, hogy
alkalmunk volt élőben, amerikai beszédet hallgatni, és angolul beszélgetni Phillel, sokat segített a
nyelvtudásunk fejlesztésében. (Horváth Balázs)
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Mindenki megérdemli, hogy fejleszthesse
tehetségét. Én most a német nyelv gyakorlására
kaptam lehetőséget iskolámban. A foglakozásokon
főleg az érettségire készültünk, párbeszédeket és
fontos témaköröket ismételtünk át. Ezeknek az
óráknak köszönhetően sokat tanultam, és
biztosabb vagyok a kommunikációban is.
Szakácsné tanárnő segítségére volt szükségem,
hogy
megszeressem
a
németet.
Neki
köszönhetően a külföldi munkavállaláson is
gondolkodom. (Mészáros Melinda)

A német nyelvi tehetséggondozás rengeteget segített abban,
hogy leküzdjem félelmemet, amit éreztem, ha németül kellett
megszólalnom. Ezeken az órákon megtanultam folyékonyan
kommunikálni, és félelem nélkül használni az idegen nyelvet.
Magabiztossá tett, s úgy érzem, a valódi szituációkban is működni
fog, amit elsajátítottam. (Simon Petra)
A német különórákat nagyon élveztem, főleg, amikor a
környezetszennyezés volt a téma. Ez különösen foglalkoztat, mert szeretek a
szabadban lenni, és szeretném, ha az emberiség békében élne ezzel a
kinccsel. (Jordán Adrien)

Az utóbbi tanévben lehetőségünk volt arra, hogy az először tanult nyelvet, a németet,
több óraszámban tanulhassuk.
Ezek a foglalkozások nagyban
segítettek az előrehozott érettségi
sikeres megszerzésében. A német
különórákon
az
órai
tananyaghoz hasonló témákkal
foglalkoztunk. Ezzel nagyon
sokat
fejlődtek
különböző nyelvi készségeink, mint pl.: az írás- és beszédkészség,
kifejezőképesség és természetesen a szókincsünk is gyarapodott.
Nem utolsó sorban a foglalkozásnak köszönhetjük, hogy a német
nyelvet még természetesebben tudjuk beszélni. (Nyitrai Viktória és
Kiss Máté)
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Számos költőnk, írónk van az irodalomtörténetben, akik gondolataikat,
érzelmeiket papírra vetették és versek, monológok formájában hagyták
hátra a jelenkornak. Az irodalom az a tantárgy, melybe, ha valaki igazán
belekóstol, nemcsak fontos részleteket, élethelyzeteket ismerhet meg,
hanem ez a saját életének részévé is válhat, s ez segíthet az élet és
önmaga megismerésében.
Költőink versgyűjteményei taníthatnak az életre. Saját példámból

tudok kiindulni azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mire is lehet jó a vers. Amíg kisebb voltam, csak nyűgnek
tartottam, egy újabb "muszáj"-nak, de ahogy kezd az ember felnőni, rájön, hogy a saját "Én"-jének
kialakulásában nagyon fontos szerepet tölt be az irodalom, a vers.
Összefoglalva, a vers műveltséget ad, s számomra a zenében is él, hiszen minden dalszöveget
felfoghatunk egy-egy versnek vagy prózarészletnek is. (Farkas Tamás 12.A)

A magyar nyelv és irodalom tehetséggondozó
foglalkozások nagyon sokat jelentettek számomra.
Barátságos, családias légkörben sok segítséget kaptam
ahhoz, hogy sikeres előrehozott érettségit tegyek ebben a
tanévben. A külön foglalkozások által sokat fejlődtem, és
közelebb kerültem az irodalomhoz. Jobban megismertem a
költőket, írókat, beláttam az olvasás értékét, és jobban
belemélyedtem a magyar nyelv történetébe. Ezek az órák
mutatták meg nekem, hogy ha valamit nagyon el szeretnék
érni, akkor kemény munkával elérhetem azt. (Bátry Bettina)

hangulata így nyugodtabb és kellemesebb volt, s
nem a fegyelmezéssel ment el az idő. Azt hiszem,
ezeken az órákon sokkal könnyebben tudtam
figyelni, meg tudtam nyílni, többet kérdeztem,
jobban megnyilvánultam, s segített abban, hogy
minél egyszerűbben, de érthetően fejezzem ki
magam. Mikor felvettük ezeket az órákat, és
beleépültek az órarendünkbe, gyakran irigykedve
néztük a többieket, hogy mehetnek haza, de az a
tudás és tapasztalat, amit megszereztünk,
mindennél többet ér, s ez a legfontosabb. Hálás
vagyok, hogy részese lehettem ezeknek az
óráknak, és hogy ennyi figyelmet fordítottak ránk
tanáraink. Ennek köszönhetően az érettségire
való felkészülés is sikeresebb volt, ami
mindannyiunk számára most már meglehetősen
fontossá, elsődlegessé vált ebben az évben is.
(Hadházi Melinda 12.A)

