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Kedves Olvasóink!
Aktuális számunkat kialakult szerkesztő-gárdával készítettük: munkánk gyümölcsével a DUE Médiahálózat – a diákújságíró egyesület pályázatát vesszük
célba.

Mentortanár:
Deák-Takács Szilvia

A SulIrka téli számában beszámolunk arról, hogyan vették az akadályokat
a bessenyeis diákok az elmúlt hónapok megmérettetésein, és kik vették át a leköszönő DÖK-tagok helyeit, valamint a ballagáson elhangzott szövegeken keresztül
bemutatjuk a tavaly májusban Bessenyei Emlékéremmel jutalmazott ballagókat
és pedagógusunkat. Az alapítványi bálon énekelt, majd kérdéseinkre válaszolt
az X-Faktorban sok rajongót szerző Gubik Petra és két társa, Molnár Szulita és
Barnicskó Valéria, egy másik interjúban pedig a Besi-Rock Band-et faggattuk.
Bár a hőmérő higanyszála mostanában gyakran kúszik a plusz fokokig, karácsonyi műsorokról szóló cikkeinkben visszatekintünk a téli szünet előtti napokra.
Szerzőink tollából könyv- és játékajánló, vers, novella, regényrészlet és színházkritika született, egy ügyes kezű rajzoló pedig Bessenyei-arcképet alkotott.

Felelős kiadó:
Bíró Gábor
igazgató

Az eredmények összegyűjtése hosszú és odafigyelést igénylő
munka. Ha úgy érzed, nem sikerült maradéktalanul beszámolnunk a versenyrészvételekről, segíts nekünk: írd meg, ha valmit kihagytunk, vagy ha hiányosnak érzed, amiről tájékoztatunk, és a következő számunkban kiegészítünk.
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fogadjuk
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alkotás),
rajzaitokat, fényképeiteket – bármit, ami publikálásra vár a fiókotokban.
Jó olvasást, böngészést és eredményes tanulást
kívánnak a Szerkesztők.
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Diákönkormányzati hírek
É r d e k k é p v i s e l e t - a kollégiumi 006-os teremben, facebookon
sportnap-diáknap-Besi (www.facebook.com/besidok) vagy e-mailben
(besiradio@gmail.com) a kérdéseket, problémákat.
Rádió-Iskolamagazin
Január 21-én megtartottuk
az évi rendes diákközgyűlést. A választások eredményeképpen a végzősként leköszönő Baksa Anett, Bumberák Éva,
Hrebenku Nóra, Major Kitti, Láczay Péter helyére
Bacskóczki Henrietta, Csubák Ramóna, Horváth
Diána, Popelics Júlia és Fazekas Tamás került.
Bumberák
Éva
leköszönő
beszéde
végén lemondott, az új elnök Siladi László lett.
Mert igenis fontos az érdekképviselet. Az újonnan megalakult diákönkormányzat tervei szerint,
idén nem csak a diákok hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségeiről szeretnének gondoskodni,
hanem a fiatalokat érintő problémákról is. Lizák
Xénia, az érdekképviseleti bizottság elnöke, valamint Baksa Mária és Kovács Dominika, az érdekképviseleti bizottság tagjai várják minden hónap első csütörtökén 13:00-16:00-ig személyesen

Kibővül a 24órás sportnap és diáknap. A tervek
szerint a diáknap elé is kikerül a ,,24óra”, ami azt
jelenti, hogy a sportnap kezdetével egy időpontban elindul a diákok szórakoztatására tervezett
nap is. Koncert, teaház, társas-kártya klub, film
klub és sok más kreatív lehetőség várja a diákokat.
Folytatja munkáját a Besi Rádió. Új szerkesztőkkel,
műsorvezetőkkel,
műsorokkal
és zenével szárnyal a rádió a második félévben is. Továbbra is van lehetőségetek zeneszámok kérésére, a www.besidok.atw.hu oldalon.
Ebben a félévben két lapszámmal jelentkezik
a Besi SULIRKA. Továbbra is várjuk írásaitokat, fényképeiteket a besiujsag@gmail.com –ra.
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Bessenyei Emlékérem
Közeleg a végzősök utolsó nagy hajrája, jelentkezés, aztán a
szerenád, ballagás. Ebből az alkalomból az arra legérdemesebb tanulók és egy pedagógus kiérdemlik a Bessenyei Emlékérmet. Végzős tanulóinknak buzdításul szánjuk a tavalyi
emlékérmesekről (2012 májusában) készült bemutatót:

Barta Bálint
A 12. e reál csoportjának tehetséges tanulója. Fő tantárgyai a biológia és a kémia mellett a szerény, sokszínű
tanulóhoz a költészet, a novellaírás is közel került. Gondolatait, belső világát irodalmi eszközökkel másoknak is
meg akarja mutatni: novellája már nyomatásban, kötetben is megjelent, diákújságíróként a Besi újságba és a
Kelet-Magyarország Sajtó és Tanulás rovatába írt nagy
lelkesedéssel.
A középfokú angol nyelvvizsgával is rendelkező tanuló
életfilozófiájában az érzelmek, a barátság, az összetartozás, a közösség összekapcsolódik. Segítőkészségéből,
odaadásából, figyelmességéből, kreativitásából osztálya
és iskolai közössége is gazdagodott. A Diákönkormányzatban kezdeményezően fellépve, jó szervezőként számtalanszor bizonyított. Többek között a 24 órás sportnap
elindítójaként DÖK-ös társaival hagyományt teremtett.
Az évfolyamtársa megsegítésére szervezett Jótékonysági
Gála aktív résztvevője volt.
A feladatokhoz való elkötelezett hozzáállása mutatta,
hogy mindig törekedett a mércén felülire, a nemesre, tehetségének kiemelkedő területén, a hangszeres zenében
is. Kitűnőségét nemcsak a különböző koncertek, kulturális rendezvények közönsége ismerte el, hanem az országos zenei versenyek zsűrije is értékelte. A Budapesti
X. országos Zeneiskolai Klarinétverseny és a IV. Országos Szaxofonverseny pomázi döntőjének sikerei után a
XI. Oszágos „Alba Regia” Kamarazene Versenyen ezüst
fokozattal díjazták. 2011-ben a VII. Országos Szentendrei Zenei Továbbképzős versenyen kamarakategóriában
1. helyezést ért el. A Weiner Leó Alapfokú Zeneiskola
Weiner-plakett díjjal jutalmazta zenei pályafutását.
Méltán vagyunk büszkék alázattal végzett kulturális, művészeti és közösségi tevékenységére.
(Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának szabad
bölcsész hallgatója.)

Mozgalmának, és pályaválasztásának is biztos irányt
adott az ott folytatott kutatómunka.
Angol középfokú nyelvvizsgával is rendelkező tanuló az
osztályközösségnek, az iskolai DÖK-nek aktív, kezdeményező tagjaként számtalanszor bizonyította segítőkészségét, szervezőkészségét, kreativitását. Lelkiismeretes,
példamutató közösségi munkájával segítette a diákrendezvények sikerességét. Az évfolyamtársa megsegítésére
szervezett Jótékonysági Gála aktív résztvevője volt
Az iskolai teendői mellett komolyzenei tanulással teljesedett ki zenei tehetsége. Az országos zenei versenyek
szakmai zsűrije is értékelte tehetségét: 2010-ben a IV.
országos Szaxofonversenyen, Pomázon I. helyezett lett,
és a különdíjat is elhozta. A XI. Országos „Alba Regia”
Kamarazene Verseny ezüst fokozatát követően 2011-ben
a szentendrei VII. Országos Zenei Továbbképzős Verseny zsűrije fődíjjal jutalmazta. A Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskola Weiner-plakettel jutalmazta.
Elkötelezett művészeti, kulturális és közösségi tevékenysége példaértékű.
(Jelenleg a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki kar vegyészmérnök hallgatója.)

Csüllög Dóra
A 12.d emelt szintű matematikai osztályának kiemelkedő
tehetségű, végig kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező diákja. Érdeklődése középpontjában a matematikán kívül a
természettudományos tárgyak – elsősorban a biológia és
a kémia – állnak. Rendszeres résztvevője volt az e tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeknek.
Eredményei közül a kiemelkedőek: az Ambrózy Géza és
a Gordiusz matematikaversenyeken többször megyei 1.
helyezést ért el, a Kenguru matematikaverseny megyei
1. helyezettje, az Arany Dániel Matematikaverseny és az
Irinyi János Kémiaverseny országos döntőse, a Gregor
Mendel biológiaverseny 1. helyezettje, biológia és matematika tantárgyból az OKTV második fordulójába jutott. Kimagasló tanulmányi munkájáért és versenyeredményeiért Porzsolt István ösztöndíjban részesült. Német
nyelvből középfokú, angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Széles látókörű, nagyon céltudatos, intelligens, művelt
tanuló. Logikus gondolkodás, gyors problémamegoldás
Barta Péter
jellemzi. Iskolai munkáját végigkísérte a rendkívüli alaA 12. e reál csoportjának kitűnő tanulója. A kiváló képes- posság, pontosság, igényesség, tudományos érdeklődés.
ségű végzős diák már kilencedikes korától kiemelkedett Emberi értékeivel példaként szolgálhat iskolatársai szásokoldalúságával. A tanulásnak, a közösségi munkának mára.
és a hangszeres zene művelésének összehangolását való- (Jelenleg a DE Általános Orvostudományi Kar általános
sította meg eredményesen. Gimnáziumi évei alatt érdek- orvos szakának hallgatója.)
lődése a kémia felé fordult, és a tanórák mellett versenyeken is gazdagította ismereteit. Tagja a Kutató Diákok

