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In memoriam
Az elmúlt hónapokban iskolánk volt igazgatójától, Kálmán Lászlótól,
és két nyugalmazott tanárától Nagy-Peti Zoltánné tanárnőtől
és Sallai Lajos tanár úrtól vettünk végső búcsút.
A következő oldalakon rájuk emlékezünk.

KÁLMÁN LÁSZLÓ (1931-2011)

Tisztelt Gyászoló Közösség!
2012
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Búcsúzni jöttünk, végső búcsút venni AZ IGAZGATÓ-tól, aki országos,
sőt nemzetközi hírű iskolát teremtett, aki évtizedeken át volt az egyik legjelentősebb meghatározója Miskolc oktatásának.
Kálmán László 1931. március 19-én született Tiszaszalkán, szegény családban, ahol azonban a tudásnak nagy tisztelete volt. Középiskoláit a Tehetségalap ösztöndíjasaként végezte Beregszászon, Debrecenben és Kisvárdán. A
kitűnő érettségit követően a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
tanult tovább, ahol 1954-ben matematika – fizika
szakos tanári diplomát szerzett. Pályáját Tokajban
kezdte, tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. 1957-ben került a Földes Ferenc Gimnáziumba, ahol 2009-ig, tehát 52 évig tevékenykedett.
Annak, az akkor fiatal generációnak volt tagja,
amelynek tagjai az ötvenes évek végétől cselekvő
kialakítói és meghatározói voltak az iskola arculatának. Bölcs, megfontolt egyénisége szigorral
párosult, ám ez a szigor nem vált öncélúvá, hanem
a nevelés, az oktatás hatékony eszköze volt. Következetes keménysége ellenére szerették tanítványai,
mert minden helyzetben emberséges volt, megértő,
a saját tévedéseit is elismerő. Megyei, majd városi
szakfelügyelő volt 1962 és 1967 között. 1966-ban
megbízott, majd 1967-ben kinevezett igazgatója
lett a gimnáziumnak, 25 éven keresztül irányította az intézményt. Emberi
és szakmai kvalitásait legjobban talán az mutatja, hogy 25 évnyi igazgatóság után a legtermészetesebb módon tért vissza a katedrára, lett óraadóként
továbbra is aktív tagja a tantestületnek. Élete, munkássága egyet jelent a
Földes Ferenc Gimnáziummal. Minden cselekedetének, döntésének célja az
iskola színvonalának emelése, az oktató és nevelő munka tökéletesítése volt.
Elindította a szakosított osztályokat, amelyek a tagozatok elődei voltak, és
1966-ban a speciális matematika tagozatot. 1971-ben, az országban elsőként
a Földesben kezdődött el a számítástechnika oktatása. Az iskolában jelenleg
is működő tagozatos rendszert ő alakította ki. Igazgatóságának utolsó éveiben a hat évfolyamos képzés elindításában is oroszlánrészt vállalt. Ápolta az
iskola és jogelődei hagyományait, nemzetközi kapcsolatokat épített ki.
Az iskola küldetésévé emelte a tehetséggondozást, a tehetségek felkarolását, a teljesítményközpontúságot. Megkövetelte a minőségi munkát,
következetesen és keményen irányította az iskolát, de eközben megmaradt embernek, tanárnak a szó teljes és valódi értelmében. Tanártársaiban
és tanítványaiban is tisztelni tudta az egyéniséget, a tehetséget, a lehető-
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séget. Mértékadó, nagy tekintélyű vezető volt, de ugyanakkor szerette és tisztelte az iskola közössége. Igazgatói kvalitásai mellett széles szakmai tudással
rendelkezett, így válhatott hitelessé. Pályáját szinte szimbolikusan foglalta keretbe, hogy utolsó tanítványai az Arany János Tehetséggondozó Programban olyan helyzetből érkező diákok voltak, mint amilyen ő volt középiskolásként.
Számos társadalmi tisztséget töltött be, többek között a Bolyai János Matematikai Társulat egyik megyei vezetője, a TIT megyei alelnöke, Matematika
Szakosztályának vezetője volt.
Munkáját több alkalommal ismerték el kitűntetésekkel, de legbüszkébb a szakmai díjaira, a Beke Manó Díjra, és a 2008-ban megkapott Ericsson Díjra volt.
Kedves Igazgató Úr, Laci Bácsi!
Halhatatlannak hittünk, mert annyira egyet jelentesz az iskola örök, időtlen,
soha meg nem kopó értékeivel, az egymást követő generációk oktatásával, nevelésével, így halálod ezért is felfoghatatlan. Nem jössz szembe a főutcán, nem
állhatunk meg beszélgetni Veled, nem kereshetünk meg tanácsaidat kérve. Az
osztálytalálkozókon nem szólítod név szerint tanítványaidat, nem hallgatod
jellegzetes mosolyoddal beszámolóikat.
Keveseknek adatik meg, hogy életükben legendává váljanak, Te kiérdemelted. Bárhol járok az országban, ha a Földesről esik szó, hamarosan Felőled
kérdeznek, a legtöbbször pontosan így: És a legendás igazgató, Kálmán László
hogy van, tanít még, tartjátok a kapcsolatot?, pedig több, mint húsz éve leköszöntél az igazgatóságról. Minden érdeklődésben ott volt a tisztelet, a szeretet
és az elismerés. Sajnos, már csak múlt időben beszélhetek majd Rólad.
Kevesek képesek maradéktalanul eggyé válni a hívatásukkal, a vállalt küldetésükkel. Te ezen kevesek egyike vagy. A tényekből, a nevedhez fűződő fejlesztések közül már felsoroltam a legjelentősebbeket, de a mindennapok eseményeit, a vezetői stílusod jellemzőit, tanári kvalitásaidat szavakkal nagyon
nehéz visszaadni. Számodra a Földes Ferenc Gimnázium jelentette a legfontosabbat, minden felelősségével, gondjával, szépségével. Tudtuk, hogy „Itt nem
boldogul más, csak aki alkot, aki munkás!”. Fáradhatatlan voltál a munkában,
ellentmondást nem tűrő a tökéletességre törekvésben. Mindaz, amit megvalósítottál, máig hatással van az iskola egészére, és tudom, ez még sokáig így lesz
majd. Munkásságod alatt egy városnyi diákkal, szülővel kerültél kapcsolatba,
mindenki őriz Rólad valami pozitív emléket. Az utolsó pillanatig tevékenykedtél, voltak céljaid. A hívatás mellett az unokáidról való gondoskodás jelentette
életed értelmét.
Kevesen vannak, akik képesek lezárni, teljessé, kerek egésszé formálni életüket. Neked ez is sikerült. Úgy mentél el, hogy elmondhattad: „A jó harcot
megharcoltam, a pályát végig futottam, hitemet megtartottam.”
Ebben az évben csak ünnepelni szerettünk volna, hiszen a gimnázium
jogelődje most volt 450 éves, az öreg épület pedig éppen 100 éves, ám már
csak gondolatban lehettél velünk. Nyolcvanadik születésnapodon megbeszéltük, hogyan ünnepelünk majd, ígértél egy átfogó visszaemlékezést, de
sajnos ezek nem valósulhattak meg. Talán ez volt az egyetlen ígéreted, amit
nem teljesítettél.
Tudom, elfoglaltad helyed az égi tanári szobában, mert az nem lehet, hogy ne
az iskolában legyél. Sajnos az elmúlt egy évben öten érkeztetek oda azok közül,
akik hajdan a Földes Ferenc Gimnáziumban egy tanárgenerációhoz tartoztatok, és most már ismét együtt vagytok az égi gimnáziumban.
Nekünk kötelességünk, hogy emlékedet megőrizzük, tanításaidat megtartsuk és továbbadjuk, mert a következő generációk, már nem részesülhetnek ab-
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ban a szerencsében, hogy ismerhessenek, és tanuljanak Tőled. Szellemed így
élhet tovább, így kell, hogy tovább éljen, hiszem, hogy még generációk sora
fogja tudni, ki voltál, és mi minden jót tettél!
Azt gondolom, egyéniségedet, a tanári hívatásról alkotott elképzeléseidet
legjobban talán Reményik Sándor versével tudom visszaadni, ezt adom végső búcsúzóul:

Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

2012

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
A Földes Ferenc Gimnázium hajdani és mai közössége nevében mondok
most végső búcsút, nagyon fogsz hiányozni, emlékedet megőrizzük, hogy
így élj tovább közöttünk. Nyugodj békében!
(Veres Pál igazgató úr Kálmán László igazgató úr temetésén
elmondott búcsúbeszéde)
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PIN kód, Username,
Password …?
Nem törődünk jelentésükkel, nem fordítjuk, csak
használjuk automatikusan a négy számjegyből
álló titkos kódot, a felhasználói nevet és a jelszót.
Használatukat a számítástechnika és az informatika napjainkban - a szakemberek számára
is – alig követhető fejlődése, ill. az adataink és
biztonságunk védelme kényszerítette ki. Természetesen az emberiség létezésétől kezdve használ
kódot vagy jelszót különböző okok miatt. Igaz ez
az élővilágra is. Gondoljunk csak egy-egy jellegzetes madárcsicsergésre, melyet az ért, akinek
szól; mi emberek néha úgy véljük, hogy értjük,
olykor csak egyszerűen tetszik nekünk.

2012
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Ahogy az évkönyvünkben
már hagyomány, ebben
az esztendőben is egy, a
saját szakterületén jelentős sikereket elért egykori diákunkat kértük fel,
hogy emlékezzen vissza a
gimnáziumban eltöltött
évekre. Megtiszteltetés
számunkra, hogy Dr. Kaló
Emil, a B.-A.-Z. Megyei
Kórház nyugdíjas osztályvezető belgyógyász-kardiológus főorvosa elvállalta
ezt a feladatot.

