
Utazások, cserekapcsolatok

A 4. francia-magyar diákcsere

A 4. magyar-francia diákcserére 1998. október 16- 
25. és 1999. március 20-27. között került sor. Az idei 
diákcsere az egyik legsikeresebbnek tekinthető, s érde
kessége, hogy a nyelvtanulást elősegítő cserén túl a 
SOCRATES program COMENIUS 1. akciójában, kör
nyezetvédelmi témában is együtt munkálkodott a két 
tanuló- és tanár csoport Gyarmati Attila tanár úr és a 
franciák részéről Nicolas Esseiva biológiatanár vezeté
sével.

A diákcsere élményeiről, tapasztalatairól és hasznos
ságáról valljanak a résztvevő tanulók.

Dcmbrovszky Zsuzsanna
franciatanár

ANDRÁS ÉVA
Nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal a vélemé

nyemmel, hogy felejthetetlen élményt jelentett az együtt 
töltött két hét a francia diákokkal.

1998. októberében indult el a 36 főből álló csoport, 
két kísérőtanárral, hogy megismerje Franciaország tá
voli vidékeit és barátságot kössön olyan emberekkel, 
akikkel azelőtt még sohasem találkozott. Mindenki félt 
egy kicsit az "ismeretlentől" és attól, hogy sikerül-e 
hasznosítani a francia nyelvtudást, amelyet az évek alatt 
elsajátítottunk. Vajon kedves lesz-e a család amelyhez 
kerülök, tudok-e velük beszélgetni, tudok-e ismerked
ni, új barátságokat kötni? Bizonyára e kérdések min
denkiben felmerültek. De végül is mindenki könnye
dén vette az akadályokat és az egy hét után - ami na
gyon gyorsan elrepült - fájó szívvel hagyta ott ezt a szép 
országot, s annak barátságos lakóit.

Bizakodva tekintettünk a jövőbe, hiszen tudtuk, hogy 
nem is olyan sokára újra találkozhatunk francia baráta
inkkal. Márciusban ők is ellátogattak Magyarországra 
és bátran állíthatom, ez még jobban sikerült, mint az

"első találkozás". Az összes magyar résztvevő megtett 
mindent, hogy a vendégek jól érezzék magukat nálunk. 
És nem is kellett nagyobb bizonyíték annál, hogy szin
te mindenki sírt, aki részt vett a cserében, amikor elkö
szöntünk egymástól és a franciák elindultak a busszal.

Rengeteg előnye volt ennek a cserekapcsolatnak, 
nemcsak az új barátok és a kialakult kapcsolatok, de 
ezek mellett a nyelvtudásunk is gyarapodott. Mindenki 
folytatja a levelezést a partnerével azóta is , és van, aki 
azt tervezi, hogy újra kilátogat Franciaországba a csa
ládhoz.

Nekem nagyon hiányoznak és amikor a fényképe
ket nézegetem eszembe jut minden szép emlék.

VERNYIK ZÉNÓ
Mióta tanulom a franciát, szeretem. Szeretem hang

zását, dallamát, logikáját. Mégis azóta vonzódom min
denhez, ami francia, mióta visszatértem Pontarlier-ből.

A két iskola, cserepartnerem és családja jóvoltából 
egy életre szóló élménnyel gazdagodtam 1998. októbe
rében: megismertem egy lenyűgöző kultúrát, felfedez
tem egy merőben más életfelfogást. Egy olyan világba 
csöppentem, mely számtalan apró csodával, szokatlan- 
ságában bájos részlettel fogadott. Amit kaptam sokkal 
több volt, mint tanulmányi kirándulás, kitűnő nyelvgya
korlás vagy izgalmas kaland. Mindaz, ami én vagyok 
egy új színnel gazdagodott. Több,jobb lettem, de főleg 
más. Ezt jelenti nekem a Pontarlier-ben eltöltött egy hét.

NYERGES VIKTÓRIA
Az 1998/99-es tanévben én is részt vettem a francia 

diákcserében. Úgy vélem, mind az októberi, mind a 
márciusi út nagyon jól sikerült.

Mindannyiunknak felejthetetlen élmény volt Victor 
Hugó szülővárosának utcáin sétálni, vagy Svájcban, az 
Olimpiai Múzeumban nézelődni.

A francia csoport is nagyon jól érezte magát Ma
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gyarországon. Főleg Budapest és Eger tetszett nekik 
nagyon, de az esti szórakozást is nagyon élvezték. A 
szórakozáson kívül mindenekelőtt a nyelvtudás fejlesz
tése volt a cél. Ez - úgy gondolom - maximálisan telje
sült. S persze nem utolsó sorban új, tartós barátságok 
születtek.

ROZGONYI ESZTER
A francia-magyar diákcserének köszönhetően 1998. 

októberében egy hetet töltöttem Pontarlier-ben. A vál
tozatos program során ízelítőt kaptunk a francia diák
életből, megismertük Pontarlier mellett a tartomány fő
városának számító Besan<?ont és a Genfi-tó partján fek
vő Lausanne-t. A kinntartózkodás idején francia csalá
doknál laktunk, ami kitűnő lehetőség volt a nyelvgya
korlásra. A családi programok alkalmával, a mindenna
pi élethelyzetekben, a közös társalgások során szókin
csünk szinte észrevétlenül bővült. A hét során betekin
tést nyertünk az ország kultúrájába, hagyományaiba is. 
S ami talán a leglényegesebb: igazolva látjuk, hogy a 
nyelvtanulás sokszor unalmasnak tűnő, fáradságos mun
kája valóban tágabbra nyitja előttünk a világot, általa 
gazdagabbak, értékesebbek leszünk.

Végezetül néhány francia élmény:

MAGALIE LEFEVRE:
L'accueil au lycée et dans les familles était trés bien: 

les familles et les éleves sont trés chaleureux. L’emploi 
du temps de la semaine était bien organisé, les visites 
intéressantes.

Az iskolai fogadás és a családi vendéglátás nagyon 
jó volt: a családok és a tanulók nagyon szívélyesek vol
tak. A heti programot jól szervezték meg, érdekes látni
valókkal.

JUSTINE FLEURY:
Points positifs: Accueil famille; lycée; découverte 

d’une autre culture; bonne entente entre les 
2 groupes

Pozitív vonások: Családi, iskolai fogadtatás, egy más 
kultúra megismerése, jó kapcsolat, 
egyetértés a 2 csoport között.

Német csere 1998.

Annak idején, amikor tudomásomra jutott, hogy gim
náziumunknak van egy cserekapcsolata Németország
ban, elsők között szerettem volna jelentkezni a kiuta
zásra. Nem tétlenkedtem, megpróbáltam mihamarabb a 
kiutazó csoport listájára feliratkozni, mert attól tartot
tam, hogy nem férek majd bele a jelentkezők népes tá
borába. Hiszen az is tudomásomra jutott, hogy az isko
lánk alapítványa által nyújtott óriási segítségnek, támo
gatásoknak köszönhetően sokan kaphatnak lehetőséget, 
így mindig nagyon sok az érdeklődő. Az utazás feltéte
le ugyanis nem stresszes felmérésekből, kötetlen beszél
getésként emlegetett feszített párbeszédekből álló nyel
vi szűrés, hanem a német nyelv és kultúra szeretete.

Nyelvtudásunkat élőben, saját magunk mérhettük le 
azzal, hogy mennyire voltunk talpraesettek valójában 
egy idegen környezetben. Azt nem mondom, hogy ide
gen emberek között; legfeljebb úgy fogalmazhatnék, 
hogy olyan emberek között, akiket korábban nem is
mertünk. Nem éreztem magam idegennek, amikor este 
a teraszon ültem a német szülőkkel, s közel két órás 
beszélgetés után éppen egy érdekes téma kellős köze
pén ijedten néztünk óránkra, hogy majdnem elfelejtet
tük, hogy megígértük Anjának, hogy érte megyünk. Nem 
éreztem magam idegennek, amikor a hétvégi bevásár
lást ketten, a német papával intéztük; toltuk közösen a 
bevásárlókocsit, miközben épp azon gondolkodtunk, 
hogy mit is kellene még vennünk. Sokat hallani arról, 
hogy a németek barátságtalanok, távolságtartók. Bát
ran mondhatom, hogy én ennek egy cseppnyi szikráját 
sem éreztem, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy én 
egy szuper családhoz kerültem, akik nemhogy lenézőek 
lettek volna, hanem éppen ellenkezőleg: nemcsak tisz
telték, de nagyra értékelték azt az általános műveltsé
get, amivel egy magyar gyerek rendelkezik.

Úgy gondolom, hogy ez a cserekapcsolat nemcsak 
azért volt remek lehetőség számunkra, mert olyan gyö
nyörű helyeken járhattunk, mint pl. Augsburg, München, 
Landsbeig, stb., s mert egy új országot, egy új nemze
tet, új kultúrát ismerhettünk meg, és mert számos új 
kapcsolat, barátság született. Véleményem szerint egy 
ilyen kirándulás arra is jó, hogy összekovácsolja azt a 
kis csoportot is - amelynek tagjai hétköznapjaink nagy 
részét egy fedél alatt töltik ugyan, de talán mégsem is
merik igazán egymást -, amely aztán egyként az egész 
magyar nemzetet képviseli.

Agócs Kitti
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Austausch Salgotárjan (Ungarn) - Königsbrunn 
vöm 27.10. - 5.11.1998

Es war zwar spáter als dér normale Schulbeginn, aber 
8.30 Uhr erschien uns allén etwas früh. Nichts desto 
trotz standén Frau Sauerwein, Herr Zink und wir am 
Dienstag, dem 27.10., am Bahnhof in Augsburg. Die 
mehr als 8 Stunden im Zug gaben uns noch einmal 
Gelegenheit, Energie fúr die bevorstehenden 10 Tagé 
zu tanken. Um 17.20 Uhr kamen wir dann in Budapest 
an, wo bereits unsere Austauschpartner auf uns warteten. 
Nach Salgótarján selbst fuhren wir 1 1/2 Stunden mit 
einem Bús, dér zwar alt und zu kiéin war, aber uns an 
diesem und die náchsten Tagé fuhr. An diesem Abend 
durften wir bereits die ungarische Gastfreundschaft in 
den Familien genieBen.

