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Avatá s 
s o k s z e m k ö z t

Kellemes Ünnepeket
és (felvételi) sikerekben

gazdag boldog új évet kívánunk!

Rendhagyó tudósításban számolunk be a közelmúltbéli 
szalagavatónkról. Belőle megtudhatjuk, milyen is a szalagavató 

egy kilencedikes és egy tizedikes szemével. 

Hova? Tovább!
Két oldalon is végzőseinknek kedveskedünk bőséges információval, 
segítve a pályaválasztást. 

Szerkesszünk étlapot 
Írásunkból kiderül, hogy akár közre is működhetünk a napi menü 
közreállításában. 

Happy New Year! 
Hűen hagyományainkhoz, az idén is emlékezünk elődeinkre.
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N e m  m i n d  A ra n y . . .N e m  m i n d  A ra n y . . .
Érzõ lény, vagy divatos ruhadarab?

 A téli hónap beálltával egyre hidegebbé 
válnak a mindennapok, s mi, lányok pró-
bálunk minél melegebben öltözködni, hogy 
könnyen átvészeljük a dermesztő időjárást. 
Azonban egyre több nő, legyen az akár egészen 
fiatal, vagy idősebb korú, nem csak egyszerű-
en menekülni akar a hideg elől. Nekik nem 
elég csupán az, hogy a kabát megvédje őket 
a fagyos napokon. Legfontosabb funkciója a 
gyönyörködtetés, a kápráztatás. A legnagyobb 
érdeklődésnek még mindig a halott állatok 
prémjéből készült szőrmebunda örvend. Bár 
évekkel ezelőtt a szupermodellek levetkőztek 
az Emberek az Állatok Etikus Bánásmódjáért 
nevű szervezet „Inkább meztelenül, mint bun-
dában” kampányában, hogy tiltakozzanak a 
valódi prémből készült bundák hordása ellen, 
az eset egy-kettőre feledésbe is merült. Mind 
a divatvilágban, mind az egyszerű életben. 
 Néhányunknak ilyenkor az jut eszébe, hogy 
miért ne hordhatnánk szőrmebundát, hiszen 
az állatokat kifejezetten erre a célra nevelik a 
különböző szőrmefarmokon. Azonban ezeken 
a farmokon a piciny állatkák ezrei szenved-

nek szörnyű körülmények között. A rókákat, 
nerceket, csincsillákat, nyulakat és hiúzokat 
rendszerint szűk fémketrecekben tarják, ezzel 
is csökkentve a rájuk áldozott pénzösszeget. 
Gyakran előfordul az is, hogy szenvedésük 
olyan nagymértékű, hogy leharapják saját 
lábaikat is. Ha elég érettek már arra, hogy 
kabát készüljön belőlük, akkor „megsütik” 
belsőjüket azért, hogy a számukra oly fontos 
bundájuk még csak véletlenül se sérüljön 
meg. Ilyenkor vagy eltörik a nyakukat, vagy 
elgázosítják őket, vagy pedig elektrosokkal 
viszik őket a halálba. Ezután fejjel lefelé lógva 
megnyúzzák őket. A „szerencsésebbek” már 
nem élnek ilyenkor, de akad olyan állat is, ami 
végigszenvedi ezt a folyamatot is. Tehát nem 
intézhetjük el ezt annyival, hogy tudomást 
sem veszünk a témáról. Nem tehetjük, hiszen 
létezik. Egyik állat sem érdemli meg ezt a kín-
zást, még akkor sem, ha mi eldöntöttük, hogy 
ők e célból jöttek a világra. 
   De vajon mi késztet rá egy embert, hogy 
ennek ellenére megvegye a szőrmebundákat? 
Ráadásul a vásárlók nagy többségét hőn sze-

retett háziállata várja otthon. Vajon őket is 
olyan szívesen feláldoznák erre a célra? Nem 
valószínű. Akkor mégis miért szorul ez a 
gondolat háttérbe, ha vásárlásra kerül a sor? A 
divatszakértők véleménye szerint a tudatlan-
ság boldogságot jelent azoknak, akik bundát 
viselnek. Felveszik a kabátot és gyönyörűnek 
érzik magukat, megfeledkezve arról, hogy 
hány állat halt meg ezért.
 Nekünk viszont nem kell követned az 
ő példájukat. Attól, hogy a szőrme divat-
ja visszatért, nem kell viselnünk nekünk is 
szőrmét, hogy divatosak legyünk. Rengeteg 
műszőrme létezik, amely ugyanolyan mele-
gen tart minket, akárcsak a valódi. És ha ezt a 
megoldást válasszuk, nemcsak erkölcsösebbé 
válunk, hanem egy könnyebb és olcsóbb dara-
bot tudhatunk magunkénak. Tehát megéri 
elgondolkozni, hogy valódi szőrmét hordunk 
magunkon és ezzel együtt kimutatjuk teljes 
közömbösségünket az állatokkal szembeni 
kegyetlenségért, vagy meleg műszőrme bun-
dánkban tiszta lelkiismerettel vészeljük át a 
zord hónapokat.  

Becánics Adrienn 

 Megállja a helyét ez a mondat bármely 
Arany János Gimnáziumban tanuló 4/12 
B. osztályos tanuló szájában, hiszen 2005. 
11. 26–26–27-én Sárospatakon megrende-
zett Női Ökölvívó Országos Bajnokságon 
Nagy Tímea bajnok és a torna legjobb 
versenyzője lett, Németh Csilla pedig a 
bajnoki II. helyezést érte el.
 E remek eredményt elérő lányokat 
faggattam a sportról, az ökölvívásról és 
versenyeredményeikről.
 – Nagyon vékonyak, mégis edzettek vagytok. 
Mióta sportoltok? Mit sportoltatok a box előtt?
 Csilla: Én nem sportoltam régebben, az ökölví-
vást egy éve kezdtem el.
 Timi: Kicsi korom óta jelen van az életemben a 
sport, kisiskolás koromban atletizáltam.
 – Mi motivált arra, hogy ökölvívásra válts? Mióta 
boxoltok?
 Timi: 2004. nyara óta bokszolok. A mai napig nem 
tudom mi motivált, hogy meglátogassak egy edzést.
 Csilla: Igen, Timivel együtt mentünk el egy 
edzésre és “ottragadtunk”.
 – Mit szóltak ehhez szüleitek? Nem féltettek ettől a 
férfias,kemény sportágtól?
 Csilla: Anya nem örült neki. Nagyon féltett, de 
sikerült elmagyaráznom neki, hogy ez a sport nem 
az erőről szól, sokkal inkább az ügyesség és a taktika 
számít. Ez egy észjáték.
 Timi: Hasonló volt az én helyzetem is. Az én 
anyukám eleinte abban bízott, hogy esetleg nem 