Az én életemben a PIN kód, Username, Password mellé még egy szó kívánkozik: Földes. Lehet, hogy nem vagyok egyedül. Lássuk miért?
1955. szeptember 1-jén költöztem be a Földes Ferenc Gimnázium Deák téri
kollégiumába. A nagy hálószoba 50 személyes, a kicsi 30 személyes volt. Zengő Mihály volt az Igazgató. A kollégium számomra kezdetben borzalmasnak
tűnt. A szökés gondolatával is foglalkoztam, de végül végig kollégistaként
1959-ben kitűnően érettségiztem. Gimnáziumi éveimet életem legszebb időszakának tartom. Csodálatos tanáregyéniségek tanítottak, akikre „Istenként”
néztünk fel. A terjedelem miatt nem sorolhatok fel mindenkit.
Felejthetetlen számomra Dr. Csorba Zoltán Tanár Úr, aki miatt az egész
Ember tragédiáját megtanultam és azt a mai napig a világirodalom egyik legnagyobb alkotásának tartom. De számára mindig az volt a legnagyobb egyéniség, akiről éppen tanultunk. Jogvégzett lányommal - akit Tóth Bertalanné
Tanárnő „fertőzött” meg az irodalom szeretetével - még ma is versengünk,
hogy egy-egy elkezdett versidézetet hogyan folytatunk tovább.
Virágvölgyi Béla Tanár Úr énektanár létére testnevelésen kívül minden tárgyat szakszerűen helyettesített. Bándi Géza Tanár Úrral, a pálcájával adott pár
apró tenyeres után hétfői napokon felelés helyett megbeszélhettük a Kubikban
játszott meccs részleteit.
1959-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemre kerültem, és ott szembesültem azon ténnyel, hogy bizony sokan végeztünk a Földesben. Akarva
akaratlanul segítettünk egymásnak. Ekkor kezdtem érezni, hogy a Földes egy
közösséghez való tartozást jelent.
1965-2010 között a „Szentpéteri kapui” mai nevén BAZ Megyei Kórházban
dolgoztam. Volt időszak, amikor az I. Belgyógyászaton dolgozó 10 orvosból 6
földesista volt.
1966-tól feleségem a Földes Gimnázium tanára lett és maradt 41 éven át. Pár
napja dolgozott az iskolában, amikor a tanári szoba előtt vártam rá. Kádár
Imre Tanár Úr szólított meg „kisfiam, éldesem, de ismerős a pofázmányod”,
Tanár Úrnál érettségiztem 1959-ben, válaszoltam. Miután tisztáztuk, hogy feleségem is a gimnázium tanára, de én a tanári szoba ajtaját átlépni nem mertem, ezért Ő hívta ki a feleségem.
A gyerekeim Földes gimnáziumi évei idején az élettől kapott nagy pofon
(osztályvezetői kinevezés politikai okok miatti elmaradása) miatt a kórház és
Miskolc elhagyásának lehetőségével is foglalkoztam, de a Földes Miskolcon
tartott.
Kezdetben feleségemmel még az általa szervezett osztálykirándulásokra is
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eljártam. A tantestület szlovákiai kirándulásán részt vettem. A hegyaljai szüretek, a ballagási ünnepségek, az éjjeli zenék, az iskolai bálok és a színházi Földes
estek életem részeivé váltak. Az Avason tartott tanári vacsorákon meggyőződhettem arról, hogy Veres Pál Tanár Úr rendkívül jó szakács, és most már tudom,
hogy nagyon jó Igazgató is. Az iskola tanulóifjúsága és a tanárok részére szervezett budapesti színházi látogatásokért Barna István Igazgatóhelyettes Urat illeti
köszönet és dicséret.
45 éves orvosi pályafutásom során a Földes egyre inkább fogalommá, passwordé, jelszóvá vált. „Itt nem boldogul más, Csak aki alkot, aki munkás”, „Jót s
jól” iskolai jelmondatok meghatározták emberi, orvosi hitvallásomat is. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb eljön az az idő, amikor az emberi értékítélet alapja a
tisztességesen elvégzett munka lesz.
Orvosként sajnos csaknem valamennyi tanárommal kapcsolatba kerültem.
Ez az orvos-beteg kapcsolat különbözött a többitől. Családtagot soha nem kezeltem elfogultság miatt, de tanáraimnak belém helyezett bizalmát másnak nem adhattam át.
Egyre inkább azt vettem észre, ha valakiről kiderült, hogy a Földesben érettségizett a magázódásból tegeződésre tértünk át és ettől kezdve a légkör megváltozott.
Pozitív irányú változás oka csupán a Földes mint Password kiejtése volt.
A földesisták összetartottak és összetartanak. Ezt az összetartást nemcsak a
munkámmal kapcsolatban tapasztaltam. A gimnáziumi osztálytársaim közül
többel család szintjén mai napig találkozunk. Névnapjainkat, kerekszámú születésnapjainkat együtt ünnepeljük. Tavaly azonban egy több generációt is átfogó
földesista összetartás tanúi és résztvevői voltunk.
Nagy örömömre szolgált, hogy a Földes Ferenc Gimnázium épületének 100
éves évfordulójára rendezett ünnepségen Gáspár Marcell egykori földes diák bejelentette, hogy hivatalosan is bejegyezték a Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák
Egyesületet. A szervezésért a Miskolci Egyetem földesistáit illeti köszönet. Ezt
követően rövid időn belül ünnepeltünk, szakestélyen vigadtunk, majd Kálmán
László Igazgató Úr és Sallai Lajos Tanár Úr temetésén vettünk részt. Az egyesület
az iskola támogatásán kívül az Öreg Diákok és az Alma Máter közötti kapcsolatteremtést tűzte ki céljául. A gimnáziummal a kapcsolatom az Öregdiák Egyesület
Tiszteletbeli Korelnökeként folytatódik.
Jómagam 1990-től használok PIN kódot és 1999-től Passwordot. Az életemet azonban alapvetően és döntően meghatározza az, hogy 1955-től használom a Földes kulcsszót, ami nagyon sok zárat kinyitott és egy nagy közösségbe
beengedett.
Természetesen kevés embernek adatik meg az a lehetőség, hogy ilyen szoros
kötődése legyen az iskolájához, de kívánom, hogy a jelenlegi és volt Földes Diákok, Tanárok és az Iskola Dolgozói közül minél többen használják a Passwordé
vált Földes szót, mert gazdagabbakká válhatunk általa országhatáron belül, tapasztalatom szerint olykor a nagyvilágban is.
Ezúton mondok köszönetet a Gimnáziumnak az Évkönyvi Köszöntő felkéréséért, valamint az Öregdiák Egyesületnek a Tiszteletbeli Korelnökségéért.
Tisztelettel:
Dr. Kalo Emil
1959-ben IV/A diák
Jelenleg a Földes Öregdiák Egyesület
Tiszteletbeli Korelnöke
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A diákönkormányzat munkája 2011-2012
Feladvány: híreket közölnek, rendezvényt szerveznek, problémákat oldanak meg,
ötleteket gyűjtenek, megzavarhatják az osztályfőnöki órákat, nagyszünetekben gyakran eltűnnek, néha késve érkeznek. Kik lehetnek ők? Szerintem megvan, ők az osztálytitkárok.
Hogy mit is csinál a DÖK (Diákönkormányzat)? Sok mindent, röviden és tömören
a fentieket, picit kifejtve pedig: közlik, mi történik a suliban (például azt, mikor lesz
rövidített óra), megszervezik a hagyományos programokat, és újakat szerveznek, a
földesisták kisebb-nagyobb problémáira próbálnak megoldást keresni, az ötleteiket,
kéréseiket továbbítani, és azokat teljesíteni és még rengeteg mást. Fogalmazzunk úgy,
hogy a földesista életet szervezik és a diákság érdekeinek „védőangyalai”, na, jó, az
angyal tényleg túlzás.
Lássuk, mit is tevékenykedtünk idáig:
Az előző évben tavasszal, hagyományainknak megfelelően megtartottuk a Diákbizottság kihelyezett konferenciáját Szemerén. Az osztályok képviselői összefoglalták
az év tapasztalatait, kiemelték a sikeres programokat, tájékoztatást tartottak az osztályukban felmerülő problémákról,
észrevételekről és javaslatokról. Az
elhangzott kérdésekre Kovácsné
Szeppelfeld Erzsébet igazgatóhelyettes asszony válaszolt. Az elhangzottakról kimutatást, emlékeztetőt kapott minden osztály.
A konferencia előtt felkerestük
a Cserehát lankái között megbújó
abaúji községet Fájt, ahol megtekintettük a Fáy-kastélyt, helyi idegenvezetőnk megismertetett minket a
kastély történetével, a nagyteremben
megcsodáltuk Marco Casagrande
olasz szobrász - között készült
klasszicista stukkó domborműveit. Majd megismerkedtünk Szemere-község látnivalóival is, itt az idegenvezetőnk, Vándor Béla, a helyi iskola igazgatója volt, mondanunk
sem kell, egykori Földes-diák. Szemerei konferenciánk helyszínének is több érdekessége volt, a Pallavicini kastélyban nagy szeretettel fogadtak minket az ovisok és óvó nénik, ugyanis ma itt
a község óvodája működik, mindent megtettek, még
a kicsik programját is átszervezték, hogy mi kényelmesen megtarthassuk a konferenciát. Ezek után úgy

2012

18
Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 18

gondoltuk, hogy nemcsak az
óvó néninek mondunk köszönetet, hanem a következő héten egy játékokból álló ajándékcsomagot is eljuttattunk a
szemerei óvodásoknak.
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Részt vettünk a „Te szedd  - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programban is.
Minden évben szeretnénk legalább jelképesen meghálálni tanárainknak munkájukat.
A tavalyi év Pedagógusnapjára kiállítással és kis műsorral készültünk.
Idén másodszor rendeztük meg a frissen bekerült földesisták avatását, a Kopaszavatót, amely
most is remek szórakozás volt és egy nagyszerű
lehetőség az új osztályoknak az összekovácsolódásra. Hiszen jól tudjuk milyen fontos, hogy egy
osztály igazi földesista csapattá váljon.
Úgy gondoljuk, már mindenki észrevette a
-as számot az iskola falán befelé jövet, igen
az épület kerek száz éves, igen, tudjuk, legalább
húsz évet letagadhatna. Erre a jeles eseményre
készült el iskolánk múzeuma is, amelyért nagy
köszönet jár a történelem tagozatosainknak, és
persze mindenkinek, aki segédkezett a munkálatokban. A Földes Diákszínpadnak is jár a
köszönet az ünnepre szánt műsorért, mellyel az
iskola történetét elevenítették föl. Ebben a tanévben is ünnepi műsorokkal és koszorúzásokkal emlékeztünk meg – hagyományainknak
megfelelően – nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról.

A tanévben ismét felmerült iskolánk névváltoztatásának lehetősége. Most talán nagyobb nyilvánosságot
kapott, mint eddig bármikor. A hosszú egyeztetési folyamat során érveinket összegyűjtöttük és élve véleménynyilvánítási jogunkkal
ezt továbbítottuk az önkormányzat felé. (Az összefoglalónkat
követően az évkönyvünkben is elolvashatja ezt a dokumentumot a kedves érdeklődő.) Egységes állásfoglalásunkat címeres
póló, illetve Földes-nyakkendő viselésével is demonstráltuk. A
földesisták a Földes név mellett álltak ki, és ehhez a véleményhez
a város is csatlakozott, melyet a  ezer aláírás is bizonyít.
Végül a névváltoztatás kérdése lekerült a napirendről. Ez egy
remek példa volt arra, hogy igenis adnak a véleményünkre.
A DÖK ebben a tanévben is aktívan tartja a kapcsolatot a
városi és a megyei Diákönkormányzattal is, megpróbáljuk segíteni munkájukat, ahol
csak tudjuk. Társaink közül többen a városi diákönkormányzat alábbi bizottságaiban tevékenykednek: A Diákjóléti és Érdekvédelmi Bizottságban Kiss Boglárka .H alelnök,
Pirity Ádám . A alelnök és Zádeczki Tibor . A tag: Farkas Beatrix .D, Gál Gabriella
.D, VasisztaViktor .H. A Kultúra és Média bizottságban Erdélyi Tamás .A alelnök.
A Külügyi Bizottságban Berzy Dominika .H tag. Bekapcsolódtunk a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Szólj Be(le)! Programjába, a Kurt Lewin Alapítvány a toleranciáért
mozgalmába, és elkészült nálunk is a  legszegényebb című kiállítás.
Melyik a Földes diákélet legmeghatározóbb rendezvénye? A KAMPÁNY, idén is két
napra feje tetejére állították végzőseink az iskolát és egy fergeteges bulit csaptak, versengve a földesisták szavazataiért. Minthogy a Vezetőség tagjai voltak az ellenőrzőbizottság
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tagjai - akik őrizték a kampány rendjét - bizton állíthatjuk, hogy az idei év kampánya
is tartotta magát a már megszokott magas színvonalhoz.
Már el is értük a félévet, pedig programjaink zöme még csak most jön. Nagyon sok
előkészülettel járt, de hatalmas sikere volt idén is a Földes-bálnak. Hollywoodot, a fény
és csillogás birodalmát varázsoltuk iskolánk „D” tornatermébe. Köszönet mindazoknak, akik a dekorációt, a plakátokat, a zenés hirdetést készítették, árulták a tombolát,
illetve tombolanyereményeket ajánlottak fel.
Idén is nagy sikere volt az általunk szervezett Valentin-napi jókívánságküldő akciónak is. A tanévben újra elindult a SULIRÁDIÓ, mely megpróbálja színesebbé és kellemesebbé tenni a nagyszünetek huszonöt percét. A zenék változatosak a rocktól a folk
zenén át, egészen a diszkózenéig terjed a skála.
Ránk vár még a hagyományos Kulturális nap, melyen a diákok a tudomány és kultúra minden területén összemérhetik tudásukat az aranyminősítésű oklevelekért. A
zsűri munkájában is vállalunk feladatokat. Ezután kerül megrendezésre a szintén hagyományos Földes est, is ahol legtehetségesebb diákjaink állnak a Miskolci Nemzeti
Színház világot jelentő deszkáira.
Fontosnak tartjuk, hogy segíthessünk és folytassuk az önkéntes munkát, ezért felvettük a kapcsolatot a Csatárlánc önkéntes szervezettel és vállaltuk, hogy segítünk,
fellépéseket, gyűjtési akciókat szervezünk.
További terveink: A Földes-kabala megtervezése, Földes Kávéház állandó programmá tétele, az új DÖK SZMSZ kidolgozása és még rengeteg minden, amit felsorolni is
sok(k) lenne.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítik munkánkat és kiváltképp segítő tanárunknak, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet igazgatóhelyettes asszonynak, aki mindig segíti még legvadabb ötleteink megvalósítását is.
Vezetőség
Sereg Péter .A, Szabó Zsóﬁa Dorottya .B, Tóth Ádám .C, Kiss Boglárka .H,
Zádeczky Tibor .A, Váradi Gábor .H, Berzy Dominika .H

2012

A Földes Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának véleménye
a Földes Ferenc Gimnázium névváltoztatása tárgyában
A Földes Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata az osztályoktól bekért vélemények alapján szeretné megőrizni a Földes Ferenc Gimnázium nevet.
ÉRVEINK A KÖVETKEZŐK:
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• Nagyon erős az érzelmi kötődésünk az iskolához, a Földes-név köt össze minket
az előttünk ebbe a gimnáziumba járókkal és a minket majd itt követőkkel.
• Gimnáziumunk – Földes Ferenc Gimnázium – ezen a néven vált országosan, sőt
nemzetközileg is ismertté és elismertté. Sokan úgy érezzük, hogy a Földes-név
szinte már hungarikum.
• A Földesnek nagyon erősek a hagyományai, ezeket folyamatosan ápoljuk és meg
akarjuk őrizni.
• Tudomásunk szerint nincs különösebb oka a névváltozatásnak, a Széchenyi-név
hagyományát eddig is ápoltuk.
• Az iskola épületének homlokzati falán emléktábla őrzi a Széchenyi Gimnázium
nevet.
• Az iskola hagyományrendszerében méltó helyre került az -os névváltoztatásra való megemlékezés. Az október -ai ünnepség keretében az iskola valamennyi
osztályának nevében az osztálytitkárok és a Diákbizottság vezetői ünnepi műsorral, koszorúzással, ünnepi beszéddel emlékeztek meg arról az időszakról, amikor
iskolánk a Széchenyi nevet viselte.
• Ígérhetjük, hogy Földes-diákként, ahogyan eddig, ezek után is ápoljuk majd ennek emlékét.
• Iskolánk évkönyvében minden esztendőben írtunk erről az ünnepségről és a koszorúzásról.
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Eseménynaptár
Az előző évkönyvünkben  márciusának közepéig követhette nyomon a kedves olvasó iskolánk életét. Folytassuk tehát innen.
2011
MÁRCIUS
.