Am náchsten Tag waren wir vormittags in 
verschiedenen Unterrichtsstunden dabei, wobei mán 
sagen muss, dass wir sehr froh über unsere 
Frem dsprachenkenntnisse waren. Nach dem 
Kantinenessen besichtigten wir die Stadt. Salgótarján 
ist eine junge Industriestadt, dérén Kohlebergwerke 
bereits geschlossen sind, die aber durch ihre Glas- und 
Fiberglasfabriken überlebt. Eines dér Bergwerke und 
die Stadtbibliothek besichtigten wir.

Am Donnerstag fuhren wir ins Donauknie, wo wir 
mit unseren ungarischen Partnern gemeinsam unter 
anderem Visegrád, eine Burg an dér Donau, und Szent
endre, ein gemütliches kleines Dorf besichtigten.

Eine Fahrt nach Budapest stand am Freitag auf dem 
Programm. Heldenplatz, Parlament, St. Matthias und 
danach Freizeit in dér Innenstadt. Nicht nur in Buda
pest, sondem eigentlich die ganzen 10 Tagé hatten wir 
gute Laune und keine Langeweile.

Am Wochenende durften Schüler wie Lehrer die 
Herzlichkeit dér Ungarn und das schöne Land in vollen 
Zügen genieBen.

Den Montag verbrachten wir wieder im Gymnasium. 
Am Nachmittag nahmen wir allé am Bolyai Schülerkreis 
teil. Das ist eine Art Austauschreferat, das die 
ungarischen Schüler gestalten.

Das vielseitige Eger besichtigten wir am Dienstag. 
Dórt konnten wir über alté Teleskope und eine 
wunderschöne Aussicht über die Stadt von dér 
Hochschule aus staunen. Auch Egers Dóm ist 
beeindruckend.

Am Mittwoch wurden wir deutschen Schülerinnen 
und ein Schüler durch eine Glasfabrik und eine Báckerei 
geführt. Am Abend war leider schon die Abschiedsfeier, 
bei dér eine komische Atmospháre herrschte. Wer denkt 
schon gém an Abschied bei einer Feier?

Wir hatten gern noch 10 Tagé bleiben wollen; doch 
am Donnerstag nach einem teilweise tránenreichen 
Abschied von unseren Gastfamilien saBen wir dann um 
12.40 Uhr im Zug nach Augsburg und habén uns auch 
auf zu Hause gefreut.

Wir möchten Frau Sauerwein und Herrn Zink fúr 
diese Tagé besonders danken. Sie waren einfach spitze.

Den Austausch mit Ungam können wir wirklich sehr 
empfehlen. An dér ungarischen Herzlichkeit können sich 
viele ein gutes Beispiel nehmen.

Constanze Dietmair, K12
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Cserekapcsolat Salgótarján-Königsbrunn 
(1998. okt. 27-től nov. 5-ig)

Noha későbbi időpontban volt, mint a normális is
kolakezdés, a 8.30 mégis mindannyiunknak kicsit ko
rainak tűnt. Ennek ellenére Sanerwein asszony, Zink úr 
és mi október 27-én, kedden az augsburgi pályaudva
ron álltunk. A több mint 8 órás vonatát még egyszer 
alkalmat adott, hogy az előttünk álló 10 napra energiát 
gyüjtsünk. 17.20-kor érkeztünk Budapestre, ahol cse
repartnereink már vártak ránk. Salgótarjánig még más
fél órás volt az út, amelyet egy öreg és túl kicsi busszal 
tettünk meg, mégis ezzel utaztunk az elkövetkezendő 
napokban. Aznap este már élvezhettük a magyar csalá
dok vendégszeretetét. A következő nap délelőttjén kü
lönböző órákon vettünk részt, ahol meg kell hagyni, 
nagyon örültünk idegen nyelvi ismereteinknek. A men
zai ebéd után megtekintettük a várost. Salgótarján egy 
fiatal ipari város, amelynek szénbányái már megszűn
tek, de az üveg- és üveggyapot gyárai fennmaradtak. 
Az egyik bányát és a megyei könyvtárat látogattuk meg.

Csütörtökön a Dunakanyarba utaztunk, ahol magyar 
társainkkal közösen néztük meg a Visegrádi várat a Duna 
mellett és Szentendrét, amely egy kedves kis falu.

Péntekre budapesti kirándulás volt a programban. A 
Hősök tere, a Parlament és a Mátyás templom után sza
badidőt kaptunk a belvárosban.

Nemcsak Budapesten, hanem tulajdonképpen mind 
a 10 napban jó kedvünk volt és nem unatkoztunk. A 
hétvégén diákok és tanárok egyaránt a magyarok ked
vességét és a táj szépségét élvezhették. A hétfőt újra a 
gimnáziumban töltöttük. Délután a Bolyai Körön vet
tünk részt. Ez egyféle eszmecsere-beszámoló, amit a 
magyar diákok szerveznek. Kedden látogattunk el a 
sokoldalú Eger városába. Ott a régi teleszkópokat és a 
városra nyíló gyönyörű szép kilátást csodálhattuk meg 
Eger főiskolájáról. Az egri dóm is nagy hatással volt 
ránk. Szerdán a német lányok és az egy fiú az üveg
gyárba és egy pékségbe látogattak. Este sajnos már a 
búcsúparty következett, ahol furcsa hangulat lett úrrá. 
Ki gondol szívesen a búcsúra egy ünnepségen?

Szívesen maradtunk volna még 10 napot, de csütör
tökön a részben könnyes búcsú után 12.40-kor már 
Augsburg felé vonatoztunk, és már kicsit örültünk is, 
hogy hazautazunk.

Szeretnénk külön köszönetét mondatni Sanerwein 
asszonynak és Zink úrnak ezekért a napokért. Egysze
rűen csúcsok voltak! A magyarokkal való cserét igen 
tudnánk ajánlani. Sokan jó példát vehetnek a magyarok 
szívélyes vendéglátásáról.

Fordította: Kovács Zsófia

Németország -1999.

A cserekapcsolatoknak nagy hagyománya van isko
lánkban. Ez év nyarán is lehetőségünk nyílt a 
königsbrunni gimnázium diákjaival megismerkedni. 
Július elsején hajnali négy órakor, kicsit fáradtan indult 
a 13 fős diákcsapat Bulyovszkyné Borók Edit és 
Viszoczky Zsuzsanna tanárnők kíséretében. Hosszú, 
kimerítő út állt előttünk, de annál gazdagabb élmények
ben.

Útközben megálltunk Salzburgban és megcsodáltuk 
az ausztriai város nevezetességeit: a várat, a dóm teret, 
Mozart szobrát. Majd folytattuk utunkat. Tizenhat órás 
utazás után kicsit megszeppenve szálltunk le a buszról 
és üdvözöltük egymást cserepartnereinkkel. Kezdeti 
félénkségünk, idegességünk a tíz felejthetetlen nap alatt 
lassan feloldódott és fejleszthettük nyelvtudásunkat, 
megismerkedhettünk a német emberek szokásaival, ven
dégszeretetével. Az ott eltöltött idő alatt ellátogattunk 
az iskolába és betekintést nyertünk a német iskolarend
szerbe.

Elutaztunk a szomszédos városba Augsburgba is. 
Gyalog keltünk felfedező útra a városban. Megnéztük a 
Fuggerei-t, ahol a város szegény emberei laknak, majd 
a Landkreis-ban üdvözöltek bennünket és megvendé
geltek ebédre. A városháza aranytermébe is beenged
tek minket, ahol a lenyűgöző látvány mellett egy japán 
kórus előadásába is belehallgathattunk.

Meggyőződhettünk arról, hogy München csodála
tos város. Egy buszkirándulást téve megtekintettük a 
főbb nevezetességeket, majd gyalog járhattuk be a vá
rost. Szájtátva néztük a városháza zenélő órájának moz
gó figuráit. Majd zenei élményeink ismét gazdagodtak 
a dóm orgonajátékát hallgatva. Az olimpiaparkból gyö
nyörű kilátás tárult a szemünk elé.

Utolsó kirándulásunkat az Alpokalja kastélyai
hoz tettük. S még a zuhogó eső sem tudta elhomályosí-
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tani a várak szépségét. Ez a tíz nap nagyon gyorsan el
szaladt. Alighogy megérkeztünk, már búcsút is vehet
tünk vendéglátóinktól. Könnyekkel telt szemmel, kicsit 
vegyes érzelmekkel indultunk el, hiszen az otthon "me
lege” is hiányzott már nekünk. Ezek a napok örökre 
bevésődtek emlékezetembe és nem telik el nap, hogy 
ne jutna eszembe valami a németországi útról.

Ózsvárth Vivien

Emlékmorzsák Lengyelországból

Ez évben tovább bő
vültek iskolánk külföldi di
ákcsere kapcsolatai. Április 
végén 29 fős csoport - 3 kí
sérő tanár és 26 tanuló - lá
togatott el a lengyelországi 
Czestochowába, a Henryk 
Sienkiewicz nevét viselő 
lícieum meghívására. Az 
alábbiakban az ott eltöltött 
időről élmények, hangula
tok, benyomások kis csok
rát nyújtjuk ízelítőül.

Vasárnap - április 25.
Egész napos utazás vár 

ránk; szomorkás, borús időben gyülekezik a csoport. 9 
óra körül végre indulhatunk.

Első pihenő Besztercebányán. A szépen újjáépített 
városközpontban teszünk egy sétát, majd indulunk a 
lengyel határ felé. A főút csobogó patakok, zöldellő 
dombok, hegyek között kanyarog. Időnként kibukkan a 
nap a sötétszürke felhők mögül; reménykedünk a jó idő
ben, és abban, hogy kitart egész heti ottartózkodásunk 
alatt.

A határátkelés után izgatott beszélgetések, találga
tások: vajon milyen lesz a partner, a család; hogyan fo
gadnak minket?