kapok sport igazolást vagy versenyengedélyt. Mára 
belenyugodott, sőt megtetszett neki a sportág. 
Apukám és az öcsém a kezdetektől támogatnak és 
nyomonkövetik a meccseimet.
 – Melyik egyesületben boxoltok?
 Csilla: Az NYVSC-Szabolcs Volán versenyzői 
vagyunk.
 – Nehéz volt beilleszkedni az egyesület megszokott 
csapatába?
 Timi: Egyáltalán nem. Kifejezetten segítőkészek 
és figyelmesek voltak velünk, újoncokkal.
 – Fiús sportág hírében áll, kevés átlagember tudna 
felsorolni 1–2 bokszolónőnél többet. Milyen a lányok és 
a fiúk aránya az egyesületben?
 Timi: Azt hiszem, a mi egyesületünk szerencsés-
nek mondhatja magát. A fiúk és lányok aránya eléggé 
kiegyenlített. Egyre több lány jár hozzánk. Az, hogy 
az emberek nem ismernek női bokszolókat annak 
köszönhető, hogy a média csak a profi ökölvívók kar-
rierjét követi nyomon, és ott több a férfi versenyző.
 – Milyen követelményeknek kell megfelenie annak 
aki el akarja kezdeni a sportágat? Van maximum élet-
kor, amikor el lehet kezdeni?
 Csilla: A megfelelő egészségi állapot mellett az 
akaraterő megléte is fontos. Az edzéseket érdemes 
fiatalabb korban elkezdeni, hogy amire eléri a “ver-
senykort” az ember, már megfelelő technikai tudással 
rendelkezzen. Az amatőr bokszban a 34. életév a 
felsőkorhatár.
 – A boksznak sok szabálya van? Laikusként én 
csak a mélyütést és az összeölelkezést ismerem tiltott-
nak.
 Csilla: Mint minden sportágnak megvannak az 
alapszabályai, de gyakorlati alkalmazásukkal kön-

nyen el lehet sajátítani őket.
- – Milyen felszerelést használtok, melyek az elen-
gedhetetlen kellékek a sporthoz?
 Timi: Feltétlenül szükséges a bandázs, a fogvédő 
és nőknél a mellvédő, a többi felszerelést az egyesület 
biztosítja. Idővel viszont érdemes mindent egyénileg 
beszerezni.
 – Milyen kategóriák, súlycsoportok vannak a 
bokszon belül? Ti miben indultok?
 Csilla: 46-től 54-ig 2 kilonként, 54-től 66-ig 
háromkilónként, majd 4 és 5 kilónként lépünk súly-
csoportot.
 Csilla: Én 46 kg-ban, a legkisebb súlycsoportban 
az amatőrök között indulok.
 – Egy nő soha nincs megelégedve a súlyával. 
Nektek kell vigyázni az étkezésekkel?
 Timi: Tiltott ételek nincsenek, de versenyek előtt 
tartanunk kell a mértéket az evésben. Visszatérve az 
előző kérdésedre, én is amatőrként indulok 63 kg-ban.
 – Mi a különbség amatőr és profi bokszoló között, 
szeretnétek e majd profiként is indulni?
 Csilla: A profiknál több menet van, így több ide-
jük van kibontakozni. Szeretnék a profiknál indulni, 
de ezt még a jövő eldönti.
 Timi: Igen, én is. A profik mondhatni főállásban 
űzik a sportot, sokak közülük csak a pénzért...
 – A “nagyokat” megnézitek a TV- ben?
 Timi: Igen, ha lehetőségem van rá, megnézem a 
közvetítéseket.
 Csilla: Én inkább szeretem csinálni, mint nézni.
 – Mégegyszer gratulálok a nemrég elért eredmé-
nyekhez. Ez volt az első versenyetek?
 Timi: Voltak már kisebb versenyek nyáron, vala-
mint egy nemzetközi verseny Pécsett, ahol 66 kg-ban 
indultam. Egy dán lánnyal játszottam, aki az ősszel 
tartott világbajnokságon harmadik helyezést ért el. A 
meccset sajnos elvesztettem segédpontozással.

(Folytatás a 7. oldalon)

Bokszbajnokok járnak köztünk
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SZALAGAVATÓ – sokszemközt
Szalagavató – 

másodikos szemmel
 Bevallom őszintén, mindig csodálattal nézek 
a végzősökre. Hiszen ők már a felnőttkor küszö-
bén állnak, és ahogy tőlünk elballagtak, egy tel-
jesen más élet kezdődik számukra, gyakran távol 
a szeretteiktől, barátaiktól, iskolánktól.
 De addig még ez az év tele van nekik 
megpróbáltatásokkal: szalagavató, felvételi, ballagás, 
érettségi. (E négy bűvös szó!) Ezek közül az elsőn, a 
szalagtűzésen már túl vannak. Az elmúlt hónapjaik 
csak erről a napról szóltak: tánc- és ruhapróbák 
hosszú sora vegyítve álmatlan éjszakákkal. 
 November 12 … Tudták, hogy ezen a szom-
bat délutánon tele lesz az aula a rokonaikkal, 
barátaikkal, tanáraikkal, és mindenki csak rájuk 
lesz kíváncsi, minden róluk fog szólni és a fényké-
pezők és kamerák csak őket fogják megörökíteni. 
Ez a nap csak az övék lesz, erre  mindig fognak 
emlékezni, ezt nem veheti el tőlük senki …
  A táncok jöttek egymás után, megtarkítva 
egy-egy szomorkás hangulatú ballada elének-
lésével (a 8/12-esek Bikini-dalánál – bevallom 
hősiesen –, nekem is kicsordult pár könnycsepp 
az arcomon), mindenki gyönyörű, elegáns ruhá-
ban pompázott, a közönséget pedig teljesen 
elvarázsolták.
 Ezen a napon mindenki boldog volt. Senki 
sem arra gondolt, hogy jövőre már nem ők fog-
nak ülni a termeikben, jövőre már csak egy kép 
marad majd belőlük az iskola falán …

Bihari Beatrix /

„Szalagavatós – 
2005”