Rétfalvi Attila
A 12.d emelt szintű matematikai osztályának egyik meghatározó egyénisége. A Magyar Köztársaság Jó tanuló, jó sportolója címet 2011-ben és 2012-ben is elnyerte.
A Kyokushin karate sportban elért országos és nemzetközi sikerei kvalifikálták az Európa bajnokságra,
ahol 5. helyezést ért el 2012-ben. A Diákolimpia országos döntőjében két alkalommal ért el 2. helyezést.
Tanulmányi eredményei is kiemelkedőek: jeles, illetve kitűnő eredménnyel végezte a középiskolai osztályokat.
A matematika, fizika, földrajz és történelem versenyek megyei és országos döntőjében dobogós helyezéseket ért el. A
Széchenyi és Kora Műveltségi Történelemversenyen csapatával országos 4. helyezést ért el. A Nemzeti Tehetségépítő Tanács „Felfedezettjeink” 2012 pályázat különdíjasa.
Nyelvek iránti szeretete abban is megnyilvánul, hogy
az angol és a német mellett az orosz nyelvet is tanulta. Angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Számára kiemelt fontosságú a közösség. Maximális segítőkészséggel, jó szándékkal fordul társai felé, akik véleményét, irányítását elfogadják. Az osztályközösségben tekintélyét érett gondolkodásával, szilárd értékrendjével vívta ki.
Helytállása
a
tanulmányokban
és
a
sportban
követendő
értékeket
mutat.
(Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának műszaki menedzser hallgatója.)

Kiállítás

Pedagógus emlékérmesünk: Háló Zita Éva tanárnő
Egyetemi tanulmányainak befejezése óta, csaknem 25 éve
intézményünk magyar–francia–angol szakos tanára. Szaktárgyai között az idegen nyelveket oktatja nagy lelkesedéssel, pedagógiai elkötelezettséggel, magas szakmai szinten.
Nemcsak az idegen nyelvek szakavatott ismerője, értékeiknek közvetítője, de pozitív gondolkodása révén olyan személyiség, aki formálni, lelkesíteni, támogatni, új célok megvalósítására ösztönözni képes a köréje szerveződő közösséget.
Nevéhez fűződik a Christmas Partyk, főzőversenyek, 24
órás sportnapok szervezése, illetve felügyelete, külföldi tanulmányutak lebonyolítása, valamint annak a Jótékonysági
Gálának a megálmodása és valósággá váltása, amely iskolánk akkor még súlyos beteg tanulóját volt hivatott segíteni.
Osztályfőnökként is olyan emberi tartalmakat közvetít, melyek tanítványainak akkor is jelzőtűzként fognak szolgálni, amikor a saját útjukat járják majd.
Önzetlenségét példázza, hogy az angol nyelvi munkaközösségben magára vállalta az idegen nyelvi lektorok támogatását. Felkészültségének bizonyítéka, hogy a tanulmányi versenyek, nyelvvizsgák területén is szép sikereket mondhatnak
maguknak tanítványai. Ismereteit folyamatosan gazdagítja,
korszerűsíti: nyelvvizsgáztatói jogosítvánnyal is rendelkezik.
Emberi tulajdonságai, szakmai hitelessége révén az intézmény kiemelkedő személyisége, aki méltán nyerte el a Bessenyei Emlékérmet a 2011/2012. tanévben.

Útközben címmel nyílt Sztojka Viktória tanárnő tárlata a Várday István Városi Könyvtárban.
A 17 kép különböző technikával készült: különleges képi világú olaj-vászon alkotásai között néhány gipszes-gézes kiegészítéssel készült munka is megtekinthető február 23-ig.
A
tárlatnyitón
résztvevő
nagyszámú
közönség
szívesen
időzött
a
különleges
Életlétra című zsalu előtt. További sok sikert kívánunk, ajánljuk a képek megtekintését mindenki figyelmébe!

Így teltek az ünnepek a Besiben
Kolis Karácsony
Mint minden év, így 2012 sem zárulhatott karácsony és
szilveszter nélkül: így van ez kis kollégiumunkban is. Ez
éven is megrendeztük
a kolis karácsonyt, melyen tehetséges diákjaink léptek fel, s ezzel
karácsonyi hangulatot
teremtettek. Versek,
gyönyörű énekek és
hangszeres kolisaink
műsora kötötte le egy
rövidke órára az egész
kollégium figyelmét.
Kicsivel
korábban
megrendeztünk a már
szokássá vált Mikulási
ünnepséget. Mint minden évben, így most is
mindenki kihúzott egy
nevet a bűvös kalapból,
s neki kellett ajándékot
vennie. Ez az ünnepség
végén került átadásra.
De előtte még jött a híres Mikulás, aki nem más volt, mint
Bujdosó tanár úr, aki Jackie Chan, Borát és furcsa mód sa-

ját magát kérdezte meg, hogy megérdemlik-e a kolisok az
ez évi ajándékot, de a krampuszok szerencsére bebizonyították, hogy igen.
Az
ajándékunk
azonban mégsem a
megszokott csomag
volt (azt egymástól
kaptuk), hanem egy
jegy a Hajmeresztő című előadásra,
ami véleményem
szerint jobban megérte, de erről nem
is regélnék, mert
már más megtette
helyettem. És hogy
mégis hogyan volt
nekünk kolis szilveszter? Jogos a
kérdés, de a leleményes DT megoldotta. Varázsoltunk
egy
pótszilveszteri
diszkót
január
közepére.
Aztán
jöhetett az új év: 2013… túlélve egy világvégét.
Vincze Tamás Zoltán 11.a

Az irodalmi színpad műsora iskolánk nyugdíjas dolgozóinak karácsonyi ünnepségén

Így teltek az ünnepek a Besiben
Ismét Christmas Party
December 10-én megrendeztük a tizedik Christmas
Party-t! A lelkes előkészületek
után 26 műsorszám szórakoztatta a népes közönséget
angol, német, orosz, magyar
és hunglish nyelvű produkciókkal: énekkel, tánccal és
jelenetekkel. Meglepetésként tanáraink is felléptek:
Sztojka Viktória, Rusznákné
Lukács Enikő, Tari Istvánné
és Pápainé Lőrincz Judit;
epizódszereplőként kétszer
is örülhettünk
Kisa tanár úr
humoros feltűnésének.
Az újdonság
varázsával hatott
a műsorszámok
között kihúzott
tombolák izgalma, melynek
ötletgazdája az
angol munkaközösség vezetője,
Juhász Miklósné,
volt. Az estét (immár visszatérőként)
a QUESTION zenekar fergeteges koncertje zárta.

A ,,Party” főszervezője a hagyományok tükrében idén is Háló Zita Éva tanárnő volt.
Lelkes segítői között meg kell említenünk a sütiárusító
12.e osztályt, a kakaókimérő 9.c-seket
Juhász
Miklósné
vezetésével; a tombolaárusító
9.b-t,
Csáki Orsolya tanárnővel az élen. Zenei
szerkesztő és hangmérnök:
Rozgonyi
Valentin a 11.c-ből,
képi megjelenítő Ács
Raymund a 13.a-ból.
A 11.c-s konferáló lányok: Kótka Judit,
Kondisz Enikő és Szénás Katalin.
A büfétermek berendezői a 11.
c és a 9. a osztály tanulói voltak.
Reméljük, az élmény mindenkinek emlékezetes marad!
				
		
		
a 11. c osztály angol tagozatosai

Az énekkar műsora iskolánk nyugdíjas dolgozóinak karácsonyi ünnepségén

Molnár Laura
Versenyeredményei

Molnár Laura, 9.c-s tanuló, óvodás kora óta a nagy
úszók közé szeretne tartozni. Ez pedig már nem
csak álom: állandó versenyeken és edzőtáborokban tökéletesíti képességét.
Emellett a hét minden reggelén és délutánján az uszoda
látogatója: elmondása szerint
egy nap 14-15 km-t úszik.
Eddig szerzett 103 érme is arról árulkodik, hogy
mindent beleadva, legtöbbször a dobogón végzett.
Laura legfontosabb eredményei:
megkapta A legjobb utánpótlás úszókupát.
Németországban
200
m
mellúszásban
3.helyezést ért el.
Budapesten, a decemberi Országos Cikluszáró

Bajnokságon
kétszer
3. helyezett és egyszer 2. helyezett lett.
Hódmezővásárhelyen, az
Országos Serdülő
Bajnokságon
minden
számban
döntősként
szerepelt.
Sikeres
volt
Egerben a Korosztályos Bajnokságon, ahol kétszer az 1. és egyszer a 2. helyen
végzett.
A
2011-2012-es,
Nyíregyházán
megrendezett
Diákolimpián
100
méter gyorsban és pillangóban egyaránt első lett.
Már 6 éve magas szinten űzi a sportágat, így bízunk
benne,
hogy
egyszer
az
Olimpián
is
megmutathatja
tehetségét.

