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Események
J A N U Á R
6. Az első tanítási nap a 2014. évben.
9. Meglepetés.
Reggel az első óra előtt az iskola dolgozóinak és diákjainak meglepetésben
volt részük. A Magyar Katolikus Caritas a szervezetben végzett jótékonysági
munkánkat megköszönve ingyenes croissant-okat ajándékozott iskolánknak.
Inczéné Lazarevics Katalin osztályfőnököm vezetésével osztálytársaimmal
közösen szorgalmasan osztogattuk az
iskolába jövőknek.
Szalai Krisztina 11.E
1
6. A Nemzeti imanap keretében kollégiumi program. Beszámoló a 11.
oldalon.
17. Félévi osztályozó konferencia a 67.
teremben A szorgalmi idő első félévének
utolsó napja. (24-ig
osztályfőnöki órán az
ellenőrzők kiosztása.)
2014. január 18. Egységes írásbeli felvételi
a negyedik és nyolcadik osztályosoknak.
23. Pótló írásbeli felvételi a negyedik és nyolcadik osztályosoknak
28. 14.30-tól félévi ne-
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Események
velőtestületi értekezlet a díszteremben.
17.00 szülői értekezlet
Néhány adat iskolánk félévi eredményeiből: tanulmányi átlag 773 elbírált diák teljesítménye alapján: 4,19. A
legjobb átlagot elért osztályok a következők:
Nyolc – illetve kilenc – évfolyamos osztályok között
6.C: 4,78.
Két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályok között a
13.K: 4,56.
A többi gimnáziumi osztályok között a 9.A (Ny): 4,23.
Szakközépiskolai osztály között a 13.E 4,2.
Abszolút sorrendben a következő osztályok sorolhatók

a legjobbak közé:
1. 6.C: 4,78.
2. 13.K: 4,57.
3. 12.K: 4,53.
4. 7.C: 4,53.
5. 9.K(Ny) : 4,50.
Kitűnő tanulók száma 58 fő, a tantárgyi bukások száma 64.
A tanulók 80%-a példás, 18%-a jó, 2%-a változó magatartású; a diákok 40%-a példás, 41%-a jó, 13%-a változó,
5%-a hanyag szorgalmú minősítést kapott a félévi osztályzó konfenecián. (A szerk.)

31. A CD osztályosok nyomozós bulijával iskolánkban is kezdetét vette a farsangi vigasságok sora. Lássuk tehát ....
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F E B R U Á R
6. A farsangi bál.
17 órakor a 10. C osztály tanulói
hipp-happ táncával kezdődött a farsangi program.
Aztán a kisgimnazisták jelmezeseinek bevonulása következett. Az
Oláh Kitti és Fodor Beáta tanárnő,
Fedics Miklós tanár úr, Reményffy
Zsigmond 11.C és Bánrévei Viktória
(9.C) alkotta zsűri a következő eredményt állapította meg.
Egyéni kategória helyezettjei: 1.
Semegi Mihály (7.C) mint „bádogember”. 2. Vojtehovszki Luca (6.C) mint
„a verselő statikus elektromosság”.
3. Aradi Nikolett (5.C) mint „rózsa”.
Különdíjas lett Bujdos Áron (5.C)
mint „balerina”.
A csoportos kategória helyezettjei: 1. Kovács Eszter, Gáspár
Viktória, Berecz Máté, Jacsó Barnabás (6.C) mint „a Flintstone-család”.
2. Ponyi Anna, Nagy-Bányai Kincső
(6.C) mint „dobókockák”. 3. Vig Zsófia, Ponyi Réka (5.C) mint „cukorkalányok”. Különdíjas lett Bekő Réka,
Liptai Kinga (5.C) mint „pantomimesek”.