 Idén iskolánkban november 12-én rendezték 
meg a tanév egyik legfontosabb rendezvényét, a 
végzősök szalagavatóját. Az utolsó éves diákok 
már a tanév elejétől próbáltak a táncukra, hogy 
a „nagy napon” minden tökéletesen menjen. 
Táncos fellépéseik mellett az osztályok énekkel is 
készültek, amelyeket látványelemekkel is gazda-
gítottak (gyertyák, tánc … stb.). Az idén először 
nyílt főpróbát is tartottak pénteken, ami kicsiket 
és nagyokat egyaránt érdeklődéssel töltött el. 
Végül elérkezett a várva várt nap, a szombat is. 
A rendezvényre rendkívül sokan jöttek el, az 
aula körüli folyosó jócskán megtelt. Az előadás a 
szalagtűzéssel kezdődött, ami valójában a műsor 
fénypontja. Az osztályok repertoárja rendkívül 
színes volt: Latin mix, Standard – táncok, Swing, 
Cigánytánc, fiúk által előadott Kánkán (mon-
danom sem kell, óriási sikere volt), Salsa, és ter-
mészetesen nem maradhatott el a Keringő sem. 
A műsor végén a hozzátartozók arcán az öröm 
és elégedettség jelei látszódtak, és rájöttek hogy 
a hosszas kimerítő próbák és a ruhakölcsönzés 
borsos ára jócskán megtérült.

Gégény Liliána /

12. b

8. 12

12. c
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H OVA ?
 Komoly elhatározásra jutot-
tunk végzős diáktársaink se-
gítségére középső oldalainkat 
nekik szánjuk. Szinte lapunkkal 
egyidőben jelenik meg ugyan-
is a Felsőoktatási Tájékoztató a 
továbbtanulni szándékozóknak. 
Mi ezen túl a DÚE tallózóból (a 
Diák Újságírók Egyesületének ki-
adványából) emelünk át néhány 
bekezdésnyit az Arany Életbe, és 
forrásként felhasználjuk a Nép-
szabadság TOP sorozatából azt 
a kiadványt, mely a Felsőoktatás 
felsőfokon címmel jelent meg az 
egyetemek és főiskolák rangsorá-
val. Ám mielőtt erre sor kerülne, 
kezdjük a legeslegfontosabbal, 
PÓCSIK ANNAMÁRIA cikkével, amely 
az ún. Bolognai-folyamattal veszi 
kezdetét. 

2006 – megújulás a felsőok-
tatásban 

Bologna - 1999 
 Minden bizonnyal a legtöbben hal-
lottatok már a Bolognai Nyilatkozatról, 
melyet 1999.június 19-én 29 (2005-ben 
már 45), európai ország írt alá Bologná-
ban, köztük Magyarország is. A Nyilat-
kozat aláírásával az államok elfogadták 
a kétciklusú felsőoktatási képzés (3+2 
év) bevezetését és célként tűzték ki, hogy 
2010-re létrejöjjön az Egységes Európai 
Felsőoktatási Térség. 

Miért jó nekünk ez a folyamat?
 Ebben a rendszerben a hallgatók 
bármelyik tagállamban akadálytalanul 
továbbtanulhatnak, illetve munkaválla-
lóként kamatoztatják tudásukat. Emellett 
javul a képzés minősége és az eddiginél 
sokkal szerteágazóbb lehetőségek nyílnak 
a hallgatók előtt. 

Új képzési szerkezet
 2006-ban a régi főiskolai és egyetemi 
képzés helyébe lép az alap- illetve mester-
képzés, melyet a doktori képzés követhet. 
Az első képzési szint az alapképzés, mely 
6–8 féléves. Ennek célja az elméleti ala-
pozás a mesterképzésbe lépéshez, illetve 
a munkaerőpiacon hasznosítható szak-
mai ismeretek elvégzése. A mesterképzés 
2–4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 
5 féléves). A mesterképzés elvégzése után 
két továbbhaladási irány lehetségéges: 
a munkaerőpiac vagy a doktori képzés, 

amely a tudományos fokozat megszerzé-
sére készít fel (6 félév). 

Kreditrendszerű képzés
 Az új felsőoktatási rendszerben a kre-
dit a tanulmányi kötelezettségek teljesí-
tésére fordítandó munkamennyiség mé-
rőszáma. Vagyis egy kredit megszerzése 
30 hallgatói tanulmányi munkaóra, illet-
ve egy szemeszter teljesítése 30 kredittel 
egyenértékű. A szerzett kreditek bárme-
lyik európai egyetemen felhasználhatóak, 
emellett csak bizonyos mennyiségű kre-
dittel lehet továbbjutni a mesterképzésbe. 

Osztott, osztatlan képzés
 Az osztott képzés a már említett 3+2 
évet jelenti. Ezzel szemben az osztatlan 
képzés azt jelenti, hogy az orvosi, jogi, 
gyógyszerészi, állatorvosi és építészmér-
nöki szakok nem bomlanak szét 3+2 évre, 
maradnak a régi képzésben. 

 Remélem hasznos információkkal 
gazdagodtok, de ha van még kérdésetek, 
választ lelhettek a következő címeken:
 www. om.hu – Oktatási Minisztérium 
honlapja
 www.felvi.hu – Országos Felsőoktatá-
si Információs Központ
 www.bologna-besgen2005.no – Bolo-
gnai Folyamat 

Az új egyetemi alapszakok

 A három éves, bachelor rendszerű 
alapszakokat 12 kategóriába sorolták az 
új rendszerben. Az alábbiakban össze-
gyűjtöttük, ezentúl hol és milyen néven 
találod az eddigi legnépszerűbb szakokat, 
bővebb leírást pedig a felvételi tájékozta-
tóval együtt december 15-én megjelenő 
Felvételi Tájoló című, négy, különböző 
kategóriákat ismertető füzetből álló kiad-
ványban, illetve a felvi.hu oldalon olvas-
hatsz majd. 

1. AGRÁR 
mezőgazdasági mérnök, földmérő, állat-
orvos, erdőmérnök, kertészmérnök

2. BÖLCSÉSZ 
magyar, történelem, anglisztika (a ko-
rábbi angol), germanisztika (korábban a 
német és skandináv nyelvek), romanisz-
tika (korábban francia, olasz, portugál), 
szlavisztika (korábban a különböző szláv 
nyelvek), keleti nyelvek és kultúrák (töb-
bek között arab, japán, kínai, újgörög), 

pszichológia, szabad bölcsészet (a korábbi 
fi lozófi a, esztétika, vallástudomány, fi lm-
elmélet és fi lmtörténet, művészettörténet 
szakok helyett)

3. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
nemzetközi tanulmányok, politológia, 
kommunikáció, és médiatudomány, szo-
ciolgóia

4. INFORMATIKAI
gazdaság-informatikus,  mérnök infor-
matikus (a korábbi műszaki informatika), 
program-tervező informatikus

5. JOGI ÉS IGAZGATÁSI
jogász

6. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI
nemzetbiztonsági, katonai gazdálkodási, 
katonai vezetői

7. GAZDASÁGTUDOMÁNYI
alkalmazott közgazdaságtan, gazdálko-
dási menedzsment, kereskedelem és mar-
keting, emberi erőforrások, pénzügy és 
számvitel, turizmus-vendéglátás

8. MŰSZAKI 
lényegében az eddigi műszaki szakok

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI
maradnak az eddigi szakok (orvos, fogor-
vos, gyógyszerész), és a képzés is marad 
ötéves, egyciklusú

10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS
óvodapedagógus, tanító (Tanárképzés 
csak mesterszakon zajlik majd, ez a többi 
mesterszakkal ellentétben ötéves és két-
szakos képzés lesz.)