Gyalogtúra
Iskolánk 2012. 10. 20-án szervezett egy iskolai gyalogtúrát Sólyomhegyre. A
diákok nagy lelkesedéssel indultak el az összesen 17 km-es útra. Háromhutától
Regéczig egyre nehezebb léptekkel, de teljesítették a hosszú szakaszt.
A csapat busszal indult, és a hegy lábánál lévő öreg falucskától gyalogoltak.
Az időjárás kedvezett, bár a hegy meredeksége problémákat okozott. Így az út menti bokrokba kapaszkodva mindenki elérte a célt.
Részt
vett
Jónás
Béla
tanár
úr,
Lipéczné
Erika tanárnő, Rinkó Judit és Bujdosó Tamás László tanár úr is.
Az információkat Jónás Béla tanár úr adta

Rétfalvi Tamás és Szűcs Dániel
versenyeredményei
A Besi nagyszerű sportembereként kiemelkedő eredményekkel gazdagította magát és
iskoláját Rétfalvi Tamás és Szűcs Dániel.
Rétfalvi Tamás, 10.d-s
tanuló már 2005-ben
belecsöppent a karate
világába. A sokak által
ismert Kyokushin Karate DO SC tagja, ahol
mesterük foglalkozik
a sport kedvelőivel.
Tamás 2010 óta
versenyt
versenyre halmoz, évente
10-12 megmérettetésen is részt vesz.
„Próbálok erősen és
technikásan küzdeni...”- A Gyakorlóversenyek mellett
Célversenyek is várták, például Szeghalmon, Gyöngyösön. Bécsben az
Austrian Open-en,
illetve Aradon a
Romanian Open-en
is 1. helyezett lett.
A sikeres szereplés
ára kemény munka:
„Körültekintően
összeállított
edzésterv szükséges,
hogy a komoly ellenfelekkel szemben
sikert arassak, így
heti három egyesületi edzés mellett, napi
egy-két
zsákedzést
is
be
kell
iktatnunk.”
Január 12-én a lengyelországi Polish OpenCharpatia Cup, Junior korosztályú versenyen mérette meg magát, majd áprilisban a Diákolimpia Országos döntője vár rá.
Tamás
célja
a
szupernehézsúly és a felnőtt súlycsoport elérése.

Szűcs Dániel, 11.d-s diák 3 éve foglalkozik
sportolással:
azóta
háromszoros Országos fekvenyomó bajnok lett.
A 2012-es év őszét is sikeresen zárta: Szlovákiában elnyerte a nemzetközi
bajnoki címet.
Novemberben,
Ta t a b á n y á n
került
megrendezésre
az
INBA European
Championship,
melyen 2. helyezést ért el.
A sikerességhez
nagy erőfeszítés
szükséges: „Ebben
a sportban a versenyre való felkészülés kőkemény
diétáról és heti tíztizennégy edzésről
szól, azaz napi két
edzésen is részt
vettem, ami most,
a verseny után heti
ötre
csökkent.”
Dániel felkészülését segíti Vass
István és Gergely Zsolt, az
L.M.A Fitness
tulajdonosai.
A
közeljövőben a versenyek
sorában a Cseh-és Szlovák
Nemzetközi bajnokság, illetve egy Görögországban megrendezendő világbajnokság áll.
A két bessenyeis diákra még rengeteg izgalom, fárasztó
és fegyelmezett munka vár.
Reméljük, hogy továbbra is ilyen sikeres éveket
zárnak majd. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

A sport-blokk anyagait gyűjtötte és szerkesztette: Lénárt Flóra 9.e

Besi kupa
a 2012-ben megrendezett Besi Kupa sok Kassáról, Záhonyból, Dombrádról és a
kisvárdai iskolákból érkező sportembert vonzott gimnáziumunk harcmezejére.
A bessenyeis versenyzők megmutatták tehetségüket:

1. Síkfutásban:
-Lányok
Első helyezett: Nagy Zsófia 11.b
Második helyezett: Balla Éda 13.b
-Fiúk
Első helyezett: Fekete Zsolt 11.d
Második helyezett: Battyányi Ádám 10.e
2. Távolugrásban:
-Lányok
Első helyezett: Takács Réka 13.b
Második helyezett: Kótka Judit 11.c
Harmadik helyezett: Dudás Georgina 11.g
-Fiúk
Harmadik helyezett: Battyányi Ádám 10.e
3. 800m futásban:
-Lányok
Első helyezett: Tóth Beatrix 11.a
Második helyezett: Müller Bella 12.c

4. Gerelyhajításban:
-Lányok
Első helyezett: Dudás Georgina 11.g
5. Súlylökésben:
-Fiúk
Harmadik helyezett: Artner Boldizsár 10.d
6. Magasugrásban:
-Lányok
Első helyezett: Takács Réka 13.b
-Fiúk
Első helyezett: Szőke Barnabás 11.g
7. 4x100m futásban:
Lány és Fiú kategóriában is a Bessenyei győzött.
A végeredményt tekintve a besis diákok győzedelmeskedtek, 157 ponttal.

Kormány Patrik és a DOWNHILL
Kormány Patrik, 11.f osztályos tanuló a kerékpározás egy különleges fajtájának művelője:
„Kerékpározáson belül DOWNHILL a szakág pontos neve. Ez azt jelenti, hogy egy kijelölt nyomvonalon kell lejönni a hegyen ugratókkal, akadályokkal, sziklákkal tűzdelve. Aki a legkevesebb idő alatt ér le, az a nyertes.
Eddig csak magyar versenyeken vettem részt , ezekre az ország összes részéről nevezhetnek az emberek. Idén tervezünk részt venni külföldi versenyeken és szlovák kupasorozatokon. Sajnos kedvezőtlen földrajzi helyzetem miatt elég nehéz a felkészülés, mivel legközelebbi edzési lehetőségem Miskolc.”
Eredményei:
2008 TOKOD Downhill verseny 4. hely
2009 TOKOD Downhill országos bajnokság 5. hely
2010 Miskolc 1. hely
2010 TOKOD Downhill 2. hely
2012 Kékestető Downhill 4. hely
2012 Eplény Országos bajnokság 4. hely

Jó tanuló - jó sportoló
díjban részesültek:

Rövid híreink
OKTV

Artner Boldizsár 10.d
Kovács Bence Zoltán 11.d
Battyányi Ádám 10.e

AZ OKTV I. fordulóinak eredménye után
továbbjutottak:

Weiner Művészeti Díjasok 2012-ben
Baksa Zoltán 9.e (ütőtanszakos)
Popelics Júlia 9.e (zongoraszakos)

Biológia: Virga Bálint 12.e
Fizika: Szabó Lóránt Zsolt 12.d
Informatika: Gulyás Gergő 11.f
Kémia: Maklári Judit 12.e
Magyar nyelv: Hódos Elíz Katalin 12.d
Matematika: Dobos Gábor 11.d
Szabó Lóránt Zsolt 12.d - döntős

Szép magyar beszéd verseny
A „Szép magyar beszéd” verseny házi fordulóját 2013. január 29-én
rendeztük meg iskolánkban. Örvendetes, hogy az idén 30 tanuló jelentkezett erre a megmérettetésre. A magyartanárokból álló zsűri pontozásos döntése alapján a következő tanulók bizonyultak a legjobbaknak:
1. Veres Gabriella 12.e
2. Kovács Bence Zoltán 11.d
3. Ungvári Orsolya 12.e
4. Toldi Evelin 11.e
5. Homoky Alexandra 9.d
Fotó: Popelics Júlia 9.e

A február 20-i megyei döntőben Veres Gabriella és Kovács Bence képviselte iskolánkat. Bence továbbjutott a győri országos döntőbe. Gratulálunk, jó felkészülést kívánunk!
A magyar munkaközösség

Kolis pillanatok-AJTP beválogatás
Koli. Ha ezt a szót mondom, akkor szinte
mindenki tudja, mire gondolok. Itt mindig zajlik az
élet. Szinte mindenki ismer mindenkit, s a programok,
kikapcsolódási lehetőségek gyakran egymást érik.
Ebben a tanévben már a harmadik sportverseny zajlott,
a téli ünnepek után hamarosan itt a farsang, s az új
diáktanács-tagokat is hamarosan megválasztjuk.
Nyugodtan mondhatom, hogy egy igazi összetartó kis közösség a miénk. Nade térjünk is rá ezen iromány
fő témájára, az AJTP beválogatóra, amin én is jelen voltam, s most elmondanám azoknak, akik nem voltak a 25
segítő diák, valamint a 96 felvételire jelentkező között.
Pénteken már kora délután érkeztek a nyolcadikosok, kissé megszeppenve, ahogyan annak idején
mi is, és elfoglalták átmeneti szobájukat. Még ezen a
napon megírták a képességfelmérő teszteket, ezután
jóllakottan (mert tudniillik éhes kolis kajával álmodik), vacsora után körbekísértük őket a Besi folyosóin, s olyan helyeket tekinthettek meg, amelyeket mi is
alig látunk (gondolok itt a kémia- és fizikaszertárra).