6 óra körül érünk az iskola elé; homlokzatán ma
gyar és lengyel zászló; a kultúrteremben szinte pillana
tok alatt mindenki megtalálja partnerét és indulhat a 
fogadó családokhoz.

Este baráti hangulatú vacsora közben ismerkedünk, 
egyeztetjük, pontosítjuk a programot.

Hétfő - április 26.
Rövid ismerkedés az iskolával, majd látogatás a né

hány száz méterre lévő Jasna Gora-ra. Világhírű zarán
dokhely - rengeteg ember "tolong" az épületegyüttes
ben. Első "találkozás" a magyar-lengyel közös történel

mi múlt emlékeivel, eseményeivel. Egy helyi, magya
rul "ízesen" beszélő szerzetes kalauzol minket - az 
egyébként magyar pálosok által alapított kolostor labi
rintusában. Sok érdekes, időnként meglepő magyar tör
ténelmi vonatkozású epizódot villant fel; van valami 
megható, magával ragadó abban, hogy hogyan olvad itt 
egybe - szétválaszthatatlanul - a vallási (katolikus) és 
nemzeti (lengyel) jelleg.

Délután: szabad idő, ismerkedünk a várossal.

Kedd - április 27.
Egész napos kirándulás. Első állomás Wieliczka. 

Hosszan megyünk a mélybe a sóbánya lépcsőin. Angol 
nyelvű idegenvezetés; termek, a sóból kifaragott szob
rok sajátos látványt nyújtanak. Ismét magyar történel
mi vonatkozású epizódok. A legmagasabb teremben a 
csoport kipróbálhatja az akusztikát is: a magyar dal 
hangjait tisztán verik vissza a sókristályok.

Közeledünk Krakkó felé; az erősödő szél szétfújta a 
felhőket és a szikrázó tavaszi napsütésben felbukkan a 
Wawel, alatta méltóságteljesen folydogál a Visztula. 
Felsétálunk a várba, bebarangoljuk az ódon épületré
szeket, benézünk a székesegyházba, minden sarkából 
"történelmi levegő" árad - a boltívek, a lengyel és ma
gyar (!) királyok síremlékei, a félhomály a középkor 
egy szeletét varázsolják elénk.

A belváros felé haladva az egyik utcában felfedez
zük a Balaton éttermet, és a főtér híres posztó csarnoka, 
körülötte a téren járókelők, turisták tömege, látványos
ságok ("fehér asszony"), festők, képek, sajátos, nehe
zen érzékeltethető hangulat.

Szerda - április 28.
Reggel rövid fogadáson veszünk részt a városi ön- 

kormányzatnál, majd kirándulás a környéken lévő fel
földre.

XIV. századi várak - Nagy Lajos királyunk korából. 
Myrovról átrándulunk a szomszéd várhoz. Romantikus 
mészkősziklák között vezet az út, közben széles pano
rámaként tárul elénk a zöldbe boruló tavaszi táj.

Késő délután érünk vissza az iskolába. Rövid pihe
nő és szervezés után indul a magyar-lengyel kosár-, il
letve röplabda mérkőzés. Mindkét oldalon tanárok is 
erősítik a csapatokat. A nézők lelkesen szurkolnak, van 
aki egy kis úszással - a tornaterem mellett van a meden
ce - vezeti le a mérkőzés izgalmait.

A sporttalálkozó szellemi vetélkedővel folytatódik 
az iskolai klubban - a magyar csoport emlékkupát kap.
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Csütörtök - április 29.
Varsó - jó 200 km-es út a fővárosig. Hatalmas forga

lomban lassan araszolunk a központ felé. Végre sikerül 
megállni (parkolni) a Pilsudski tér sarkán. Éppen "el
csípünk" egy látványos őrségváltást az Ismeretlen Ka
tona sírja előtt. Az emlékmű mögött gyönyörű park - 
rengeteg virág, óriás pompomként borul föléjük a fák 
világoszöld koronája. Átvágunk a Nemzeti Szinház előtti 
téren, indulunk az Óváros felé; rövid városismertető a 
királyi palota előtt; séta a helyreállított óváros hangula
tos utcáin; kis boltok, régi polgárházak, a Barhakón alatt 
a párás levegőben felsejlik a Visztula.

A székesegyház, újabb nemzeti kegyhely. Wyszynski 
bíboros úr a lengyel köztársasági elnökök síremlékei, 
megannyi számunkra kevésbé ismert nemzeti hős em
léktáblája, domborművé.

Péntek - április 30.
Auswitz - a borzalmak borzalma. Már a megérke

zéskor érezzük a hely komorságát, azt a szörnyűséget, 
ami itt történhetett. Német pontossággal elrendezett, 
épített szürke-vörös téglás barakkok, dokumentumok, 
tárgyak, cipők, edények, táskák beszélnek minden szó
nál kifejezőbben milliók tragédiájáról.

A magyar barakk: áttekintő kiállítás a két világhá
ború közötti Magyarországról. A holocaust magyar fe
jezetei, az itt elpusztult áldozatok százainak nevei az 
emlékfalon. Torokszorító élmény az a néhány perc, amit 
a megmaradt krematórium szűk helységeiben töltünk.

Birkenau. Magyar nyelven halljuk a táborról szóló 
tájékoztatót, adatokat. Közben a toronyból végigtekint
hetünk a barakkok és részlegek hatalmas területén. 
Csendben, a nyomasztó élmény hatása alatt indulunk 
vissza.

Szombat - május 1.
Családi program: kisebb kirándulások a környéken, 

sétálunk a Mária ünnepre készülődő városban, kis aján
dékvásárlás az egyik szupermaketben.

Este: megnézzük az iskolában rendezett virágkiállí
tást, majd fehér asztal melletti tapasztalatcsere a látoga
tásról.

Vasárnap - május 2.
Búcsú a barátoktól, majd a szemerkélő esőben indu

lás hazafelé. Tempósan haladunk a gyér forgalmú autó- 
utakon. A szlovákiai donovali parkolójában már ragyo
gó napsütésben pillantjuk meg a hegyek csúcsán fehér
lő hófoltokat.

Kissé fáradtan érünk haza - az átélt élmények soka
sága kavarog a fejünkben.

Árpád Sándor
tanár

ODK - 1998.

Az utóbbi években mindig lehetőség nyílik arra, hogy 
az iskola néhány kalandvágyó diákja az ODK-túra ke
retei között a nyárból két hetet fantasztikusan töltsön 
el.

1998 nyarán egy igazán kis csapat indult el a Bolyai 
elől (mindössze 11-en voltunk Széky Miklós tanár úr
ral és Pálfalvai Zoltán tanár úrral együtt), hogy felfe
dezze az Alpok szépségeit, megmásszon ismert hegy
csúcsokat és mindezek fáradtságát az olasz tengerpar
ton kipihenje.

Egy kisbusszal és Pálfalvai tanár úr Zsigulijával in
dultunk útnak, egészen családias hangulatban. Első ne
hézségek a busszal akadtak, mikor az Alpokot "mász- 
tuk" vele, de ezt kisebb pihenőkkel átvészeltük. Végül 
letáboroztunk egy festői szépségű kis faluban. Persze a 
vihar sem került el minket, így folytatódtak az izgal
mak. Másnap még megmaradt száraz ruháinkban elin
dultunk, hogy megmásszuk a Sonnblicket. Kemény túra 
volt, de megérte! Gyönyörű erdőkön, tisztásokon, szik
lákon, sőt patakokon keresztül eljutottunk az örök hó 
birodalmába. A gleccser mellett, térdig hóban, felmász
tunk a csúcsig. Ijesztő, de ugyanakkor csodálatos lát
vány fogadott minket. Egy kicsit kifújtuk magunkat, 
majd visszaindultunk, hogy befejezzük 10 órás túrán
kat.

Másnapra végül is közös megegyezés alapján pihe
nőnapot iktattunk be. Az ezt követő napon hajnalban
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nekivágtunk a GroB-gleccser megmászásának. Ez volt 
a legnagyobb túra. Akkor lepődtünk meg igazán, ami
kor épp a cél előtt egyszerűen elfogyott az út. Egy pá
ran még ekkor sem adtuk fel. Tovább folytattuk utun
kat, de sikertelenül. A végcélt végül is nem értük el, de 
mindannyian úgy éreztük, hogy ha meg sem próbáljuk, 
akkor a lelkiismeretünk nem marad makulátlan.

Egy újabb pihenőnap után a Pasterze-gleccsert vet
tük célba. A gleccserhez Mkicsit" kimerülve értünk fel, 
de a látvány mindenért kárpótolt. Kis padokra leülve 
megebédeltünk és lementünk teljesen a lábához, így tel
jesen közelről megvizsgálhattuk azt, amiről eddig csak 
földrajz órán tanultunk. Ez volt az utolsó túránk az Al
pokban. Eredetileg ezután a Dolomitok volt betervez
ve, de látva buszunk állapotát és figyelembe véve fá
radtságunkat kihagytuk a hegyeket és inkább a Garda
tóhoz utaztunk. Itt végre kipihenhettük a három túrát. 
Fürödtünk egy párszor a tóban és megnéztük a nem 
messze levő Veronát. Itt megtekintettük az Arénát, Jú
lia erkélyét és Dante szobrát. Júlia sírját is meg akartuk 
nézni, de az sajnos be volt zárva.

A Garda-tó után következő és egyben utolsó állo
másunk Chioggia volt. Itt a fürdőzés mellett elmentünk 
még Ravennába és Padovába is.

Utunk végére az egész csapat megizmosodott. Ez 
részben a túráknak volt köszönhető, részben pedig cso
dajárgányunknak, amit minden egyes elindulásnál mi 
toltunk be. Lehet, hogy ez akkor kellemetlen volt, mára 
viszont csak nevetve gondolunk vissza, az egy ottani 
ember által japán katasztrófának nevezett busszal átélt 
kalandjainkra.