11. SPORTTUDOMÁNYI

12. TERMÉSZETTUDOMÁNYI
matematika, fi zika, földrajz, kémia 
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L i s tá k ,  ra n g s o ro k ,  tab e l l á k
TOV Á B B !

Általános orvos
 A leendő medikusok és medikák szá-
mára a kiadvány a képzési forma, a tago-
zat, a fi nanszírozás, a felvettek számának 
és az összes jelentkezőnek, valamint a 
ponthatárnak egybevetését követően az 
alábbi sorrendet közli. 
1. Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvosi Kar (ponthatár 130)
2. Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvosi Kar (ponthatár 129)
3. Semmelweis Egyetem Általános Orvo-

si Kar (ponthatár 130).

Angol szak 
 A jelenkor latinjának is jellemzett 
nyelvet tanulók 19 minősített felsőokta-
tási intézmény listájából választhatnak. A 
sorrend alapján a legerősebbek:
1. Eötvös Lóránt Tudományegyetem Böl-

csészettudományi Kar, angol-kommu-
nikáció (ponthatár 138)

2.  Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar, angol-politológia (pontha-
tár 138)

3.  Szegedi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar, angol-kommuni-
káció (ponthatár 131)

 A sorrenben kilencedik a Nyíregyházi 
Főiskola angol-matematika szakpárosí-
tása. 

Biológus 
 A biológusszakok között a Debreceni 
Egyetem képzése lett a felvételi adatok 
alapján a legkiemelkedőbb. 
 A második a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kara, a harmadik 
az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kara. 

Építész 
 Nehéz az összehasonlítás az építészsza-
kok között, hiszen egészen mást követel 
meg a nemzetközi elismerésnek örvendő 
műegyetem mint az iparművészeti. Az 
egyedi felfogású felvételit és képzés felvo-
nultató Magyar Iparművészeti Egyetem 
a nagy túljelentkezést követően ugrott az 
első helyre. 
1. Magyar Iparművészeti Egyetem (pont-

határ 92)
2. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mér-

nöki Kar (ponthatár 94)
3. Széchenyi István Egyetem Műszaktu-

dományi Kar (ponthatár 126)

Idegenforgalom és szálloda 
 A turizmus mára szerteágazó tudo-
mányterület, amely egészben gondolko-
dási képességet követel. A népszerű kép-
zésre 2005-ben 12 245-en jelentkeztek, 
1091-en nyertek felvételt. 
1.  Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai 

Szolgáltatások Főiskolája (ponthatár 
135)

2.  Budapesti Gazdasági Főiskola Keresk. 
Vendéglátóipari és Idegenforg. Főisko-
lai Kar (ponthatár 141)

3. Harsányi János Főiskola (ponthatár 
132)

Jogász
 A jogi képzést adó kilenc intézménybe 
12 833-an jelentkeztek. A legalacsonyabb 
ponthatár 122 volt. Az uniós tagság óta 
kibővült joganyag meg is követeli a magas 
mércét. 
1.  Károli Gáspár Református Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar (pontha-
tár 126)

2.  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Kar (pont-
határ 122)

3.  Debreceni Egyetem Állam és Jogtu-
dományi Kar (ponthatár 127)

Közgazdászok
 Tizennégy képzési hely közül válo-
gathatnak mindazok, akik közgazdasá-
got szeretnének tanulni Magyarorszá-
gon. Ezt az idén négyezren tették meg. 
1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetem, Gazdaságtudo-
mányi Kar (ponthatár 140)

2. Szegedi Tudományegyetem Gazda-
ságtudományi Kar (ponthatár 135)

3. Veszprémi Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Kar (ponthatár 128)

Nemzetközi kapcsolatok
1.  Budapesti Corvinus Egyetem Köz-

gazdaságtudományi Kar (ponthatár 
122)

2. Budapesti Corvinus Egyetem Társada-
lomtudományi Kar (ponthatár 141)

3. Kodolányi János Főiskola (ponthatár 
128)

4. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és 
Társadalomtudományi Főiskolai Kar 
(ponthatár 126)

Magyar szak
Az egyszakos magyarképzések között 
első a Károly Gáspár Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara (ponthatár 130.)
2. Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Kara (ponthatár 122)
3. Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Kara (ponthatár 123)

 Az itt leírtak csupán szemezgetések 
a száz oldalas kiadványból. Hasznos 
azonban azért, mert némi eligazítást 
nyújthat, esélylatolgatást és átfogó in-
formációt a legszükségesebb tudniva-
lókról. Ajánljuk fi gyelmetekbe. A ki-
advány címe: Felsőoktatás Felsőfokon,  
megjelent a Népszabadság gondozásá-
ban (www.nepszabadsag.hu)

Érdekes rangsort állított fel a Népszabadság című na-
pilap egyik különkiadásában,  mely a felsőoktatás idő-
szerűségeivel foglalkozik. E forrást felhasználva adunk 
eligazítást a továbbtanulni szándékozóknak. Alfabeti-
kus sorrenben veszünk néhány hivatást és megjegy-
zésként azt a három intézményt, amely a legerősebb e 
képzésben. 
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Cafe
 A mai fiatalok túlnyomó része min-
den hét péntekén elmegy bulizni. Az egyik 
legnépszerűbb szórakozóhely Nyíregyháza 
belvárosában, az egykori Nyírfa áruház alatt 
található. A többi nyíregyházi diszkóhoz 
képest ez egy nagyon igényes hely. A szeszes 
ital fogyasztásait itt kellően megszigorítot-
ták. Ha valaki nagy mellénnyel odamegy a 
pulthoz, és azt mondja a neki tetsző pultos 
hölgynek:
 – Hé szivi! Egy vodkát kérek! – csak azt a 
választ kapja:
 – Én meg egy személyit…
 A tisztaságra nagyon figyelnek, nincse-
nek üres poharak az asztalokon, és a mosdók 
állapotára is odafigyelnek. A biztonsági őrök 
is csak személyi igazolvánnyal engednek le 
a többi mulató közé, alkoholos állapotban 
pedig egyáltalán nem is szabad próbálkozni 
a bejutással. 
 A fekvése is jó, hiszen a belvárosban van, 
ahol éjjel-nappal nagy a nyüzsgés, és az utak 
is kivilágítottak.
 Jó lenne, ha minden nyíregyházi szóra-
kozóhely ilyen igényes és biztonságos lenne, 
hogy a mindig aggódó szülők nyugodt 
szívvel engedhessék el az éjszakába bulizni 
vágyó gyermekeiket.