A szombat sokkal változatosabb volt: délig a „kicsik”
központit írtak, majd délután kezdődhetett a lazulás.
Egészen vacsoráig párhuzamosan több
helyszínen zajlottak az események: sportvetélkedő, „játékos” vetélkedő, mely utóbbin a Besiről,
az AJTP-ről és Kisvárdáról érdeklődtünk kvíz formájában, örömmel és meglepődve tapasztaltuk,
hogy milyen sokat tudnak a jelöltek a sulinkról is.
Este „ki mit tud”-ot rendeztünk a díszteremben, így
bemutathatták a nyolcadikosok a tehetségüket is. A nap zárásaként pedig diszkóban szórakozhattunk közösen, ahol aki nem volt jelen, az talán
nem is létezett (csak hogy idézzek). A besis segítők
munkája rendkívül körültekintő és felelősségteljes volt,
ennek jutalmául igazgatói dicséretben részesültünk.
Úgy vélem, mindenki, aki csak jelen volt,
jól érezte magát. Legalábbis én mindenképp.
			

Vincze Tamás 11.a

Beszélgetés reálos versenyekről
„Életet a környezetnek, életet az embernek”
Beszélgetés Kovács Dominikával (11.e), Molnár Petrával (11.e) és Palcsik Balázzsal (11.e)
Sokan csak életút keresési
időszakként tekintünk a gimnáziumi évekre. Sokan, de
nem mindenki! Árokszállás
Zoltán Biológiaverseny, Tudományos Diákkörök XIII. Országos Konferenciája, Curiekémiaverseny, OKTV-k és
sorolhatnám még eredményes
megmérettetéseik hosszú sorát,
hisz igen, vannak olyan diákok
is, akik ezt a négy évet már
élethivatásuknak
szentelik.
Kovács Dominikával (11.e),
Molnár Petrával (11.e) és
Palcsik
Balázzsal
(11.e)
egyik legutóbbi közös kalandjukról
beszélgettem.
Hogy honnan ez a rengeteg
plusz energiájuk a sok kísérletezésre, külön feladatra? Talán Balázs válasza fejti
meg leginkább ezt a talányt :
„Számomra ez az élet”. Ilyen
hozzáállás mellett nem meglepő az a teljesítmény,
amit ezek a fiatalok nap mint nap produkálnak. Estig
tartó kísérletezések a suliban, tömérdek lexikai tudás
elsajátítása és még a kerettantervi követelmények-

nek is meg kell felelniük. De ők megfelelnek, sőt!
És íme, fáradozásuk meghozza gyümölcsét, ugyanis a
Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet által megrendezett „Életet a környezetnek, életet az embernek” című nemzetközi
környezetvédelmi
verseny megyei (nyíregyházi) fordulójának első helyezésével büszkélkedhetnek.
Így sikerült továbbjutniuk a
verseny következő fordulójába. Koncz Gábor tanár úr
és Tóth Szilvia tanárnő segítségével, valamint példás
önszorgalmukkal nagy esélyekkel pályáznak a koppenhágai jutalomút elnyerésére.
Egy biztos, nem utoljára hallunk tudományos sikereikről.
Drukkolunk nektek srácok!
Lapzárta után érkezett: Molnár Petra a Tudományos
Diákkörök XIII. Országos Konferenciáján ( TUDOK 2013) továbbjutott
a verseny következő fordulójába. Az Ifjú Kutatók
Nemzetközi Konferenciájának magyarországi válogatóján Kovács Dominika
eredményesen képviselte iskolánkat, s így áprilisban
részt vehet a megmérettetés indonéziai fordulóján.
Sütő Orsolya 11.e

Besis diák az az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján
Február 7-én rendezték meg az Ifjú Kutatók Nemzetközi
Konferenciájának hazai válogató versenyét. A diákoknak
saját kutatási eredményeiket kellett bemutatni az ELTE
Anyagfizikai Tanszékén, szakértő zsűri előtt. A kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumot Kovács
Dominika 11.e osztályos tanuló képviselte. Kísérletsorozatában a különböző nehézfémek hatásait vizsgálta különböző növények csírázására több kutatódiák társával
együtt, emellett vizsgálta a fehérjeszintézist és a nehézfémek hatására bekövetkező szövettani elváltozásokat.
A versenyszabályzatnak megfelelően magyarul és

angolul is bemutatta eredményeit. Kitartó kutatómunkája
meghozta gyümölcsét, ugyanis az Indonéziában megrendezendő „International Conference of Young Scientists,
ICYS” konferencián a környezettudományi szekcióban Kovács Dominika képviseli hazánkat áprilisban.
Felkészítését továbbra is Koncz Gábor tanár úr és Tóth Szilvia tanárnő segítik. Reméljük, a nemzetközi mezőnyben is megállja helyét, a további munkájához sok sikert kívánunk.
Koncz Gábor és Tóth Szilvia

Regionális fordulóig jutottak a Besisek
A regionális fordulóig jutottak történelemből
a
bessenyeis
diákok.
A 2011/12-es tanév során a Nemzeti Tankönyvkiadó és a budapesti Németh Lajos Gimnázium
által szervezett Országos történelmi műveltségi vetélkedőre iskolánként három csapat jelentkezését várták.
Az első
megmérettetés
még kilencedik
évfolyamon várt
ránk
iskolánkban, mely során
két csapat is sikeresen vette az
akadályokat. Az
új tanév kezdete
után 3 héttel, a
regionális forduló
helyszínére, Miskolcra utaztunk.
Fesztivál
megtervezése – rajongói oldalon.
A
versenykiírás
kreatívnak bizonyult, számunkra pedig kihívást jelentett.
Előzetes feladat volt egy fesztivál megtervezése színes programokkal. Igyekeztünk Kisvárda történelmét alaposan körbejárni, és a városhoz valamilyen
formában kötődő Szent Lászlót és Hunyadi Mátyást

középpontba helyezni. A verseny korszerűségét az is
bizonyítja, hogy a hozzánk igen közel álló facebook
közösségi oldalon kellett rajongói oldalt létrehozni, ezen feltüntetni a csapat logóját, a fesztivál plakátját, és minden szükséges információt. Az oldalt
leginkább képekkel, videókkal sikerült bővíteni.
A regionális fordulón szakmai zsűri bírálta az
előzetesen elkészített feladatainkat,
valamint a 3 perces bemutatkozó
ismertetőt is. A
helyszínen olyan
feladatokat kellett teljesítenünk,
melyek elsősorban kreativitást,
emellett alapos
tudást igényeltek.
A Kapin Fanni, Dajka Krisztina, Éles Diána által alkotott
csapat negyedik,
míg a Ráti Anita,
Szűcs Klaudia,
Kerekes Dorina
formáció hetedik helyezést ért el. Ezúton is szeretnék megköszönni a támogatást humán tagozatos csoporttársainknak, és a felkészítést történelem
tanárnőnknek, Borusné Miskolczi Mariannának.
Éles Diána 10.e

Élni
Folyton gondolkodik vajon miért született,
Nem érti útja miért így rendeltetett.
Vagy egyáltalán élő?
Elevenen fájdalmat érző?
Nem veszi észre senki,
Társa csak a magány, más semmi.
Talán sosem volt élő, holt még inkább nem,
Mégis vérzik szíve, mert nem szereti senki sem.
Nem akar sokat, szeretet csupán,
Meleg karokat érezni hideg eső után.
De sosincs mellette senki,

Ez ellen pedig nem lehet tenni.
Végül egy hosszú nap után
Az eget bámulja sután.
És mindig ugyanazt kívánja:
„Az embereknek ne legyen szeretethiánya.
Boldognak kell lenniük azért, mert élnek,
Örülniük kellene a tavasznak, nyárnak, ősznek és
télnek.
Megköszönni, hogy szerethetnek; csak ennyit kérek!”
Így imádkozott az örökké bolyongó lélek.
Mészáros Mónika 11.a

Szépek a besis lányok
Nem szűkölködik szép lányok
terén a Besi.
2012-ben a Miss Kelet és Miss Nyíregyháza
versenyeken képviseltették magukat gimnáziumunk
lányai. A válogatót követően, ahol egy
bikinis bemutatón és elbeszélgetésen
megfelelőnek
bizonyultak,
2 hetes felkészítő táboron
vettek részt,
ott sminktanácsadás és
fotózás váltogatta napi
programjaikat. A verseny utolsó állomása a divatest volt, melyet
a nyíregyházi Korona Hotelben rendeztek.
Az eseményen számos ruhacég képviselteti
magát, a lányok utcai, fürdőruhás és estélyi
viseletekben vonulnak föl. Az este folyamán

10 tagú szakmai
zsűri értékeli a
hölgyek mindegyikét, s a kialakult pontok
alapján
végül
kihirdették az
első 3 helyezettet, a közönségdíjast, valamint
a Facebookon
zajló, online szavazás győztesét.
2011
Miss
Nyíregyháza 3. helyezettje lett a 10.g osztályos Rab Natália; a 2012
Miss Nyíregyháza címet az ugyancsak
10.g osztályos Szentmiklósy Dorottya, a
Szon- és Kelet-Magyarország szépe elismerést Csuka Henrietta 11.b, a 2013 Miss
Nyíregyháza 5. helyét Tóth Brigitta, 11.e
osztályos tanuló nyerte el, 9. helyen végzett Mester Bianka 11.g osztályos tanuló.
A továbbiakban is sok sikert kívánunk!