A tehetséggondozó órák hasznossága nem
kérdőjelezhető meg, hiszen rengeteg új
információval
gazdagodtunk
mindannyian.
Különösen meglepő és új élmény volt, hogy
mennyivel
egyszerűbb
néhány
emberrel
foglalkozni, mint egy egész osztállyal. Az órák

Magyarból a szövegértésem és a szövegalkotási készségem fejlődött nagyon sokat, sokkal jobban
mennek a műelemzések, hamar megértem a feladatot, s gondolataim is kapásból vannak egy-egy
témában. (Magnucz Péter)
A magyar foglalkozásokon megismertük az irodalom
gyönyörűségét.

Mélyebben beleáshattuk magunkat az egyes

témakörökbe. A családias hangulat, a sok beszélgetés, hogy
meghallgathattuk

a

társaink

gondolatait,

nagymértékben

hozzájárult ahhoz, hogy még jobban felkeltse érdeklődésemet az
irodalom iránt. (Simon Petra)

A magyar foglalkozásokon mindenki aktívan vett részt. Én személy szerint annak örültem a legjobban, hogy
lehetőség volt az általam is olvasott könyvek részletes megbeszélésére. A kisebb létszám miatt mindenki szóhoz jutott,
és elmondhatta gondolatait. Még közelebb kerültem az irodalom világához. (Piskóti Dalma)
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A történelemfoglalkozás nagyon hasznos volt számomra. Most már sokkal
jobban tudok esszét írni és térképet elemezni, mint egy évvel ezelőtt. Biztos vagyok
benne, hogy megérte áldozatot hozni a történelem foglalkozásért, mivel így elégedett
vagyok a felkészüléssel és a tudásommal. Remélem, az előrehozott érettségi is
könnyebb lesz általa. (Pallai Ádám)
Az igazgatónő által tartott történelem szakkör volt számomra a legjobb
foglalkozás. Olyan diákok jártak ide, akiknek a jövőben
fontos lesz a történelem, ezért sok tananyagot
mélyebben kellett megismerni, megtanulni. Tanárnő
próbálta úgy összeállítani a programot, hogy ne legyen
nekünk unalmas, egyhangú. Sok új tanulási módszert is
kipróbáltunk, amelyek nagyon hasznosak voltak. Az egyik
kedvenc tanulási módszerünk a „sütis doboz” volt,
amiben fogalmak sokasága található. A foglalkozáson a
hangulat mindig nagyon jó volt, mivel nem úgy
tekintettünk a szakkörre, mint egy tanórára, ahol mindig
tanulni kell, hanem mint egy utazásra a múlt
szépségeibe. (Tóth Leila)

Sic Itur ad Astra (Így juthatubk el a csillagokig)

Ókor-online
történelemverseny
országos 3. helyezett
csapata:
Mulató
Máté,
Nyíri Katalin, Komenda
Péter tanár úr, Farkas
Dániel

Játékos töri óra a 6.b osztályban Urbánné
tanárnővel
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Úgy gondolom, hogy a plusz órák fontosak számunkra. Iskolánk az éven nyert egy
pályázatot, miszerint minden tantárgyra lehetett plusz órákra járni létszámtól függetlenül.
Személy szerint németre és matematikára jelentkeztem. Úgy
gondolom, nagyon hasznos volt. Sokat gyakoroltunk. Voltak érdekes
és kreatív feladatok is. A matematika gondolkodtató volt, de kedvet
adott ahhoz, hogy tanuljam. Személy szerint én nagyon hasznosnak
tartom a tanítás utáni tehetséggondozó órákat. Hozzásegít ahhoz,
hogy megbizonyosodjak arról, hogy valóban mivel is szeretnék
foglalkozni behatóbban. (Jordán Adrienn)
A matematika-foglalkozásokon a továbbtanuláshoz szükséges anyagot vettük, de logikai
készséget fejlesztő feladatokat is oldottunk meg. Főleg az utóbbiak voltak érdekesek számomra.
(Leskó Gergő)
Az Arany Dániel matematikai
tanulóversenyen országos 2. helyezést
értem el.
Nem tudom eléggé megköszönni
matematikatanáromnak,
Dobos
Sándor tanár úrnak a rengeteg
törődést, a délutáni foglalkozásokat, a
pluszórákat, melyeket idejét nem
kímélve tartott nekem. Segítség nélkül
soha nem értem volna el ilyen
eredményt. És nem tudom elégszer
megköszönni
iskolámnak,
hogy
megteremtette ehhez a feltételeket,
hogy mindenben támogat, és otthon érezhetem magam itt.(Farkas Márta)
Végre vége. Végre lezárult a verseny, az én versenyem, amelyen három éven át indultam,

amelyre rengeteget készültem, és aminek olyan sokat köszönhetek.