Mascagni Parasztbecsület és Leoncavallo Bajazzók című operájában gyönyörködtünk a Miskolci Nemzeti Színházban.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

A Diákbizottság kihelyezett konferenciája Szemerén. A DB Szervezeti és
Működési Szabályzatának megfelelően, immár tízedik alkalommal szerveztük meg a diákságot érintő ügyek, észrevételek, problémák megvitatására a
konferenciát. Az osztályok képviselői összefoglalták az év tapasztalatait, kiemelték a sikeres programokat, tájékoztatást tartottak az osztályukban felmerülő problémákról, észrevételekről és javaslatokról. Az elhangzott kérdésekre
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet igazgatóhelyettes, a
diákönkormányzat patronáló tanára válaszolt.
A konferencia előtt kirándultunk a Cserehát vidékén,
jártunk Fájban és megismerkedtünk Szemere község
látnivalóival is.
Az évkönyvben, a Diákönkormányzat munkájáról
szóló összefoglalásban a kirándulásról és a konferencia tapasztalatairól is írt a vezetőség.

2012

ÁPRILIS
Az iskola - és jogelődje - alapításának 450 éves évfordulója alkalmából rendezett Jubileumi ünnepségsorozat eseményei:
.
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Jubileumi Földes-est
a Miskolci Nemzeti Színházban. Az est első részében Veres Pál igazgató
úr, majd Dr. Kriza Ákos –
Miskolc Megyei Jogú város polgármestere tartotta
meg ünnepi köszöntőjét.
Ezt követően Dr. Lakatos
István akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi
Bizottságának elnöke, egykori Földesdiák tolmácsolta a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének köszöntő szavait:
„Iskolájuk értékrendjével, mértékadó, színvonalas oktatásával méltó
módon viszi tovább a két jogelőd, a
Fráter György Királyi Katolikus Gimnázium és a Lévay József Református
Gimnázium szellemiségét, mindig
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szem előtt tartva a nívós oktatás és nevelés jellem- és
országformáló hatását” – írta levelében Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Veres Pál felolvasta Dr. Schmitt Pál levelét is, melyben a Magyar Köztársaság elnöke is köszöntötte a 
éves jubileumát ünneplő iskolánkat.
Tisztelt Földes Ferenc Gimnázium!
Kedves Diákok, Szülők és Tanárok!
Az ember mindig a saját sorsáért felelős. Arra kap küldetést, hogy a jelenben élve alakítsa azt a világot, amely körülveszi. Nem mindegy azonban, hogy milyen alapokon
állunk, milyen értékek tartanak meg minket.
Jó talaj kell hozzá, hogy egy növény gazdagon teremjen. A Földes Ferenc Gimnázium
diákjai, az ide tartozó családok, az itt tanító
nevelők büszkék lehetnek rá, hogy egy 
éves hagyomány örökösei, az előttük jártak
eredményei, erényei és törekvései is erősítik
őket. Itt még a falak is száz esztendő reményeit hordozzák. Mindez nem szédítő mélység, hanem távlat, amely biztatást ad, hogy
lám, ugyanolyan tervekkel, vágyakkal éltek,
formálódtak itt nemzedékek, mint ma.
A mostani, jubileumi alkalomból kívánom az egész gimnáziumi közösségnek,
hogy bölcsen tanuljon a múltból, és szeresse, becsülje meg a saját lehetőségeit.
Szép ünnepet, boldog emlékezést és sok új tettrekészséget kívánok mindannyiuknak!
Dr. Schmitt Pál
Ezt követően a svájci testvériskolánk,
a Kollegium Spiritus Sanctus rektora,
Herr Michael Zurwerra, majd végül Czél
György, iskolánk egykori diákja mondta el
köszöntőjét és adta át
ajándékát.
Az est második részében hagyományainknak megfelelően
a Kulturális Nap
legsikerültebb produkcióiból láthattak
válogatást a kedves
vendégek. Ebben az esztendőben Dr. Puskás István tanár
úr és Merkelné Vodila Noémi tanárnő válogatott és szerkesztett nagysikerű előadást. Iskola
– játék „Jó szóval oktasd – játszani is
engedd.” volt a válogatás vezérelve, a
műsor mottója.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az
ünnepségsorozatra a városi és megyei
partnerintézmények vezetői mellett
elfogadták a meghívást a gimnáziumunk testvériskolái is, így a német,
francia és svájci intézményekből is érkeztek tanárok és diákok az estre.
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A Jubileumi ünnepségsorozat következő rendezvénye: a Földes Konferencia Napok
Szakmájukban nagyon elismert, kiemelkedőt alkotó
egykori Földes-diákok tartottak előadásokat saját szakés művészeti területükről.
.

Lévai Péter ﬁzikus, akadémikus két
előadást tartott „Működik a szupergyorsító! Király!”, illetve az LHC-ról
részletesebben címmel.

.

Nagy Balázs, egyetemi adjunktus
ELTE, a Földgömb című folyóirat főszerkesztője Klímaváltozás nyomában
– A Kárpátoktól a sarkvidékig, illetve Olvadó jövő – klímakutatások az
Antarktiszon címmel tartotta előadását.

.

ifj. Fejér Szabolcs okl. építőmérnök ElCamino – Zarándokutak a XXI. században
című előadásán saját zarándokútjáról mesélt, melynek végén ő is eljutott Santiago de
Compostela-ba.

.

Dobrossy István a megyei
levéltár nyugalmazott igazgatója, a Földes
Ferenc Gimnázium  éves
épületének történetével ismertette meg az érdeklődőket.

.

Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár ME, a különleges fémek különleges előállításáról tartotta előadását.
Az évfordulóra megjelent az iskola Jubileumi évkönyve is  esztendő  évben címmel. Az évkönyv szerkesztői Kovácsné
Szeppelfeld Erzsébet, Jobbágy László és Dr. Puskás István voltak.
Elkészült a Földes Ferenc Gimnázium „Digitális Tablókönyve” is, ahová -től az iskolában érettségizettek tablóit gyűjtöttük össze. A
Digitális Tablókönyv szerkesztői teendőt Dr.
Turnyánszkiné Sóczó Kinga tanárnő, technikai
megvalósítását Magyar Endre technikus végezte.

2012
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-.

Országos diákparlament, Miskolc városát és a megyét két tanulónk, Iván Georgina és Seghatoleslami Milán képviselte.

.

A Miskolci Nemzeti Színházban Molière komédiáját, a Képzelt beteget tekintettük meg Kaszás Gézával a címszerepben, Radoslav Milenkovic rendezésében.

.

Diákbizottsági megbeszélés

-. Svájci diákcsere a Kollegium Spiritus Sanctus iskolával. A látogatásról Kéri
Krisztina tanárnő és Bazsó Viktória .B, Kiss Anita .B, Tóth Gabriella .B
osztályos tanulók készítettek élménybeszámolót.
.

A költészet napjára kiállítással emlékeztünk.

.

A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja
alkalmából a Magyarország Kormányának
támogatásával szervezett megemlékezéssorozat nyitórendezvényének iskolánk
adott otthont.
A .E osztály diákjai idézték fel a városból
elhurcolt zsidóság tragédiáját. Az „ …Elmondtuk ﬁainknak…” című színpadi előadás egy diáklány igaz történetét dolgozta
fel. A történetet és a forgatókönyvet Barna
István tanár úr írta, betanította és rendezte
Szeszák Szilvia drámapedagógus.
A megemlékezést követően „Holokauszt gyermekszemmel” címmel képzőművészeti kiállítás is nyílt iskolánk galéria-folyosóján. A kiállított munkák egyedi
megközelítéssel, a személyes ábrázolás művészi eszközeivel juttatták kifejezésre
az alkotók morális állásfoglalását a holokauszt témájával kapcsolatban.
A kiállítást Veres Pál igazgató úr nyitotta meg. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is.
A Holokauszt áldozatairól a történelem tanórákon is megemlékeztünk. A . évfolyam diákjai a történelem munkaközösség szervezésében, a miskolci zsinagógában tettek látogatást Barna István tanár úr vezetésével, aki előadásában a helyi
áldozatokról és a zsinagóga történetéről is beszélt.

-.

Természetjáróink „Vitézlő” teljesítménytúrán vettek részt Szendrőn és környékén.

.

A végzősök ünnepsége. Az alsóbb éves diákok kis műsorral köszöntötték azokat
a végzősöket, akik kiemelkedő tanulmányi, közösségi, kulturális és sport tevékenységet folytattak az iskolánkban eltöltött négy, öt vagy hat év során. A kiváló
tanulmányi és közösségi munkát végző tizenkettedikes és tizenharmadikos tanulók értékes könyvjutalomban részesültek. A részletes névsort az évkönyv végén olvashatja a kedves érdeklődő. A műsor és az ünnepség szervezői Kovácsné
Szeppelfeld Erzsébet igazgatóhelyettes és Kádas Mihály tanár úr voltak.
A Földes Ferenc Gimnázium Kiváló Diákja kitüntető címet a következő tanulók
érdemelték ki:
Szlafkai Kinga .A
Derekas Barnabás .B
Balás Gabriella .C
Molnár Dóra .C
Danyluk Tamás .H
Sebők Márton .H
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Budai Ádám .B
Fónagy Ferenc .B
Bényi Gábor .C
Székely Péter .C
Jámbor Péter .H
Vadon Viktória .H
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A Földes Ferenc Gimnázium Kiváló Sportolója kitüntető cím birtokosai:
Bene Martina .B
Géczi Réka .B
Halmi Bence .C
Popovics Polett .H
Runda Bence .H
Tóth Eszter .H
Velenyák Tamás .H
.

A diákbizottság kis ünnepség keretében megköszönte a végzős
diákönkormányzati vezetők munkáját.

.

Megjelent a Földes Évkönyv ,
melyben a végzős osztályok a gimnáziumban eltöltött -- évük emlékezetes eseményeiről, sikereikről
készítettek képes összefoglalót. Az
évkönyvekben nemcsak a személyes hangú beszámolókat írják a Földes diákjai, hanem a borítókat is minden
évben az iskola egy tehetséges graﬁ kus, informatikus diákja tervezi.

-.

Tavaszi szünet

2012

-. A tavaszi Zemplénben gyönyörködtek az iskola túrázói Nyéki Attila tanár úr
vezetésével. Az útvonal Boldogkőváralja – Arka – Bónyi-kút – Mogyoróska –
Regéci vár nyerge – Baskó – Erdőbénye – Mád volt. Élményeikről az évkönyv
következő fejezeteiben olvashat a kedves érdeklődő.
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.

A régi, szép hagyománynak megfelelően, a végzősök szerenádot adtak az
őket tanító pedagógusoknak.

.

A végzős évfolyam utolsó tanítási napján a diákok vidám „bolondballagással” búcsúztak diáktársaiktól.

x.