Siladi László 11.f

A képeket a cikkben szereplő lányok bocsátották rendelkezésünkre

Nálunk járt a L I K E

„Lájkolom a LIKE-od!” –mondtuk volna nem is olyan
rég Nagy Ferónak. S láss csodát! A LIKE jött és dobott
egy like-ot a mi kis „varázslatos” sulinkra. Kicsit sok a
szemednek a like? Akkor szokj hozzá hamar , hisz ezeket a lányokat egyszerűen nem lehet nem like-olni!
Barnicskó Vali, Gubik Petra és Molnár Szulita a 2012-es
X-faktorban tűntek fel először csapatként, bár többüknek
volt már tapasztalata a tehetségkutató műsorok világában. Közel fél évet töltöttek
nonstop együtt, akár
egy „akváriumban”.
„Nehéz menet volt,
mint egy kiképzőtábor, több év tapasztalatai egy félévbe
sűrítve.” Mint mondják, a technikai tanulás
mellett kiadós leckéket kaptak az élet más,
emberközelibb oldaláról
is: „Idegen emberekkel
együtt élni, mindig toppon
lenni eléggé kimerítő
volt.” Kifizetődő-e ennyit tűrni és alkalmazkodni? Vali szerint, ha tudod mit akarsz, akkor igenis megéri. „ A közös cél
valamelyest összekovácsolt minket, de csapatként így is
nehezebb részt venni egy efféle versenyen” – mondta Szuli.
A műsor 6. élő showjában kellett elbúcsúzniuk az X
színpadától. Kíváncsiak voltunk, mi változott azóta.
Petra: Ugyanazt csináljuk, mint eddig. Sok min-

Fotók: Palcsik Balázs 11.e

dent kaptunk a verseny ideje alatt mind emberileg, mind szakmailag, melyeket alkalmazva talán könnyebb tovább építenünk a karrierünket.
Szuli:
„
Mutogatnak
ránk
a
metrón”
:D
S nem csak a metrón! A február 2-ai besi-bálon mi is élőben hallgathattuk a lányokat s tapsolhattunk tenyérvörösödésig. Félő volt, hogy a
bál előtti kényszerintézkedések
(két bál szervezése) rá
nyomják majd bélyegüket a rendezvényre. De a
jó társaság, a finom vacsora és a remekbeszabott talpalávalók feledtették a bálozókkal a
kezdeti nehézségeket,
így a hangulat hamar a tetőfokára hágott ( vagy a tetőről
csepegő víz került
hozzánk közelebb?). Túl a
bál part one-on már csak annyi a teendőnk,
hogy jó szórakozást kívánjunk a 23-án mulatozóknak!
Gazdagodtunk:
- színvonalas produkció
- kellemes beszélgetés, jó hangulat
- sok-sok bók a Besinek!!!!
Reméljük, találkozunk még LIKE-kal .
Köszönjük lányok!

Sütő Orsolya 11.e
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LÉPCS

Nézőt bevonni a színdarab alakulásába mindig rizikós: reakciója kiszámíthatatlan, és talán maga
a színész sem lehet biztos abban, hogy a kiszámíthatatlanságot improvizációs bravúrral védeni tudja majd, vagy hogy a feladott labda „lecsapásával” a
cselekmény szerencsésen továbbzökken. Paul Portner
bűnügyi társasjátékának Besenczi Árpád rendező és a
Mandala Dalszínház társulata által színre vitt interpretációjában jól sült el a közös munka: a közönség
tettest szavazott, így az előadás folyamán szüntelenül
feladatot adott a színészeknek, akik – érzésem szerint
– csupán több lehetséges párbeszéd soványka vázlatával indulhattak neki a cselekmény bonyolításának.
Rikító lakk forgószékek, „körbelámpás” tükrök, hajlakkok („wixek-waxok”), kényelmes, süppedős várakozófotel és eleven színű falak. A játékteret nem rejtették el az érkező gimnazista nézősereg
elől: párhuzamosan a táskák helyre rugdalásával, a
susogós télikabátok hát mögé hajtogatásával a színpadon lassan – tőlünk független – mozgás kezdődik.
Latex nadrágban sürgő-forgó, finom lelkű férfi és
szaggatott harisnyás, kihívó külsejű nő jelenik meg
a színen – szerepük szerint fodrászok: előbbi, a lelkes és vicces kedvű szalonvezető, Tony Whitcomb,
utóbbi, a már kevésbé lelkes beosztott pink magas
sarkúban küzdve lépő hajmosó, Barbara DeMarco,
aki a harsogó háttérzenétől ordításra kényszerülve veszi fel a telefont s a rendeléseket egymás után.
A washingtoni esős időt leszámítva a belvá-

rosi fodrászüzletben derűs, baráti hangulatban zajlik
beszélgetés és munka (utóbbi ég a szalontulaj ápolt
keze alatt). Közben szereplők szállingóznak a szalonba: egy szemüveget és bézs kordbársonyt viselő, majd
egy borostás, munkásruhába öltözött férfi és végül
egy elegáns szenátorné, Mrs. Schubert lép az üzletbe.
A szalontulajdonos kedélyes és huncut monológjait időről időre vérfagyasztóan hangzó, borongós
akkordok szakítják meg: elvileg az évszázad legnagyobb zongoristája gyakorol emeleti lakásában, azonban feltűnhet, hogy a darab ugyanazon néhány ütemét játssza, és nem jellemző a gyakorlására a javító
szándékú, meg-megszakadó „köhécselő” újrakezdés.
A zongoraszóra szemmel láthatóan rosszul és
túlzottan reagáló Tony többször is megsebesíti a kezében lévő borotvával az építőmunkás Victor Rossettit:
rossz ütemet ver s kiesik a ritmusból a szíve a semmiből jött hangokra. Így a szalonvezető, akire csúfosan
ráijesztett az orosz romantikus-hangzás – más eszköz
híján – egy seprűvel kezdi ütni, majd verni a radiátorcsövet, kevésbé szép és csúnya szavakat eszelősen
üvöltözve. Lassan felgyorsul az eseménysor: a szemetesből bepirosozott (talán véres), törött szárú olló kerül
elő, egy üveg parfümöt a szenátorné a táskájába csen,
és ha senki sem látja, használja a vezetékes telefont;
Tony lelkiismeretes, ugyanakkor szétszórt konyhatündérként a lépcsőházban hisztérikusan sikítozva veszi a

Fotó: Mandala Dalszínház

szinteket, remélve, hogy a spagetti még megmenthető; a régiségkereskedő Edward Lawrence kimegy az
egyik ajtón, és gondosan, már-már gyilkos pontossággal ügyelve, hogy senki ne lássa, csókot vált Barbarával. A hömpölygő felfordulásban érezhető válik a
feltétlenül bekövetkező emberölés feszültsége: s miután a kővé dermedt fodrászlány rebegve jelenti, hogy
a művésznő saját vérében fekszik holtan a nappalijában, az építőmunkás Rossetti ezúttal ballonkabátban,
már mint nyomozó tér vissza lelkes, azonban csekély
értelmű segédjével, Mikey-val. Rossetti szavaiból kiderül, hogy építőmunkásnak kiadva magát, csak feltűnés nélkül meg akarta figyelni a zongoraművész alatti
helységet, mivel a gyilkosságra számítottak. Fények
gyúltak a nézőtéren, és innentől kezdve partnerek, egy
gyilkosság összetevői – tudniillik szemtanúk – voltunk
a nyomozásban, ugyanis a történések nagy része csak a
mi szemünk előtt játszódott le: Rossetti és Mikey azonban nem láthatta a szereplők minden rezdülését. Felelősségünk és feladatunk tudatában az első felvonás, a

cselekmény mozzanatait akkorra már felvéstük egy
képzeletbeli bőrnoteszba, és a látottakon kívül egyben
biztosak voltunk következtetés és agyalás nélkül is: a
holttestre Barbara bukkant. Mi azonban nem voltunk ott.
Hosszú és kimerítő kihallgatás következett,
mialatt a nyomozó homályos részletekre irányuló kérdéseire tudásunk és ítélőképessége szerint válaszoltunk, elfogadtuk vagy elutasítottuk a szalon dolgozói
és vendégei verzióját. Végül – és a döntést nem tette
egyszerűbbé a gyanúsítottak jóindulatú emlékezetkiesése vagy füllentése – a régiségkereskedő Lawrence-t
hoztuk ki gyilkosként. Hiába a Barbarának címzett
szerelmi vallomást tartalmazó levelek és a fondorlatos
gyanúoszlatás, és hiába nyitotta ki az ollót Schubertné,
mielőtt a táskájában csúsztatta volna, jelezve, hogy végül a társasjáték is nyitva marad – a néző óhaja parancs.
Vajas Anna 12.c

