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A Kossuth Szövetség pályázatai
A Kossuth Szövetség minden évben pályá-

zatot hirdet a 8-18 éves fiatalok számára. Más-
más a téma, de egy mindig közös: Kossuth 
Lajos élete, munkássága és emléke. Négy éve 

rendszeresen pályázok én is. Legelőször nyolcadik osztályos 
voltam, amikor történelem tanárom, Soósné Jákó Szilvia felhív-
ta a figyelmemet erre a lehetőségre.

Első pályamunkámat 
nagymamám visszaem-
lékezése alapján írtam 
„Fájdalmas visszaem-
lékezés” címen. Ezt az 
írásomat különdíjjal 
értékelte a zsűri. 

Gimnazistaként sem 
szűnt meg a kapcsola-
tom a Szövetséggel. 
Szilvike néni mindig 
értesített az újabb lehe-
tőségekről. Középisko-
lai osztályfőnököm és 
magyartanárom, Dienes 
Edit maximálisan segí-
tett és támogatott.

Második pályamun-
kámat a 100 éves Kos-
suth Iskola történetéről 
írtam. Ez a téma közel 
állt hozzám, hiszen én is 8 éven át ebben az iskolában tanultam. 
Nagy örömömre a zsűri a pályázatomat az egyik legjobbnak 
ítélte, arany minősítést kaptam. Díjazottként szerencsém volt 
eljutni a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába, ahol 
találkozhattam Görgey Artúr, Pilvax Károly leszármazottaival. 
Nagyon szép, ünnepélyes keretek között zajlott a díjátadás. 

Harmadik munkámmal nem értem el helyezést. Nem csüg-
gedtem, hiszen már akkor tudtam, hogy jövőre újra pályázni 
fogok. Így is tettem. 

Legújabb pályázatomat Molnár Piroska Kossuth-díjas szí-
nésznőről írtam. A zsűrinek elnyerte a tetszését, ezüst oklevéllel 
díjazták. 

Az oklevél mellett minden alkalommal könyvjutalmat kap-
tam a felkészítő tanárommal együtt. Sok tapasztalattal és isme-
rettel lettem gazdagabb, hála a Kossuth Szövetségnek és felké-
szítő tanáraimnak!

Remélem, jövőre is adódik alkalmam pályázni. Amíg lehető-
ségem lesz, részt veszek a pályázaton.

Szabó Szilárd
11. A osztályos gimnáziumi tanuló

Országos elődöntőn a SziDoViTi csapat
Egy napon Apostol Anita tanárnő felhívta a figyelmünket a 

4FOR EUROPE elnevezésű országos középiskolai vetélke-
dőre. Nem gondolkodtunk sokáig, azonnal neveztünk a ver-
senyre. A vetélkedőre országos szinten 332 négyfős csapat 
regisztrált. Az első, online fordulót követően régiónként a leg-
jobb tíz csapat mérkőzött meg a regionális döntőkön.    

Lelkes csapatunk jónak bizonyult, ugyanis mi is továbbjutot-
tunk. Izgalommal készültünk a nagy megmérettetésre. A felké-
szülésben sokat segített Papp János tanár úr és Dósa Lajos tanár 
úr is, melyet ezúton is nagyon köszönünk. Az észak-alföldi 
regionális döntőt a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban tar-
tották. A versenyre jártasnak kellett lennünk az Európai Unióval 

kapcsolatos témákban. Megérkezésünk után mindenki elfog-
lalta a szá-
mára név 
szerint ki-
jelölt he-
lyet. A ve-
télkedő el-
ső felada-
ta az volt, 
hogy min-
den csapat-
n a k  e g y 
percben be 

kellett mu-
tatkoznia. 
Erre a fel-
adatra ott-
hon felké-
s z ü l h e t -
tünk. A be-
m u t a t k o -
zásnak öt-
l e t e s n e k 
kellett len-
nie. A to-

vábbi feladatok között voltak olyanok, amelyekben az Unióval 
kapcsolatos tudásunkat mérték. Volt olyan feladat is, amihez a 
kreativitásunkra volt szükség, például készítenünk kellett 
rádióreklámot EU-s munkavállalással kapcsolatosan. Lelkes 
kis csapatunk sikerrel oldott meg minden feladatot, ezért nagy 
izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Végül a harmadik 
helyet szereztük meg, és ezzel mi lettünk megyénk legeredmé-
nyesebb versenyzői. 

Az országos döntőbe ugyan nem jutottunk tovább, de elha-
tároztuk, hogy jövőre ismét ott a helyünk a versenyen. Köszön-
jük a sok támogatást, segítséget és biztatást Apostol Anita tanár-
nőnek!

 A SziDoViTi csapat tagjai:
 Győri Vivien, Szathmári Dóra, Sallai Tibor és Szabó Szilárd
 11.A osztályos tanulók

Jutalomkirándulás Gödöllőre
A Hebe Kft. a 2014/15-ös tanévben országos német kará-

csonyi csapatversenyt szervezett, melyre iskolánkból két (öt-
öt főből álló) csapat nevezett be.

Az online verseny több részből állt: először egy feladatsort 
kellett megoldanunk, majd írnunk kellett németül egy fogal-
mazást „Szilveszter éjszaka egy sítáborban” címmel, végül egy 
számítógépes prezentáció készítése volt a feladat, amelyben be 
kellett mutatnunk a német karácsonyi szokásokat. Csapataink 
nem várt eredménnyel zárták a versenyt, hiszen országos szin-
ten több mint 40 csapat közül a „Nussknacker” csapatunk a 13. 
helyen, míg a „Wunder-kerzen” csapatunk az 1. helyen végzett. 
A „Nussknacker” csapat tagjai: Agócs Zsófia 10.A, Pékó 
Boglárka 10.A, Földes Stella 9.A, Ács Tamara 9.A, Ács Bettina 
9.A osztályos tanulók voltak. A győztes „Wunderkerzen” csapat 
tagjai: Győri Vivien, Szathmári Dóra, Ábrahám Julianna, Sallai 
Tibor és Szabó Szilárd 11.A osztályos tanulók. Jutalmunk egy 
gödöllői kirándulás volt. Nagy izgalommal készültünk, s egy 
szombati napon aztán felkerekedtünk, hogy megnézhessük 