Győzelem nekem ez a második hely. Mert nehéz újabb és újabb csúcsokat elérni, de egy elért

pozíciót megtartani sokkal nehezebb. Már első éven elértem a dobogó legmagasabb fokát, s azóta a
másik két helyezést is begyűjtöttem… akkor remélni sem mertem, hogy ez sikerülni fog.

Sírni csak a győztesnek szabad… és most eszembe jutnak azok a hosszú órák, amelyeket

tanulással töltöttem hétköznap és a szünetekben, itthon és az iskolában. A délutánba nyúló
matekórák, a késő estig tartó feladatok, az ajtómon kopogtató kistestvéreim, akik nem értik, miért

nem játszom velük… a rengeteg teendő, amit elhalasztottam, és a tél és a tavasz, amely szinte
észrevétlenül múlt el.

Eszembe jutnak az izgalom és az aggódás percei: vajon hogy sikerül majd ez a verseny?

Vajon képes leszek megoldani a feladatokat? Most sikerült… de mi lesz jövőre? Mi lesz a következő
fordulón? Képes leszek majd ugyanezt nyújtani? Most már tudom a válaszokat. Megnyugvás tölt el.

Most már csak az öröm maradt. Az öröm és a büszkeség. Jóleső érzés látni tanáraim boldogságát,
iskolánk nevét hallani az eredményhirdetésen az „elit” gimnáziumok között, és tudni: tehettem
valami jót hírnevünk öregbítéséért. (Farkas Márta)
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A tehetséggondozó órák közül engem a biológia érdelelt
leginkább, mert látványos preparátumokat, bemutatatókat láttunk,
csontvázat elemeztünk, mikroszkópon keresztül vizsgálódtunk. Olyan
dolgokat tanultam meg, melyek nincsenek benne a tankönyvben, de a
mindennapi élethez elengedhetetlenek.
Örülök, hogy lehetőségem volt ezeken az órákon részt venni.
(Leskó Gergő)

Amikor bejelentették, hogy természettudományos foglalkozást fognak tartani, rögtön
lecsaptam a lehetőségre. A
biológia különösen kedves
tantárgy számomra. Mindig
élvezettel hallgatom a tanár
magyarázatát. A számomra
nem túl érdekes anyagokat is
azzá tudja tenni. Bár az
anatómia soha nem tartozott a
kedvenc anyagrészeim közé,
most mégis megkedveltem.
Biztos vagyok benne, hogy a
későbbiekben is tudom majd
hasznosítani az itt elsajátított
tudást. (Petus Melinda)
A biológia tehetséggondozó foglalkozásokon sokszor használtunk mikroszkópot. Így jobban
meg tudtam ismerni a „micro” világot. Nagyon hasznos volt, és remélem, hogy az érettségin is hasznát
tudom venni az itt szerzett ismereteknek. (Gecsei Sándor Márton)

A fizikai
fakultációkon tanárnő
számítógépen és digitális
táblán mutatott és oldottunk
meg feladatokat. Sokszor
használtunk különböző
szertári eszközöket, melyek
nagyon hatásosak voltak a
tananyag megértésében.
Többször csináltuk magunk is
kísérleteket. (Gecsei Sándor
Márton)

Én a biológiát és a fizikát tartom a legérdekesebb tantárgyaknak. A program keretében
jobban belepillanthattunk ezekbe a tudományokba, mint a kötelező órákon. Megismerkedtünk az
elektronika alapjaival és a mikroszkópos vizsgálódással. Hasznosak voltak az órák az érettségire való
felkészülésben is, de általános ismereteink is bővültek. Jövőre mindenképpen fogok jelentkezni, ha
lehet, ilyen foglalkozásokra. (Tóbiás Dániel)
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A tehetséggondozó órák mindegyikétől többet kaptam,
mint amennyit vártam. Nagy segítséget nyújtott az év végi
érettségik sikerében, a nyelvvizsgán, és sikerült elmélyednem a
még rám váró érettségi tárgyak tananyagában.
A földrajzóráknak köszönhetem talán a legtöbbet, hiszen
az érettségim eredményében döntő szerepet játszott.
Véleményem szerint hatalmas segítséget jelent a plusz
órák által nyújtott lehetőség minden tanulni vágyó diáknak. Még ha
fárasztónak is tűnik néha, megéri. (Piskóti Dalma)
Számomra nagyon sokat segített a földrajz fakultáció az érettségire való felkészülésben.
Minden hétfő délután összegyűltünk néhányan, és megbeszéltük az éppen aktuális témákat, tételeket.
Kérdéseinkkel bizalommal fordulhattunk tanárnőhöz. Ellátott minket hasznos tanácsokkal, melyek remélem,
hasznunkra válnak. Szerintem nagyon jó lehetőség minden diáknak ez a tehetséggondozó foglalkozás. Most már
én is sokkal tisztábban látom a „világ képét”! Örülök, hogy élhettem a lehetőséggel. (Szücs Fanny)
A földrajz szakkörön teljesen más szemszögből láthattuk a tananyagot. Az egyes prezentációk
segítségével sok újat sajátítottunk el. Nekem sokat segített a tájékozódásban, s más országok iránt is felkeltette
érdeklődésemet.
Hálás vagyok érte, hogy részt vehettem ezeken az órákon. Jövőre is szívesen részt vennék ilyenfajta
tehetséggondozó órákon. (Simon Petra )