Írósarok
Virágszirom
1. rész

Zuhogni kezdett. Hatalmas esőcseppek áztatták az utcát, csendesen folydogálva le a dombon. A szél
tombolt, vadul játszadozott az addig katonás rendben álldogáló fákkal. Levelek százai keringtek a levegőben, biztonságos leszállóhelyet kutatva maguknak. A lány imádta ezt. Talán mert épp ezt érezte ő is ott, legbelül. Az érzések őt
is így rángatták ide-oda, szétszakítva teljesen. Hirtelen felindulásból kiszaladt az udvarra, a vihar kellős közepébe.
Érezni akarta a nedves fű illatát, a csúszós talajt meztelen lábai alatt. Felnézett a sötét, mogorva égre, félelemmel
és csodálattal átitatott tekintettel ﬁgyelte a bosszúsan cikázó villámokat. Pár perc után behunyta könnyekkel itatott
szemeit, és csak várta, ahogy az alázúduló vízcseppek eláztatják kusza tincseit, izgalomtól piros arcát, végül lenge,
nyári ruháját. Átadta magát a pillanatnak. Kezeit a magasba emelte, mintha csak magához húzná a felhőket, még
több vizet parancsolva ezzel. Ajkai mosolyra húzódtak. Akármennyire is fájt akkor, ott belül, ez most mégis boldoggá tette. Mozogni kezdett. Ugrált, táncolt, lágy dallamot dúdolva, átvette a dörgések szabálytalan ritmusát. Vadul
pörgött, mint egy körhinta, és közben torkából furcsa nevetés tört fel. Mély, fájdalommal átitatott, mégis vidám
nevetés. Kacagott. Teljes szívből, olyan őrülten, amilyenre más talán nem is lett volna képes ilyen lelkiállapotban.
Aztán hirtelen csend következett, összecsuklott az udvar közepén, és kiterülve feküdt a hideg földön. Tekintete cikázott
az égbolton, és elképzelte, hogy milyen lenne madárnak lenni. Szabadon repülni a végtelenben, a bárányfelhők között.
Persze, biztos annak is vannak rossz oldalai, viszont Ő most csak erre vágyott. A nyakában lógó fél szárny alakú medál is ezt szimbolizálta. Lelke szabad volt, viszont a teste le volt láncolva. A föld magához húzta, és nem engedte el.
Nem tudni mennyi ideig feküdhetett ott, de mikor észbe kapott, már jócskán bőrig ázott. Lucskosan surrant be a
bejárati ajtón, végigosonva a folyosón és a konyhán, egészen a fürdőig, hogy édesanyja meg ne lássa. Betegeskedett így is
eleget, és ő csak óvni akarta számára örökké kicsi lányát mindentől. Ám a haditerv most ismét kudarcot vallott. A vihar becsapta a véletlenül nyitva hagyott ajtót, amire az anya felébredt. Elindult, hogy becsukja, így pont meglátta csapzott kinézetű lányát, aki vad, cuppogó léptekkel haladt el előtte. Megpróbált még időben beérni az apró helyiségbe, de már késő volt.
– Hé, te meg mit csinálsz?
A lány próbált úgy tenni, mintha nem hallaná a rikácsoló hangot.
– Hallod? Florin! Állj meg azonnal!
Florin..ez bajt sugallt. Édesanyja csak akkor szólította teljes nevén, ha harag szikrázott a levegőben. Flor megszeppenve állt édesanyja előtt, tekintetét anyja toporgó lábfejére szegezte.
– Én..én csak..megáztam.
– Megáztál? Hát azt látom. De mit kerestél kint ilyen időben? És hogy lettél ilyen sáros? – tekintete szaporán ugrált
rajta, testének minden pontját jól megvizsgálva így.
– Csak elestem. Azért mentem ki, mert..kint hagytam valamit. – Igen, ez jó kifogásnak tűnt.
– Aha..hát rendben. Most menj, és tusolj le, mielőtt még megfáznál.
Flor tudta, hogy édesanyja okos nő. Nem vett be akármilyen összeeszkábált történetet, de úgy érezte, van egy határ kettőjük között, amit nem léphet át. Úgy gondolta, mindenkinek kell, hogy legyenek titkai, és még ha ő is hozta a világra, nem volt köteles tudni minden egyes lépéről. Ezért inkább csendben visszavonult a szobájába. Flor
belépett a zuhany alá. Forró vizet engedett magára. Olyan meleget, hogy az szinte pusztító tűzként perzselte meg
jéghideg, kihűlt bőrét. De ez most mit sem számított. Átadta magát a csendes, méla perceknek. Behunyta szemét,
és hallgatta a víz csobogását, érezte, ahogy talpa alatt felgyülemlik a sikamlós habréteg. Mikor már fulladozott a
gőztől, elzárta a csapot, és egy száraz törölközőbe csavarta magát. A szobájába kullogott. Nem volt túl nagy, de
neki éppen megfelelt. Csak egy hely kellett, ahová elbújhatott a gonoszságok elől. Gyorsan felvette kedvenc pizsamáját, és az ágyra kuporodott. Az előbbi zivatarra gondolt, mikor egy röpke időre megszűnt minden fájdalma.
Akkor nem létezett más, csak Ő és az eső. Isten ajándéka. Ezzel a kedves kis emlékkel mély álomba szenderült.
Lukács Flóra 13.a

Navigus Szeme

(1. fejezet)		

Az erdőből egy férfi lovagolt ki. Mögötte a fák lombjai ide-oda mozogtak az egyre inkább felerősödő szélben. Bizony, az időjárás hamarosan megmutatja ros�szabbik oldalát. A lovas, aki egyébként a közeli város felé, azaz
Skeworba tartott, megveregette lábával lova oldalát, s egyre
gyorsabban vágtatott a városfalak irányába. Úgy tűnt, hogy
hamarosan az eső is elered, s erre nem is kellett sokat várnia,
hisz mire elérte célját, már csepergett is. A kapuőr meghajolva,
tisztelettudóan köszöntötte, s ő is így tett.
Hogy mire ez a nagy tisztelet? Egyszerű a magyarázat: a jövevény nem más, mint Venus király fia, Colvinus Syther. Igazi kalandor, bátor szívű harcos, kinek az egész birodalomban, azaz
Regnumiában sem akadt párja. Még csak 19 éves tanítvány a világ
egyik leghíresebb mágusmesterének, Noxion az oldalán, s már
most olyan tudással rendelkezik, mint tíz vele egyidős összesen,
s még Kevin nevű társát – és egyben legjobb barátját – is sokszor
túlszárnyalta. Sokak szerint szorgalma, tudásszomja és a benne
lakozó örökös akarat a kulcsa sikerének, na meg az örökölt vér.
Lassú ügető tempóban lovagolt tovább Skewor utcáin. Egyébként a város egy nem túl nagy kereskedő település, mely a négy
grófság közül Filitusnak volt a székhelye, így itt élt a környék
grófja is. A város lakosai futva szedték össze kint játszadozó
gyerekeiket, kint száradó ruháikat, vagy csak egyszerűen otthonuk felé siettek a zuhogó eső miatt. A piactéren se lehetett
már senkit se látni. Ilyekor a kereskedők is bevonultak otthonaikba, vagy fedettebb helyre vándoroltak árulni portékáikat.
Éppen ezért akadály nélkül haladhatott végig ezeken a széles
utakon is, majd egy szűk utcára fordult be. A sok lakóház helyett egy kocsmaként is üzemelő épület előtt szállt le lováról,
a Velmone Sörözőnél, amely egy kétszintes házban működött.
A földszinten hétköznaponként söröző működött, de az emeleten szobák, konyha és kisebb helyiségek kaptak helyet. Itt
lakott Kevin a húgával. Szüleik már néhány éve nem élnek,
a Hatalmas Háború kezdete óta, s ők hagyták rájuk e helyet.
Colvinus lovát az épület mellé kötötte ki, majd vizet öntött és
megetette. A következő pillanatban pedig már a Söröző ajtaján
kopogtatott. Kopogására Kevin gyönyörű húga, Nona nyitott ajtót, aki csak egy évvel volt fiatalabb nála, s mégis felnézett rájuk.
– Szia, Nona! – mosolyodott el és egy csodaszép vörös rózsát
varázsolt elő a semmiből.
– Majdnem olyan szép, mint te – nyújtotta át a lánynak, és
belépett a jól ismert helyiségbe.
– Isten hozott, barátom! – sétált le az emeletre vezető lépcsőn Kevin, majd az utolsó lépcsőfok előtt megállt, mert megpillantotta a virágot, amit Nona rendületlenül figyelt. – Teljesen elkényezteted azt a lányt.
– Talán irigyled? – vágott vissza testvére, majd a jövevényre tért
át tekintete. – Hozhatok valamit, Col? – kérdezte tőle kedvesen.
– Csak a szokásos gyümölcslevet, köszönöm – felelte, miközben felakasztotta kalapját és felsőjét a fogasra, aztán leült az első asztalhoz.
– Én is – adta le a rendelést bátyja is, és helyet foglalt Collal szemben. – Egyébként mi szél hozott? – érdeklődött.
– Nem a szél, hanem a lovam. A mestertől jövök – poénkodott.
– Megint valami meló?
– Nem, csak egy borítékot adott, amit csak közösen bonthatunk ki – vette elő az említett levelet, majd átadta barátjának.
– Itt az italotok – jött oda Nona is, majd leült bátyja mellé. – Ez meg micsoda? – nézett a levélre kíváncsian.
–
Noxio
küldte
Collal.
Felolvassam?
–
adta
meg a választ, majd Colra nézett, aki bólintott.