A visszafelé út is tartogatott még meglepetése
ket számunkra. Megismerkedtünk az osztrák rendőrség
gel is, miután a busz ékszíjának lazulása miatt nem volt 
világításunk. De szerencsére egész kedvesek voltak és 
egy pár óra múlva tovább mehettünk. Ekkor már csak a 
Zsiguli durrdefektje vetette vissza akadálytalan tovább
haladásunkat, de ezt is kiküszöböltük, és végül élmé
nyekkel gazdagon tértünk vissza igazán kalandosnak 
mondható túránkról.

Ennek az útnak köszönhetően az 1998-as nyár is 
emlékezetessé vált mindannyiunk számára, mind a mai 
napig emlegetjük.

Zeke Andrea

ODK túra 1999.

Ez az év sem telt el ODK túra nélkül. Már hetekkel 
előtte készültünk, hogy diáktársainkkal közös élménye
ket szerezzünk a két hetes olaszországi út alatt. Sikerült 
is. Első megállónk Pisa volt. Itt a ferdetornyot és a mel

lette levő hírességeket néztük meg. Ezután továbbin
dultunk Rómába, ahol letáboroztunk. Az első persze 
mindenkinek az volt a sátor felverése után, hogy meg
mártózzon a tengerben. Itt megtörtént az új tagok be
avatása, vagyis kísérő tanáraink lenyomkodták őket a 
víz alá. Én külső szemlélőként nagyon élveztem a dol
got, kérdés, hogy ők hogy voltak ezzel.

A következő nap Róma nevezetességeinek megte
kintésével telt: elmentünk a Colosseumba, megnéztük 
a Fórum Romanumot, a Pantheont, a Trevi-kutat és a 
Spanyol-lépcsőt is. Igaz, a városnézés közben elfárad
tunk, de a tengert aznap sem hagytuk ki. Ezt követően 
Vatikánba mentünk és itt, ha kicsit nehézkesen is, de 
bejutottunk a bazilikába. Csak és kizárólag hosszú nad
rágban engedték be az embereket, és mivel nem volt 
mindenkinél, cserélgettük egymás között, és több tur
nusban néztük meg a monumentális építményt. Aznap
ra már csak a Vatikáni múzeumot terveztük, így kora 
délután visszatértünk a kempingbe.

Egy kis buszozás után elértük a Nápolyi-öbölt, ami 
már egészen mediterrán hangulatú volt. A Solfatárában 
teleszívtuk magunkat kénes gőzzel, majd egy pompei-i 
kempingben felvertük sátrainkat. Igaz, voltak olyanok, 
akik még ezzel sem bajlódtak. Azt mondták, egy éjsza
káért nem érdemes, és ők inkább a szabad ég alatt alud
tak. Ennek a kempingnek nem volt tengerpartja, így este 
bementünk a városközpontba, aminek nyüzsgő légköre 
éppolyan érdekes volt, mint a tenger. Egy jó páran leül

tünk pizzázni egy utcai padra. Meg is bámultak minket 
rendesen, de nem nagyon érdekelt ez akkor.

Augusztus 11-én a régi Pompeit látogattuk meg. Sok 
érdekeset láttunk, például a megkövült embereket, vagy 
a színházat, aminek akusztikáját ki is próbáltuk. Sőt, 
még a napfogyatkozást is innen néztük, igaz csak 70 
%-os volt. Délután még megmásztuk a Vezúvot és to
vábbindultunk Szicília felé. Az egyik leghíresebb út
szakaszon buszoztunk, végig a sziklás tengerpart men
tén, jellegzetes, sziklába épített kis fehér házak között.
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Ezen a 80 km-en valóban mindenki tátott szájjal bámult 
ki a buszból, annyira megkapó volt a látvány. A part
szakasz egyik leghíresebb városában, Amalfiban álltunk 
meg. Lenyűgöző volt az éjszakai fényekben úszó kis
város. Éjszaka komppal átkeltünk a Messinai-szoroson, 
és elértük a várva várt Szicíliát. A jól bevált tengerpar
ti, citromfákkal teli kempingben reggel felvertük sátra
inkat, és ezután persze belevetettük magunkat a tenger
be. Ezen a pihenőnapon felkészítettük magunkat a más
napi Etna-túrára. Ebben csalódnunk kellett. Senki nem 
számított a jéggel dúsított viharra, a krátert így nem ér
tük el. Szerencsére a lávából a természet kialakított egy 
olyan helyet, ahova be tudtunk bújni előle, egy ideig 
valóban vártuk, hogy tovább tudjunk menni, de hama
rosan feladtuk, és visszamentünk a menedékházba. Sze
rencsére a kempingben már vakító napsütés fogadott 
minket és kiolvadhattunk. Nagy túránk után elmentünk 
Taorminába, hogy megnézzük a görög színházat, aztán 
az Alkantara-szurdok következett. Sokan a 9o-os víz
ben árral szemben egész sokáig eljutottak. Felfelé men
ni elég nehéz, de visszafelé már be lehet ugrani a zú- 
gókba, ami fantasztikus érzés.

Utunk utolsó nagyobb szabású programja Sztromboli 
volt. Ide szárnyashajóval jutottunk el. Mindenki nagyon 
élvezte, ahogy hasítottuk a hullámokat. Olyan hajóra 
sikerült jegyet vennünk, ami kitett minket Vulcanon is, 
és ha már itt voltunk, ezt is megmásztuk. Felmentünk a 
vulkán kráteréhez, ahol csodálatos látvány tárult elénk:

azúrkék tenger, pici szigetekkel. Sokan itt fényképez
ték el a legtöbb filmet.

Itt még megmártóztunk a tengerben, és ezután fel
szálltunk a hajónkra, hogy továbbrepítsen minket 
Sztrombolira. Itt éjszaka a legjobb fenn lenni a vulká
non, ugyanis úgy még látványosabbak a kitörések. A 
vártnál hamarabb ránk sötétedett és a vulkán háromne
gyedénél letelepedtünk. Különös érzés volt látni a kitö
réseket. Felnéztünk és láttuk, ahogy egészen közel hoz
zánk a tűzpirosán izzó láva először az ég felé tör, aztán 
lehull, majd a vulkán oldalán lehömpölyög. Azt hiszem, 
ezt a látványt leírni nem lehet.

Éjszakánk további része is egészen kalandos volt, 
amit én személy szerint nagyon élveztem. A tengerpar
ton, szabad ég alatt aludtunk. Tanár úrék egy csónak
ban, mi egy helikopter leszállópályán és még egy páran 
szétszórtan a tengerpart valamely részén tértek nyugo
vóra. Nem volt a legkényelmesebb, Vulcano és 
Stromboli megmászása után ez már senkit sem érde
kelt. Örültünk, hogy végre vízszintes helyzetben lehe
tünk és alhatunk. Sőt, az is kiderült, hogy a Föld jó vá
lasztás volt, mert mi már annál lejjebb nem eshettünk, 
nem úgy, mint tanár úrék ...

Hazafelé még megálltunk San Marínéban és Velen
cében egy kis vásárlásra és nézelődésre.

Nagyon örülök, hogy ilyen kalandokban volt részem 
ezen a nyáron is. Most már biztosan lesz mit mesélnem 
az unokáimnak! Zeke Andrea
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Sport

"Ép testben ép lélek"

Már az ókori görögök is tudták, hogy csak "ép test
ben lakhat ép lélek". Ez az örök érvényű igazság jele
nünkre, illetőleg jövőnkre is érvényes, mert a 21. szá
zadban a testkultúra és a megfelelő edzettség egyre fo
kozódó mértékben az emberi kultúra és életmód meg
határozó részévé válik.

A sportolás sajátos eszközeivel hozzájárul ah
hoz, hogy művelője az egészségét kiemelt helyen keze
lő személyiséggé érjen. Tehát mindamellett, hogy a sport 
fizikai teherbírásunkat növeli, egészséges és szellemi
leg felfrissít, így növeli koncentráló-képességünket. A 
sporteredmények, -sikerek a tanulásban is ösztönöznek, 
hogy elérjük szellemi teljesítőképességünk felső hatá
rát. A sport megtanít arra, hogy eredményt csak kemény 
munkával lehet elérni és ez a tanulás területén is igaz.

A harmonikus, edzett test fokozza önbizalmun
kat, növeli sikerélményeinket. Siker csak sikerből szü
letik, ezért olyan célt tűzzünk ki magunk elé, ami a teg
napi életünkhöz képest magasabb szintet eredményez 
és elérhető.

Mozgás, társaság, tartalmas szórakozás, élmé
nyek, gyarapodás a tanulás és a tapasztalat révén, a vi
lág megismerése és még sok öröm különlegessé tesz, és 
aki már ekkor tud vigyázni egészségére is, az jó útrava- 
lóval indul a felnőttkor felé.

Rusz Dániel

ORSZÁGOS EREDMÉNYEIM

1997/98. tanév:

1997. serdülő 'B' OB 800 m 4. hely
kismaraton OB csapat 3. hely

1998. mezei OB csapat 2. hely
országos diákolimpia
III. korcsoport 1500 m 2. hely

EB Kupa országos döntő 800 m 2. hely

1998/99. tanév:

1998. serdülő’B' OB 800 m 3. hely
1500 m 5. hely

kismaraton OB 8. hely
kismaraton OB csapat 4. hely
SLO-CRO -HUN
serd. ’B' válogatott diadal 1 OOOm 4. hely

1999. iij. fedett pályás OB 1500 m 7. hely
országos diákolimpia IV. korcsoport 

1500 m 5. hely 
országos diákolimpia IV. korcsoport

4x400m 5. hely
serdülő'A' OB 1500 m 4. hely

Sporteredményeink

A Bolyai János Gimnázium Sportkörének talán leg
sikeresebb időszaka volt az elmúlt két tanév. Egyéni 
versenyzőink és csapataink a Diákolimpia országos 
döntőiben nagyon szépen szerepeltek és többen be is 
kerültek az első hat helyezett közé. A megyei döntőkön 
25 egyéni és 10 csapat aranyérmet szereztek verseny
zőink.

Szeretnénk, ha a következő években is ilyen szépen 
szerepelnének tanulóink.