Nyéki Nikoletta

Célkeresztben: 
Kalenda Mihály

 Ez alkalommal Kalenda tanár-
urat faggattam kérdésemmel. A 
cikkben sok érdekes infót tudhat-
tok meg iskolánk fizika tanáráról .

 – Jó napot kívánok!
 – Jó reggelit! – köszönt a megszokott 
humorával, melyet mindnyájan megszeret-
tünk.
 – Felteszem első kérdésemet: Hol 
kezdte tanulmányait?
 – Általános iskolai tanulmányaimat a 
6-os iskolában kezdtem, ami a Zrínyivel 
szemben van. Ott másfél évig okosítottak, 
majd a 15-ös sulit vettem birtokomba. Úgy 
gondoltam a biológia áll legközelebb hozzám, 
ezért választottam középiskolai tanulmánya-
imhoz a Krúdy-t.
 – Hogy jött a fizika?
 – A Krúdyban a fizika tanárom szerettet-
te meg velem, és ő ösztönzött.
 – Felsőoktatási tanulmányait hol 
végezte?
 – A Műszaki Egyetemen kezdtem, ezután 
itt a TK-n folytattam. És az ELTE-n levelezőn 
végeztem fizika szakot.
 – Hol ismerkedett meg feleségével?
 – Tanárnővel a TK-n ismerkedtem meg, 
egy csoportba jártunk.
 – Hallottam, hogy Tanár Úr kedvenc 
elfoglaltsága a horgászat. Ez igaz?
 – Igen. Nagyon szeretek horgászni. Bár 
nem túl gyakran nyílik rá lehetőségem. 
Hiszen otthon is el kell végeznem a dolgomat, 
ami általában a kerti munkákban merül ki.
 – Szoktak kirándulni járni?
 – Kirándulásunk nem arról szól, hogy 
tervek nélkül bóklászunk a szabadban. 
Gyakran látogatjuk meg a sógoromat, és az 
iskola uszodájába is szoktunk járni.
 – Volt-e már előttünk osztálya?
 – Igen, volt egy. Komorón kezdtem a 
tanítást és ott bíztak rám egy osztályt.
 – Szóval mi vagyunk a másodikak. 
Remélem nem okoztunk sok ősz hajszálat 
kedvenc osztályfőnökünknek.
 – Köszönöm szépen!
 – Én is köszönöm!

Muszka Ivett

 Büfés cikkünk után a menza felé vettük az 
irányt. Hollósi Lászlótól, az Elamen Rt. Kelet-
magyarországi területi igazgatójától sok mindent 
tudtunk meg. Társaságuk naponta több mint 80 
ezer adag ebédet, 50 ezer adag reggelit, 50 ezer 

uzsonnát, 15 ezer adag vacsorát készít és szállít ki 
különböző intézményekbe. Az Rt.célkitűzése, hogy 
a fogyasztók igényeinek figyelembevételével magas 
színvonalú étkeztetést nyújtson. Fontosnak tartják 
megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel, diá-

kokkal, felnőttekkel a korszerű táplálkozást, újszerű 
ízeket és ételeket, elősegítve az egészséges életmód 
elterjedését. Nagy gondot fordítanak a megfelelő 
tápanyagmennyiségre és élelmiszer felhasználásra, 
mivel a fogyasztók csak megfelelő táplálkozással 
tudnak aktívan és eredményesen teljesíteni az óvo-
dákban, iskolákban, munkahelyeken.
 Az étlapszerkesztésében fontos szerepet játszik 
egy élelmiszer táblázat, amelynek segítségével meg 
tudják állapítani, hogy a fejlődő szervezet számára, 
melyek azok a tápanyagok, amelyeket biztosítani kell. 
(A táblázat tartalmazza az élelmiszerek grammban 
történő felsorolását, továbbá azt, hogy az egyes korosz-

tályok számára miből mennyit szabad fogyasztani.)
 Átlagos iskolai napokon hozzánk kb.60 kg 
tésztát, 60 kg halat, 12 kg csirkét, 50 kg sertéshúst 
szállítanak ki. 
 Egyes alkalmakkal láthatunk az étlapon olyan 
ételeket mint pl. főtt-tükörtojás. Ekkor nem igazán 
tudunk mire gondolni (ugyanis, hogy lehet egy 
tojás egyszerre főtt és tükör?). Ezeket úgy kell értel-
mezni, hogy az adott napon vagy főtt, vagy pedig 
tükörtojás lesz. 
 A szabályok szerint egy hónapban egy étel 
csak egyszer szerepelhet. Ha ez nem így történik, 
akkor az nem a cég hibája, hanem a konyhásoké. 
Nemrégiben pl.a csokis fánk helyett lekvárosat kap-
tak a tanulók, amit a cég igazgatója csak látogatá-
sunkkor tudott meg. Ebben az esetben hiba történt. 
A tanulók nyugodtan kérhetik a panaszkönyvet 
(aminek a konyhán is kell lennie, és persze van is), 
vagy pedig egy értékelő lapra is írhatják észrevétele-
iket. A lapra meg lehet jegyezni a havi tevékenység 
általános értékelését, javaslatokat, sőt ételválaszték 
bővítési javaslatokat is (noha pedig még ezt a lapot 
se láttuk sehol, pedig minden iskola kap belőle).
 Visszatérve az ételválasztékra, ti is nyugodtan 
fogjatok egy papírt és egy tollat, írjátok össze, hogy 
milyen ételeket látnátok és persze ennétek a kony-
hán. A papírt adjátok le a menzán, vagy vigyétek el 
Hollósi Lászlóhoz. (4400 Nyíregyháza, Dózsa 
György u. 5., II. em.)
 A beérkezett javaslatokból – biztosak lehettek 
benne – hogy előbb vagy utóbb a menzán is talál-
kozhattok. Na persze nem mindegyikkel (ugyanis 
–mint megtudtam, volt olyan szülő, aki "extra" 
menüt kért – velőshúst, amit nem tesznek menübe), 
mert sok gyerek nem szívesen enné.)
 Addig is, ha sikerült felkelteni érdeklődéseteket és 
ti is szeretnétek étlapot összeállítani, semmi akadálya. 
A konyhások pedig szívesen várják javaslataitokat. 

