
különszám 

      Kedves Olvasó! Parádés napokon vagyunk túl, amelyek arról ta-

núskodtak, hogy megéri felvállalni a szervezés összes nyűgét-baját.  

 A Kölcsey Napok 3. és 4. napja a tartalmas szórakozásról, egészsé-

ges versengésről, a zenéről,  egy kis búcsúzásról és táncról szólt… 

emellett a közös programok közelebb hoztak minket egymáshoz, 

még jobban összekovácsoltak. Megtanítottak, hogy nem az a fon-

tos, mely épületben vagyunk és  tanulunk, hanem az összetartás, a 

közös munka, de legfőképp az elhatározás… mert együtt bárhol jó 

csapat vagyunk, ez csupán akarat kérdése. 

 De félre a komoly gondolatokkal, és vessünk pillantást ezekre a ké-

pekre – magukért beszélnek. 



különszám 

Végzősök napja 
 

   A csütörtöki nap a végzősökről szólt, volt tánc, egészséges versengés… és szurkolás tucatjá-

val. Öröm volt nézni, ahogy a legnagyobbak önfeledt gyerekként élvezik ki utolsó hajráikat 

ezen falak között, és boldogan visszatekintenek az itt eltöltött négy évre. Szívüket-lelküket 

beleadva táncoltak még egyszer, utoljára együtt, és élménykórusuk nem csak nekik volt él-

mény, de biztosan állíthatom, hogy nekünk, külső szemlélőknek is.  

 Kreativitásukról és sokszínű-

ségükről tanúskodik a tény, 

hogy volt ott cigánytánc, him-

nusz rap formájában, na meg 

egy csöppnyi néptánc. Ám a 

lényeg ugyanaz: az utolsó 

együtt töltött pillanatok min-

denkit sokkal közelebb húztak 

egymáshoz. 

A tanárok is búcsúztak, nem is 

akárhogyan, hanem gitárok 

húrjait pengetve és dalolva. A 

zene ismerős volt, ám a szöveg 

átírt, a helyzethez alkalma-

zott sorai helyenként neve-

tésre, helyenként sírásra 

késztettek sok érző lelket.  

   A humoros stafétán a végzőseink 

nemcsak megmozgathatták a padban 

görnyedéstől elgémberedett tagjaikat, 

de megmutathatták, hogy pufulec- és 

cseresznyeevésben, lufipukkasztásban 

bizony utolérhetetlenek. Az öltöztetős 

versenyszám után pedig levonhattuk a 

nagyszerű következtetést, miszerint 

valamennyien közeli rokonságban állnak 

egy túlöltöztetett ruhafogassal. 

Végül, de nem utolsó sorban iskolánk 

zenészei szórakoztattak, hatalmas len-

dületet adva a diákok záróbulijának. 

Volt elektromos és klasszikus gitár, és 

énekhangok bő tárházát vonultatták fel előttünk. Őszintén mondom, számomra fergeteges este 

volt. 
Lilla 
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Főgimnáziumunkkal való ismerkedés után 

a jelenlevők a Midipo színjátszócsoport 

nagyszerű bemutatóját tekinthették meg a 

díszteremben, melynek címe Haragszik-e, 

gazduram? Mind a történet, mind a kivi-

telezés kivételes volt, fiatal színészeink 

pedig bebizonyították, hogy ők bizony 

színpadra születtek. A darabbal nemrég 

II.helyezést értek  el a megyei diákszínját-

szó fesztiválon, és egyéni különdíjat ka-

pott egyikük a jó alakításért. 

Nyílt nap 
És elérkezett e fergeteges hét utolsó napja, a péntek! 

  A többi naptól eltérően, pénteken nem a jelenlegi 

diákéleten volt a hangsúly, hanem az iskola jövőjén. 

Ezen nyílt nap keretén belül a nem kölcseys nyolca-

dikos diákok, tanáraik s a szülők egyaránt betekin-

tést nyerhettek intézményünk életének meghatározó 

részeibe. Bemutatásra kerültek a szakok, amelyek 

közül jövendőbeli 9.-es diákjaink választhatnak 

aszerint, hogy mit szeretnének tovább tanulni: termé-

szettudományokat, matematika-informatikát, filoló-

giát vagy társadalomtudományokat. 

A kíváncsi vendég-diákok részletes bemutatást kap-

tak ezekről a szakokról. Emellett megtekinthették 

iskolánk laborjait, amelyek elősegítik a különböző szakos tanárok munkáját különböző kísérletek elvég-

zésével és szemléltető eszközökkel. 

Ezt követte Mandula Tibor tanár úr, történész legújabb 

könyvének, a magyarságtörténeti sorozata második köteté-

nek bemutatója. 