A végzős diákok talán legszebb
ünnepe a ballagás.
Az ünnepi műsort a végzős évfolyam diákjai közösen készítették,
Rokob Tiborné és Pólik Magdolna
tanárnő irányításával. Iskolánk
régi hagyománya, a legértékesebb kitüntetés, a Földes-plakett
átadása a ballagáson. Ezt a kitüntetést minden esztendőben az az
egy, legfeljebb két végzős tanuló kapja, aki hírnevet szerzett iskolánknak,
akinek tanulmányi munkája, magatartása példaként állítható társai elé.
A Földes-plakettet ebben a tanévben ketten:
Vadon Viktória .H és Budai Ádám .B osztályos tanulók érdemelték ki, mind a kettőjük
tanulmányi és közösségi munkája, kulturális
tevékenysége a Földesben eltöltött hat, illetve
négy év során példaértékű volt. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében Vadon Viktória matematika tantárgyból második
helyezést ért el, Budai Ádám az előző tanévben
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ﬁzika tantárgyból harmadik helyezett lett. -ben, pedig Ádám
bekerült a Magyarországot képviselő ﬁzika diákolimpiai csapatba
is, és a thaiföldi diákolimpiáról bronzéremmel tért haza.
„Jöttem és maradok” című írásában
a már egyetemista
Viktória emlékezik
vissza a Földesben
eltöltött évekre, az „Út Thaiföldre” című
írás, pedig Ádám diákolimpiai élményeibe
enged betekintést. Mind a két írást szeretettel ajánljuk az érdeklődők ﬁgyelmébe.
MÁJUS
-. Elkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák.
.

Diákbizottsági megbeszélés

.

A .H osztály tanulói előzetes kompetenciamérésben vettek részt.

.

Iskolánkat a megyei diákparlamenten Berzy Dominika . H osztályos tanuló
képviselte.

.

A Földes Gimnázium kulturális életének kedves színfoltját újítottuk fel, a zenés
irodalmi Kávéházat. Köszönet jár érte a .H tanulóinak és osztályfőnöküknek,
Pólik Magdolna tanárnőnek.

.

Az Önkéntesség Európai Éve volt . Ez alkalomból iskolánk is csatlakozott
Magyarország történetének eddigi legnagyobb önkéntes akciójához, a „Te szedd
 - Önkéntesen a tiszta Magyarországért”programhoz. Az akció a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ Alapítvány közös programja volt. Mi a Hősök tere és Deák tér
környékének tisztává tételét vállaltuk.

.

Országos magyar és matematika kompetenciamérés a . és . évfolyam számára.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

Az Avasi templomban, iskolánk hagyományos orgonahangversenyén, Mátyus
Gabriella és Mészáros Zsolt Máté orgonaművész játékát hallgathattuk meg.
Bruhns, Buxtehude, Mendelssohn-Bertholdy, Pachelbel, Vivaldi és Bach művek
csendültek fel.

JÚNIUS
.

Nevelési értekezlet tanárainknak, az értekezlet előtt a diákok pedagógusnapi
meglepetéssel, – kiállítással és műsorral – köszöntötték tanáraikat. Hogy mindez hogyan készült? Erről képes összefoglaló található évkönyvünkben.

Földes Évkönyv_2012_ff - javítva2.indd 27

27
08/04/2012 19:56:12

.

Az Oktatásért Közalapítvány támogatásával „Élő hagyományaink tehetséggondozó műhelyünk” Tehetségnapot rendezett, melyről Koreny Viktória
.A készített beszámolót az évkönyv számára.

-. Elkezdődtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák.
.

Az Országgyűlés a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította a trianoni
békeszerződés aláírásának napját, június -ét, ezen a napon írták alá az I.
világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy
Trianon kastélyban a háborút lezáró magyar békeszerződést. A gyásznapra
Dr. Puskás István tanár úr készített kiállítást.

.

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából rendhagyó irodalomórán ismerkedhettek
meg az érdeklődők, iskolánk egykori diákjának, Varga Rudolfnak az életművéről készült Vakaró című kötettel. A találkozó kezdetén Dr. Szádeczki Zoltán, Miskolc város nyugalmazott jegyzője, öregdiák, Varga Rudolf munkásságáról, a Földeshez és Miskolchoz való kötődéséről beszélt. Az új kötetből
a .A osztály tanulói olvastak fel részleteket. A jó hangulatú beszélgetésen
a könyv írója és szerkesztője, Némethi Lajos mesélt a Varga Rudolﬀal kapcsolatos diákélményeiről, a mű megszületésének körülményeiről. A kötetben
szereplő graﬁ kák alkotója, Pataki János és Varga Rudolf is megosztotta gondolatait a jelenlevőkkel, majd válaszoltak a diákok kérdéseire.

2012

-. Hangulatos beszámolót olvashatnak az érdeklődők országjáróink nyár eleji
kirándulásáról, melynek útvonala Majális-park – Vadaspark – Ortástető –
Andókút – Csókás – Szentlélek – Ómassa volt.
.

A roma tehetséggondozó műhely konferenciája.

.

Audiovizuális emlékgyűjtés – TÁMOP pályázat – projektzáró rendezvénye.
Vendégeinket irodalmi összeállítással, az interjúkat készítő diákok élménybeszámolójával, az interjúk egy-egy részletének bemutatásával vártuk, majd
emléklapok átadására került sor. Az audiovizuális emlékgyűjtés tapasztalatairól is készítettünk összefoglalót az évkönyv számára, melyet szeretettel
ajánlunk az olvasók ﬁgyelmébe.

-. Az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói a Pécsi Kulturális Fesztiválon szerepeltek sikeresen.
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.

Csatlakoztunk a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Vezetékes Vízellátás Napja alkalmából rendezett „Országos Guinness Rekordkísérletéhez”, a legtöbb egyszerre csapvizet fogyasztó ember világcsúcsát szerettük volna felállítani.

.

Utolsó tanítási nap!

.

Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségi vizsgák és június -ig minden
végzősünk „érettnek nyilváníttatott”.

17.

A Pannon Egyetem Műszaki
Informatikai Karának dékánja
és tanácsa Fejér Szabolcs tanár
úr részére a matematikai tehetséggondozás terén végzett
kiemelkedő munkájának elismeréseként Pólya Görgy-díjat
adományozott. Gratulálunk!
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17.

Tanévzáró ünnepség. Az ünnepi műsort Rokob Tiborné és Pólik Magdolna tanárnő irányításával a 10.H osztály tanulói készítették. Az ünnepségen
a kiváló tanulmányi és közösségi munkát végző és kiemelkedő sporteredményt elért tanulók könyvjutalomban részesültek.

VAKÁCIÓ!!!
Jún.  – júl. .
A történelem iránt érdeklődő diákok
egy csoportja, Dr. Szabó Istvánné, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet tanárnők
és Jobbágy László tanár úr kíséretében
tanulmányi kirándulást tett Olaszországban. (A tervezett Hanza út helyett,
a Németországot sújtó járvány miatt
változtattunk az úti célon.) A tartalmas
és érdekes utazásról Mácsay Vivien .A
osztályos tanuló készített képes úti beszámolót, melyet szeretettel ajánlunk
minden érdeklődő ﬁgyelmébe.

Júl. . Zakopane – Giewont – Zakopane útvonalon túráztak az iskola természetjárói.
Júl. . – aug. .
A túratábor résztvevői ezen a nyáron a Déli-Bakony – Balaton-felvidék gyönyörű tájaival ismerkedtek. Útvonal: Veszprém – Márkó – Szentgál – Úrkút-Zsóﬁapuszta – Kab-hegy – Nagyvázsony – Balatoncsicsó – Zánka – Badacsony –
Balatonmáriafürdő. Élményeikről Nyéki Attila tanár úr és a túrázok is készítettek beszámolót évkönyvünk számára.
-.

Az Arany János Tehetséggondozó Program diákjai spanyolországi nyaraláson
vettek részt Kovács Attiláné és Vanczákné Darai Dóra tanárnők vezetésével. Az
útról képes élménybeszámoló is készült az évkönyv számára.

2011/2012-ES TANÉV
SZEPTEMBER
.

Első tanítási nap. Veres Pál igazgató úr köszöntötte az iskola diákságát és ismertette a tanév programját.

.

„A Magyar Dal Napja” alkalmából koncertet adott énekkarunk. Az év eleji nehézségekről Petrány Mihály tanár úr így írt:
„Rendhagyó módon kezdődött számomra az idei tanév, hiszen  hónapos angliai
kényszertávollét után kezdtem újra a tanári és karvezetői munkát úgy, hogy nem-
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csak a hetedikesek és a kilencedikesek, hanem minden nyolcadikos és tizedikes
diák ismeretlen volt számomra. Az első alkalommal azonban, hála Presser Gábor hagyománnyá vált kezdeményezésének , „A Magyar Dal Napja” országos
rendezvényének, szeptember -én nagy sikerű koncerttel mutatkoztunk be a
Hősök terén. Itt alkalmunk nyílt meghallgatni az Avasi, a Fráter és a Lévai Gimnáziumok kórusait és velük, valamint az egész ország összes énekesével közösen
énekeltük el . órakor a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt.”

2012

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

A város vezetése ezen a napon értesítette hivatalosan az iskola vezetését névváltoztatási szándékáról. A Földes Ferenc Gimnázium nevével kapcsolatos
események, tények, adatok-címmel Veres Pál igazgató úr készített összefoglalót, melyet minden olvasónak szíves ﬁgyelmébe ajánlunk.

-.

Nemzetközi Fórum, Comenius Program – Orléans-ban testvériskolánknál
(Lycée Saint Paul Bourdon Blanc). A fórumon Kéri Henriett és Kéri Krisztina
tanárnő vett részt.

.

Diákbizottsági megbeszélés

-. Nyilvános aláírásgyűjtést kezdeményeztek a Földes Ferenc Gimnázium
öregdiákjai a Földes név megtartása mellett. A Hősök terén és a Szinva teraszon felállított pontokat nagyon sokan keresték fel, így végül negyvenezren
támogatták aláírásukkal a Földes név megtartását.
A diákok egységes állásfoglalásukat címeres póló, illetve Földes nyakkendő viselésével is demonstrálták.
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.

Csorba-tó – Kriván – Csorba-tó volt az útvonala az ODK-sok következő túrájának.

.

A Nemzeti Tankönyvkiadó által szervezett országos történelemverseny regionális fordulójának iskolánk adott otthont.

.

„Kopaszavató”, a bejövő diákok játékos vetélkedője. A diákbizottság második alkalommal megrendezett programjáról Szabó Réka Orsolya, Kalocsai
Liliána, Zsuga Kyra . B osztályos tanulók készítettek képes beszámolót az
évkönyv számára. Idén a tavalyi győztes osztály, a .B és osztályfőnökük,
Molnár Istvánné tanárnő szervezte és rendezte az elsősök avatását. Az ő kezdeményezésük, az új Vándorserleg is átadásra került.
A győztes a Fajhő nevet viselő .C osztály lett, így kivívták azt a jogot, hogy a
következő tanévben ők szervezhetik és rendezhetik a „kopaszavatót”.

-. A Kurt Lewin Alapítvány kérdőíves és interjús kutatást készített iskolánkban, melyben az iskola – mint szervezeti működési környezet – hatását vizsgálták az iskolapolgárok aktív állampolgárságára vonatkozóan.
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.

Szavazás az iskola nevéről, az alkalmazotti kör titkos szavazással amellett foglalt állást ( igen,  tartózkodás), hogy kérjük, maradjon meg az iskola neve. A
diákság ugyanígy döntött ( igen,  tartózkodás), valamint a szülők részéről
visszajuttatott több száz szavazólap alapján a szülői szervezet is a név megtartását javasolta. A Földes Ferenc Gimnázium nevével kapcsolatos események,
tények, adatok-címmel Veres Pál igazgató úr készített összefoglalót, melyet minden olvasónak szíves ﬁgyelmébe ajánlunk.

.

A zene világnapjára (október .) Petrány Mihály tanár úr rádiós megemlékezést
készített.

OKTÓBER
-. Látogatás német testvériskolánknál, Overberg-Kolleg, Münster. A Comenius
Program tapasztalatairól Kéri Krisztina tanárnő és Tohai Kristóf (.C) készített
képes beszámolót.
.

A Földes Ferenc Gimnázium Diákbizottsága tisztújító gyűlést tartott, amelyen
megválasztotta a /-es tanév Diákbizottságának vezetőit:
Sereg Péter .A
Szabó Zsóﬁa Dorottya .B
Tóth Ádám .C
Kiss Boglárka .H
Zádeczki Tibor .A
Váradi Gábor .H
Berzy Dominika .H

.