A nagyok jelmezeit Lapinskasné
Máté Erika és Tóthné Török Anna
tanárnő, Fedics Miklós tanár úr, Reményffy Zsigmond 11.C és Bánrévei
Viktória (9.C) bírálta el.
Egyéniben Oszlánczi Viktória
(10.C) mint „pantomimes” lett az
első, míg Szegedi Fanni (10.C) mint
„Spoch” lett a második. Kovács
Ádám (12.A) mint „Julius Ceasar”
lett a harmadik. A különdíjat Pintér Judit (10.C) kapta.
A csoportos kategória első helyét a „roma család” kapta: Bencsik
Alexandra, Kányai Kamilla, KisBenedek Bálint (12.A), Beke Miklós
(12.E). A második helyezett lettek
„Piroska és a kísérői” Előházi Regina, Mezei Attila, Baranyai Dániel,
Klement Viktor (11.E). A „Hugless
csapat” – a Csépányi Kinga, Molnár
Fanni, Laczházi Bálint (9.K) – lett
a harmadik. A különdíjat a „Cowboy és cowgirl”, azaz Szendrei Lídia
és Pintér Gábor (12.C) kapta.
A zenét ez alkalommal is DJ Totya szolgáltatta. A farsangi mulatság
23 órakor véget ért.
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10-14. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. (Az iskolatörténeti kiállítás rendezése miatt a
február 25-i megemlékezésünket korábban tartottuk
meg.)
„ÁRNYÉKOS OLDAL Beszélő plakátok” címmel plakátkiállítás nyílt a díszterem előtti folyosón Székely Kornél
grafikus plakátjaiból. A kiállítás anyagát az 1956-os Pesti
Srác Alapítvány bocsátotta az iskola rendelkezésére.
A 45 db „roll-up” plakát „hol drasztikusan, hol keményen, hol lágyan vagy sok-sok empátiával, hol enyhe
humorral, hol maró gúnnyal” tárja a nézők elé az eseményeket. A kiállítás első szakasza felidézi a leninizmus
megszületésének eseményeit, ennek bemutatása után a
kiállítás hangsúlyozott része a magyar történelem 1945
és 1990 közötti időszaka. Felvillantja a Rákosi-diktatúra
rémségeit: munkatáborokat, az ÁVH-börtönök kíméletlen
világát. Hangsúlyozottan szól az 1956-os forradalom nagy
eseményeiről, a leverést követő megtorlások széles skálájáról; majd gyilkos szatírával mutatja be a Kádár-korszak
hamis világát. Lerántja a leplet a „legvidámabb barakk”
és „a gulyáskommunizmus” álságos mindennapjairól is.
A kiállítás utolsó részében pedig tablószerűen, országokra
bontva jeleníti meg a kommunista rendszer bukásának eseményeit. A diákok megérthetik a szocialista-kommunista
vezetők céljait, valamint eszközeiket, módszereiket a célok
eléréséhez. Mindezt a művészi plakát nyelvezetén, tehát
szuggesztív és emlékezetes élményeket szerezve a kiállítás
megtekintőinek.
A kiállítást a szaktanárok kalauzolásával minden osztályunk rendhagyó történelem óra keretében megtekintette,
de a szünetekben is és délután is sok diákunk újból megnézhette a plakátokat.
12. Német nyelvi szépkiejtési verseny
Eger város középiskolái számára több mint tíz éve szervezi meg az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a német nyelvi szépkiejtési versenyt. A diákok otthoni felkészülés után, autentikus prózai szöveget adnak elő helyes kiejtéssel és intonációval, majd második feladatként ismeretlen szöveget olvasnak fel.
Iskolánk némettanárai egy házi verseny után döntötték el, kik jutnak tovább a városi versenyre. A házi versenyen 14 tanuló
vett részt. Idén iskolánkat Toldi László Arnold 11.e és Kövér Bálint 11.k (felkészítő tanáruk Bozóné Tóth Gabriella) és Szegedi
Fanni 10. c (felkészítő tanára Jobbágyné Reményi Henrietta) képviseli.
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18. Valentin-nap az iskolában.
„Szív küldi szívnek szívesen” - ebben a
tanévben is nagy sikert aratott. Igazolja
ezt a sok-sok elküldött szívecske.
Aztán elkezdődött az A osztályosok
bulija a sztárok jegyében
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21-22. Szóbeli felvételi vizsgák az negyedikes és nyolcadikos tanulóknak
Az iskolánk által felkínált képzési
formára e két napon öszszesen 340 tanuló felvételizett. A kéttannyelvű képzésre 64, az angol nyelvi előkészítőre
45, a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre 72, a reáltagozatra 44, a sporttagozatra 33, a szakközépiskolai képzésre 25, a 8 évfolyamos képzésre 57 fő
jelentkezett.
A felvételi eljárás befejezése 2013.
április 19-e, a beíratkozás pedig 2013.
június 26-28. között lesz.
S egy üzenet a sikeresen felvételizetteknek: „Mi már most várunk
benneteket!”
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27.
Az E osztályok
programja - a tehEtségek
jegyében.
9

Beszámolók

Csillagok, csillagok
2014. január 24-én az FTC női kézilabdacsapata, január 28-án a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapat látogatott el Egerbe,
hogy lejátssza az Eszterházy KFSC csapatával az esedékes bajnoki mérkőzésüket. A két csapatban nagyon neves kézilabdázók játszanak, hiszen Görbitz Anita, Tomori Zsuzsa nevét Európa-szerte ismerik a kézilabda-rajongók. Aztán a csapatokban
játszó világbajnok E. Amorin,
vagy Tervel neve
szintén ismerősen cseng a hazai
drukkerek fülében
is. Mindkét mecscsen az eredmény
a papírforma szerinti lett, de diákjainknak az volt a
fontos, hogy készülhettek közös
fényképek a jelen
csillagaival, megszerezhették az
autogramjaikat.
Mi pedig abban reménykedünk, hogy tíz-tizenöt év
múlva diákjaink aláírásaiért,
és a közös fényképek reményében állnak majd sorba
az akkori rajongók.

