
A nyertesek megnézhetik magukat a bíróságon! 

 

Az egri bíróság Bíróért kiáltó konfliktusok Gárdonyi műveiben címmel írt ki pályázatot 

középiskolások számára. A feladat az volt, hogy a pályázók Gárdonyi művein keresztül 

mutassák be a tárgyalóterembe kerülő bűnöket, ítélkezzenek a bűnösök felett. 

 

Hat 11. F osztályos tanulónk kedvet kapott három pályamű elkészítéséhez, hiszen lehetett 

csapatban is nevezni. Kopka Enikő és Ortó Eszter A láthatatlan ember című regény, Pállai 

Brigitta és Szarvas Lilla Csak ne felejts, illetve Helli Szimonetta és Nagy Virág a Melyik a 

kettő közül című novella alapján vállalkozott esszéírásra.  

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre azokat a tanulókat hívták vissza, akiknek a pályamunkáját 

a zsűri kiemelkedően jónak találta. A lányok mind részt vehettek 2013. november 8-án az 

ünnepélyes eredményhirdetésen. Helli Szimonetta és Nagy Virág első, Pállai Brigitta és 

Szarvas Lilla második, Kopka Enikő és Ortó Eszter pedig hatodik helyezést értek el. 

Könyvjutalmakkal, illetve könyvvásárlási utalványokkal ismerték el munkájukat. Az első 

helyezett pályamunkát pedig perszimulációként mutatják majd be, amelyben valamennyi 

pályázó vállalhat szerepet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most a neumannos lányok közösen idézik fel a versenyre készülésnek, a pályamű 

elkészítésének és az eredményhirdetésnek élményeit: 

 

„A bíróság nyílt nappal kedveskedett az érdeklődő középiskolásoknak 2013. október 18-án. 

Megismerhettük a törvényszék különböző területeit és bepillantást nyerhettünk a bíróság 

ügyeibe. Volt alkalmunk megtekinteni belülről a bíróság épületét, és megtudni többet az ott 

dolgozók feladatairól. Az Egri törvényszék elnöke, Dr. Hunyadi-Buzás Ágnes előadást tartott 

a bíróvá válás folyamatáról, így ötleteket meríthettünk esszéinkhez, illetve a velük ide 



látogató felsőbb éves diákok a pályaválasztásukhoz is kaphattak tanácsokat. Mindemellett 

lehetőségünk volt részt venni egy perszimuláción is, melyet Gárdonyi Dugóhúzó című műve 

alapján adtak elő a bíróság munkatársai. A tárgyalás így szórakoztató és tanulságos is volt. 

Igazán jó hangulatú és kellemes időtöltést biztosító elfoglaltság volt az esszék elkészítésének 

folyamata. Legelőször közösen összegyűjtöttük a bíróságon szerzett tapasztalatokat és 

információkat, s ezek után vágtunk bele kettesével a munkák elkészítésébe.” (Kopka Enikő és 

Szarvas Lilla) 

 

„Az esszéírás kellemes időtöltésnek bizonyult egymás társaságában, a közös gondolkodás 

során kettőnk gondolatait együtt fogalmaztuk meg, bár a véleményünk természetesen nem 

mindig egyezett. Kerültünk ugyan »írói válságba«, de többek között előnye volt a pályázatnak 

az, hogy ketten írhattuk, így kisegítettük egymást. Ha lehet, még jobb barátság alakult ki 

kettőnk közt eközben, izgatottan vártuk az eredményt, és úgy gondoljuk, meglett a munkánk 

gyümölcse. Örülünk a helyezésünknek, illetve az osztálytársainkénak is, akikre nagyon 

büszkék vagyunk.” (Kopka Enikő) 

 

„Sok energiabefektetést igényelt, de nem bántuk meg, hogy beneveztünk. Ezen pár napról 

szerintem mindketten elmondhatjuk, hogy összekötöttük a kellemeset a hasznossal. A 

pályamunka elkészítése alatt nagyon jól érzetük magunkat, sőt bátran állítom, hogy igazán jól 

szórakoztunk. Míg azon gondolkodtunk, hogy hogyan is folytassuk tovább az írást, az idő 

alatt jókat nevetgéltünk. Viccesebbnél viccesebb ötletink támadtak, amiket volt, hogy már 

néha csak a fáradtság mondatott ki velünk. Én még akár azt is ki merem jelenteni, hogy ez a 

pár nap még inkább közel hozott minket egymáshoz, és jó érzés mindkettőnk számára, hogy a 

nevünket adhattuk a közös munkához. Végeredményül pedig csak annyit, hogy egy szuper 

»kaland« volt ennek a pályázatnak az elkészítése, és a belefektetett energia és idő megtérült 

azáltal, hogy kreációnk a második helyet nyerte el.” (Szarvas Lilla) 

 

„Az esszé írása közben nemcsak maga a mű került hozzánk közelebb, de mi is egymáshoz, 

hiszen a gondolatok közös megfogalmazása egy egészen új kihívás volt számunkra. Ugyan ez 

egyfajta nehézséget is jelentett, de a közös munka öröme inspirált minket.  

Jó érzés, hogy van mellettünk egy barát, akivel megoszthatjuk az örömöt, a győztes pillanatot, 

vagy majd a későbbiekben azt az egy napot, amit a verseny győzteseként egy bíró mellett 

eltölthetünk.” (Nagy Virág és Helli Szimonetta) 


