
NAGYSZERŰ KOLLÉGIUMI SIKEREK 

 

A kollégiumok közötti éves versenysorozat már a vége felé jár, a lezárása előtt viszont 

annyira besűrűsödtek az események, hogy szinte egymást érik a rendezvények. Március 18-án 

és 19-én egyaránt versenyezni volt jelenésünk 2 különböző műfajban is, és szerencsére 

elmondhatjuk, hogy az eredmények minden várakozásunkat felülmúlták. 

Március 18-án, kedden a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium rendezte meg a 

hagyományos népművészeti témájú vetélkedőjét, amelynek témája ezúttal a „Székelyföld 

népi kultúrája” volt. Az előző tanévben már sikeres Baranyai Daniella, Kulcsár Dorottya 

és Lázár Roxána (mindannyian 11/T osztály) összetételű csapat ezúttal is vállalta a 

megmérettetést, de a felkészülés nehezebbnek ígérkezett, mint tavaly, mert kevés idő volt rá, 

és a felkészítő tanáruknak is egymást érték a versenyek az elmúlt egy hónapban. De a lányok 

rendkívül szorgalmasan és odaadóan készültek, amelynek meg is lett az eredménye, mert 

végül is az idény legnagyobb pontkülönbségű győzelmét aratták. 

 

 
A győztes lányok balról jobbra haladva: Lázár Roxána, Kulcsár Dorottya, Baranyai 

Daniella 

 

A másik vetélkedő, amelyen részt vettünk, az Eventus Kollégiuma által szervezett 

megyei szintű Tárgytervezési verseny volt, amelyen minden indulónak egy dísztárgyat 

kellett előzetesen megtervezni, és a helyszínen elkészíteni. 

A Pozsonyi úti házban Szőke Ferenc tanár úr vezetésével a technika szakkörön nagy 

tanakodás kezdődött a versenytárgy jellegét illetően, majd lázas munkával indult meg az 

úgynevezett Propeller óra készítése. A szakkör állandó és leglelkesebb tagja, Agócs Dániel 

Jácint (9D/Ny osztály) olyan elképesztő energiával és lelkesedéssel vetette bele magát a 

tervezési és a kivitelezési munkálatokba, hogy az még egy felnőtt tervező mérnöknek is 

becsületére vált volna. Nyugodtan elmondhatjuk róla, hogy iskolánkban ő nevezhető innentől 

az „Ijú Einsteinnek”, vagy inkább a „Neumann Neumannjának”. Hozzá csatlakozott a 3 fős 

csapatba Ádám Szilárd (9/D osztály) és Holecz Szabolcs (11/I osztály), akik kiválóan 

segítettek neki a műveletek során. A precíziós munkának szintén nagy eredménye lett, mert a 

többi intézmény tanulói nem voltak képesek hasonló csodát készíteni, mint a mi diákjaink, 

akiknek munkáját minden résztvevő csodálta, és természetesen a szakmai zsűrit is 

lenyűgözték vele. Ezek után nem is alakulhatott másképpen a végeredmény, mint a mi fiaink 

győzelmével. 

Szép volt, lányok, szép volt, fiúk, nagyon büszkék vagyunk rátok! 



 

 
A győztes csapat tagjai balról jobbra haladva: Agócs Dániel, Holecz Szabolcs, Szőke Ferenc 

felkészítő tanár, Ádám Szilárd 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Csodamasina” = Propeller óra menet közben 