Az aradi vértanúkra a .B osztály
tanulói által készített tablókkal
emlékeztünk. A képek előtt ezen a
napon mécsesek lobogtak.
A Földes Ferenc Gimnázium diáksága nevében a Batthyány Lajos
emléktáblánál a történelem fakultációs diákok helyezték el az emlékezés koszorúját.

-.

Az énekkar vesztfáliai koncertkörúton vett részt az
Avasi Gimnázium kórusával közösen.

.

A történelem tagozatos tantervnek megfelelően honismereti kirándulást tettek történelem tagozatosaink
Putnokon és a történelmi Gömör vármegyében. A
kirándulás szervezői Dr. Szabó Istvánné, Kovácsné
Szeppelfeld Erzsébet tanárnők és Jobbágy László tanár úr voltak. A történelem tagozatosok honismereti
kirándulásáról Koreny Viktória . A osztályos tanuló
készített képes élménybeszámolót, melyet, az eseménynaptárt követő fejezetben olvashat a kedves érdeklődő.
-.
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A diákszínjátszók országos
seregszemléjén, a szolnoki
Globe fesztiválon iskolánk
diákszínpada a Csakra mesékkel aratott nagy sikert.
Az előadás rendezője, a diákszínpad vezetője Szűcs
Tamás tanár úr volt.
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JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT AZ ISKOLAÉPÜLET ÁTADÁSÁNAK
100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.
.

Az iskolaépület átadásának . évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepség nyitányaként
először az iskola  évének történetét, hangulatát
bemutató „A nádpálcától az indulókig” című műsort
tekinthették meg a vendégek. Az előadást a Földes Ferenc Gimnázium diákszínpadosai készítették Szűcs
Tamás tanár úr irányításával. A darab szövegkönyvét
Dr. Szabó Istvánné tanárnő írta, a színpadra állításban Túróczyné Bényei Szilvia tanárnő segített.
A fenntartó miskolci önkormányzat részéről Kiss
Gábor, a Humánfőosztály vezetője köszöntötte a
megjelent egykori és mai diákokat, vendégeket.

2012
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Elmondta: a város büszke a gimnáziumban folyó
szakmai munkára, az elért eredményekre.
Majd Veres Pál igazgató úr ünnepi beszédében áttekintette az iskola és elődjeinek
történetét:
„…A  év az emberi élettel öszszevetve nem is értelmezhető időtartam, egy intézmény életében
tekintélyt parancsoló, folytonosságot, értéket jelző, egy nemzet életében korszakokat, korokat átívelő,
az emberiség fejlődésében pedig ez
idő alatt – leegyszerűsítve - eljutottunk a faekétől az űrhajóig.
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Egy  éves épület már a műemlékek közé sorolható, koremlék. Tükrözi az építése idején
a korszellemet, iskola esetén
az oktatás alapelveit, akkori
szokásait. Belépve kapuján
érezzük a falaiba ivódott időt,
az iskola semmivel össze nem
téveszthető illatát. Tekintélyt
parancsol még kopott szépségével is, ugyanakkor befogad,
véd és követel.
Eltelt a XXI. század első évtizede is. A  éve emberi ésszel átlátható, emlékei elevenen élnek. De számos változást hozott, eseményekben bővelkedett. Mintha még
inkább nekiiramodott volna az idő, hozva sok jót, de nem kevés nehézséget is.
Gárdonyi írta: „…a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.” Az
iskola nem pusztán az épület, hanem sokkal inkább az az értékrend, amit folytonosan fejlesztve alakítanak ki az egymást követő generációk. Ez a szellemiség
nem kézzel fogható, de érzékelhető, tetten érhető. Elég, ha csak az elmúlt hetek
példátlan összefogására utalok, ahogyan az iskola öregdiákjai egy emberként
álltak ki az iskola neve és értékrendje mellett. Felemelő
érzés volt megtapasztalni a
Földes-szellemet, azt az erőt,
amit ez az iskola jelent generációktól függetlenül az itt tanulók számára.”
Ezt követően Dr. Illésné dr.
Kovács Mária dékán, a miskolci, Dr. Szabó Béla, stratégiai
és külkapcsolati elnök pedig
a debreceni egyetem részéről
köszönte meg az együttműködést, oklevelet adva át a gimnáziumunknak. Dobrossy István, a megyei levéltár
nyugalmazott igazgatója és Barna György, a
Lézerpont Látványtár tulajdonosa két példány
Miskolc történetét bemutató kötetet adott át
igazgató úrnak a könyvtár és a kiállítás számára, valamint leleplezték a gimnázium egykori
épületéről készült nagyméretű fotót, melyeket
a Maradj Miskolcon Alapítvány és a Pﬂiegler J.
Ferenc Alapítvány támogatásával hoztak létre.
Az ünnepségen jelentette be Gáspár Marcell
egyetemista, egykori Földes-diák, hogy beje-
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gyezték a Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Egyesületet,
mely a gimnázium anyagi,
eszmei támogatására alakult.
Az Egyesület tiszteletbeli
korelnökének Dr. Kaló Emil,
kardiológus professzor urat
kérték fel, aki volt diákként
meleg szavakkal köszönte
meg a megtisztelő felkérést.
Ezt követően került sor az iskolatörténeti kiállítás megnyitójára a felújított iskolamúzeumban. A kiállításon az összegyűjtött források alapján mutattuk be a jogelőd intézmények történetét, és a Földes Ferenc Gimnázium elmúlt évtizedének
életét és sikereit. A kiállítás anyagát Dr. Szabó Istvánné, Kovácsné Szeppelfeld
Erzsébet és Jobbágy László válogatta és állította össze. Iskolánk múltja és jelene
címmel Dr. Szabó Istvánné tanárnő írta meg a kiállítás megszületésének történetét, melyet jó szívvel ajánlunk minden kedves érdeklődő ﬁgyelmébe.
A jubileum alkalmából, a szintén Földes-öregdiák, Halmai László fotóművész Hitek és Miskolcról nézve című fotókiállítása is megnyílt a Galéria-folyosón. Ezúton is köszönjük a Miskolci Galériának, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a kiállítás anyagát.

2012

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYE:
A FÖLDES KONFERENCIA NAPOK
Szakmájukban nagyon elismert, kiemelkedőt alkotó egykori Földes-diákok
tartottak előadásokat saját szak- és művészeti területükről.
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.

Dobrossy István a megyei levéltár nyugalmazott igazgatója tartott előadást a
Földes Ferenc Gimnázium  éves épületének történetéről.

.

Az elemi részecskék és a világegyetem kapcsolata
címmel Dr. Trócsányi Zoltán a Debreceni Egyetem
Kísérleti Fizika Tanszékének egyetemi tanára, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja tartott előadást.

.

Nagy Balázs az ELTE
egyetemi adjunktusa, a
Földgömb című folyóirat
főszerkesztője
Kőrösi
Csoma Sándor nyomában: keresztül a Himaláján  éve és ma címmel
tartotta előadását.

.

Az iskolaépület átadásának . évfordulója alkalmából készült ünnepi műsort az iskola minden
tanulója megtekintette ezen a délelőttön. A műsor előtt az ünnepi beszédet Kovácsné Szeppelfeld
Erzsébet igazgatóhelyettes asszony tartotta.

-.

Elkezdődtek az október-novemberi érettségi vizsgák.

.

Hangversenybérletünk keretében a Művészetek Házában a Fool Moon
vokálegyüttes műsorát hallgattuk meg. Az együttes ez alkalommal is az
a’capella, azaz a hangszeres kíséret nélküli, énekes műfajt népszerűsítette.

08/04/2012 19:56:23

-.

Az Ómassa – Bánkút – Olasz-kapu – Zsidó-rét – Tar-kő – Bánkút – Ómassa
útvonalat járták végig túrázóink Nyéki Attila tanár úr vezetésével.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

Az -os forradalom és
szabadságharc évfordulójára,
hagyományainknak megfelelően, ünnepi műsorral is emlékeztünk.
Az ünnepi műsort az iskola
.A, .C, .D osztályos tanulói mutatták be Dr. Puskás
István tanár úr vezetésével.
Az ünnepség második részében Veres Pál igazgató úr
Aranykoszorús jelvényeket
adott át az arra érdemes végzős diákoknak. Ebben a tanévben a következő tanulók részesültek ebben a megtiszteltetésben:

INNENTŐL
JAVÍTANDÓ!

12.A osztály: Erdélyi Tamás, Hok Zsóﬁa, Ivánkó Natália, Mácsay Vivien, Orosz Flóra, Pirity Ádám, Sereg Péter
12.B osztály: Bazsó Viktória, Czél Izabella, Gecse Flóra,
Szabó Zsóﬁa Dorottya, Zwillinger Márton
12.C osztály: Dudás Eszter, Keczer Bánk, Nagy Zsuzsanna, Pokó Csongor, Spisák Bernadett, Tóth Ádám
13.E osztály: Broda Balázs, Molnár Nikolett, Oravecz
Dóra, Óvári Tímea, Rabóczki Mónika
12.H osztály: Kasperkovics Teodóra, Kébel Zsóﬁa,
Koleszár Vivien, Soltész Adrián
Az ünnepség zárásaként, hagyományainknak megfelelően, Veres Pál igazgató úr, az osztálytitkárok és a diákbizottság vezetői kisebb ünnepség keretében megkoszorúzták a vitéz Oláh Miklós és a Széchenyi István Gimnázium
emléktáblát. A koszorúzáson jelen voltak a vitézi rend és
a Földes Ferenc Gimnázium Öregdiákok Egyesülete képviselői is.
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NOVEMBER
-. Őszi szünet

2012

-.

Elkezdődtek az őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák.

-.

Iskolánkat tablókkal, képekkel írásos
és zenei anyagokkal mutattuk be a
„Pályaválasztási Kiállítás ” rendezvényen. Az érdeklődők kérdéseire
diákjaink válaszoltak.

.

A végzős diákok egyik legszebb ünnepe a Szalagavató. Pólik Magdolna,
Rokob Tiborné tanárnők és Jobbágy
László tanár úr irányításával a végzős diákok különösen szép, hangulatos és tartalmas ünnepi műsort készítettek, melyet Veres Pál igazgató úr
köszöntője követett, majd kezdetét vette az ünnepélyes szalagavatás.
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.

A kreatív elmék viszik előre a világot. Ez volt a tételmondata annak az egész
napos eseménynek, amelyet az Ifjúsági és Szabadidő Házban rendezett meg a
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. A Szólj Be(le)! elnevezésű program keretében a kreativitásról és az innovációról mondták el véleményüket az iskolánkat
képviselő diákok is: Koreny Viktória, Sélley Fanni, Berzy Dominika, Váradi Gábor, és Gribovszky Máté.

.

Országos körútja során iskolánkba is ellátogatott a szemléletformáló Re: Creativity
című program. Színes szakmai előadások, játékos tudásfelmérő, workshop és
foglalkozások várták a Földes diákjait, akik hulladékból használati tárgyakat készíthettek, a nap végén pedig Öko Nagykövet Oklevéllel gazdagodtak.

-.

Nyílt napot tartottunk. Iskolánkban minden évben szeretettel várjuk nyíltnapjainkon a miskolci és a vidéki általános iskolás diákokat, szüleiket, tanáraikat. A
vendégek különleges és látványos kémiai és ﬁzikai kísérletekből, érdekes matematikai feladatokból kaphattak ízelítőt. Részt vehettek rendhagyó biológia-, irodalom-, történelem- és angolórákon. Megtekinthették „A nádpálcától az indulókig”
című vidám iskolatörténeti színdarabot és a megújult iskolamúzeumot is. Ebben
az évben vendégeinket a .C osztály tanulói kalauzolták.

.

A két évvel ezelőtt megnyert egymillió forint értékű hangszer végre megérkezett
iskolánkba, így egy csodálatos Roland elektromos zongorával és egy csúcsminőségű komplett hangosító berendezéssel gyarapodott a Földes.

.

Diákbizottsági megbeszélés

-.

Az énekkar ﬁú szólamát alkotó diákokkal tartott gyakorló tábort Bogácson
Petrány Mihály tanár úr. A három nap alatt a hat kimerítő próba mellett mindig
maradt idő a sportolásra és egyéb szórakozásra is.

-.

Elkezdődtek az őszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák.

.

A Városi Diákönkormányzat közgyűlésén és konferenciáján iskolánkat a DB vezetőségének két tagja, Váradi Gábor .H és Zádeczki Tibor .A képviselte.

