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Hírek 
 
 

Jelenlegi hét  
 

• 2021. 11. 02-án, kedden, 14:00-17:00 között, a 7. teremben lesz az OKTV történelem 
verseny. 

• 2021. 11. 03-án, szerdán végzős diákjainknak (a beosztás szerint) szalagavatói 
(keringő) ruhapróba lesz. 

• 2021. 11. 04-én, csütörtökön, 14:00-17:00 között lesz az informatika II. OKTV verseny. 
• 2021. 11. 05-én, pénteken a 9. B osztály számára Digitális kompetenciamérés lesz.  

 
 

Elmúlt hét  
• 2021. 10. 18-án, hétfőn magyar nyelv és irodalom, valamit földrajz tantárgyakból 

érettségiztek a diákok a földszint NY-i szárnyában! 
• 2021. 10. 19-én, kedden  

• véradás volt a 10. tanteremben 09:00 és 12 óra között! matematika 
tantárgyból érettségiznek a diákok a földszint NY-i szárnyában!  

• 2021. 10. 20-án, szerdán 
• történelem tantárgyból érettségiztek a diákok a földszint NY-i szárnyában!  
• a LEP program keretén belül színházlátogatáson vett részt a 8. A osztály a 6. 

óra után! 
• 2021. 10. 21-én, csütörtökön angol nyelvből, valamit kémia tantárgyakból 

érettségiztek a diákok a földszint NY-i szárnyában! 
• 2021. 10. 22-én, pénteken 

• rövidített órák voltak 
• 13:00 órától tartottuk az október 23-i megemlékezésünket,  
• 18:00 órakor tartottuk meg szokásos éjszakai túránkat!  

• 2021. 10. 25-11. 01. között őszi szünet volt.  
 

Havi előzetes 
• 2021. 11. 22-én, hétfőn tartjuk az őszi középszintű szóbeli érettségit! 
• 2021. 11. 23-án, kedden 17:00 órakor tartjuk iskolánk beiskoláztatási tájékoztatóját a 

kisgimnazisták és azok szülei részére. 
• 2021. 11. 24-én, szerdán 17:00 órakor tartjuk iskolánk beiskoláztatási tájékoztatóját a 

8. osztályosok és azok szülei részére. 
• 2021. 11. 25-én, csütörtökön 13:00 órakor tartjuk iskolánk nyílt napját, kicsik, nagyok 

és szülők részére egyaránt! 
• 2021. 11. 26-án pénteken rendezzük meg az 5. Berze NépNap-ot, azaz a 

pályaorientációs rendezvényünket! 
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Egyebek 
COVID elleni intelmek / járványügyi protokoll: 
https://www.berze.hu/aktualis-2/covid-tajekoztatok/ 
 
 

Általános 

• A megújult konditerem mindenki számára használható a kiírásnak megfelelően! 
• A Darts pálya (alagsor) használatához keressétek Sike Zoltán tanár urat. 
• Az íjász pálya (alagsor) használatához keressétek Gyurkó Péter tanár urat. 

  

 

 

Tankönyvhasználat 
 

 Az „ingyenes” tankönyveket minden tanév végén vissza kell adni az iskolának! 

 Minden tankönyvet vissza kell hozni sértetlen állapotban, így kérjük, hogy azokat a 
rendeltetésüknek megfelelően használjátok! Ne rajzoljatok bele, ne húzzátok alá a 
szöveget és sorkiemelőt... se használjatok! Köszönjük! 
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Berze Természettudományos Önképző Kör 
 
 
 
 
 
 
 

A Berze Természettudományos Önképzőkör Kör sakkversenyt hirdet berzéseknek 

2021. december 10-én. 
 