Az Országos Diákolimpián atlétáink a következő 
eredményeket érték el:

Rusz Dániel 9. d 1500 m-es síkfutás 5. helyezés
Nágel Annamária 9. b 1500 m-es síkfutás 11. helyezés 
Romhányi István 10. d magasugrás 6. helyezés
Bakos Péter 11. c 100 m-es síkfutás 10. helyezés
Sáfár Sándor 9. b 110 m-es gátfutás 13. helyezés

A 4 x 400 -as fiúváltó 5. helyezést ért el.
Tagjai:

Szivák Péter 12. b
Sáfár Sándor 9. b
Bakos Péter 11.c
Rusz Dániel 9. d

A fiú magasugró csapat 10. helyezést 
Tagjai:

Sáfár Sándor 9. b
Romhányi István 10. d
Pintér Dániel 10. d
Bakos Péter 11.c
Király Attila 12. c
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Két tanév az adatok tükrében (1997/98., 1998/99.)

Lukács Lilla
Elismerő Oklevél és Bolyai 

Emlékplakett -1998

A két tanév kitüntetettjei

Dr. Peák Istvánné 
Bolyai Emlékérem

1998

Szlobodnyik Krisztina 12.c 
Elismerő Oklevél és Bolyai 

Emlékplakett -1998

Viszoczky Gabriella Gyarmati Attila
Bolyai Emlékplakett és Díszokirat -  Bolyai Napok

1

9
9
9

Bagyinszky Boglárka 
Bolyai Emlékplakett és Díszokirat

CTs

Széky Virág 12 d , Hegyi Andrea 12. b, Csincsik Andrea 12.a, Sramkó Gábor 12.c. 
Elismerő Oklevél és Bolyai Emlékplakett -1999
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Két tanév az adatok tükrében (1997/98., 1998/99.)

A két tanév kitüntetettjei

BÖDE-díj
A Bolyais Öregdiákok Egyesülete által 1997-ben alapított díjat minden évben a - Bolyai Napon adjuk át azon 

végzős - tanulóinknak, akik a 4 év során valamely területen tanulmányi eredményüktől függetlenül kiemelkedő 
teljesítményt értek el.

Az iskola osztályai (1998/99.)

7. c hatosztályos képzés
osztályfőnök: Dembrovszky Zsuzsanna 
létszám: 28 
fiú: 10 
lány: 18

7. d hatosztályos képzés
osztályfőnök: Zsiveráné Fekete Borbála
létszám: 29 
fiú: 12 
lány: 17
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8. c hatosztályos képzés
osztályfőnök: Gyarmati Attila 
létszám: 30 
fiú: 10 
lány: 20

9. a osztályfőnök: Rozgonyi István
létszám: 33 haladó angol: 18
fiú: 14 emelt matematika: 15
lány: 19

8. d hatosztályos képzés
osztályfőnök: Bagyinszki Boglárka
létszám: 32 
fiú: 13 
lány: 19

9. b osztályfőnök: Paróczai Csaba
létszám: 35 komplex humán: 20
fiú: 11 emelt német: 15
lány: 24
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10. b osztályfőnök: Gedőcziné Berger Mária
létszám: 32 komplex humán: 18 
fiú: 8 emelt német: 13
lány: 24

11. a osztályfőnök: Viszoczky Zsuzsanna 
létszám: 26 
fiú: 9 
lány: 17

11. c osztályfőnök: Pálfalvai Zoltán
létszám: 23 

fiú: 13 
lány: 10

10. d hatosztályos képzés
osztályfőnök: Széky Miklós 
létszám: 31 
fiú: 14 
lány: 17

11. b osztályfőnök: Holesné Csige Ilona 
létszám: 24 
fiú: 8 
lány: 16

11. d hatosztályos képzés
osztályfőnök: Siklósi Zoltán 
létszám: 28 
fiú: 10 
lány: 18
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VERSENYEREDMÉNYEINK 
Bolyai Napok 1998.

Elismerő oklevél 12. évfolyamos tanulóknak

SZLOBODNYIK KRISZTINA 12.c - Alapítvány 
LUKÁCS LILLA 12.b - Megyei Közgyűlés 
MLINKÓ SZILVIA 12.b - BÖDE

Országos versenyeredmények:

1. SZÉKY VIRÁG 11.d
- Az ELTE Jogi Kar és a Tehetségért Mozgalom 

országos versenyén 2, helyezés
(Árpád Sándor)

2. SRAMKÓ GÁBOR ll .c
- Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium "Elő örökségünk" országos 
pályázata 2. helyezés (Bagyinszki Boglárka)

3. LUKÁCS LILLA 12.b 
PÁL ANDRÁS 12.b 
SZÉKY VIRÁG 11.d
- Utazzunk együtt - Egyiptom Vetélkedő országos

3. helyezést elért csapata (Széky Miklós)

4. MLINKÓ SZILVIA 12.b
- Országos Középiskolai Népdaléneklési 

versenyen különdíjat szerzett (Siklósi Zoltán)

5. JAKAB GABRIELLA ll .d
- VIII. Nemzetközi, magyar nyelvű "Anyám 

fekete rózsa" vers- és prózamondó találkozón 
(ifjúsági kategóriában) 6. helyezés
(Sóvári László)

6. PUSKÁS JÁNOS 9.b
- Dr. Less Nándor Országos Földrajzversenyen

7. helyezés (Széky Miklós)

7. ROZGONYI ESZTER lO.a
- Kitaibel Pál Országos Biológia és

Környezetvédelmi Vetélkedőn 13. helyezés 
(Bagyinszki Boglárka)

8. BALOGH ZOLTÁN 10.d
- Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 

döntőjében 13. helyezett (Gyarmati Attila)

9. BALÁZS ÉVA lO.b
- Kitaibel Pál Országos Biológia és

Környezetvédelmi Vetélkedőn 16. helyezett 
(Bagyinszki Boglárka)

10. DEÁK ISTVÁN 9.a
- A Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd 

verseny országos döntőjében 18. helyezett 
(Vinkóné Kovács Mária)

11. BOLYÓS NÓRA 12.c
- Implom József helyesírási verseny országos 

döntőjében 18. helyezett
(Lékóné Lantos Zsuzsanna)

12. SZLOBODNYIK KRISZTINA 12.c
- "Édes anyanyelvűnk" verseny országos 

döntőjébe jutott (Lékóné Lantos Zsuzsanna)

13. MÁTÉ GYÖRGY lO.c
- Arany Dániel Matematika verseny (haladók) 

országos döntőiébe jutott (Dr. Peák Istvánné)

14. CSANK CSABA 9.d
- Arany Dániel Matematika verseny (kezdők) 

országos döntőjébe jutott (Dr. Peák Istvánné)

15. LACZKÓ ÉVA 8.d
- Varga Tamás Matematika verseny országos 

döntőjébe jutott (Kelemen Gábor)

16. LUKÁCS LILLA 12.b
- A Talentum Oktatási Stúdió matematika 

versenyén az országos döntőbe jutott 
(Dr. Peák Istvánné)

17. BALÁZS ÉVA lO.d 
KÓSIK NÁNDOR 12.b 
SRAMKÓ GÁBOR ll.c
- A Talentum Oktatási Stúdió biológia versenyén 

az országos döntőbe jutott
(Gyarmati Attila, Bagyinszki Boglárka)

18. BALOGH ZOLTÁN lO.d 
DEUTSCH VANDA lO.b 
KISS GERGELY 9.d
- Izrael Országos Vetélkedőn országos döntőiébe 

jutottak
(Széky Miklós)

19. RUSZ DÁNIEL 8.d
- EK rendszerű Országos Bajnokságon 800 m-es 

síkfutásban 10. hely
(Pálfalvai Zoltán)
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20. SZÍVÁK PÉTER 11.b
- EK rendszerű Országos Bajnokságon 400 m-es 

síkfutásban 9. hely (Pálfalvai Zoltán)

21. NOVÁK GYÖRGY 11.d
- EK rendszerű Országos Bajnokságon 3000 m- 

es síkfutásban 9. hely (Pálfalvai Zoltán)

22. HEGYI ANDREA ll.b
- Országos Bajnokságon 3000 m-es síkfutásban

12. helv (Pálfalvai Zoltán)

23. ANTAL GÁBOR 12.a
- EK rendszerű Országos Bajnokságon 

távolugrásban 7. helv C Pál falvai Zoltán)

24. NESQUIK Mezei Futóversenyen országos döntő
be jutottak: (Pálfalvai Zoltán) 

BÁRNAIBALÁZS ll.b
NOVÁK GYÖRGY ll.d
SZIVÁK PÉTER ll.b
SÁNDOR GÁBOR ll.d
BORONYAI ZOLTÁN ll.b

Nem az iskola színeiben versenyezve, de országos 
eredményeket értek el:

- Mountain Bike Bajnokságon 1. helyezés
BAKOS GERGŐ lO.a

- Úszás - 100 m gyors 10. helyezés
MÜLLER ORSOLYA 7.c

- 100 m pillangó 19. helyezés
RÁDI MARIANNA 7.c

- Cselgáncs Országos Bajnokság 1. helyezés
CSONKA ÁDÁM 8.d

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

• OKTV II. fordulójába jutott
TEPLÁN ÁGNES 12.c

• József Attila versmondó verseny megye 
fordulóján 1. helyezett

• A Magyar Televízió által kiírt Petőfi Sándor 
versmondó verseny megyei fordulóján
1. helyezett

• Városi versmondó versenyen 1. helyezett
JAKAB GABRIELLA ll.d

• Az anyanyelvi háziverseny 7-8. osztályosok 
kategóriájában 1. helyezett

HORVÁTH ANGELIKA 8.d

• A gimnázium magyar munkaközössége által 
meghirdetett irodalmi pályázaton kiválóan szere

pelt
KORPONAI NIKOLETTA 10 c

TÖRTÉNELEM

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 9. osztályosok kategóriájában
13. helyezést ért el

HORVÁTH ESZTER 9.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a l l .  osztályosok kategóriájában 
20, helyezést ért el

JUDIK DOROTTYA 11.c

MATEMATIKA

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
1. helyezettje (10. évf.)