.

Az UWC Magyarország tartott tájékoztató előadást.

.

„Mitől szól?” Fizika a szimfonikus zenekarban… ezt a címet adta a Miskolci
Szimfonikus Zenekar hangversenyének, melyet a Művészetek Házában hallgathattunk meg.

.

II. Rákóczi Ferenc és kora címmel szervezett történelmi vetélkedőt a Földes Ferenc Gimnázium történelem munkaközössége a megye általános iskolás tanulóinak. Amíg a versenyző diákok az írásbeli feladatsort megoldották, a felkészítő
tanároknak tanulóink bemutatták az iskolánkban folyó munkát.
A verseny írásbeli fordulója után előadást tartott a diákoknak és felkészítő tanáraiknak Dobrossy István a Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója.
Az immár tizenegyedik alkalommal meghirdetett
verseny szervezői Dr. Szabó Istvánné tanárnő és
Dr. Puskás István tanár úr voltak.

.

„Mi, a Miskolci Egyetem földesista diákjai úgy
határozánk, hogy szeretett gimnáziumunkban eltöltött évek felidézésére: valamint az iskola fennállásának . évfordulójára Földes Öregdiák Szakestély
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tartassék. E jeles eseménynek adjon otthont iskolánk évszázados épülete, Szent
András havának . napján, a déli harangszót követő ötödik órában.” szólt hagyományteremtő szándékkal az invitálás az első, iskolánkban rendezett öregdiák szakestélyre. A szakestély szervezői Balogh István, Gáspár Marcell, Veres
Gábor és Szikra Péter öregdiákok voltak.
-dec. .
Iskolánk tanulói –
Dr. Turnyánszkiné
Sóczó Kinga tanárnő irányításával ebben az esztendőben is nagy sikerrel
vettek részt, a IX.
Diósgyőri
Mikulásvonat – régió a
gyermekekért rendezvényén. A Mikulás segítőiként,
jelmezbe bújva, interaktív mesejátékba vonták be a miskolci óvodásokat és
kisiskolásokat.

2012

DECEMBER
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.

„Képek Miskolcról – Miskolc képei” címmel rendezett nyilvános munkamegbeszélést a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum. Miskolci Egyetem, a Herman Ottó Múzeum, a Megyei Könyvtár vezetőinek részvételével. A
Földes Ferenc Gimnázium új iskolatörténeti kiállításáról Dr. Szabó Istvánné
tanárnő, az iskolában sikerrel megvalósított audiovizuális emlékgyűjtésről
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet tanárnő tartott előadást.

.

Dr. Turnyánszkiné Sóczó Kinga tanárnő irányításával Gál Gabriella, Farkas
Beatrix, Herczeg Panna .D, Kupcsok Julianna, Vass Csobán Kadosa .A és
Koós Donát .H osztályos diákok készítettek Mikulás-napi ünnepséget az
iskolában dolgozók gyermekei számára.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

„Az élet nagyszerű metaforája a piac: piac az egész világ” vallja Bereményi
Géza, akinek Az arany ára című piaci játékát tekintettük meg a Miskolci
Nemzeti Színházban.

.

Mikulástúrára indultak az iskola természetjárói a Majális-park – Forrásvölgy – Felső-forrás – Csókás – Pisztrángtelep – Ómassa útvonalon. Hogy
találkoztak-e a Mikulással, az is kiderül Nyéki Attila tanár úr írásából.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

A Szinva teraszon adott adventi koncertet iskolánk kórusa. Szólóban Szabó Zsóﬁa
(.B) is fellépett, Czél Izabella (.B) zongorakíséretével. Caramel Lélekdonorát
adták elő, Kondi István (.C) pedig Mester Tamás dalát mutatta be. A koncert
csattanója a .C tehetséges diákjaiból verbuválódott sramli-zenekar volt. Tangóharmonika, tuba, klarinét, zongora és gitárok alkották a kamaraegyüttest.
Diákigazgató-választás. Hét évvel ezelőtt az iskola diákbizottsága, a diáksággal
egyeztetve elkészítette a diákigazgató választás reformját, melyet idén is felülvizsgált és új javaslatokkal egészített ki. Ezen alapult az ez évi kampány is.
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.

Délután plakátragasztás, a kampánytermek berendezése

.

UWC Magyarországi Egyesülete tájékoztatta az érdeklődő diákokat a külföldi
ösztöndíjaikról.

-.

Elkezdődött a kampány, megindult a vidám „őrület” az Arany Ászok, a ca$hBack, a Cowboys, a
Hálidéj és a thEnd vetélkedése, számtalan ötletes programmal.

.

Az első órában került sor a diákigazgató-választás szavazására.

.

Ezen a napon vettünk végső búcsút iskolánk legendás igazgatójától, Kálmán
Lászlótól.

.

Délután már az ünnepekre készültünk. Siposné
Kiss Angelika, Iváskovics Zsuzsa tanárnők szervezésében hangulatos Christmas-partyt tartottak
a diákok, ahol változatos produkciókat mutattak
be a tanult idegen nyelven. Meghallgathattuk az
énekkar koncertjét is, melyről így vall az énekkar
vezetője Petrány Mihály tanár úr:
„Nagyon komoly és nagyon vidám karácsonyi műveket adtunk elő a teltházas publikum előtt. Ez a
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fellépés minden félév végén egy komoly megmérettetés és nagyon sokat jelent
nekem és a gyerekeimnek is a siker hőfoka. Idén olyan jól sikerült ez, hogy a
kiváló hangú kollégákkal egy másik karácsonyi kórusválogatást énekeltünk
a nyugdíjas és a még regnáló tanárkollégáknak. Annyira szépen teljesítettek
éneklő kartársaim, hogy engem is mélységesen meghatott.”

2012

.

Az este karácsonyi vacsorával folytatódott, az iskola jelenlegi és nyugdíjas tanárai részvételével. Veres Pál igazgató úr és a tantestület itt köszönte meg a
nyugdíjba vonuló Kökényesi Istvánné könyvtáros és Kádas Mihály tanár úr
munkáját.

.

A fordított napon a győztes
a Cowboys lett. Így ezen a
napon a párt jelöltje, Tóth
Ádám 12.C és helyettesei, Kis Dávid 12.H és
Diczházi Márk .B igazgatták az iskolát. A reggel
ünnepélyes kulcsátadással
kezdődött. Ezen a napon
diáktanárok tanítottak, a
szünetekben Tanár-Diák
kosárlabda- és Tanár-Diák futball-mérkőzésekre került sor valamint újra levetítettük a legtöbb szavazatot kapott kampányﬁ lmet is.

A diákigazgató választás eredményei:
A győztes párt
.
.C
Cowboys
.
.H
Hálidéj
.
.B
ca$hBack

Legjobb kampányterem:
.
.C
Cowboys
.
.H
Hálidéj
.
.B
ca$hBack

Legjobb bevonulás
.
.C
Cowboys
.
.B
ca$hBack
.
.H
Hálidéj

Legjobb nagytermi műsor /
programok
.
.C
Cowboys
.
.H
Hálidéj
.
.A
Arany Ászok

Legjobb kampányfi lm
.
.H
Hálidéj
.
.C
Cowboys
.
.A
Arany Ászok
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2012.
JANUÁR
.

A szünet utáni első tanítási nap. Kezdetét veszi a végzősök érettségi előtti utolsó
nagy hajrája a középiskolában.

.

Diákbizottsági megbeszélés

-.

Az olasz sítábor ebben az esztendőben is sokakat vonzott.

.

Diákbizottsági megbeszélés

-. Szakmai látogatás a CERN-ben
(Svájc, Genf) a ﬁzika olimpiai
szakkör számára. A tapasztalatokról, a különleges élményekről
is készült beszámoló az évkönyv
számára, melyet ajánlunk minden
kedves érdeklődő ﬁgyelmébe.
.

Népzenei ihletéssel megzenésített verseket hallgattunk a Dongó
Együttes előadásában a Művészetek Házában.

.

Első félév vége

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

Az Országházban Orbán Viktor miniszterelnök és
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kitüntette a Nemzetközi Diákolimpiákon eredményes diákokat és felkészítő tanáraikat. Iskolánk előző évben végzett diákja, Budai Ádám
ﬁzika diákolimpikon is kitüntetésben részesült. Ádám thaiföldi diákolimpiáról szóló írását az évkönyv következő részében olvashatja a kedves érdeklődő.

.

Mindenki megkapta félévi bizonyítványát

.

Hagyományainknak megfelelően ebben az esztendőben is tisztelegtünk a
Himnusz és a magyar kultúra előtt. Kis kiállítással, színes képes verses öszszeállítással köszöntöttük a Magyar Kultúra Napját. Újdonságként egy játékra
is invitáltuk az érdeklődőket. Az iskolarádióban megzenésített magyar versek
szóltak a szünetekben. Azok között, akik felismerték a költeményeket, megnevezték az alkotókat, báli belépőjegyeket sorsoltunk ki. A játék kitalálója és
összeállítója Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet és Dr. Turnyánszkiné Sóczó Kinga
tanárnő volt.

.

Szendrő város önkormányzata kérte fel énekkarunkat egy koncertre A Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Petrány Mihály tanár úr így ír a jeles eseményről:
„Január -án különbusszal érkeztünk oda és fergeteges koncertet adtunk. Kizárólag magyar szerzőktől, olyan programmal, amelyben a komoly kórusművek
felől közeledtünk fokozatosan az igényes, könnyebb műfajú popzene felé. Óriási
sikerünk volt a felnőttek, de a helyi ﬁatalok köreiben is.”

.

Diákbizottsági megbeszélés
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FEBRUÁR
Iskolánk diákbizottsága csatlakozott a Csatárlánc önkéntes szervezethez.
.

Földes-bérlet következő előadása Giacomo Puccini Bohémélet című operája
volt a Miskolci Nemzeti Színházban.

.

Megalakult a Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Alapítványa. Alapítói: Dr.
Gácsi Gabriella és Semsey Barna öregdiákok.
Idézet a Preambulumból:
„Mi, alapítványtevő Földes-öregdiákok, szeretnénk segíteni iskolánkat, hogy
a nehéz idők ellenére is szellemisége változatlanul továbbéljen, s még nemzedékek hosszú sorát tudja olyan szellemi tudással és erkölcsi tartással elindítani az életben, ahogy minket bocsátott útjára. Támogatni, segíteni kívánjuk
a mindenkori diákokat, tanáraikat azzal a céllal, hogy kibontakoztathassák
képességeiket, fejlesszék tudásukat, valamint tanulásukkal, munkájukkal a
Földes Ferenc Gimnázium hírnevét tovább öregbítsék.”

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

A Magyar Innovációs Szövetség által szervezett „Találkozás tudósokkal” elnevezésű program keretében „Növények a jövőnkért” címmel tartottak előadás.

-.

„A  legszegényebb” címmel
kiállítás nyílt a Kurt Lewin
Alapítvány diákszakköröseinek szervezésében. „A szegénység közel van”- szembesülünk a jelmondattal, ami a „
leggazdagabb magyar” megjelentetésére kíván választ adni.

2012

Merjünk kíváncsiak lenni, nem csupán
a felső tízezer luxus körülmények között
élt mindennapjaira, hanem a gyermekotthonban, intézetben, szegénységben és
nyomorban töltött küzdelmes mindennapokra is! Az országjáró kiállítást minden iskolában saját képükre formálják a
diákok, így változatos és színes marad,
ami elénk tárul, akár egy iskola, akár egy
galéria falai közt tekintjük azt meg. A kiállítás létrejöttében segítő diákok:
Czél Izabella .B, Mecséri Eszter .H, Pirity Ádám .A, Szabó Zsóﬁa Dorottya .B, Varholik Máté .C
.
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A hagyományos Földes
bál ebben az esztendőben
is - a tavaly kipróbált új
helyszínen, - a gimnázium bálteremmé varázsolt
tornacsarnokában került
megrendezésre. A diák-
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bizottság eltervezte,
hogy nemcsak helyszínében, hanem tartalmában is megújítja
a bált. Az idei téma
Hollywood volt. Remek dekoráció, ruhák,
látványkoktélok, fotólehetőség idézte ezt a
hangulatot. Természetesen a bál idén is a végzősök klasszikus báli nyitótáncával és igazgató úr köszöntőjével kezdődött.
A zenét a Banquette együttes szolgáltatta, a meglepetés fellépő, pedig iskolánk egyik kedvenc zenekara, a – korábban Immigrant
Ska Band néven ismert – The Checked Panthers volt. A zenekar tagjai: Csurkó
Bence - gitár - ének (külsős), Balázs László - basszusgitár - ének, Boldizsár Csongor-trombita, Szalai Bordás Gergő-dob, Váradi Gábor - harmonika.
Ezúttal is volt tombola, melynek nyereményeit az osztályok ajánlották fel. Idén is
megválasztottuk a Földes bálkirályát és a bálkirálynőjét.
Bálkirály
. Tóth Ádám .C
. Pirity Ádám .A
. Nagy Bence .B
Bálkirálynő
. Papp Dóra .H
. Molnár Nikolett .E
. Galgóczy Gréta .B
. Illavszky Vanda .H
. Mecséri Eszter .H
A sok befektetett munka
meghozta gyümölcsét,
különlegesen jó hangulatú, sikeres bál volt az idei, erre bizonyságul
szolgálhat évkönyvünk színes báli képes összefoglalója is.