„Kedves Colvinus és Kevin!
A mai napon úgy döntöttem, hogy befejezem tanításotokat. Ennek
legfőbb oka, hogy mindent megtanítottam nektek, sőt még többet
is. Továbbá néhány nap múlva egy új tanítvány kerül hozzám. Azért
így mondom el, mert nem vagyok híve a nagy búcsúzkodásnak.
Ha bármi történne, tudjátok hol lakom… Holnap viszont még találkozunk, Carvenben, a Varázs Fogadóban. További szép estét,
Noxio”
– Gratulálok, fiúk! – emelte poharát Nona, majd társai koccintottak vele.
– Hallani valami újat? – kérdezte Kevin, majd beleivott gyümölcslevébe.
– Sajnos igen. Sangue lett a Sötétség vezére, s lassan fennhatóságuk alá kerül az egész Sudverio sziget. De szerencsére se Carvent,
se a déli kikötővárost, Mergorét nem sikerült megszerezniük…
– Még szerencse – szólt közbe, majd hagyta, hogy folytassa.
– Na, igen. A négy éve tartó Háború alatt most először ilyen erősek, s ez már kezd kicsit veszélyes lenni. Főleg, ha elfoglalják Carvent, a mágia városát.
– Miért? Ott csak a tekercsek fontosak, nem? – érdeklődött
Kevin húga.
– Nem, van egy sokkal értékesebb, ami, ha illetéktelen kezébe kerül, na, akkor kezdődnek a bajok – ráncolta össze homlokát Col.
– És mi lenne az? – kíváncsiskodott tovább Nona.
– Navigus Szeme…
– … aminek tulajdonosa képes mások varázserejét lecsökkenteni vagy akár megszüntetni. Azonban ez visszafordítható – vette
át a szót Kevin.
– Pontosan. Épp ezért kell Noxionak és nekünk is
Carvenbe menni. Ott lesz Venus és a legtöbb fontos személy is – fejezte be a magyarázkodást Col, a herceg.
– Mehetek veletek? – érdeklődött Nona.
– Túl veszélyes lenne... – felelte testvére.
– De nem érdekel. Kérlek, Kevin, Col! – tért át tekintete a vitát
csöndesen figyelő fiúra.
– Hát...
– Nem lehet – szólt közbe Kevin.
– Nem is tudom.
– Kérlek szépen, Colvinus! – nézett megigéző szemekkel a döntésképtelen Colra.
– Na jó, talán még segítségünkre is lehet – adta be a derekát,
nem mintha ellen lehetne állni egy ilyen isteni teremtménynek.
– Ó, köszi szépen - ugrott fel székéről Nona, és miután megpuszilta a srácot, felszaladt a szobájába.
Kevin
lemondóan
utánanézett,
hisz
semmit se tehetett, kicsúszott a kezéből a döntés joga.
– Totálisan beléd van zúgva, nekem elhiheted - vigyorodott el
végül, s a szerelmes srácra nézett. – Tévedtem, nem csak ő, te is
belé- nevetett fel és a pulthoz ment, ahol két pohár bort töltött ki.
– Talán
baj? – szólt
oda
Col,
mosolyogva.
– Nem , dehogy. Erre viszont innunk kell – vitte oda
a kitöltött alkoholt.
– Egészségünkre! - jelentette ki Kevin és koccintottak.
– Jut eszembe – tette le Col a poharát. – Aludhatok ma nálatok?
– érdeklődött.
– Persze, a vendégszoba mindig szabad – mosolyodott el és elindult az emelet felé, Col pedig követte.
/Érdekel a folytatás? Látogass el Vincze Tamás (11.a) oldalára,
a nibotusz.try.hu-ra! :)/

Attention! Attention!
A méltán híres és hírhedt, sokszerű és nagyszerű Bohémhumán Társulat az előző év sikerén felbuzdulva büszkén mutatta be a Jöttünk, láttunk,
visszajövünk kedves Budapest című előadását.

nek és mennek… De nincs csüggedés, egy cél még hátra:
a Bazilika. Csoda, ez az első, ami megragadja a lelkeket.
Majd a történelemórák alatt az elmékbe ivódott realitás
közbeszól: hát erre ment rá a rengeteg dézsma. A múlt egy
szelete, melyet oly jól ismernek már, csábítja, hívogatja
Hűvös csütörtöki reggel, sínek és peronok közt bolyongva őket, de rezzenéstelen arccal tűrik, csak elemeznek, kutatvár a kicsiny tömeg a Záhony – Budapest-Nyugati állo- nak és élvezik a katarzist, melyet a rádöbbenés okoz, hogy
mások között közlekedő hajnali IC-re. Sálakba burkolt ar- – „Erről, erről és erről is tudok valamit, ezt is ismerem…”.
cok, didergő végtagok, de szemeikben ott ég a máskor csak
Furcsa dolog a tatörténelemnulás,
először
és
magyarbuzdít, közben
dolgozatok,
untat, utólag gyövalamint lenyörködtet. Már
értékelések
érzik, már tudják,
alkalmával
hogy ők is valalobogó láng,
kik, hogy az ő tumely tudatja
dásuk sem jelena külvilággal:
téktelen, és hogy
nincs meneka világ megérvés, a Humán
téséhez bővebb
elszánt
és
kézikönyvet kapgyőzni fog. A
nak a 4 év alatt,
vonat megérhisz historia est
kezik, felszállmagistra vitae.
nak, s össznépi
Fáradtak, értheszinten mútő, ennyi érzés
latják az időt
egy
napon…
Budapestig.
A
hazainduKülső szemlélőként azt hihetné az ember, hogy ez csak a Humán, de lás? Szép, várt és mégis kicsit szomorú… De csüggeszakavatott szemek hamar észreveszik: bizony a Reál is désre semmi ok, jövőre, ilyenkor újra jelentkeznek!
képviselteti magát az utazóközönségben. De pánikra semmi ok, nem kémek vagy hasonlók, ők is szereplők, hisz a
Humán, ez a jólelkű népség, szíves örömest befogadja a
vendégszerepelni vágyókat. A második felvonás sokkal
összetettebb… A sétálgatás a Parlamentben leírhatatlan
érzéseket ébreszt az ifjú lelkekben. Motiváció és sikeréhség csillan a tekintetekben, majd hirtelen harag és kiábrándultság tükröződik, hisz bevillan a kép a humántárgyakra
épülő állami finanszírozású felsőoktatási szakok drasztikus keretszám-csökkentésének tervezetéről. Fuccs neki,
ennyit a mámorról. Bíp! Bíp! Csak nem? Nem dehogy,
nem lop senki semmit, csak az acélbetétes bakancsokkal
gyűlik meg a baja kifelé menet a fémdetektoroknak. Végre, újra mosoly! Kószálnak, nézelődnek, mennek és men-

Premier: október 18.
Producerek: Vedres Csilla és Dolhainé Szabó Anikó
tanárnők
Forgatókönyvet írta: Tóth Judit (11.e) és a
Bohémhumán Társulat
A szereplők üzenete: Ember küzdj és bízva bízzál!
S ha ez mégsem válik be, akkor végy példát rólunk,
és tervezd meg te is az osztályod témakirándulását!
Sütő Orsolya 11.e

Interjú a Besi-Rock Banddel
Gimnáziumunk
népszerű
8
tagú
bandáját
kérdezzük
most
az
együttes
alapításáról, a tagokról, zenei múltjukról
és céljaikról.

a próbákon, és arra koncentrálunk, amit csinálunk.
Sztojka Viktória tanárnővel például nagyon jól ös�szecseng a hangunk, az övé kicsit mélyebb, mint az
enyém, és ez nagyon jól hangzik, sok lehetőséget nyújt.

Sulirka: Kik alkotják a Besi-Rock Band csapatát?
Ki
milyen
hangszeren
játszik?
Abonyi István: Hagya József a szólógitárosunk, aki a
Henimetal-ban is ezt a posztot tölti be. Másik gitárosunk Kovács Gábor, az egykori Cipőfűző együttes tagja.
Orgován István basszusgitáros, aki 2012 nyarán csöppent bele a zenei életbe. Billentyűsünk Bátyi György, ő
már régóta szintetizátorozik, régóta fellép más formációkkal és egyedül is. Három énekesünk van. Sztojka
Viktória tanárnő igazi művészlélek, sokoldalú, a képzőművészetben jártas. Horvát Adrienn 13. a osztályos tanuló, a gimnázium énekkarának, kamarájának tagja, és
a doktorock társulatban is játszott egy ideig. Csörsz Ferenc a Doktorock színtársulat tagja, és a Somogyi Rezső
Általános Iskola igazgatója, aki nemrég csatlakozott hozzánk. Végül jómagam, Abonyi István, filozófiatanár. 17
éves korom óta dobolok, több formációnak tagja voltam.

Sulirka:
Mi
alapján
választjátok
ki
a
számokat,
amiket
megtanultok?
Abonyi I.: Ha valaki ajánl egy számot, azt meghallgatjuk, és ha a többségnek tetszik, megtanuljuk. Nincsenek
irányzati elkötelezettségeink. A rock elmúlt 40 évének
népszerű számai közül válogatunk, és figyelembe ves�szük azt is, hogy az énekesek hangjához mi illik, mit
tudnak jól elénekelni. Mivel többségünk nem kezdő zenész, szeretnénk minél színvonalasabb előadásokat adni.
Hagya J.: Az olyan rendezvények közönségének, amelyeken mi is fellépünk, főként rádióbarát slágerekre van igénye,
ezért ezt is figyelembe vesszük. A régebbi és modernebb számok közül is próbáljuk a közönség kedvenceit kiválasztani.
Horváth A.: Nagyon jó érzés látni, ha az emberek boldogok. A fiatalabbaknak és az idősebbeknek is szánunk számokat, hogy minél szélesebb rétegnek okozhassunk örömöt azzal, amit csinálunk.