ANNÁCSKA

Fehérvári Anna a 13.C osztály tanulója 2013 nyarán részt vett a Kisemberek Olimpiáján, azaz a World Dwarf
Games-en, amit az Amerika Egyesült
Államokban rendeztek meg. Ezt az eseményt ugyanúgy négyévente rendezik
meg, mint a tradicionális olimpiát. A 19
éves Anna augusztus 3-án állt a rajtvonalhoz, de ha a részvétel nem lenne elég
büszkeség számára, akkor az arany és
bronzérem kárpótolja: 50 méter gyorsúszásban első helyezést, 100 méter
hátúszásban harmadik helyezést, és 25

és 100 méter gyorson pedig negyedik
helyezést ért el. Biztosak vagyunk benne, hogy Anna rengeteg új ismeretséget
kötött, és sok élménnyel, emlékkel tért
haza. Az interjúból közelebbről megismerhetitek Annát és a nyári kalandját.
Hogyan jött az ötlet, hogy részt veszel a Kisemberek Olimpiáján?
Az ötletet egy szintén törpe betegségben szenvedő lány adta, amikor
2012 nyarán Kanadában voltam egy
hónapot.
Nagyon szép helyezéseket értél el.
Előre eltökélted magadban, hogy dobogós szeretnél lenni, vagy csak a részvétel számított neked?
Elköteleztem magamban, hogy dobogós leszek, de nyilván a részvétel és
az ismerkedés volt a legfontosabb.
Mi ösztönzött arra, hogy keményen
eddz? Egy héten hányszor mentél gyakorolni?
Nyilván a cél lebegett a szemem előtt
végig, és nagyon köszönöm az edzőmnek, Bencsura Zoltánnak is a munkáját.
Hogyan is zajlott pontosan a verseny? Egyedül képviselted Magyarországot?
Teljesen egyénileg mentem oda, és
igen, egyedül képviseltem a hazámat.
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Gondolom a családod a nézők közül
drukkolt neked!
A családom itthonról szurkolt nekem, de a kanadai ismerőseim velem
voltak, akik számunkra már szinte családtagok.
Hogyan zajlott az utad? Hol laktál a
verseny idején?
Egyedül utaztam Torontóban, ott
laktam egy hónapig a kanadai ismerősöknél, és arra a pár napra átmentünk
kocsival az Államokba.
Biztos volt már versenyed az olimpia előtt! Ott is jó eredményeket értél
el?
2013 júniusában voltam az országos
Para-úszó versenyen, ahol 50 gyorson
első helyezést értem el, 100 gyorson is
első voltam, és 50 háton második
Tervezed, hogy részt veszel a legközelebbi Kisemberek olimpiáján?
Igen, tervezem! 4 év múlva Ausztráliában lesz.
Kötöttél új barátságot, sokat ismerkedtél kint?
Igen, kötöttem sok mindenkivel, a
világ minden részéről.
Köszönöm a riportot, és további
szép sikereket kívánunk.
Bognár Tamara 12.C

Beszámoló

NEMZETI IMANAP
A mai
imaestünkkel lélekben
szeretnénk
kapcsolódni
az országos
Nemzeti
Imanap
programjához, amely
már hagyománnyá vált.
Tizedik alkalommal tartunk imanapot
országszerte, Árpád-házi Szent Margit
ünnepén. Kérjük a Jó Istent a magyar
népért, keresztény hitben való megerősödéséért, megújulásáért, hogy továbbra
is Mária Országa maradhassunk Isten
áldásával. Ez a nagy imaegység határon
túl ível és bekapcsolódnak az erdélyi,
felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyar
testvéreink is, és a világban szétszóródott
minden magyar testvérünk.
Az országosan szervezett Nemzeti
Imanapnak olyan sok jó lelki gyümölcsét
tapasztaltuk meg, gyógyulásokról, életrendezésekről, a kapott kegyelmekről tett
tanúságtételek alapján, hogy ez önmagáért beszél. Isten felénk irányuló jóságát
mutatja meg.
2006- ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az egész évet Nemzeti Imaévvé nyilvánította, az ’56-os
forradalom és a nándorfehérvári diadal
évfordulója kapcsán, és hogy tudatosodjon bennünk: fennmaradásunkban nagy
szerepe van Isten gondviselő jóságának,
a Magyarok Nagyasszonya és a magyar
boldogok, szentek közbenjáró imájának.
Mi hiszünk az imádság erejében! Pál
apostol így biztat bennünket: ”Végezzetek imát minden emberért… ez jó és kedves, üdvözítő Istenünk szemében…” (1
Tim.2, 1-4)
Mi hisszük, hogy ha sokan imádkoznak rendszeresen csak egy órát Magyarország megtéréséért, sok csoda történne,
és hazánk valóban a Szeretet földjévé
válna.
A szívből jövő ima nagyon erős. Ha
számos ember imádkozik, a megtérés
nagy méreteket fog ölteni. Az emberek
kiengesztelődnek egymással, öszszefognak jó célok megvalósításáért, megosztoznak lelki és anyagi javaikon, és azt
keresik majd, ami összeköti őket a szeretetben.
Ezért imádkozunk ma, lélekben