MÁTÉ GYÖRGY 10 c

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
1. helyezettje (9.évf.)

CSANK CSABA 9.d

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny 
2-3. helyezettje (9. évf.)

GÁL TÍMEA 9.d 
KIRISICS ANDRÁS 9.a

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
2. helyezettje (10. évf.)

BALOGH ZOLTÁN lO.d

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
2. helyezettje (11. évf.)

TŐZSÉR IMRE 11.c

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
3. helyezettje f i i ,  évf.)

NOVÁK GYÖRGY ll.d
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• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
2. helyezettje (12. évf.)

VINCZE RÓBERT 12.b

• A dr. Peák István Megyei Matematika Verseny
3. helyezettje (12. évf.)

GODÓ GÁBOR 12.a

FIZIKA

• Az OKTV II. fordulójába jutott
GÖRÖCS ZOLTÁN 12. c 
TŐZSÉR IMRE ll .c

• A Mikola Sándor országos fizika verseny
II. fordulójába jutott

CSANK CSABA 9.d

FÖLDRAJZ

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 9. osztályosok kategóriájában
5. helyezést ért el

KISS GERGELY 9.d

BIOLÓGIA

• Az OKTV II. fordulójába jutott
SZÁSZI ERZSÉBET ll.d 
ZUMKÓ ANETT ll.d 
SRAMKÓ GÁBOR ll .c 
KÓSIK NÁNDOR 12.b

• A háziverseny 1. helyezettje (9-10. évfolyam)
BALÁZS ÉVA lO.d

• A háziverseny 1. helyezettje (7-8. évfolyam)
RÁCS MARIANNA 8.d

• Elsősegélynyújtó verseny területi döntőjében 
2. helyezést elért csapat

BIRKAS PETRA ll.d
TOLMÁCSI PETRA ll.d
DÁNIEL SZILVIA ll.d
ZUBERCSÁNY DIÁNA ll.d
ANDRÁS ILDIKÓ ll.d

KÉMIA

• Az OKTV II. fordulójába jutott:

ZUMKÓ ANETT ll.d
SRAMKÓ GÁBOR ll.c
SZÁSZI ERZSÉBET ll.d

• Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 
döntőjébe jutottak 

MÁTÉ GYÖRGY 10 c
BAKOS VERONIKA lO.d
ÁFRA MIKLÓS 9.a
CSANK CSABA 9.d

ANGOL NYELV

• Oxford könyvkiadó pályázatán országos 
döntőbejutottak

RÁCS MARIANNA 8.d
VARGA RITA 8.d
KISS ALEXA 8.d
GORDOS HELGA 8.d

• Az angol prózamondó verseny megyei 
fordulójában 1. helyezett

HÁRY KATALIN 8.d

• A haladóknak kiírt angol nyelvi háziverseny 
1. helyezettje

RÁCSANDRÁS 10a

• A kezdőknek kiírt angol nyelvi háziverseny 
1. helyezettje

CSANK CSABA 9.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 9. osztályosok kategóriájában
14. helyezést ért el

KATONA LILIÁNA 9.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 10. osztályosok kategóriájában 
14, helyezést ért el

MÁRTA MELINDA lO.d

NÉMET NYELV

• Az OKTV II. fordulójába jutott
MULICZA KATALIN 12.b

• PAD-ösztöndíjat kapott
ZUMKÓ ANETT ll.d
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ANDRÁS ILDIKÓ ll.d

• Német prózamondó verseny megyei 
1. helyezettje

RÁCS MARIANNA 8.d

• A német nyelvi háziverseny 1. helyezettje 
(7-8. évfolyam)

FODOR MARIANNA 7.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a kezdők kategóriájában
6. helyezést ért el 

KATONA LILIÁNA 9.d

FRANCIA NYELV

• Az OKTV II. fordulójába jutott
TÓTH KRISZTINA 12.c

• A Francia Nagykövetség kulturális osztálya 
által szervezett országos verseny miskolci 
döntőjében 6. helyezést szerzett

LÁSZLÓ KRISZTINA 12.c

• A francia nyelvi háziversenyen 1. helyezett
SCHOTTNER ÁGNES lO.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 10. osztályosok kategóriájában
4, helyezést ért el

FEHÉR ANIKÓ lO.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 10. osztályosok kategóriájában
5. helyezést ért el

SCHOTTNER ÁGNES lO.d

• A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 
XXIV. Országos Levelező Feladatmegoldó 
Versenyén a 7-8. osztályosok kategóriájában
4. helyezést ért el

HÁRY KATALIN 8.d

ÉNEK

• Operaismereti Verseny területi döntőjében 
1. helyezett csapat tagjai:

MIKLÓS ESZTER lO.d
SCHOTTNER ÁGNES lO.d
FEHÉR ANIKÓ lO.d
MIKECZ ZSUZSANNA ll.c
VASPÁL BEATRIX 1 l.c
TOLNAI ESZTER ll.c
ZSÍROS ÁGOTA ll.c
BRAUN INGRID ll.a

• "Édesanyám rózsafája" c. megyei 
népdaléneklési versenyen elért 1. helyezett

MLINKÓ SZILVIA 12.b

RAJZ

• A megyei középiskolai rajzverseny díjazottjai 
a 9-12. évfolyamosok kategóriájában
I .  helv: VEKSZLERNELLI 12.c
3. helv: SZLOBODNYIK KRISZTINA12.C

• A megyei középiskolai rajzverseny díjazottjai
a 9-12. évfolyamosok kategóriájában 
Fődíi: PÁLMÁN ZSUZSANNA 9.b

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

• A Neumann János Számítógép Tudományi 
Társaság Nemes Tihamér Versenyének
II. fordulójába jutott

MAASZ VIKTOR 8.d
LENGYEL GÁBOR lO.d
VERNYIK ZÉNÓ lO.d

TESTNEVELÉS

• Megyei diákolimpián atlétika sportágban
1. helyezés
ROMHÁNYI ISTVÁN 9.d

- magasugrás IV. korcs.
GODÓ GÁBOR 12.a

- magasugrás V. korcs.
FODOR PÉTER lO.d

- diszkoszvetés
DEÁK BEÁTA ll.d

- távolugrás
BAKOS PÉTER 10 c

- 100 m síkfutás
FODOR MÓNIKA ll.a

- súlylökés
ANTAL GÁBOR 12.a

- távolugrás
JUHÁSZ ANDREA ll.a
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- magasugrás HEGYI ANDREA ll.b
KISS KRISZTINA 12.a TOLNAI ESZTER ll.c

- 400 m síkfutás GÓTAI LAURA 9.b
SZIVÁK PÉTER ll.b (NAGY ÁNGES - Madách)

- 400 m síkfutás
BORONYAIZOLTÁN ll.b Bolyai Napok 1999.

- 800 m síkfutás
Elismerő oklevél 12. évfolyamos tanulóknak

• 4 x 100 m fiú váltó:
CSÉPE ZOLTÁN, SRAMKÓ GÁBOR Alapítvány 12. C
ANTAL GÁBOR, SZÉKY VIRÁG 12.D
BODZÁSI GERGELY 12.a
BAKOS PÉTER lO.c CSINCSIK ANDREA 12. A

Bolyai János Gimnázium
• 4 x 800 m leány váltó: HEGYIANDREA 12. B

GULYKA KRISZTINA 12.c
KISS KRISZTINA 12.a JAKAB GABRIELLA BŐDÉ 12. D
PETŐ BORBÁLA 9.b SZÁSZI ERZSÉBET 12. D
HEGYIANDREA ll.b

• 4 x 1500 m fiú váltó: Országos versenveredménvek
BÁRNAI BALÁZS,
SZIVÁK PÉTER ll.b 1. SZÁSZI ERZSÉBET 12. D
SÁNDOR GÁBOR, - OKTV biológia 13. helvezés
NO VÁK GYÖRGY ll.d (Gyarmati Attila)

• diszkosz fiú csapat: 2. NAGY ORSOLYA 11. A
FODOR PÉTER lO.d - OKTV francia nvelv 15. helvezés
TÓTH SZABOLCS 10.d (Dembrovszky Zsuzsanna)
TALON GÁBOR 9.d
KOVÁCS DÁVID lO.c 3. DEÁK ISTVÁN 10. A
BAKOS PÉTER lO.c - Baka István országos

versmondó versenv 3. helvezés
• gerely leány csapat: (Sándor Zoltán)

RÁBAKÖZI DÓRA,
NAGY CSILLA 9.a 4. MÁTÉ ANETT 12. B
NYERGES VIKTÓRIA, - Implom József helyesírási verseny
VARGA ANNA, 6. helvezés
PÓSCH LAURA lO.a (Lékóné Lantos Zsuzsanna)

• távolugrás leány csapat: 5. AGÓCS KITTI 11. B
KISS KRISZTINA 12.a BALOGH ZOLTÁN 11.D
GULYKA KRISZTINA 12.b SUSÁN BERNADETT 9. A
RUBÁNYI NOÉMI lO.c - Utazzunk együtt!
DEÁK BEÁTA ll.d - Görögország országismereti vetélkedő
PETŐ BORBÁLA 9.b 6. helvezés fSzékv Miklósi

• A megyei úszóversenyen 100 m-es gyors 1. hely 6. KOVÁCS MIRIAM 9. B
GÓTAI LAURA 9.b - Kitaibel Pál országos középiskolai

biológia verseny 6. helyezés
• A megyei úszóversenyen 5 x 50 m gyors váltó (Bagyinszki Boglárka)

1. helv
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7. RÁCS MARIANN 9. D
- Kitaibel Pál országos középiskolai 

biológia verseny 8. helyezés
(Bagyinszki Boglárka)

- Dr. Less Nándor földrajz verseny 
10. helyezés (Széky Miklós)

8. KIRISICS ANDRÁS 10. A
- Számítástechnika termékverseny 

alkalmazási program kategória
1. helyezés

9. BAKOS GERGŐ 11. A
- Mountain Bike (hegyikerékpár) 

országos 1. helyezés 
Európai Unió bajnokság
45. helyezés (Pócsföldi Ottó)