Sulirka: Honnan jött az ötlet egy nagyrészt Besis vonatkozású felnőttekből álló banda megalapítására?
Hagya József: Nem céltudatosan alapítottuk a bandát. Néhány zenélni szerető ember véletlen találkozása volt ez.
Idén, mikor meghallottam Adriennt énekelni, megkérdeztem, nem lenne-e kedve egy kis közös zenéléshez. Igennel
válaszolt, és régi ismerősöm, Gábor is csatlakozott hozzánk. Aztán hallottam, hogy Orgován István most tanul
basszerozni. Megkérdeztem őt, és hamar két új taggal is
bővültünk: vele és Sztojka Viktóriával. Megláttam gitárral a folyosón, és mikor hallottam őt játszani, meséltem
neki a csapatunkról. Már csak dobosa nem volt a kis zenekedvelő társaságunknak. Orgován Pisti hallotta, hogy
Abonyi tanár úr aktívan dobolt zenekarban. Felhívta, majd
István két nap gondolkodási idő után vett egy dobszerkót,
és beállt hozzánk. Szintist nem ismertünk itt a Besiben,
ezért megkerestem Bátyi Gyuri barátomat, aki szívesen fogadta a meghívást. Így alakult ki a kezdeti felállás.

Sulirka:
Milyen
viszonyban
vagytok
a
többi
helybeli
zenekarral?
Abonyi I.: Nem igazán ismerjük őket, legfeljebb futó kapcsolatba lépünk velük. A Besirock tagjai Adrienn kivételével nem tizenévesek, így mi valamelyest kilógunk a sorból.

Sulirka: Adrienn, milyen érzés a tanáraiddal együtt zenélni?
Horváth Adrienn: Eleinte furcsa volt, de később megszoktam. A hangulat nagyon jó szokott lenni, és eltűnik a tanár-diák kapcsolat. A tisztelet természetesen megmarad irányukba, de oldottabb lesz a légkör

Sulirka:
Köszönjük
a
válaszokat.
Sok
kert
kívánunk
a
továbbiakban
Besi-Rock Band: Köszönjük!

Sulirka:
Vannak
terveitek
a
jövőre
nézve?
Abonyi I.: Konkrét terveink nincsenek, de mivel hos�szú távon szeretnénk fenntartani a Besirock-ot, természetesen vannak olyan dolgok, amelyeken gondolkoznunk kell. Ilyen például, hogy Adrienn végzős,
érettségi után nem biztos, hogy lesz ideje a zenekarra.

Sulirka: Saját számok írásáról esett már szó?
Horváth
A.:
Saját
számokról
még
csak
megemlítés
esett,
egyelőre
nincsenek.
Abonyi I.: Saját számaink még nincsenek. 5 hónapja
működő zenekar vagyunk, szeptember 8-án mutatkoztunk be hivatalosan a nagyközönség előtt itt Kisvárdán
Sulirka: Hol zajlanak a próbák és milyen gyakran? „A mi zenénk” nevet viselő 1. Szünidő BúcsúztaHogyan lehet időpontot egyeztetni ennyi emberrel? tó Amatőr Zenekarok Fesztiválján. Eddig kb. 20 száHagya J.: Oláh Tibor tanár úrtól kértünk próbatermet, amit mot tudunk játszani, de a repertoár folyamatosan bővül.
meg is kaptunk, nevezetesen a kollégium auláját. Ezután neHol
láthatunk
titeket
legközelebb?
vet adtunk a formációnknak, és mikor megkaptuk az igazga- Sulirka:
Abonyi
I.:
Február
9-én
fellépünk
a
Parish
Bulltói engedélyt, a Besirock hivatalos bandává vált. Bár a csapat minden tagjának vannak elfoglaltságai, és néha 2-3 hétig ban a Somogyi Rezső Általános Iskola bálján. A tokoncertekről
kérdezzetek
kicsit
később.
sem tudunk összeülni, általában hetente egyszer próbálunk. vábbi
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siis!

Az Ő álmai

Szabó Lőrinc... Te ilyen vagy
önmagadat marcangoló
s várod, hogy mindenki igazat ad
csak mert valami fájó
s mert nem találod a helyed
s mert nincs szabály nélküled
s ami van sem felel meg
mivel nincs:
minden relatív, tudjuk, tény
de írhatnál érthetőbben is!

Hát szökj akkor te szerencsétlen
és hova futnál?
A te világod ezer-részben,
nincs tovább,
de a rács-árnyakat mégis fested
így nem mented meg a lelked,
még akkor sem ha elhiszed:
ez nem is bűn.
Saját magad állítasz korlátokat
hogy erősebbnek tűnj.

Gondolkozz egy kicsit Lóci,
lehet mindnek igaza?
Tömeggel hogy akarsz szabódni
cél nélkül? S ha ma
nyersz is – ami meglehet –
de holnap vajon ki a beteg?
És akkor igaza kinek lesz...
Azt lássam én!
Ha mindig csak dühöngsz
hogy közelítsünk feléd?

Most ismét a tengerben tér vissza
lelked, szívesen fogad;
tudom, mélyen nézel most magadba,
szemed rejtek után kutat.
Hiszem megtalálod a régi álmod
mi feleslegessé teszi az összes sorod,
mert fut az idő míg panaszkodsz
és a megoldást nem leled.
Nem a véred sava lesz a feloldozás
hanem az őszinte szíved.

Nem! nem! nem tudok eszelős
gondolatot erőszakolni;
talán ezért leszel te a hős
és nem a kicsi...
Az, ki talán halovány, szürke
nem ég oly hevesen mint te
mert nem tüzeli beteg eszme,
de teljes szívből hiszi
nincs ketrecbe zárva magában,
képes szabad lenni.

Mint a strucc bújtatod magad,
épül a fal körötted,
azt hiszed így már része nem vagy
a kinti többinek.
Pedig pont ezzel váltál
a tagadó tömeg tagjává,
s így emészt fel a hazád,
az öntörvényű Egy-gyülekezet,
minek célja csak az álmodozás...
Vigyázz, senki sem fogja a kezedet!
(A vers egy végzős diák Szabő Lőrinc költeményének mai átirata.)

Illusztráció: Nagy Gábor 11.f

Könyvajánló
David Clement-Davies: Tűzhozó
Könyvmolyképző Kiadó, 2009
Fordította: Rakovszky Zsuzsa
Különös jövendölés járja a szarvasok között: miszerint egy nap
megszületik a bikaborjú, kinek homlokán ott rejtőzik a jel, egy
tölgyfa levele. Rannoch jelét születése óta rejtegetik, maga sem
tud róla, ám egy balesetkor kiderül. El kell hagynia a csordát, hogy
megkeresse saját útját. Néhány barát vele tart, hogy mellette legyen a legnehezebb időben is. Az ifjú bika nem akarja elfogadni,
hogy ő a kiválasztott, de végül kiáll, hogy megmentse a szarvasok nemzedékét a zsarnokságtól. Az út hosszú és nem könnyű.
Történet egy szarvasról, aki találkozik egy rozmárral, felkeresi a felvidék szarvasait, az embernél tölt egy telet. Egy izgalmas, logikus
cselekményvázú regény tele misztikummal, érzelemmel és kalanddal.

Játékajánló
felül hat kaszt van: Harcos, Éjjeljáró, Íjász, Mágus,
Pap és Megidéző. Mindegyik erős a maga módján.
A név megadása után kezdhetjük is a játékot. Szintfejlesztő feladatokat kell megoldani, majd miután elértük a kilencedik szintet, ki kell választanunk, hogy
mely Területen szeretnénk tovább folytatni a fejlődést.
A játék grafikája kifogástalan, alaposan kidolgozott és
részletes. A háttérhangok remekül harmonizálnak a képi
világgal. Érdekesség, hogy a karakterrel akár a vízbe is
gázolhatunk, mert tud úszni, ráadásul a játék kezdetekor
Gates of Andaron
még lovat is kapunk. A fejlődés elfogadható tempóban
folyik, amit küldetések tesznek lehetővé, egy szabad
A Gates of Andaron ugyanúgy egy MMORPG já- percünk sincs. Vége az egyik feladatnak, jön a másik.
ték, mint a Metin2 vagy a Jade Dynasty. A karakter Nemrégiben átalakult, kissé javítottak és módosítotkiépítése bonyolultabb, de nem olyan nehéz. Há- tak rajta, ráadásul már online is elérhető, ami megrom fajból választhatunk: ember, macska és tündér. könnyíti a dolgunkat, így nem kell letölteni. Jól műHogy még egyedibbé tehessük karakterünk, válogat- ködik, de a régebbi gépek nem bírják a terhelést.
hatunk a hajszínek és a hajstílusok között, amelyek Lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlom, jó időtöltés.
a fajoknál más-más formában jelennek meg. Ezen
Jó szórakozást!

Szöveg: Birinyi Szabina 11.a
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