Bakai Brigitta

Szerkesszünk étlapot • Írj ha kedvencedet szeretnéd • 
Tudományosan kajálunk

A  m e n z a  tá j é k á n
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Australian Christmas
Sleigh rides, snowball fights and roaring fires?

 Unlikely, for this is Australia, the Great 
Southern Land. As the largest island in the 
Southern Hemisphere Australians enjoys their fes-
tive season inversely to the chilly Northern climes.
 Coinciding with Christmas is the holiday sea-
son, with the majority of Australian states enjoying 
extensive school holidays. Much of the population 
head to the beach, with some coastal towns seeing 
a 1000% percent increase in population.
 Given the many faiths and cultures that inter-
mingle in Australia, there is no one Xmas tradi-
tion: a bbq on the beach suits some whilst the 
neighbours on the left enjoy a fish in the shade 
whilst those on the right sit down to a traditional 
Christmas roast. Many just enjoy time with family 
and friends.
 Taking advantage of great weather is a range 
of outdoor festivals, catering to lovers of jazz, 
rock, trance & dance respectively. The Big Day 
Out takes on the whole nation in January, touring 
everyone from the Beasts of Bourbon to Gerling. If 
you wanted a great New Years Eve in the open air 
it’s time to scramble for a ticket - the Falls Festival, 
just outside Victoria’s famous beach resort of Lorne 
sells out every year, offering thousands the chance 
to rock in the new year in the open air.

Forrás: http://www.about-australia.com/

The Man in Red
 Santa Claus and Father Christmas are fully 
interchangeable names for the man in the red suit. 

He drives white kangaroo,
instead of reindeer, while in Australia.

Forrás: http://users.tpg.com.au/sharenet/c/christmas.html

Noël en Belgique
En Belgique, le 6 décembre, on fête Saint Nicolas (patron des enfants, des étudiants) pour qui on met nos 
pantoufles près de la cheminée. On prévoit parfois des carottes pour son âne. On reçoit aussi beaucoup 
de friandises et de chocolat ce matin-là. 
On commence également à fêter le père Noël en Belgique. Là, les cadeaux sont placés sous le sapin de 
Noël et on les distribue généralement le soir du 24 décembre, au réveillon. On décore les maisons, les 
magasins et on se rend à la messe. C’est le soir du 24 décembre que l’on fait le grand repas où l’on mange, 
dans les familles traditionnelles, de la dinde ou du chapon. Parfois, on mange aussi des huîtres et autres 
fruits de mer. 
Les fêtes de Noël font vibrer la belgique du 6 décembre au Nouvel An ! Saint Nicolas commence à faire 
la joie de tous les enfant avec ses cadeaux du 6 décembre. C’est le coup d’envoi des festivités. Attention, 
Saint Nicolas ne se déplace pas seul ! Il est toujours accompagné du Père Fouettard ! La confection des 
gourmandises et la préparation des repas de fête commence !
Les enfant belges doivent être très sages car ils sont à nouveau gâtés à Noël par le Père Noël. Au réveillon, 
on retrouve comme presque partout la coûtume de la Dinde de Noël, ou de l’Oie. Puis il est coûtume de 
déguster, selon les régions, des cougnous ou cougnolles, délicieux petits biscuits figurant l’enfant Jésus. 
On aime aussi les boukètes, crêpes à la farine de sarrasin avec des pommes.
Le réveillon de Noël est une fête familiale mais comprend aussi ses temps forts en public. Certains vont à 
la messe de minuit, d’autres se regroupent nombreux à minuit dans la rue. C’est le cas sur la grand place 
de Bruxelles ou, quel que soit le climat, des milliers de personnes assistent en famille à l’illumination de 
dizaines de milliers de bougies à minuit précise.

Weihnachten in Österreich
Ein Baum, der ein Baum bleibt
 In Österreich gibt es keinen Weihnachtsbaum 
sondern einen Christbaum.
 Und der Unterschied beschränkt sich kei-
nesfalls nur auf die Wörter – ein österreichischer 
Christbaum unterscheidet sich erheblich von 
Weihnachtsbäumen.
 Vor allem ist er ein Baum und das soll man 
auch sehen. Der Christbaum wird nicht bis zur 
Unkenntlichkeit mit Schmuck, Watte und Flitter 
zugedeckt, sodass es egal sein könnte, ob er echt oder 
ein Styroporkegel ist. Er ist ein geschmückter Baum 
und nicht das Trägermaterial für Schmuck.
 Natürlich gibt es auch in Österreich unterschied-
liche Möglichkeiten und Stile, den Christbaum zu 
schmücken. Den Baum auf “Schnee und Eis” (vor-
wiegend weiss mit eisigem Blau, wie etwa in den 
USA üblich) zu schmücken, ist nicht gängig. Sehr 
verbreitet ist hingegen der “Bauernchristbaum” mit 
der traditionellen Farbe Rot – dazu können sich 
dann auch durchaus noch andere Farben gesellen 
(z.B. etwas Silber). Auch Äpfel und Nüsse kön-
nen als Dekoration Verwendung finden und für 
Kinder werden Naschereien aufgehängt. In jedem 
Fall bleibt genügend Baum zu sehen.
 Zu einem österreichischen Christbaum gehören 
auch die echten Kerzen – was zwar nicht ungefährlich ist, 
aber zur Stimmung gehört. Schon alleine das Entzünden 
der Kerzen ist eine stimmungsvollen Handlung, die 
sich nicht durch den Einschaltmachanismus von 
Elektrokerzen ersetzen lässt.

Christkindlmarkt
 Er ist kein Adventsmarkt und auch kein 
Adventmarkt – erst ist der Christkindlmarkt. 
Zutritt für Weihnachtsmänner nicht gestattet. Seit 
1294 gibt es ihn in Wien, er hatte unterschiedliche 
Standorte und befindet sich seit 1975 auf dem Platz 
vor dem Wiener Rathaus und nach seinem Vorbild 
sind im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche andere 
Christkindlmärkte in Österreich entstanden.
 Das Besondere an Christkindlmärkten ist, dass 
dort nur Kleingewerbetreibende als Anbieter von 
weihnachtlichen Geschenken und Dekorationen auf-
treten und damit sehr viel (Kunst-) Handwerkliches 
und wenig Industrielles angeboten wird – in eher 
dezenter Umgebung ohne grelles Licht.