-.

Negyedik alkalommal került megrendezésre az az országos informatikaverseny,
mely Dusza Árpád tanár úr nevét viseli, és emlékét őrzi.

-.

Az V. Dürer Matematika-, Fizika- és Kémiaverseny döntője került megrendezésre, néhány, korábbi években végzett diákunk, Farkas Ádám, Szűcs Gábor, Varga
József és társaik szervezésében. Az érdeklődők kémiai kísérlet-bemutatón és
kulturális vetélkedőn is részt vehettek Meghallgathatták a meghívott előadók,
Pósa Lajos és Tóth Pál előadásait is.

-- A Kurt Lewin Alapítvány Együttműködés az iskolában címmel tartott tanártovábbképzést.
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.

Mára már hagyomány iskolánkban is a Bálint-nap megtartása. Berzy Dominika és osztálytársai vállalták magukra a szerelmes és baráti jókívánságok
eljuttatását a címzettekhez.
Kevesen tudják, hogy ez a nap nemcsak angolszász ünnep, hanem középkori
magyar hagyománya is van.

.

A tantestület és a diákbizottság is köszöntötte Veres Pál igazgató urat . születésnapja (február .) alkalmából.

-.

A biológia–kémia–földrajz munkaközösség Szentesi Csilla tanárnő irányításával ebben a tanévben is megszervezte – az iskolánk egykori tanáráról
elnevezett – dr. Árokszállásy Zoltán országos biológia-környezetvédelmi
versenyt, melynek döntőjére és szakmai fórumra került sor ezen a napon.
A versenyhez kapcsolódóan Varga István természetfotóiból nyílt kiállítás
Gyöngyszemek címmel az iskolai galéria-folyosón.

-.

A szentléleki kórustáborban már a tavaszi kórustalálkozókra és a soron következő Földes-estre készült énekkarunk Petrány Mihály tanár úr vezetésével.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

A Megyei Diákparlament továbbképzésén Kiss Péter . H osztályos tanuló
vett részt.

.

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjára – Szűcs Tamás tanár úr
irányításával a .A osztály tanulói készítettek elgondolkodtató kiállítást.

-.

A III. országos Vasútmodell és Makettkiállításnak adott otthont iskolánk.

.

Lillafüred – Fehérkő – Fehérkőlápa –
Bükkszentkereszt – Lillafüred (Felsőhámor) útvonalon túráztak az iskola
természetjárói.

.- márc..
Ausztriai sítábor
MÁRCIUS
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Filmklubot szerveztek Pólik Magdolna tanárnő irányításával a .H osztály
tanulói. Az első előadásra és beszélgetésre ezen a napon került sor.

.

Zámborszky Ferenc igazgatóhelyettes úr meghívására az olimpiai szakkör
tagjainak néhány éve végzett diákunk, Farkas Ádám, végzős ﬁzikushallgató,
egykori diákolimpiai kerettag tartott előadást. Ádám előadássorozatának témája: a ﬁzikában használatos matematikai eljárások, ﬁzikai példákon illusztrálva.

.

Diákbizottsági megbeszélés

x.

Rendhagyó ünnepi előadással emlékeztünk . március -ére és a forradalmat követő szabadságharcra. A műsorban Szabó Zsóﬁa (.B) szavalata,
Plaszkó Noel (.A) zongorajátéka és a Petrány Mihály tanár úr vezette énekkar
fellépése egy diákok és tanárok által készített ﬁ lmet ölelt közre. Bistei Bence,
Szalai-Bordás Gergő, és Váradi Gábor (.H) tanáraikkal és iskolatársaikkal
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készítettek interjúkat, melyben a hazaszeretetről, a szabadság fontosságáról, a
történelmi példaképekről fogalmazták meg hitvallásukat. A ﬁ lmben Miskolc
-as emlékhelyeinél, a Petőﬁ-, a Kossuth- a Széchenyi-, és a Szemere-szobornál csendültek fel a Nemzeti dal sorai Tóth Ádám (.C) előadásában. A ﬁ lm és
a műsor elkészítése Pólik Magdolna, Rokob Tiborné és Túróczyné Bényei Szilvia
tanárnők irányításával történt. A technikai segítséget Magyar Endre adta.
-.

Az Európai Parlamenti Modell . Nemzeti Ülésén iskolánk csapata ebben az esztendőben is Finnország képviselőjeként vett részt. A csapat tagjai: Erdélyi Tamás
.A bizottsági elnök, Keczer Bánk .C delegációvezető, Benkő Péter .A, Borza
Roland László .B, Gonda Iván .C, Hojnyák Dávid .A, Koreny Viktória .A,
Lukács Flóra .H, Tóth Gergely. B, Valcsev Petra .H, Varga István .C.
A verseny díjazottjai: Erdélyi Tamás ., Keczer Bánk . Benkő Péter ., Valcsev
Petra . helyezett lett. Benkő Péter tagja lett a Nemzetközi MEP magyar delegációjának is.

-.

Comenius találkozó Plzenben. Iskolánk küldöttségének vezetője Kéri Krisztina
tanárnő volt.

.

Ezen a napon a kultúráé volt a főszerep. Hagyományos Kulturális Napunkon
idén is  kategóriában pályázhattak diákjaink. Mindannyiunk örömére tanulóink érdeklődése ebben az esztendőben is igen nagy volt. A diákok aktív szerepet
vállaltak a zsűrik munkájában is.
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...és végül a zsűri
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Kulturális nap eredményhirdetésére a nagyszünetben került sor.
Az osztályok közötti pontverseny eredménye:
. hely:
. hely:
. hely:

.H
.A
.A

, 



A kedves olvasó ﬁgyelmébe ajánljuk a Kulturális nap képes összefoglalóját is.
.

Az interkulturális tanulás terén végzett
kiemelkedő munkájáért kiváló partneriskola címet adományozott a Földes
Ferenc Gimnáziumnak a cserediákok
közvetítéséért az AFS Magyarország
Nemzetközi Csereprogram Alapítvány.

.

Diákbizottsági megbeszélés

.

Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli című
tragikomédiáját tekinthettük meg remek
amatőrszínészek, Kiss Zoltán, Petendi
György és Zsíros Péter előadásában.

x.

Megjelent Biró Krisztián . H osztályos diáktársunk Függőségeim kötelén című kötete

.

Arthur Miller: Az Ügynök halála című drámája volt
a Földes bérlet következő darabja. Willy Loman szerepét a Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas Haumann
Péter alakította megrendítő erővel.

TERVEZETT PROGRAMJAINK:
ÁPRILIS
.

Mennyire vagy fITt? Légy te is digITális címmel hallgathatunk meg előadást
az IVSZ és az IND szervezésében.

-. Tavaszi szünet
.

„Örkény ” Kiállítás Örkény István születésének . évfordulója alkalmából

.

A költészet napja

.

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól

.

Erre a napra tervezzük a diákbizottság következő konferenciáját.

.

Földes-est a Miskolci Nemzeti Színházban. A Kulturális Nap legsikerültebb produkcióiból ebben az esztendőben Szűcs Tamás és Kádas Mihály tanár úr válogat.
A . születésnapját ünneplő Koncz József tanár úr kiállítása
Kiállítás Finnországról

.

Végzősök köszöntése
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MÁJUS
.

Az igazgatói tájékoztatóra, a ballagási főpróbára és a szerenádra is ezen a napon kerül sor.

.

A végzős évfolyam utolsó tanítási napja. Bolondballagás és osztályozó konferencia a végzős évfolyam számára.

.

Ballagás. A végzősök műsorát tekinthetjük meg, melyet Dr. Szabó Istvánné
tanárnő és Jobbágy László tanár úr állít majd színpadra.
A Magyar Nyelv Hetéhez kapcsolódó rendezvényeket tervezünk

2012

.

Elkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák.

.

Országos magyar és matematika kompetenciamérés a . és . évfolyam számára.

JÚNIUS
Iskolánk hagyományos orgonahangversenyén veszünk részt.
.

A Nemzeti összetartozás napja

-.

Elkezdődnek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák.

.

Utolsó tanítási nap

-.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák:
.A:
.B:
.C:
.E:
.H:

.

június --.
június --.
június --.
június --.
június --.

Tanévzáró ünnepség
Július elejétől a történelem tagozatos és a hatosztályos diákok egy csoportja
tanulmányi kirándulást tervez a cseh várakba és kastélyokba.

Bíró Krisztián: Utazás
Tudom, más csillagok alá szánt az ég
Mely más sodrású folyók partjain van
Mintha más végletek közül származnék
Maró honvágyat érzek karjaimban
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Bíró Krisztián (12.H)
Függőségeim kötelén című kötetéből
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Jöttem, és maradok

A Földes Ferenc Gimnázium
diákjai évek óta előkelő helyen szerepelnek az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében, így volt ez a
--es tanévben is. Vadon Viktória . H osztályos
tanuló matematika tantárgyból második helyezést ért el,
Budai Ádám . B osztályos
tanuló az előző tanévben ﬁzika tantárgyból harmadik
helyezett lett. -ben pedig
Ádám bekerült a Magyarországot képviselő ﬁzika diákolimpiai csapatba is, és a thaiföldi diákolimpiáról bronzéremmel tért haza. Örömmel
kértük fel a már egyetemista
Viktóriát és Ádámot egy-egy
emlékező írás elkészítésére.