Jelentkezés: az osztályfőnököknél vagy Kissné Császár Erzsébet tanárnőnél 

Jelentkezési határidő: 2021. október 4. 
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Berze Könyvklub 
 
 A tanévet egy régóta várt olvasmánnyal nyitottuk meg. Varnyú Anna, 9.A osztályos tanuló 
javaslatára választottuk ki Janne Teller Semmi című regényét. 
Már a könyv története is roppant érdekes…  
 A dán származású írónő Semmi című könyvét megjelenése után nem sokkal – szülői 
kezdeményezésre - betiltották az iskolai oktatásban. Ennek ellenére egy múlva, 2001-ben 
elnyerte a Dán Kulturális Minisztérium Legjobb Gyerekkönyv Díját. A dán iskolákban azóta 
kötelező olvasmány lett, a dán tizenévesek legnépszerűbb regénye. Sokan a legprovokatívabb 
ifjúsági regénynek tartják. 
 „Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom… Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre 
most jöttem rá” – mondja ki a regény kulcsmondatát Pierre Anthon, nyolcadikos fiú. 
Osztálytársai ezt szeretnék megcáfolni, ezért létrehozzák a Fontos Dolgok Halmát, amin a 
számukra az élet értelmét jelentő dolgokat áldozzák fel.   
Különös lista készül arról, hogy kinek mi fontos, és arról is, hogy saját veszteségeinket hogyan 
toroljuk meg a másikon… 
 A könyv csupán kétszáz oldalas, egy délután kiolvastatja magát, ám az általa ébresztett 
gondolatok, érzések sokáig elkísérnek. 
A könyv iskolai kibeszélőjét az ifjúsági klubban tartottuk szeptember 24-én. A tartalmas két és 
fél óra alatt megtárgyaltuk a regény legfontosabb és legérdekesebb kérdéseit. Különös volt 
végighallgatni, hogy a Semmi milyen érzéseket váltott ki a 14-15, a 16-18 éves diákokból és a 
jelenlévő felnőttekből. Volt, aki a regényt újraolvasva szembesült azzal, hogy az elmúlt 4-5 
évben mennyit változott, és mennyire másképpen reagál ugyanazokra a problémákra.  
Megvizsgáltuk azt is, hogyan milyen egy nihilista regény, és lehet-e azonosulni a benne lévő 
gondolatokkal. A kibeszélő legizgalmasabb része az volt, mikor megnéztük, hogy az egyes 
szereplők miben látták az élet értelmét, és hogyan viselkedtek, mikor a többiek megfosztották 
őket ezektől az értékektől. Felmerült a kérdés: tényleg ilyen erős tud lenni a kamaszokban a 
bosszúvágy és az agresszió. Végül eljátszottunk a gondolattal, hogy Pierre Anton gondolataira 
hogyan reagáltak volna egy olasz, egy német vagy egy magyar iskolában. 
 A mű feldolgozása nem zárult le a kibeszélővel. Szeptember 30-án megtekintettük a 
regény színpadi változatát a Budapesti Bábszínházban. Nagyon különös színpadi adaptáció 
volt. Egy-egy szereplőt együtt jelenített meg egy báb és az azt mozgató színész. A karaktereket 
önmaguk feladása, kiüresítése után már csupán a feketébe öltözött színészek jelenítették 
meg, a bábok „meghaltak”. Sajátos atmoszférát teremtettek az előadás során felhangzó 
Quimby-dalok.  
Végül a színészek segítségével megbeszéltük, hogy lehet-e a Fontos Dolgok Halmának művészi 
értéke, majd a színészek köré rendeződött csoportok közösen létrehozták a saját 
műalkotásukat. 
 Ezek pedig egyértelműen azt az üzenetet hordozták, hogy az élet nagyon fontos értékeket 
tartalmaz, és igenis van értelme. 
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1956-ra emlékeztek a Berzében 
 

Személyes élettörténeten alapuló műsort állított össze a Berze Nagy János Gimnázium az 

1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. A műsor célja az volt, hogy közelebb 

hozzák a fiatalokhoz az 56-os eseményeket. 

Hatala Zoltán 16 éves volt 1956-ban, egy budapesti gimnázium geológia technikumán tanult, 

amikor ősszel kitört a forradalom. Az akkori történésekre, a tüntetésekre, a hősi halottakra 

emlékezett vissza 65 év után – ezeket az emlékképeket pedig megelevenítették a Berze Nagy 

János Gimnázium tanulói. 