Az iskola legerednényesebb földrajzosa Farkas Dániel és
tanára, Lengyelnl Bendzsel Éva
A kémia nem tartozik a legnépszerűbb tantárgyak közé.
Érthetetlennek, bonyolultnak tartják sokan. De azok a bátor
vállalkozók, akik részt vettek a tehetséggondozó program óráin,
egészen új oldalról láthatták ezt a tárgyat.
Aktuális, közeli témákat elemezhetünk, a vörös iszap
összetételét és az árvíz környezeti hatását vizsgáltuk, és egészen
egyszerűen magyarázták el nekünk a bonyolult összefüggéseket,
s rájöhettünk: a kémia akár hasznos, sőt élvezetes is lehet.
(Farkas Márta)
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Érettségi?
Amióta a gimnáziumba járok, az érettségire készülünk felkészítő tanárainkkal. Már ők
akkor elkezdték a felkészítést, mikor mi még fel sem fogtuk, mi is az valójában. De most,
hogy túl vagyunk életünk első nagy megpróbáltatásán, az előrehozott érettségin egy-két
tantárgyból, átéreztük azt, amit éveken át mondtak nekünk. Az izgalom talán rontott a
végeredményen, de ez jövőre már nem fog előfordulni, mert nemcsak a tananyagot tanuljuk
meg, hanem ezzel az alkalommal már vizsgázni is megtanultunk. Nem csak annyi haszna
volt az előrehozott érettséginek, hogy egy tantárgyat kipipálhattunk, fontosabb volt
számomra az, hogy megtapasztaljak egy komoly vizsgahelyzetet, és megtanuljam kezelni azt. A vizsga könnyebb
volt számomra, mint azt korábban gondoltam. Persze, könnyen beszélek most, hogy nem kell holnap
vizsgáznom. Az előrehozott érettségi mégis okos ötlet volt. (Leskó Gergő)

11.A

13. A

12.B

12.A

Szösszenet a témában:
Fel és alá a folyosón. Fel és alá. Mindjárt behívnak. Egy perc, és én állok a kínpadon, a bírák
előtt. Tanárnő, én készültem… Ez a jegy bekerül majd a bizonyítványba. Ezt a felvételi pontot viszem
tovább. Ha most elrontom, nem javíthatok rajta. Jaj, csak már hívnának… már nekem kellene
felelnem. A percek csak múlnak, és még mindig az osztálytársam van bent. Vajon mit kérdeznek tőle?
Soha nem lesz vége ennek a várakozásnak…
Nyílik az ajtó, és az idegességtől kábultan belépek az ajtón. Abban a percben elmúlik minden
szorongás és félelem, csak a végső elszánás és a küzdelem izgalma marad. Felemelem a fejem és
mosolyogva válaszolok a kérdésekre. Ki mondta, hogy az érettségi olyan nagy dolog? (Farkas Márta)
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Az alsó tagozaton idén is megrendezték „Az év matekosa”
és „Az év helyesírója” versenyeket. A versenyre mindenki
jelentkezhetett. Előtte együtt gyakoroltunk tanító nénivel,
aki segített eldönteni, hogy induljunk-e. Otthon is
gyakoroltam anyával, főleg a nyelvtant. Ugyanazon a
napon, először a matekot, aztán a helyesírást írtuk meg.
Matematikából 15 darab feladat volt, négy válasz közül
kellett kiválasztani a jót. A feladatok között voltak
nehezebbek és nagyon könnyűek is. Nyelvtanból 16 kérdésre
kellett válaszolni, itt is négy lehetőségből lehetett
kiválasztani a jót. Ezek a feladatok könnyebbek voltak. A
végére kicsit elfáradtam. Az eredményhirdetésen kicsit
izgultam. A másodikosok között mind a két versenyt
megnyertem, és jövőre is indulni szeretnék. Remélem, nem
fogom elbízni magam! (Győrffi Ádám György)