egyesülve minden imádkozóval, mert
ahogyan ezt Kalkuttai Boldog Teréz anya
mondta, aki eredetileg tanár volt- „…az
imádság kitágítja a szívet,egészen addig,
hogy képes befogadni Isten ajándékát, Őt
magát.”
Mindannyian ismerjük a történelmi
helyzetet és a körülményeket, amikor István király a halála előtt 1038-ban, Nagyboldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát.
Ettől kezdve a Boldogasszony
Anyánk, Mária Országa, Regnum Marianum kifejezések egybeolvadtak a magyar néppel.
Mária és hazánk népe között ezt az
élő kapcsolatot a Szent István halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Tatárral, törökkel szemben
egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva
védték életüket, hitüket és övéiket a középkori magyarok.

Ciszterci diákok imája

Urunk, Istenünk! Tudjuk, hogy a Te
szent kezed szövögeti emberi kapcsolatainkat. Te vezettél minket egy városba és
egy családba. A keresztség szentségével
befogadtál Egyházadba, meghívtál egy
egyházi közösségbe és a Ciszterci Iskola
Közösségébe.
Mindezt nagy hálával köszönjük Neked! Add, hogy mindenben a Te akaratodat és útmutatásodat lássuk, és híven
szolgáljuk azt a közösséget, amelybe
helyeztél. Megismertetted velünk a ciszterci szerzetesek közösségét is, Szent
Bernát fiait. Felajánlottad nekünk, hogy
általuk lelkiekben mi is gazdagodjunk, és
velük együtt építsük Egyházadat.
Urunk, Jézus Krisztus!
Kérünk, adj nekünk önzetlen szívet,
hogy mint ciszterci diákok ne a saját
biztonságunk bástyái mögé rejtőzzünk,
hanem mint hálás gyermekeid készséges
lelkülettel növekedjünk a hitben és a szeretetben.
Adj nyitott
szívet, hogy befogadjuk tanításodat, az Evangélium Igazságát, és a szerint
éljünk. A Te arcodat szemlélve
legyünk a szeretet jelei ebben a
világban.
Szentlélek
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Isten!
Kérünk, segíts felismerni, hogy milyen feladatra kaptunk meghívást, mi a
küldetésünk Isten Országának építésében
és embertársaink szolgálatában!
Kérünk, vezess minket, hogy életünk
zarándokútja jó lelki gyümölcsöket teremjen és mindent Isten dicsőségére fordítsunk!
Mária, Ciszterciek Királynője, Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk!
ÁMEN.

Clairvaux-i Szt. Bernát imája

Jöjj, népek Megváltója!
Jöjj, Urunk Jézus, és örvendeztess
meg minket isteni jelenléteddel!
Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra.
Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat!
Jöjj, és segíts minket emberi gyöngeségünkben!
Jöjj, isteni dicsőség fényessége!
Jöjj, Isten ereje és bölcsessége, világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszélytől, erősítsd bennünk
a bátorságot, vezess bennünket kézen
fogva, akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az
örök városba, melyet magad készítettél
nekünk.

Beszámoló

„Jogom van tudni”
2014. február 27-én a történelem
munkaközösség szervezésében érdekes
programon vehetett részt 35 diák a Díszteremben.
Magyarországon 30 középiskolába,
köztük a Gárdonyiba jutott el a rendhagyó társadalomismeret óra. A programot
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága koordinálta.
A 3-szor 45 perc során a tanulókat
drámapedagógiai módszerekkel aktív,
cselekvő részesévé tették egy elképzelt
bírósági tárgyalásnak. „Szereposztás”
után egy drámapedagógus és egy színész
irányításával, valamint a minisztérium
jogászának segítségével „rendezték”
meg a bírósági tárgyalást.

A magyar igazságszolgáltatás rendszerével így gyakorlati úton ismerkedhettek a
diákok. A programon dokumentumfilm-

elemzés és összegző megbeszélés is szerepelt, így tudásban és élményben egyaránt gyarapdhadtak a gárdonyis diákok.
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