Forrás: http://aepages.net/weihnachten_in_oesterreich-christmas_in_vienna.htm

(Folytatás a 2. oldalról)

 Csilla: A mostani versenyen már némi tapaszta-
lattal indultunk.
 – A közelmúltban megrendezett, és számotokra 
eredményesen záródó megmérettetésen mennyi mecs-
csetek volt? Kik voltak az ellenfelek a magyar bajnok-
ságban?
 Csilla: Szerencsésen sorsoltak, ezért nekem min-
dössze két meccsem volt. Vitalis Mónikával bunyóz-
tam szombaton. Ő kisebb volt nálam pár cm-rel, 
ez előnyt jelentett számomra. Sikeresen legyőztem. 
Vasárnap nehezebb volt a dolgom, hiszen Szakai 
Edinát, a magyar bajnokot kellett volna megvernem. 
Mivel nagyon erős és technikás bokszoló hírében áll, 
tartottam egy kicsit tőle. Most már azt gondolom, ha 
többször mertem volna támadni, nem kaptam volna 
ki. Ő nagyon rutinosan viselkedett, hiszen több, mint 
nyolc éve bunyózik.
 Timi: Mindhárom versenynap öklöztem.A selej-
tezőn egy tatabányai lánnyal játszottam. Az elő-
döntőben egy újpesti bokszolóval kerültem össze, 
aki az őszi világbajnokságon vett részt. A döntőben 
ismét egy tatabányai lánnyal hozott össze a sors. 
Szerencsére mindhárom meccsen egyhangú ponto-
zással nyertem.
 – Mik a legkedvesebb emlékeitek a versenyről?
 Timi: Az egész bajnokság emlékezetes volt, de 
a legjobb érzés akkor kerített hatalmába, amikor a 
döntőben felemelték a kezem...
 A legkedvesebb emlékeim közé tartoznak még a 
közös szurkolás a sporttársaimmal a többiek sikeré-
ért , és a közös programokon való részvétel.
 Csilla: Timi a szombati, győztes meccse után 
odajött hozzám, és én bevallom jobban meghatód-
tam, mint ő.
 – Most gondolom kaptok egy kis kimenőt a 
kemény felkészülés után?
 Csilla: Igen, most van pár napunk kipihenni 
magunkat.
 – Mi a következő cél? Az Európa- netán a világ-
bajnokság?
 Csilla: Nekem az a célom, hogy újra ringbe 
szállhassak Edinával és most az én kezemet emeljék a 
levegőbe...
 Timi: Nagyon szeretnék nemzetközi versenye-
ken részt venni, de ez még a jövő zenéje.
 – Tudjátok mikor lesz olimpiai sportág a női ököl-
vívás?
 Csilla: Sajnos csak 2012-ben lehetséges először.
 – Beszéljünk most kicsit a jövőről. Közeledik az 
érettségi, a továbbtanulás. Nem veszi el sok időtöket a 
sport?
 Timi: Igen, elég sok időt elvesz, de jelenleg pró-
bálunk felzárkózni a kiesett anyaggal, és készülünk az 
érettségire.
 – Sportsuliba fogtok menni, vagy teljesen más 
irányban tanultok tovább?
 Csilla: A Nyiregyházi Főiskola: testnevelés- 
matematika szakán szeretném folytatni tanulmánya-
imat.
 Timi: Az érettségi után én a rendőri pályát sze-
retném megcélozni.

 Köszönöm, hogy válaszoltatok kérdéseimre. 
További sok sikert kívánok a tanulmányaitokban és a 
sportban egyaránt. Mi most nagyon büszkék vagyunk 
Rátok.

Baraksó Anikó / b.

Bokszbajnokok 
járnak köztünk
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 Télen hajlamosak vagyunk arra, hogy 
egy-egy fárasztó nap után hazatérve ledobjuk 
magunkat a tv elé, kezünkben egy csomag 
chips-szel. A tevékenység megszokottsága ré-
vén gyakran már arra sem emlékszünk, hogy 
milyen ízesítésű lehetett az elfogyasztott cso-
mag. Tejfölös, gombás, vagy paprikás? Eset-
leg hagymás? Végül is már mindegy. Meg-
ettük. Azonban nem szabad hagynunk, hogy 
eluralkodjon rajtunk a táplálkozásnak ezen 
módja, mely nem tartalmaz semmiféle élve-
zetet, ugyanakkor egészségesnek sem nevez-
hető. Sokkal kellemesebb lesz számunkra, ha 
a burgonyaszirom helyett inkább felszeletelt 
gyümölcsökből megrakott tálat készítünk, s 
mindenről megfeledkezve átadjuk magunkat 
az ízek élvezetének. Így az evés sem lesz egy 
megszokott, unalmas folyamat, ráadásul sok-
kal több vitamin kerül szervezetünkbe, ami így 
téli hónapokban különösen fontos számunkra. 
Ha még többet szeretnénk kényeztetni poca-
kunkat, megbolondíthatjuk a gyümölcsöket 
akár mézzel, akár csokiöntettel is. A lényeg, 
hogy színt vigyünk a mindennapokba, és ami 
a legfontosabb, az étrendünkbe.

BECÁNICS ADRIENN

Az Arany Já nos Gim ná zi um és Ál ta lá nos 
Is ko la Lap ja

Ké szí tet ték és szer kesz tet ték 
a su li di ák jai kö zül:

Baksa Ni ko let ta, Olman Fru zsi na, Becánics 
Ad ri enn, Hor váth Éva, Ba kai Bri git ta, 
Musz ka Ivett, Zsol dos Krisz ti na, Pócsik 

An na má ria és Tü dõs Dó ra (va la men  nyi en a 
Beszterczey Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény di ák jai is, új ság író ta ná ra ik 

Mikita Esz ter és Kalenda Zol tán).
DÖK pat ro ná ló ta ná rok: 

Pájerné Tóth Ág nes és Su gár Kár oly.
Fe le lõs ki adó: Kan tár At ti la igaz ga tó

Ké szült Nyír egy há zán, 
a Grafit Nyomda „R“ Kft. nyom dá jában.

HOL? KI? – KI? HOL?