Tehetségfejlesztő matematika szakköri foglalkozás

Kobaktörő matematika verseny

A Nemzedékek Biztonságáért
Közhasznú
Alapítvány
szervezésében „MINI-KRESZ” PindúrPandúr
Ki-Mit-Tud
országos
vetélkedőjén vett részt iskolánk elsős és
másodikos tanulói közül kilenc diák:
Szarvas Lilla, Árvai Gábor, Szeles Luca,
Szeles István, Balogh Stella, Balák
Csenge,
Drizner
Gábor,
Varga
Levente,Vass Szintia.
A gyerekek egy emlékezetes
napot töltöttek el Budapesten, az
Országos
Rendőrkapitányság
Oktatóközpontjában.
A
napot
2011. május 7.
szervezők gondoskodtak róla, hogy
tartalmasan töltsék idejüket a versenyzők. Elméleti és ügyességi feladatokban kellett
felkészültségüket bizonyítani. Diákjaink az elméleti feladatok megoldásában maximális
pontszámot értek el. A kerékpáros ügyességi versenyekben is szépen teljesítettek. Jutalmul a
díjkiosztón könyvekkel és társasjátékokkal gazdagodhattak.
Csapatunk Szarvas Lajos rendőrkapitány úr jóvoltából nevezhetett, aki a gyerekeket el is
kísérte erre a napra, és velünk együtt izgulta végig ezt a megmérettetést.
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Az alsós tagozatos diákok közül
2011. május 24-én választottuk meg az év
olvasóját. Az évfolyamonkénti versenyen a
tanulóknak hangos olvasásból kellett
tudásukat a zsűri előtt bemutatni.
Az kaphatta AZ ÉV OLVASÓJA címet,
aki
az
ismeretlen
szöveget
minél
pontosabban,
érzékletesebben
tudta
felolvasni. A zsűri munkájában régi
kollégáink is részt vettek: Fehér Andrásné,
Móré Zsuzsanna, Németh Ilona, Protivinszky
Péterné, Traczik Józsefné.
Köszönjük segítségüket.

A 2010/2011-es tanévben is megrendezésre került az ÉV MATEKOSA, és az ÉV HELYESÍRÓJA tanulmányi verseny az alsó
tagozat 1-4. évfolyamán. Nagy érdeklődés kísérte a versenyeket, sokan mindkét tantárgyból neveztek. Tudásukról feleletválasztós
feladatlapok megoldásával adhattak számot. A résztvevőket és helyezetteket az alsó tagozatos DÖK jutalmazta oklevéllel,
emléklappal, könyvekkel és ajándéktárgyakkal.

2. évfolyam

1. évfolyam

4. évfolyam

3. évfolyam
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„Senki sem lehet olyan gazdag, hogy visszavásárolhassa
a múltját.” Egyszer mindannyian felnövünk, s egyszer szembe
kell majd néznünk a nagyvilággal. Csak rajtunk múlik, hogy
mennyit teszünk a jövőnkért.
Az egyik „TEHETSÉG-NAP”-on a iskolánkba
látogatott néhány régi „diák”, aki felnőtt életüket élik,
dolgoznak és családot alapítottak. Egy közgazdász, egy jogász,
egy tanszékvezető, két orvos, egy külkereskedő, no meg egy újságíró újra visszatért gyermekkora egyik
fontos színhelyére. Kérdések zúdultak nyakukba, de ők boldogan, időt nem sajnálva válaszoltak mindre.
Ahogy észrevettem, elfoglalt emberek mind. Amikor igazgatónőnk invitálta őket a Tehetségnapra,
gondolkodás nélkül igent mondtak. Az ügyvédnő említette, hogy amikor újra egykori iskolája ajtaján
lépett be, boldogság, öröm és rengeteg emlék ragadta magával. A legtöbbjük gyermekeinek boldogan
meséli itt töltött diákkorát.
Talán még ifjúkorban eldől, hogy milyen sorsot szánt nekünk az élet. A sikeres jövőhöz
hozzájárul, hogy tanáraink mennyit foglalkoznak velünk, milyen az iskolában kialakított környezetünk,
de persze a szorgalom sem utolsó szempont.
Ahogy hallgattam a régi diákokat, elgondolkoztam azon, hogy ennyi munka mellett hogy jut
idejük a családra. Azóta is gondolkoztam ezen, de még mindig nem tudom. A munkájukban sikeresek,
vajon családi életük is idilli?
Sokat foglalkoztat, hogy a munka és a magánélet hogy fér meg egymás mellett. Egyszer valaki
azt mondta nekem, hogy választani kell, hogy melyik a fontosabb. Azt hiszem, kezdem megérteni, miért
is mondta ezt. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, fel kell áldoznunk valamit; ahhoz, hogy családunk
boldog, kiegyensúlyozott legyen, fel kell áldoznunk valamit… minden áldozattal jár?! Talán sosem késő
eldönteni, hogy melyik a fontosabb. Talán útközben is változtathatunk.
A vendégek nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy rájöjjünk, minden rajtunk múlik.
Akarnunk kell a boldog jövőt, és ha teszünk érte, elérhetjük álmainkat. Diákként kell akarnunk, mert
akkor van lehetőségünk tenni magunkért. Semmi sem lehetetlen! (Mészáros Melinda 11. A)

