
A humán szakmacsoport sikerei 

 
1. SZUKÁN LILLA 11G. „Szép Magyar Beszéd” – Kazinczy verseny 

Szakközépiskolai megyei 1. hely, amellyel az országos döntőbe jutott 

 

ANGA ZALÁN 12H. „Szép Magyar Beszéd” 
Gimnáziumi megyei 3. hely 

 

Felkészítő tanáraik: Dr. Hekeliné Balázs Andrea és Hadnagyné Kovács Judit 

 
2. MAGYAR NYELV  - OKTV ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT 

SZILÁK FLÓRA 11H. 

 

Felkészítő tanára: Pászthy-Sipos Andrea 

 

3. ARANY JÁNOS Kárpát-medencei Balladamondó Verseny  
150 versenyző közül 
SZABÓ BENCE 9E. – Különdíj országos 

 

Tanára: Barna Viktor 

 
4. KI TUD TÖBBET EGERRŐL – városi 1. hely 

 

Tizenkét egri középiskola versengett azért, hogy bebizonyítsa, mindent tud a városról, 

ahol tanul. Az idén 125 éves Dobó István Gimnáziumnak köszönhetően a versenynek 

már évtizedes múltja van. A versenyre minden évben március 15-ei nemzeti ünnepünk 

körüli időpontban kerül sor. Eger történelme mellett ez alkalommal a fiataloknak 

előzetesen elkészítendő feladatként a belvárosi rekonstrukció egy kiválasztott terepét 

kellett bemutatniuk. Közkedvelt volt ezek közül a Valide Sultana Török Fürdő, de 

akadt, aki a Gárdonyi Géza teret mutatta be. Iskolánk csapatának összetétele erre az 

eseményre adott volt, mert Együd Ármin, Németh Ákos és Rusznyák Patrik 

megnyerték a hasonló tartalmú kollégiumi vetélkedőt. Határtalan koncentrációval, 

korukat többszörösen meghazudtoló mentalitással és érettséggel versenyeztek és 

nyerték meg a városi versenyt is. 

 

Rusznyák Patrik 9T/AJTP 

Német Ákos  9T/AJTP 

Együd Ármin  9T/AJTP 

 

Tanáruk: Murányi Dénes 



 

 

 

5. „A nagy háború” – Az első világháború története 
Hétvezér csapat (Jósvai Csongor, Győr Márton, Gotyár Olivér, Küstel Alfréd) 

Döntőbe jutott csapat - megyei 

 

Tanáruk: Farkas Fruzsina 

 
6. Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (EKF – regionális) 

 

Második alkalommal hirdette meg az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és 

Tudástechnológiai Kar TDK tehetségműhelye a Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból 

pályázati programot. A közösségi délutánt a Nemzeti Tehetség Programban szereplő 

Tehetségútlevél Program keretén belül rendezik meg, amely célja, hogy a közoktatásban 

már „felfedezett” tehetségek is bekapcsolódhassanak a Tudományos Diákköri munkákba. 

Ehhez a résztvevő diákok úgynevezett Tehetségútlevelet is kapnak. A Tehetségútlevél 

sikeres felsőoktatási felvételi esetén meghívást is jelent a főiskolán működő 

tehetségműhelyekbe. Pályázni 10 oldalas, társadalomtudományhoz kapcsolódó 

problémafelvetésekkel lehetett, szakirodalom felhasználásával. Újdonság, hogy idén 

filmkészítéssel is jelentkezhettek diákok.  

A program sikerét mutatja, hogy 2014-hez képest megháromszorozódott a jelentkezők 

száma s már nemcsak Egerből, de a környék városainak középiskoláiból is érkeztek a 

pályaművek. Az előadásokon túl poszter bemutatók, filmes szekció is várta az 

érdeklődőket, de közös gondolkodásra is volt lehetőség, ahol tanárok, főiskolai oktatók, 

diákok és főiskolai hallgatók elmélkedhettek a tehetségről, interaktív formában. 

A pályamunkákat a TKTK oktatói értékelték, s a nap végén mind az öt szekcióban 3 

helyezettet hirdettek ki. 
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Szilák Flóra   11H.  2. hely 

Sári Virág Szabina 11H. 2. hely 

Kopka Enikő Gréta 11H. 3. hely 

Varjú Bence  12E. 2. hely 

Bollók Máté  12E. 2. hely 

 

Tanáraik: Punyiné Dr. Nemes Rita és Hadnagyné Kovács Judit 
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