S mééég mindezek után sem volt vége programjainknak. 

Hisz csak ez után jött a lényeg!!! A Diák-gála! Vendége-

ink az udvari színpadon megtekinthették iskolánk tehetsé-

ges diákjainak bemutatóit. Volt ott ének, néptánc, humor, 

s minden, ami a jó hangulatot biztosította. A Diák-gálára 

meghívót kaptak a szülők is, hogy megtekinthessék a tehetséges diákok produkcióit. 

Iskolánk Tehetségkutató Versenyének döntőjére is sor került a Nyílt nap keretén belül. A zsűrinek 

igencsak nehéz dolga volt, ugyanis mindhárom tehetséges döntősünk fantasztikusan teljesített. 

Gnándt Gréta a hangjával kápráztatott el minket, Kallós Zsolt breakelt és ötleteivel megnevettette a 

közönséget, ezzel meg is nyerve a versenyt, míg Oros Zsófia a tánclépéseivel aratott sikert. 
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Közvéleménykutatás, avagy a résztvevők gondolatai 
 

Íme néhány vélemény „kicsiktől” és „nagyoktól” egyaránt arról, hogyan érezték magu-

kat a Kölcsey Napokon. 
 

„Személy szerint én nagyon jól éreztem magam az első alkalommal egyhetesre kiterjesztett  Kölcsey 

Napokon. Számomra is, mint bizonyára mindenki másnak szokatlan, különleges, ugyanakkor pozitív 

élmény volt. Én szervezőként s diákként is nagyon jól éreztem magam ezen a "közös" héten s bízom 

benne, hogy jövőre nekem is ilyen fantasztikus és emlékezetes rendhagyó búcsúzásban lehet ré-

szem.” (Szilágyi Boglárka, tanuló) 

 

„Az idei Kölcsey Napokon különösen jó programok kerültek megrendezésre. Nagyon jó ötletnek tar-

tom az öko-kiállítást és a végzősök napját. Remélem a hagyományokhoz híven jövőre is megrendezik 

majd iskolánk napjait.” (Körösi Enikő, tanuló) 

 

„Nagyon jól éreztem magam, sokat táncoltam apukám nyakában, és még a színpadra is felmen-

tem.” (Vivien, 4 éves) 

 

„Nekem nagyon fontos volt az idei Kölcsey Napok, mert talán ez volt az utolsó alkalom, hogy mi, 

kölcseysek így utoljára együtt lehettünk abban az épületben.” (Dobai Bernadett, tanuló) 

 

„Nagyon jól éreztem magam a Szülői bálon. Nagyon jó hangulatú volt a buli, amelyen sok ismerős-

sel, valamint régi osztálytársakkal találkoztam. Remélem lesz lehetőségem résztvenni még egy ilyen 

jó rendezvénysorozaton.” (Gázsa Miklós Csaba, szülő) 

 

„Nekem főként a néptáncosok tetszettek, emellett a szervezés is remek volt. Jól éreztem ma-

gam.” (Marián Éva, szülő)   

 

„Ahogy tapasztaltam, nagyon jól sikerült, aminek igazán örülök, mivel én is jól éreztem magam attól 

függetlenül, hogy inkább szervezői szerepem volt. Leginkább a diákok előadásai tetszettek, mivel 

azokon keresztül megismerhettük iskolánk egy másik arcát.” (Kádár Petra, tanuló) 

 

„Szerintem az egyik leggazdagabb Kölcsey Napok voltak, ahol minden évfolyam helyet kapott. Ami 

a legérdekesebb volt számomra, az a Végzősök napja volt, ahol bemutatkozhattak és ők kerülhettek a 

figyelem középpontjába.” (Kovács Erika, tanárnő) 

Végül, de nem utolsó sorban az est utolsó mozzanata következett, a Batyus-bál. Ez a szülők számára 

megrendezett mondhatni „a tanév utolsó, fehér asztalnál tartott szülői értekezlete”. Jó kezdeményezés 

volt arra, hogy szüleink és pedagógusaink jobban megismerjék egymást, oldottabb hangulatban. A 

zenei aláfestésről városunk egy ismert együttese, a Favorit gondoskodott. Zene, tánc, mulatozás. Ez 

jellemezte utolsó estéjét a Kölcsey-hétnek, amelyen szülő, tanár s diák együtt ünnepelt s egyben bú-

csúzott a tanévtől és ettől az épülettől. Maradjon hát ez a hét emlék mindnyájunknak, abban bízva, 

hogy még sok ilyen közös élményt nyújt majd számunkra a Kölcsey Ferenc Főgimnázium!  

Szilágyi Boglárka  