A képen Nyitrainé Jurácsik Antónia, iskolánk igazgatója és vendégeink: Dr Szobeczki Zsolt bőrgyógyász,
kozmetológus; Dr Piskóti István egyetemi docens, ME DTK Marketing Tanszék vezetője; Dr Kucserák Katalin
ügyvéd; László Erika külkereskedő; Hornyák Zoltán rádiós újságíró, szerkesztő; Dr Laczkó Csaba állatorvos.
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Az öregdiákokkal való beszélgetés után a mai tehetségek műsorában gyönyörködhettünk.
először az alsó tagozatosok vonultak színpadra. A tarkaruhás bohócok, Pitt ésPatt a helyesírás
rejtelmeibe avattak be minket, majd gumimacik és pingvinek zenés-táncos műsora következett.
Ezután a 7.A-s Broda Márkó
előadásában hallhattuk Lázár Ervin A
csomag című novelláját. Őt követték
iskolánk legjobb hangjai, akik a holnap
hídjáról, egy szebb jövőről énekeltek nekünk.
A műsor zárásaként egy egészen
rendhagyó műsorszám következett: a fizika
szakkör
tagjai
hétköznapi
eszközök
segítségével kísérleteket mutattak be. Nagy
feltűnést keltettek „Szeretem a fizikát”
feliratú pólójukkal – ez az érzelem igazán
nem hétköznapi a mai diáság körében.
Az élvezetes műsor után kézhez kaptuk az iskolaújságot, mely összefoglalta ezt a sikeres
tanévet. Rádöbbentünk arra, hogy tehetségek nem csak voltak – ma is vannak! (Farkas Márta 11.A)

Pataky Nóra, a Debreceni Egyetem
tanára a tehetségről tartotta
összefoglaló és gondolatébresztő
előadását a szülök és a tanárok
figyelmét lekötve a tehetség-nap
befejezéseként.
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A
2008/2009-es
tanév
kezdetén
iskolánk
diákönkormányzatának patronáló
tanára, Urbánné Tóth Edit
azzal a kérdéssel fordult
hozzám, hogy elvállalnám-e a
diák-önkormányzat
elnöki
pozícióját.
Megtisztelve
éreztem magamat, hogy
alkalmasnak tartanak erre a
feladatra. Kaptam egy nap gondolkodási időt, de már ott,
rögtön tudtam: egy ilyen lehetőséget nem szabad
visszautasítanom.
Innentől kezdve felgyorsultak az események.
Számos, a megyei diákönkormányzat által rendezett
ülésen, tréningen és képzésen, most tavasszal pedig az
Országos Diákparlament ülésén a kistérség
delegáltjaként másodmagammal vehettem részt. Minden
egyes alkalommal arra törekedtem, hogy az iskolánk és
egyben a Szepsi diákjainak az érdekeit szolgáljam.
Nagyon jó érzéssel töltött el, amikor tanáraim bizalommal
fordultak hozzám egy-egy feladat megoldásával vagy

kisebb rendezvények megszervezésével kapcsolatban.
Most, a cikk megírása közben nagyon sok emlék
elevenedett fel bennem: a táborok, a DÖK-napok és nem
utolsó sorban az a sok-sok ember, akit pozícióm
betöltése alatt megismertem, és akiknek hálás vagyok.
A gimnázium diákjai mindig lelkesen segítettek
nekem nem törődve azzal, hogy ez mennyi időt vett el a
szabadidejükből. nagyon jó érzés volt tudni, hogy a
bizalom köztem és diáktársaim között kölcsönös volt.
Nagyon sokat tanultam ez alatt a három év alatt az
emberségről, a szeretetről és a tiszteletről, amikor pl. a
vörös iszap károsultjainak gyűjtöttünk adományokat.
Ezen az éven azonban végzősként át kellett
adnom a pozíciómat a diákönkormányzat tagjai áltál
megszavazott személynek: Lipták Ferencnek. Remélem,
ő is annyira fogja élvezni az elnökséget és ezt a munkát,
mint én.
Nagyon
hálás
vagyok
mind
a
diákönkormányzatnak, mind pedig az iskolámnak a sok
emlékért, tapasztalatért és a kapott lehetőségekért.
(Békési Dóra, a DÖK volt diákelnöke)

Majtényi Marianna, a DEKRA
Arbeit Magyarország country
managere, karriertanácsadó
pályaorientációs foglalkozása
a TÁMOP keretein belül az
önszerveződő közösség
számára.