10. PAPP VIKTOR 7. C
- Országos rövidpályás vidékbajnokság 

1. helyezés
(50 gyors, 100 gyors, 50 pillangó, 100 
pillangó, 50 hát, 100 hát,
50 mell, 100 vegyes) (Kovács Dénes)

11. MÜLLER ORSOLYA 8. C
- Országos rövidpályás vidékbajnokság 

50 gyors 3. helyezés
100 gyors 4. helyezés

- Országos Diákolimpia 100 gyors 
7. helyezés (Kovács Dénes)

12. FEJES MELINDA 8. C
- Országos Diákolimpia karate 3. helyezés

13. RUSZ DÁNIEL 9. D
- 1500 síkfutás 2. helyezés
- mezei futóverseny 22. helyezés

(Máté Csaba)

14. NÁGEL ANNAMÁRIA 9. B
- országos kismaratoni bajnokság

9. helyezés (Szilágyi Tibor)

15. TÓTH KRISZTINA 7. D
TÓTH SZILVIA 7. C
KESZI-PETIK ANNA 7. C
PÓKA ANDREA 8. C

- országos sakkverseny 6. helyezés

16. BAKOS GERGŐ 11. A
VARTIK CSABA 11. C

SZIVÁK PÉTER 12. B
BÁRNAI BALÁZS 12. B
NOVÁK GYÖRGY 12. D

- Mezei Diákolimpia 8. helyezés 
(Pálfalvai Zoltán)

17. BAKOS PÉTER 11. C
- Mezőbank országos futóverseny

6. helyezés (Pálfalvai Zoltán)

Országos döntőbe jutott tanulók

1. JAKAB GABRIELLA 12. D
- Országos József Attila Vers- és 

prózamondó verseny
- „Anyám fekete rózsa" nemzetközi 

vers- és prózamondó verseny 
(Sándor Zoltán)

2. DEÁK ISTVÁN 10. A
- Kazinczy szép magyar beszéd verseny

(Vinkóné Kovács Mária)

3. HORVÁTH ESZTER 7. C
- Kazinczy szép magyar beszéd verseny 

regionális döntő ezüst jelvény
(Lékóné Lantos Zsuzsanna)

4. CSANK CSABA 10. D
- Irinyi János országos kémia verseny

(Gyarmati Attila)
AGÓCS GERGELY 10. A

- Irinyi János országos kémia verseny
(Paróczainé Varga Ildikó)

5. CSANK CSABA 10. D
- Arany Dániel matematika verseny 
(Viszoczky Zsuzsanna)

BARNA SÁNDOR 9. A
- Arany Dániel matematika verseny

(Rozgonyi István)

6. RÁCS MARIANN 9. D
KISS GERGELY 10. D

- Lóczy Lajos országos földrajz verseny
(Széky Miklós)

7. BÓZVÁRI ESZTER 10. A
SÁLY VERONIKA 10. B

- Kitaibel Pál országos biológia verseny
(Bagyinszki Boglárka)
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8. BAKOS MARIANN 12. D (Gyarmati Attila) Matematika
SZÁSZI ERZSÉBET 12. D (Gyarmati Attila)

GUBÁN DOROTTYA 7. D.BALÁZS ÉVA 11. D (Gyarmati Attila)
- Talentum Oktatási Stúdió versenye biológia - Hatvani István matematika verseny megyei

1. helvezés
9. MICHNA GABRIELLA 9. B

DALLOSI ÁGNES 9. B CSANK CSABA 10. D.
SZIVÁK TÜNDE 9. B - Peák István matematika verseny megyei

- Csecsemőgondozási verseny 1. helyezés
(Dr. Dán Gellértné)

MÁTÉ GYÖRGY 11. C
10. NÁGEL ANNAMÁRIA 9. B Peák István matematika verseny megyei

GYŐRI GABRIELLA 9. B 1. helvezés
ÁDÁM RITA 9. B
VOJTEK SZONJA 9. A
PETŐ BORBÁLA 10. B Fizika

- Mezei diákolimpia
MÁTÉ GYÖRGY 11. C21. helvezés ÍCserkúti Edit!
- OKTV II. fordulóba jutott

Magyar nyelv és irodalom CSANK CSABA 10. D
- Mikola Sándor fizika verseny megyei

BÁRNAIBALÁZS 12. B 1. helyezés
MENYHÁRT RÓBERT 12. B - fizika feladatmegoldó házi verseny
SZIVÁK PÉTER 12. B 1. helvezés
JAKAB GABRIELLA 12. D
SZÉKY VIRÁG 12. D. Biológia

- Madách irodalmi verseny megyei
SRAMKÓ GÁBOR1. helyezett csapata 12. C
GULYÁS SZILVIA 12. B

KOVÁCS ERZSÉBET 9. D ZUMKÓ ANETT 12. D
- A kultúra egysége c. pályázaton BAKOS MARIANN 12. D

1. helyezést ért el. BAKOS KATALIN 12. A
BALÁZS ÉVA 11.D

JAKAB GABRIELLA 12. D BAKOSVERONIKA 11.D
- József Attila megyei vers-

és prózamondó versenv 1. helvezés
- Városi vers- és prózamondó verseny

- OKTV II. fordulóba jutott

1. helvezés Kémia

TÓTH SZILVIA 7.C BALOGH ZOLTÁN 11.D
KOCSIS ANITA 8. C BALÁZS ÉVA 11.D
FEKETE ISTVÁN 9. B BAKOSVERONIKA 11.D

- Anvanvelvi házi versenv 1. helvezés SRAMKÓ GÁBOR 12. C
ZUMKÓ ANETT 12. D

Történelem SZÁSZI ERZSÉBET 12. D
- OKTV II. fordulóba jutott

HORVÁTH ESZTER 10. D
CSEH BARBARA 10. D Angol
JÁROSI ESZTER 10. D VASPÁL BEATRIX 12. C
BOCSI ENIKŐ 10. D LENGYELGÁBOR 11.D

- EURÓPA UNIÓ vetélkedő 1. helvezés - OKTV II. fordulóba jutott
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HORVÁTH ESZTER 7. C PÓKA ANDREA 8. C
-  OÁTV területi fordulóba jutott DARANCÓÉVA 8. C

KASZÁS KLAUDIA 8. C
NÉMETH MÁRTA 8. D (kezdő)
NAGY BALÁZS 9. D (haladó)
- házi versenv 1. helvezés Kosárlabda IV. kcs. megyei Diákolimpián 1,

zett csapat:
Német

PAPP GÁBOR 11. B
ZEKEANDREA 11. D HOMOGA ISTVÁN 10. A
AGÓCS KITTI 11.B DEÁK ISTVÁN 10. A
NIEDERMÜLLER VANDA 10. D SZALKAI-SZABÓ ZOLTÁN 10. A
-  PAD-ösztöndíj FÜRJÉSZÁDÁM 10. A

BOROS ISTVÁN 10. A
Francia SZABOLCSI ISTVÁN 10. A

SCHOTTNER ÁGNES 11.D
- OKTV területi fordulóba jutott Úszás: MÜLLER ORSOLYA 8. C

100 m gyorsúszás
Rajz

4x50 m gyorsváltó:
VOJTEK SZANDRA 10. D MÜLLER ORSOLYA 8. C
- megyei rajzverseny 1. helyezés RÁDI MARIANNA 8. C

ONDRÉK ZSANETT 8. D
Ének - zene PALKONYAI SZILVIA 7. D

DEÁK JÚLIA 9. B Atlétika
- Édesanyám rózsafája nemzetközi népdaléneklő Mezei egyéni

versenv 1. helvezés HEGYI ANDREA 12. B 1. helvezés

PALKONYAI SZILVIA 7. D Megyei Atlétikai Diákolimpia: 1. helyezettjei
- megyei népdaléneklési verseny 1. helyezés

NÁGEL ANNAMÁRIA 9. B
AGÓCS KITTI 11. B 1500 m síkfutás
- magánénekesek észak-magyarországi versenye HEGYI ANDREA 12. B

1. helvezés 800, 1500 m síkfutás
RUSZ DÁNIEL 9. D

ROZGONYI KATALIN 7. C 1500 m síkfutás
- Kassai nemzetközi zongoraverseny 8. helvezés TÓTH SZABOLCS 11. D

diszkoszvetés
FODOR PÉTER 11.D

Testnevelés diszkoszvetés
BAKOS PÉTER 11.C

Megyei eredmények 1 . helyezések 100 m síkfutás
BORONYAI ZOLTÁN 12. B

Röplabda IV-kcs megyei Diákolimpia 1. helyezett súlylökés
csapat tagjai ROMHÁNYI ISTVÁN 10. D

LAKATOS KATALIN 9. D magasugrás
NAGY JUDIT 9. D SÁFÁRSÁNDOR 9. B
KOVÁCS ESZTER 9. D 110 m gátfutás
GYURKÓ ADRIÉN 9. D SZIVÁK PÉTER 12. B
CSÖRGE RITA 9. D 800 m síkfutás
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4x 100 m-es váltófutás: Diszkoszvetés fiú csapat:
ROMHÁNYI ISTVÁN 10. D TALON GÁBOR 10. D
PINTÉR DÁNIEL 10. D FÜRJÉSZÁDÁM 10. A
SÁFÁRSÁNDOR 9. B BAKOS PÉTER 11.C
BAKOS PÉTER 11.C FODOR PÉTER 11.D

TÓTH SZABOLCS 11. D

4X400 m-es váltófutás:
SZIVÁK PÉTER 12. B Magasugrás fiú csapat:
RUSZ DÁNIEL 9. D KIRISICS ANDRÁS 10. A
BAKOS PÉTER 11.C SÁFÁR SÁNDOR 9. B
KASZÁS PÉTER 12. C KIRÁLY ATTILA 12. C

ROMHÁNYI ISTVÁN 10. D
PINTÉR DÁNIEL 10. D

4x800 m-es váltófutás:
HEGYIANDREA 12. B
GYŐRI GABRIELLA 9. B Bolyai köri munkájáért:
NÁGEL ANNAMÁRIA 9. B HOLLÓ MÁTYÁS 11. A
PETŐ BORBÁLA 10. B BAKOS GERGŐ 11. A
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Nyelvvizsga eredmények 
19997/98.