Szívder í tõ 
f inomságok

Pályaválasztás
 Az ember élete során sokszor kerül olyan 
döntési helyzetbe, amely alapvetően meghatároz-
hatja további sorsát, életét. 
 Minden továbbtanuló fiatalnak eljön az a nap 
amikor a felnőtté válás rögös útjaira kell lépnie. 
Ennek első foka a pályaválasztás. Sokan már kis-
gyermekkoruk óta tudni vélik, melyik a legmeg-
felelőbb szakma és a legjobb képzés számukra. 
Valószínű azonban, hogy többen vannak azok a 
középiskolások, akiknek még a 12. osztályba lépés 
idején sem kristályosodott ki igazán, mik szeret-
nének lenni majdan. A második félév hamarosan 
kezdetét veszi, a jelentkezési lapok határideje 
pedig itt toporog a kertek alatt. Vannak lényeges 
szempontok, melyeket jó, ha számításokba vesz 
minden felvételiző, hogy megfelelő döntést hoz-
hasson a szakválasztását illetően.
 Az érettségizők számára egyre nehezebb a 
vágyott foglalkozási területek meghódítása. 
Legtöbbjük az álomfoglalkozás helyett vala-
mi, kevésbé vonzó, de biztosnak tűnő szakmát 
választ, hogy megcélozza a felsőoktatási rendszert. 
Tizenhét, tizennyolc évesen sok fiatal kényszerül 
dönteni további életük alakulásáról. Arra kevesen 
gondolnak, hogy a jó döntés milyen sok tényező 
függvénye: kell hozzá kellő önismeret, a lehető-
ségek széles körű föltérképezése, a képességek 
pontos megítélése, a realitás figyelembevétele.
 Aki gondosan tervez, jól építkezik, szeren-
csésen választ, nemcsak karrierjét alapozza meg, 
hanem személyiségének harmóniát is teremt. Aki 
meggondolatlanul dönt, az kudarcok útvesztőibe 
kerülhet.

Nácán Gitta 

4/12/B • Osztályfőnök: Varga Csongor
Bányácskai Zoltán • NYF – programozó matematikus
Bodnár Vivien • 107-es, kozmetikus
Farkas Tamás • NYF – programozó matematikus
Ilosvai Anita • Gyöngyösi Főiskola, gazdálkodási szak
Juhász Péter • NYF – manager
Koleszár Béla • NYF – művelődésszervező
Mester Balázs • NYF – gépészmérnök
Molnár Emese • NYF – gazdálkodási
Nagy Gergely • DE – szociálpolitika
Néző Gabriella • Nagykálló, OKJ marketing és reklám
Oláh Klaudia • OKJ – titkárságvezető
Papp Márton • DE – szociológia
Petró Gábor • DEEFK – egészségügyi ügyvitelszervező
Póka Eszter • NYF – nemzetközi kapcsolatok
Popovics István • DE – alkalmazott matematikus
Sipos Péter • NYF – testnevelés-biológia
Stalmájer Balázs • OKJ – multimédia szervező
Szilágyi Gábor • NYF – testnevelés
Sztankó Gyula • NYF – gazdálkodás
Tar Tamás • Békéscsaba, gazdálkodási
Vacik Edit • OKJ – titkárságvezető
Varga Eszter • NYF – mezőgazdasági mérnök
Veisz Rudolf • NYF – nemzetközi kapcsolatok

8/12 • Osztályfőnök: Mikulka Éva
Barta Ferenc • ME-AJK, - jogász
Birta Alíz • PTE-AJK – jogász
Boros Tímea • DE-AVK – gazdasági-agrármérnöki
Dani Beáta • DE-EFK – egészségügyi szervező
Dadics Dániel • NYF – földrajz-történelem
Enyedi András • NYF – informatika

Francz Renáta • DE-TTK – molekurális biológia
Havacs Adrienn • OKJ-s tanfolyam, mérlegk. könyvelő
Horváth Dóra • DF – gazdálkodási-kommunikáció
Huszti Ágnes • BGF-PSZFK-BP – közgazdasági
Kiss Adrienn • SZTE – biológia-környezetvédelem
Kostyál András • NYF – gépészmérnök
Lőrincz Csilla • DE-AVK – gazdasági-agrármérnöki
Moldván Ágnes • DE-TTK – vegyészmérnök
Munkácsi Edit • DE – magyar-pedagógia
Nagy Gábor • BME-gépészmérnök
Németh Renáta • ME-AJK – jogász (levelező, költség-

térítéses)
Olman Balázs • ME-AJK – közgazdász-gazdálkodási
Pápai Réka • DE-AJK – jogász (nappali, költségtérítéses)
Román Zsolt • BME – építészmérnök
Simon Roland • NYF – magyar-kommunikáció
Szabó Eszter • NYF – tanító
Szabó Renáta • DE – jogász (költségtérítéses)
Szikszai Katalin • DE-AVK – gazdasági-agrármérnöki
Szilágyi Dávid • BCE – közgazdász-gazdálkodási
Tóth Ágnes • NYF – tanító
Tóth Dániel • Károli Gáspár Egyetem – pszichológia
Ujváry Enikő • ME-GTK – közgazdász-gazdálkodási

4/12/C • Osztályfőnök: Rinyuné, Varga Judit
Balogh Dóra • NYF – tanító
Bertók Tünde • NYF – szoc. pedagógia
Dobai Enikő • Egészségügyi Főiskola, egészségügy gond. 

és prev. (védőnő)
Ducza Gabriella • Miskolci Egyetem – komm.-német
Fülep Angéla • NYF – tanító
Horváth Anita • Banki ügyintézőként dolgozik

Hronyán Sándor • Computer School Szám.-technikai 
Szakköz.

Jakab Csilla • NYF – magyar-kommunikáció
Kovács Nóra • DEEFK – orvosdiagnosztikai laboratóri-

umi analitikus
Kovács Zsanett • NYF – tanító
Kőrizs István • NYF – kommunikáció-művelődéssz.
Lánczi Andrea • Egészségügyi Főiskola, szoc. munkás
Laskai Rita • DEEFK – orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

analitikus
Lukács Linda • Egészségügyi Főiskola, NYh., egészség-

ügyi ügyvitelszervező
Máté Edit • Egészségügyi Főiskola, NYh.
Nagy Mengyi Csilla • School of Business, Nagykálló
Németh Zoltán • NYF – gazdasági idegennyelvi levelező
Pásztor Edina • Sipkay Szakközép. 5. év
Répánszki Renáta • NYF – magyar-művelődésszervező
Semsei Ádám • NYF – gazdálkodási szak
Somogyi Tímea • Kozmetikus tanuló
Szljuszasenkó Anasztázia • NYF – orosz-ukrán
Szőke Lívia • Kozmetikus tanuló
Teremi Gergő • Szolnoki Főiskola
Tirpák Regina • Modell
Tóth Adrienn • Szolnoki Főiskola
Tóth Péter • NYF – magyar-történelem
Tura Adrienn • Dolgozik
Tarr Noémi • NYF – titkárságszervező
Váradi Ivett • NYF – gazdálkodási szak
Veress Szandra • Kozmetikus tanuló
Zilahi Judit • Dolgozik
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