Ballagó osztály az általános iskolai tagozaton

Irodalmi színpad előadás közben
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2011. június 15-én a 10.B osztály Tokajba kirándult. Amikor
megérkeztünk, máris egy sétahajózáson vettünk részt a Bodrogon. A part
menti természeti környezet csodálatos látványt nyújtott.
Ebéd után meglátogattuk a Tokaji Múzeumot idegenvezető
kíséretével. Az itt látott kiállítás a történelmi borvidék hagyományait és
borászati eszközeit tárta elénk. Ezután következett a hangulatos
városnézésünk a helyi dottón utazva. Késő délutáni programunk a
Kopasz-hegy meghódítása volt. Ez nagy kihívást jelentett számunkra,
hiszen nincs kiépített út Tokajból a hegytetőre, és még a rekkenő
hőséggel is meg kellett küzdenünk. A hegycsúcsra érve azonban a
gyönyörű panoráma mindenért kárpótolt bennünket.
Élményekkel gazdagon utaztunk haza, és valamennyien nagyon
jól éreztük magunkat. (Mogyoró Evelin)

A sóstói falumúzeumi látogatásunk (5.a) nagyon hasznos időtöltés volt. Megtudtuk, hogy régebben
hogyan éltek az emberek, milyen mesterségeket űztek, és hogyan, mivel, miből építették házaikat. A
mesterségek közül még ki is próbálhattunk egyet: a mézeskalács-készítés művészetét. Mi is formálhattunk
mézeskalács figurákat, és kaptunk is ajándékba egy-egy mézeskalács tallért.
A nyíregyházi állatparkbeli látogatásunk során
láttunk: farkasokat, kígyókat, különböző gyíkokat, madarakat
és az állatok királyát, oroszlánokat. Különböző információkkal
gazdagodtunk az adott állatokról, állatfajokról, és kedvünkre
vásárolhattunk szuveníreket, fagylaltot.
Az odavezető úton az osztályfőnökünk (Horváthné
Szunyogh Szilvia tanárnő) kiosztotta a nyereményeket az
osztályvetélkedőn kiemelkedő pontszámot kiérdemelt
diákoknak. Majd az osztály tanulói információkat olvastak fel,
amiből (és még a kiránduláson szerzett információkból) a
haza vezető úton vetélkedőt szervezett tanárnő, amin
lehetett nyerni. Az osztály nagyon jól érezte magát a
kiránduláson. Remélem, még sok ilyen kellemes élményben
lesz részünk. (Papp Csenge)

Az ópusztaszeri kirándulás nagy élményt adott a részvevőknek (11.A). A Szabadtéri Néprajzi
Gyűjtemény a mezővárosi-tanyai életvitel, a paraszti kultúra változatait mutatta be, kiegészítve a közés a közösségi élet tipikus helyszíneivel. Az iparos műhelyek, a makói posta, a postamúzeum az akkor
élő emberek mindennapjaiba kalauzolt el
minket.
A Feszty-körkép, a maga nemében
egyedülálló, monumentális alkotás a
romantika szemüvegén keresztül mutatta be
hat egymáshoz kapcsolt jelenetben a
magyarok bejövetelét a Kárpát-medencébe.
Hiába láttuk többen is kisiskolás korunkban a
képet, úgy éreztük, hogy a mostani élmény
lesz maradandó. (Seres Máté)
Lovasok száguldanak a szélben.
Ragyog a kék ég, és a puszta végtelen. Egy nyolcévesforma kislányt kézen fogva kísér édesanyja a
jurtához. A gyermek magabiztosan pattan fel a hatalmas ló hátára. A rövid kis lábak nem érnek le a
kengyelig, de a ló kis gazdája minden rezdülésének engedelmeskedik. Együtt vágtatnak. Elvegyülnek a
forgatagban, a nomád magyarok között, akik most előveszik híres fegyvereiket. A kis leánykéz
könnyedén felhúzza az íjat, és minden lövése célba talál. Ópusztaszeren jártunk. Megidéztük a múltat,
és több mint ezer évet repültünk vissza az időben. Csodálatos élmény volt. (Farkas Márta)
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Kovács Dorottya 4. b osztályos tanulót kérdeztük iskolai csapatunk szerepléséről az országos NSI
Triatlon Olimpián

-

-

Dorottya, hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal?

Már második osztályban elkezdtem a triatlonedzéseket Zsuzsika nénivel. Sajnos, akkor rossz idő miatt nem
tudtunk részt venni a megyei versenyen. Egy év kihagyás után az idén újra elkezdtem a felkészülést.