Attól a pillanattól kezdve, hogy leszállok a buszról, a
feszültség minden lépéssel egyre nő bennem. Az útvonal
ugyanaz, amit hat éven át minden reggel megtettem, mikor még a Földesben voltam gimnazista. Most, bár egyetemistaként látogatok vissza, az érzés ugyanaz, mint akkor
régen, amikor először jöttem vissza az iskolába a nyári
szünet után: hazaérkezem.
Kell egy hely a világban, amit hazának nevezünk. Ahol
otthon érezzük magunkat, ahová visszatérhetünk, ha
segítségre, bátorításra, megerősítésre szorulunk, ami hatással volt ránk, személyiségünk re, értékrendünkre. Én
nem csak Magyarországot, a családi házunkat vagy Miskolcot és környékét tekintem hazámnak, hanem az alma
matert is, ami mára a részemmé vált. Ha nem a Földes
Ferenc Gimnáziumba jelentkezem, ma nem az lennék,
aki vagyok, és nem ismerném azokat a tanáraimat, többek között Rokob Tibornét, osztályfőnökömet és Kovács
Attilánét, matematika tanáromat, akik hat éven át nap mint
nap egyengették az utamat, de
ezután is, még hosszú éveken
keresztül ﬁgyelemmel fogják
kísérni azt. Nem ismertem volna meg a barátaimat, osztálytársaimat, versenyzőtársaimat, és rengeteg felejthetetlen élménnyel volnék szegényebb.
Nem állítom, hogy minden tökéletes volt. Hiszen olyan
nincs is. Néhány tanárommal rögösen indult a közös munka,
néhány osztálytársammal oda-odaszólogattunk egymásnak.
Voltak időszakok, ami kor osztályfőnököm nem volt elégedett
velem, mert a versenyzés mellett nem fordítottam elég energiát a tanórai készülésre. De ma már ez mind nem számít.
Tudom, hogy közhely, de így igaz, a rossz emlékek elkopnak
majd az idővel, az arra méltók pedig csak még mélyebben
bevésődnek majd a memóriámba. Mindig emlékezni fogok
a vörös téglaépületre, a portás néni mosolyára, amivel minden reggel köszöntött, a folyosók zsivajára, a kampány-lázra, a színházi látogatásokra, a kulturális napok, Földes
estek hangulatára, hogy minden Földes bálon majdhogynem rongyosra táncoltam a
lábam, hogy üdvözlésképp az egy évvel felettünk járó H-s osztály megvendégelt minket, ahol játék és humoros eskü közepette „hássá” lettünk avatva, hogy tanúja voltam
az első kopaszavatónak, a belga diákcsere programra, a svájci tanulmányútra a történelem munkaközösség szervezésében, a teljes egészében felejthetetlen tizenkettedik
évre, a szalagavatótól a saját kampányunkon át egészen a ballagásig és érettségiig, na és
persze a versenyekre, amikre tanáraim mindig lelkesen készítettek fel és vittek el.
Engedtessék meg nekem, hogy amiről a legtöbbet fogok beszélni, a matematika, a végére maradjon. Voltam én más tantárgyból is versenyezni, angolból és franciából nem
sok hiányzott az OKTV második fordulójához, ahová ﬁzikából be is jutottam. Történelemből csapatversenyen vettem részt osztálytársnőimmel, Babos Orsolyával és Velti Kingával, ahol Szabó Istvánné tanárnő nagy bánatára az országos . helyezéssel éppen csak
lemaradtunk a szóbeli döntőről.
De bizonyára, ha valaki ismeri a nevemet, annak oka a matematikában elért eredményeim. Még negyedikes koromban kezdtem el a versenyzést, és az eredményhirdetéseken hallva a Földes nevét, akkor döntöttem el, hogy itt folytatom tanulmányaimat,
méghozzá minél hamarabb, hetedikes koromtól. Kovács Attiláné tanárnő azonnal fel-
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karolt, rendszeres munkára
és nyitott szellemiségre oktatott, felhívta a ﬁgyelmem
a Szabadfalviné Kormányos
Anikó tanárnő által tartott
szakkörre, ennek köszönhetem, hogy hetedikes koromban a Kalmár László
Matematikaversenyen, nyolcadikos koromban, pedig a
Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyen első helyezést érhettem el. Kilencedikes koromtól minden évben
én voltam az, akit elvittek a
Nagy Károly Matematikai
Diáktalálkozóra,
Komáromba, a Felvidéki Magyar
Matematikaversenyre,
illetve a Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyre
is,
ahol a pár órás versenyzés
előtt és után megismerkedhettem Felvidék és a Kárpátmedence egy-egy tájával és a
többi versenyzővel. A legjobb az volt, amikor évről évre felbukkantak ugyanazok
az arcok, és egyre jobb társaság alakult ki. Számomra ez nem munka volt, hanem
szóra kozás, amiért megérte megcsinálni a gyakorlósorokat, amiket tanárnőim adtak ki minden nagyobb megmérettetés előtt. Még felkelni is megérte a nulladik órában tartott szakkörre, ahol osztálytársaimmal együtt készültünk az Arany Dániel
Matematikaversenyre, majd később az OKTV-re, vagy éppen a Dürer Matematika
Csapatversenyre, ahol együtt kamatoztathattuk a tudásunkat. Az iskolai szakkörök
mellett az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó iskola hétvégi foglalkozásaira
is jár tam, ahol az ország több tájáról jöttek össze tanárok és diákok évente ötször a
szakköri foglalkozásokra. Ez is nagyban hozzájárult a sikereimhez, ezért ezúton is
szeretném megköszönni tanáraimnak, hogy felhívták rá a ﬁgyelmemet, illetve, hogy
lehetővé tették, hogy bizonyos pénteki napokon iskola helyett ide (és versenyekre)
utazhassak. Az iskola támogatása nélkül nem futhattam volna be olyan „karriert”,
mint amilyet befutottam, és ami csúcsának az utolsó évben elért OKTV . helyezésemet tekintem. Sajnos a Diákolimpiára nem sikerült kijutnom, ehhez nem volt elég
az elszántságom és a befektetett munkám. Min tudjuk, a sikernek ára van, én megdolgoztam érte, és jutott is belőle bőven, de erre már nem telt. Ahhoz, hogy jól teljesítsek az iskolában is, így kellett történnie.
De nem bánom. Az alapokat megkaptam, mind szakmailag, mind emberileg. Az
évfolyamtársaim többségénél könnyebben és jobban teljesítettem az első félévet a
Műegyetem matematika szakán, köszönhető ez a két tanárnőmnek, akik egyszerre
neveltek precizitásra és kreativitásra. Azt pedig nem csak a szaktanáraimnak, hanem az egész tanári karnak köszönöm, akik iskola szellemiségét formálják, hogy
tartást adtak, hogy arra neveltek, maradjak ember, minden körülmények között.
A Földes nem csak egy jó iskola, hanem egy jó presztízsű név is, és egy szemlélet.
Egy csokor hagyomány, mely mégis fogékony az újításokra, a jó ötletekre. Büszke
vagyok rá, hogy földesista lehet tem, és most Földes-öregdiák lehetek. Jöttem, és
maradok.
Vadon Viktória,
Földes-öregdiák, volt .h osztályos tanuló
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Vadon Viktória versenyeredményei
2005-2006
Diósgyőri Matematika Verseny . helyezés
Varga Tamás Országos Matematika Verseny országos . helyezés
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
2006-2007
Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny . helyezés
Varga Tamás Országos Matematika Verseny országos döntős
Langwest  Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny – angol nyelvi szóbeli döntő . helyezés
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei . helyezés
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Bátaszéki Matematika Verseny országos . helyezés
2007-2008
Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny . Helyezés
Bede Lajos Városi Matematika Verseny . Helyezés
Szőkefalvi-Nagy Lajos Országos Matematika Verseny országos döntő . díj
Gordiusz Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Arany Dániel Országos Matematika Verseny megyei ., országos . díj
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Felvidéki Magyar Matematika Verseny (FMMV) dicséret
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (NMMV) . díj
Középiskolai Matematikai Lapok (KöMaL) C pontverseny dicséret
2008-2009
Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny . Helyezés
Gordiusz Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Arany Dániel Országos Matematika Verseny megyei ., országos . díj
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Felvidéki Magyar Matematika Verseny (FMMV) . díj
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (NMMV) . díj
2009-2010
Dürer Matematikaverseny, csapat kategóriában . hely
Gordiusz Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Matematika II. kategória
országos . helyezés
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Fizika II. kategória
. fordulóba jutott
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Felvidéki Magyar Matematika Verseny (FMMV) . díj
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (NMMV) . díj
2010-2011
Dürer Matematikaverseny, csapat kategóriában . hely
Gordiusz Matematika Verseny megyei ., országos . helyezés
Szőkefalvi-Nagy Lajos Országos Matematika Verseny országos döntő . díj
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (NMMV) . díj
Felvidéki Magyar Matematika Verseny (FMMV) . díj
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Fizika II. kategória
. fordulóba jutott
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) Matematika II. kategória
. hely
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Út Thaiföldre
Talán sokan azt gondolnák, hogy egy olimpiai válogató
előtti néhány napban a versenyzők éjt nappallá téve tanulnak. Nem feltétlen, én például futottam, mert egyrészt úgy
hittem, hogy ezzel lelkileg jobban fel tudok készülni a megpróbáltatásokra, másrészt a jó állóképesség előnyös volt,
hiszen egy nap - órát kellett versenyezni. Tavalyelőtti kudarcom egyik oka többek között az volt, hogy harmadnapra
teljesen kimerültem. De végzős diákként már sikerült az
olimpiai csapat tagjává válnom, ami nagy megtiszteltetetés
volt, mivel képviselhettem hazámat egy nemzetközi versenyen. Nem is beszélve arról, hogy eljutottam egy távoli, csodálatos országba, Thaiföldre. Lehetőséget kaptam belekóstolni egy teljesen más kultúrába és mentalitásba.
Természetesen a megfelelő szintű tudás megszerzése elengedhetetlen. Ennek módja
elég összetett. Világos, hogy szükség van tanári segítségre, de a sok, elmélyült önálló
munka legalább annyira fontos. A becsvágy illetve a siker utáni áhítozás nem elég motivációnak. Ennél több kell. A ﬁzika tudományának szellemisége az ember lényének a
részévé kell, hogy váljon. Ehhez hosszú út vezet.
Esetemben is viszonylag korán kerültek a természettudományok (különösen a ﬁzika)
az érdeklődésem középpontjába. Ezért még mielőtt hivatalosan is megkezdtem volna a
tanulmányaimat a Földes Ferenc Gimnáziumban,
már jártam szakkörökre. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak tanáraimnak, hogy a
tanítványuk lehettem. Elsőként Héjj Márta tanárnő
baráti körén vettem részt. Ezt követően egy nagyszerű matematikatanár, Vass Iván kezei alá kerültem,
ami az egyik legnagyobb hatást gyakorolta pályámra. Precíz, lényegre törő stílusát máig követendő
példának tartom. Szintén a felvételi előtt kezdtem
el járni Zámborszky Ferenc olimpiai szakköreire.
Ennyi pozitív élmény végleg meghatározta a sorsom
és felvételiztem a Földesbe. Ezt követően két további
remek embert ismertem meg: Kovács Attilánét (aki
egyben az osztályfőnököm is volt) és Bíró Istvánt. Tanárnő matematikából, míg tanár úr
ﬁzikából adott át hasznos ismereteket. Odaadó munkájukért hálás köszönettel tartozom.
Írta: Budai Ádám
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„Szeretettel köszöntöm Önöket itt a mai napon. Azért vagyunk ma itt, hogy tisztelegjünk a teljesítmény előtt. …. Nagyon jól tudom, hogy mindannyian komoly gátakon és
akadályokon kellett átverekedniük magukat, amíg célba értek. És ma nyilván úgy gondolják, hogy megérte kitartani. Megérte vállalni minden nehézséget, és megküzdeni minden
akadállyal. Ezért is kell ünnepelnünk az Önök helytállását és teljesítményét. Diákolimpikonok, Önök nagy dolgot vittek végbe. Olyan dolgot, amiből erőt és példát meríthet minden magyar ember, aki hisz Magyarország jövőjében, és tenni is akar érte.”
E szavakkal köszöntötte január -én
az Országházban Orbán Viktor miniszterelnök és Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás miniszter a Nemzetközi Diákolimpiákon eredményes diákokat és felkészítő tanáraikat.
Budai Ádámnak és felkészítő tanárainak, Zámborszky Ferenc és Bíró István
tanár uraknak ezúton is gratulálunk.
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Budai Ádám versenyeredményei
2007-2008
Mikola Sándor Tehetségkutató verseny megyei forduló . hely, országos döntő,
. hely
Szilárd Leó Fizikaverseny . fordulóban dicséretet szerzett
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny, . hely
Gordiusz Matematikaverseny, gimnáziumi csapat kategóriában . helyezést
ért el
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékversenyen dicséretet szerzett
Nagy László Fizikaverseny, . hely
2008-2009
Mikola Sándor Tehetségkutató verseny megyei forduló . hely, országos döntő,
. hely
Bede Lajos Városi Matematikaverseny, . hely
Szilárd Leó Fizikaverseny, országos döntő . hely
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny, . hely
Országos Békésy György Fizika Emlékverseny, . hely
Nagy László Fizikaverseny, . hely
KÖMAL Fizika Elméleti Verseny, . hely
2009-2010
Bede Lajos Városi Matematikaverseny, . hely
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny, . hely
Hancsók Kálmán Megyei Matematikaverseny, . hely
Fizika OKTV, II. kategória, . hely
Matematika OKTV, II. kategória, . hely
Kunfalvi Dezső Olimpiai Válogató Verseny, . hely
Dürer Fizikaverseny, csapat kategóriában . hely
2010-2011
Gordiusz Matematikaverseny, megyei . hely, országos . hely
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny országos . helyezés
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékversenyen dicséretet szerzett
Matematika OKTV, II. kategória . fordulóba jutott
Dürer Fizikaverseny, csapat kategóriában . hely
Szilárd Leó Fizikaverseny, országos döntő . hely
Nagy László Fizikaverseny, . hely
Eötvös Lóránd Fizikaverseny, . hely
Fizika OKTV, II. kategória, . hely
Fizika Diákolimpia bronz minősítés

Bíró Krisztián: Szerelem talán
A szerelem talán tünet
Egy betegség szüleménye
Mégis ez hajt szamárfület
Az álmaink füzetébe

Talán csak egy túlhasznált szó
Mit rejt ez a bolond füzet
Talán csak egy újnak látszó
De jól ismert mosolyszünet

Talán csak egy ócska indok
Hogy pár délutánt átalhass
Talán nincs is, de az biztos…
Igen biztos, hogy fájdalmas
Bíró Krisztián (12.H) Függőségeim kötelén című kötetéből
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