12.A osztály

Felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgát tett
Angol nyelvből: Ivády Rozália (magán úton)

Középfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztek

Angol nyelvből:
Kiss Ernőné tanítványai:

Bender Zoltán 
Stork Katalin 
Szikora Viktória 
Szikora Viktória 
Zsédely Péter 
Ábel Éva 
Nyíri Gabriella 
Szabó Anita 
Fajcsák Boglárka 
Kiss Krisztina 
Csépe Zoltán 
Bodzási Gergely 
Kövesdi Péter 
Kakuk Krisztina 
Godó Gábor 
Radvánszky Katalin 
Czikora Ildikó 
Palánki Diána 
Horváth Andrea 
Juhász Ágnes

Német nyelvből:
Kiss Krisztina (magán úton)

Turcsányi Marianna tanítványa:
Szikora Viktória

Dembrovszky Zsuzsanna tanítványai:
Fajcsák Boglárka 
Nyíri Gabriella

Orosz nyelvből:
Szabó Anita (magán úton)
Tőzsér Anita (magán úton)

Spanyol nyelvből:
Ivády Rozália (magán úton)

12.b osztály

Felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgát szerzett
Angol nyelvből: Molnár László (magán úton)

Középfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztek
Angol nyelvből:
Zsiveráné Fekete Borbála tanítványai: 

Gyöngyösi Róbert 
Lukács Lilla

Holesné Csige Ilona tanítványa:
Szabó Zsuzsanna

Német nyelvből:
Szászné Molnár Zsuzsanna tanítványai: 

Bollók Adrienn 
Kenyeres Katalin 
Molnár László 
Mulicza Katalin 
Szabó Erika

Bajnóczi Éva tanítványa:
Vincze Béla Róbert

12.c osztály

Felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztek 
Angol nyelvből:

Fehér Tamás (magán úton)
Viszoczky Gabriella tanítványa:

Szomszéd Tibor

Középfokú "C"típusú nyelvvizsgát szereztek 
Angol nyelvből:
Viszoczky Gabriella tanítványai:

Bakos Mónika 
Balog Tamás 
Bocsok Viktor 
Bolyós Nóra 
Brunda Mátyás 
De la Casse László 
Deutsch Nikolett 
Göröcs Zoltán 
Guzmics Andrea 
Horváth Bálint 
Huszár Máté 
Kaiszter Emese 
Karádi Katalin 
Kis Nikoletta 
Kiss Zoltán
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Kotroczó Dóra 
Král Datma 
László Krisztina 
Márton Dániel 
Nagybakos István 
Pálok Ildikó 
Somoskői Dávid 
Szlobodnyik Krisztina 
Teplán Ágnes 
Tóth Krisztina 
Vekszler Nelli

Német nyelvből:
Turcsányi Marianna tanítványai: 

Bocsok Viktor 
Bolyós Nóra 
De la Casse László 
Kis Nikoletta 
Král Datma

Francia nyelvből:
Dembrovszky Zsuzsanna tanítványai: 

Fehér Tamás 
Kiss Zoltán 
Kotroczó Dóra 
László Krisztina 
Tóth Krisztina 
Vekszler Nelli

Nyelvvizsga eredmények 
1998/99.

12.a osztály

Középfokú "C” típusú nyelvvizsgát szereztek 
Angol nyelvből:
Viszoczky Gabriella tanítványai:

Bujtár Péter 
Drevenka Edit 
Fekete Andrea 
Juhász Andrea 
Mariányi Márton 
Müller Balázs 
Prohászka Dóra 

Tótok Katalin tanítványai:
Bakos Katalin 
Csincsik Andrea 
Juhász Gergely 
Ponyi Borbála 
Végh Milán Ferenc 
Bratinka Zsolt

Német nyelvből:
Szászné Molnár Zsuzsanna tanítványa: 

Bratinka Zsolt

12.b osztály

Középfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztek
Angol nyelvből:
Szabóné Básti Csilla tanítványai:

Boronyai Zoltán 
Máté Anett 
Orszáczki Zsófia

Viszoczky Gabriella tanítványa:
Horvát János László

Német nyelvből:
Bajnóczi Éva tanítványai:

Boronyai Zoltán
Hegyi Andrea
Kasza Gabriella
Orszáczki Zsófia
Sisa Gabriella
Schuler Eszter (magán úton)

12.c osztály

Középfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztek
Angol nyelvből:
Szabóné Básti Csilla tanítványai:

Kicsiny Richárd 
Tőzsér Imre

Batki Arnold tanítványa:
Vaspál Beatrix

Német nyelvből:
Szászné Molnár Zsuzsanna tanítványai: 

Simon István 
Tolnai Eszter

Turcsányi Marianna tanítványai:
Gordos Ágnes 
Udvaros Anikó

Szlovák nyelvből:
Szókis Katalin (magán úton)
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12.d osztály

Középfokú "C” típusú nyelvvizsgát szereztek
Angol nyelvből:
Kiss Ernőné tanítványai:

András Ildikó 
Kovács Dávid 
Oszvald Virág 
Susán Ákos 
Széky Virág 
Tóth Gabriella 
Varga Petra 
Zumkó Anett

Zsiveráné Fekete Borbála 
Adamkó Erna 
Birkás Petra 
Gasparin Szabolcs 
Kakuk Katalin 
Molnár Klaudia 
Novák György 
Szászi Erzsébet 
Szerencsi Szilvia

Német nyelvből:
Bajnóczi Éva tanítványai:

Dániel Szilvia 
Kakuk Katalin 
Susán Ákos 
Szerencsi Szilvia 
Széky Virág 
Tóth Gabriella 
Varga Petra

Bulyovszkyné Borók Edit tanítványai:
András Ildikó 
Zumkó Anett

Érettségi eredmények 
1997/98.

A osztály
Osztályfőnök: Kiss Ernőné 
Érettségi elnök: Plenczner György 
Létszám: 31 fő 
Szóbeli feleletek száma: 93 
Nyelvvizsga: 27 db
Kitűnők: Kocsis Szilvia, Szikora Viktória, Tőzsér Ani
ta
Jeles eredmény: Ábel Éva, Bodzási Gergely, Godó Gá
bor, Horváth Andrea, Ivády Rozália Eszter, Kárpáti

Adrienn, Radvánszky Katalin, Stork Katalin 
B osztály

Osztályfőnök: Sóvári László 
Érettségi elnök: Paumann Mária 
Létszám: 31 fő 
Szóbeli feleletek száma: 102 
Nyelvvizsga: 11 db
Kitűnők: Bollók Adrienn, Kenyeres Katalin, Kósik 
Nándor, Lukács Ibolya Lilla, Patakfalvi Zoltán, Szabó 
Erika, Szabó Zsuzsanna, Vincze Béla Róbert 
Jeles eredmény: Behan Anett, Gulyka Krisztina, Mulicza 
Katalin

C osztály

Osztályfőnök: Viszoczky Gabriella 
Elnök: Tóth Géza 
Létszám: 33 fő 
Szóbeli feleletek száma: 91 
Nyelvvizsga: 39 db
Kitűnők: Kis Nikoletta, Kiss Zoltán, Kotroczó Dóra, 
Král Datma, László Krisztina, Somoskői Dávid 
Jeles eredmény: Bocsok Viktor, Bolyós Nóra, De la 
Casse László, Fehér Tamás, Guzmics Andrea, Horváth 
Bálint, Szlobodnyik Krisztina, Tóth Krisztina, Vekszler 
Nelli

Érettségi eredmények 
1998/99.

A osztály

Osztályfőnök: Árpád Sándor 
Érettségi elnök: Papp Sándomé 
Létszám: 22 fő 
Szóbeli feleletek száma: 66 
Nyelvvizsga: 14 db
Kitűnők: Bratinka Zsolt, Csincsik Andrea 

B osztály

Osztályfőnök: Lékóné Lantos Zsuzsanna 
Érettségi elnök: Szarka Istvánná 
Létszám: 24 fő 
Szóbeli feleletek száma: 91 
Nyelvvizsga: 10 db
Kitűnők: Hegyi Andrea, Gulyás Szilvia, Herbály Petra, 
Orszáczki Zsófia, Schuler Eszter 
Jeles eredmény: Menyhárt Róbert
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C osztály

Osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna 
Érettségi elnök: Vincze Béláné 
Létszám: 25 fő 
Szóbeli feleletek száma: 79 
Nyelvvizsga: 8 db
Kitűnők: Kicsiny Richárd, Sramkó Gábor, Tolnai Esz
ter
Jeles eredmény: Kaszás Péter, Mészáros László, Vaspál 
Beatrix

D osztály

Osztályfőnök: Tolnai Gábor 
Érettségi elnök: Oravecz László 
Létszám: 31 fő 
Szóbeli feleletek száma: 94 
Nyelvvizsga: 25 db
Kitűnők: András Ildikó, Susán Ákos, Szászi Erzsébet, 
Szerencsi Szilvia, Tóth Gabriella, Zuinkó Anett 
Jeles eredmény: Birkás Petra, Dániel Szilvia, Jakab 
Gabriella, Kovács Dávid, Novák György, Zubercsány 
Diána

Felvételi eredmények

1997/98. 1998/99.

Érettségizők száma: 97 102

Továbbtanulásra

jelentkezők száma: 96 99

Felsőoktatási intézményekbe

felvettek száma: 72 85

Felvettek aránya: 75% 85,8%
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VÉGZŐS OSZTÁLYAINK 1997/98.

12. a osztályfőnök: Kiss Emőné 
létszám: 31 
fiú: 8 
lány: 23

12. b osztályfőnök: Sóvári László 
létszám: 33 
fiú: 15 
lány: 18

12.c osztályfőnök: Viszoczky Gabriella 
létszám: 33 
fiú: 15 
lány: 18
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VÉGZŐS OSZTÁLYAINK 1998/99.
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