-

-

Hogy kerültél be a csapatba?

A tiszaújvárosi megyei versenyen osztálytársam, Gergely Luca helyett indultam, így Krajnyák Líviával és
Bodolai Annával kerültem egy csapatba.

-

-

Milyen eredménnyel zárult a verseny?

Egyéniben Arnóczki Zsófia 1. lett, Krajnyák Lívia és Tóth
Máté 2., Vámos Marcell, Lakatos Alexandra, Varga Levente
és Bodolai Anna 3. helyezést értek el. Csapatversenyben mind
a négy csapatunk első lett.

-

-

Milyen út vezetett az országos versenyre?

A megyei eredményünk alapján neveztek minket a
diákolimpiára.

-

Az idén hol rendezték ezt a rangos versenyt?

-

Martfűn, a Termal SPA területén, illetve a város utcáin.

-

Hogyan épül fel egy ilyen verseny?

-

Korcsoportonként más-más távot kell teljesíteni. A mi korcsoportunkban 100 m úszással kezdtünk, ezt
követte 2 km kerékpározás, majd 1 km futással zártunk.

-

-

Melyik volt számodra a verseny legnehezebb szakasza?

Természetesen a vége, mert addigra már nagyon kimerültem, de az utolsó pár száz méteren minden erőmet
összeszedve futottam be a célba.

-

-

Milyen eredmények születtek?

Iskolánkból a legjobb eredményt a 3. b osztályos Arnóczki Zsófia érte el, aki korcsoportjában 3. helyezett lett,
így felállhatott a dobogó harmadik fokára. Csapatban is szép sikerekkel büszkélkedhetünk. Újonc 1.
korcsoportban a fiúk ötödikek lettek, a mi csapatunk pedig, az Újonc 2. lány kategóriában 7. lett, csakúgy,
mint az Újonc 1. lányok, de az Újonc 2. fiúk is
szépen helytálltak.

-

-

Hogy érezted magad a versenyeken?

A

megyeit

sérülés

miatt

nem

tudtam

befejezni, ezért az országos volt életem eddigi
legnagyobb sportversenye. Nagyon tetszett a
verseny hangulata és persze a versenyt követő
strandolás.
-

-

Felmerül a kérdés: hogyan tovább?

Azt hiszem, az éneklés mellett ezt a műfajt is
fogom folytatni.

-

-

Mit üzensz azoknak, akik ezek után kedvet kapnak ehhez a sportághoz? Kiknek ajánlod?

Elsősorban azoknak, akik kellő akaraterővel rendelkeznek, szeretik a kihívásokat, és nem riadnak vissza a
nehézségektől.
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2010/2011
2010. december 11-én a Megyei Diáksport Tanács által
meghirdetett
diák–sportkörök
megyei
sportversenyének
eredményhirdetésén vettünk részt. Iskolánk a közepes létszámú
intézmények versenyében az I. helyet szerezte meg. Nagy
fölénnyel utasítottuk magunk mögé a részt vevő iskolákat. A
verseny végeredménye a 2009-2010-es tanévben elért
eredményeket tükrözi. A sikersportágaink: elsősorban a duatlon,
triatlon országos döntőn elért eredményeink, valamint a megyei
és országos úszóversenyeken, a mezei futóversenyeken elért jó
helyezések. Az anyagi elismerésen kívül büszkén vihettünk haza
egy serleget is.

Ebben a nyolcadik évfolyamban a legnagyobb élményünk a kézilabda volt. Bár nem
kezdtük nagyon fényesen, de végül jó csapat lett belőlünk. Sokat gondolkoztunk a
csapatnevünkön, de a legmegfelelőbbnek a Szepsi Sólymokat találtuk. Azért választottuk ezt a
nevet, mert a sólymok szabad és vad madarak és mi is azok vagyunk.
Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk, és amire szívesen visszaemlékszünk,
azok az órák utáni edzések. Ezeken az edzéseken az osztály fiújai is részt vettek és így
kipróbálhattuk magunkat erősebb ellenféllel szemben.
Keményen és sokat dolgoztunk, de mindig jól szórakoztunk. Reméljük, hogy ez a
következő években is így marad. Köszönjük a felkészítő tanárunknak Lengyelné Bendzsel Évának. (Nagy Laura & Nagy Luca)

Teljesítettük a pályázatban vállalt tehetség-napok megszervezését. Ilyen volt a TEHETI (tehetséges ifjúság)
elnevezésű sportnap is, amelyen a kistérség iskolával versenyeztek diákjaink.
Impresszum: Kiadja a Szepsi Iskola és Könyvtár, felelős Nyitrainé Jurácsik Antónia
Kiadvány a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0127 pályázat támogatásával valósult meg 2011 évben
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