 

Bár családját megkülönböztetések érték, nem tanulhatott abban az iskolában, ahol szeretett 

volna, és több kortársa is elhunyt a forradalomban – mégis jó szívvel emlékszik vissza azokra 

az időkre Hatala Zoltán. 

 

– Ennyi év után nem csak a fiatalságomra gondolok, mert mindenki, aki visszagondol 80 után 

erre a korra, az mindig szép. Itt a szépség, és az események kicsi ilyen ellentétes hatást 

keltenek, de azok a hősi napok azért mégis csak azt kell, mondjam, hogy a szépség javára 

billen a mérleg. Még hogy ha a hősi halottakat idézem, akiket csak láttam az utcán, így 

utólag, történelmi szemléletben, azt kell mondanom, hogy szép események voltak. – mondta 

Hatala Zoltán. 

 

Az a felejthetetlen 1956 – ezt a címet kapta az idei műsor, melyet Várallyainé Hatala Emese 

történelem tanár, valamint Zeke Katalin ének-zene tanár állított össze a gyerekekkel. A 

műsor célja az volt, hogy a fiatalsághoz közelebb hozzák az 56-os eseményeket. 

 

– Az apósomnak az 56-os emlékeit is földolgoztam már egy műsor formájában, ő ugyanis 

műegyetemista volt pont azokban a napokban, és valamilyen formában ő is belesodródott az 

eseményekbe. Már akkor, amikor az ő emlékeit földolgoztam, úgy érzetem, hogy teljesen 

más szemszögből, egy diák, egy 15-16 éves kamasz szemszögéből szintén nagyon közel 

kerülhetnek ezek az események a mai fiatalsághoz. Így rábeszéltem édesapámat, hogy 

amiket ő elmesélgetett nekünk, azt írja is le összefüggően. – mondta Várallyainé Hatala 

Emese, a Berze Nagy János Gimnázium történelem-német szakos tanára. 

 

Czinder Péter igazgató az ünnepség végén elmondta: büszkeség és megtiszteltetés részt 

venni egy ilyen ünnepségen. 
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– Én végtelenül megtisztelve érzem magam azért, mert egy család beengedett a személyes 

élettörténetébe, nem csak engem, hanem 700 embert még, akik itt voltak a nézőtéren és a 

színpadon. – mondta Dr. Czinder Péter, a Berze Nagy János Gimnázium igazgatója. 

 

Hozzátette: a diákok olyan összhangban, átéléssel játszották el a szerepeket, hogy teljesen 

magával ragadta a nézőt – ezért is nagyon büszke a berzésekre. 

 

Forrás: https://gyongyostv.hu/50264-1956-ra-emlekeztek-a-

berzeben/?fbclid=IwAR1gVWIIQ04xvPm1SMiWT41RrCc7WVnuEOHijhSPqk0fMk9NQVZkfKXN

a88 

  

https://gyongyostv.hu/50264-1956-ra-emlekeztek-a-berzeben/?fbclid=IwAR1gVWIIQ04xvPm1SMiWT41RrCc7WVnuEOHijhSPqk0fMk9NQVZkfKXNa88
https://gyongyostv.hu/50264-1956-ra-emlekeztek-a-berzeben/?fbclid=IwAR1gVWIIQ04xvPm1SMiWT41RrCc7WVnuEOHijhSPqk0fMk9NQVZkfKXNa88
https://gyongyostv.hu/50264-1956-ra-emlekeztek-a-berzeben/?fbclid=IwAR1gVWIIQ04xvPm1SMiWT41RrCc7WVnuEOHijhSPqk0fMk9NQVZkfKXNa88
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Lengyel Dorottya: A bögre 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vers- és novellaíró pályázatot hirdetett A 
család Istentől rendelt közösség címmel. Napról napra bemutatjuk a díjazott alkotásokat. Az 
alábbiakban Lengyel Dorottya A bögre című novelláját olvashatják. 
 

A bögre 
 
Borús téli délután volt. Borka a kilenc fiókos szekrény előtt egy széken állt és elmélyülten 
betűzte a családi bögrekészlet neveit. Hirtelen nagyon meglepődött: 
– Mama, mama, ez mi? Komolyan Jézusnak is van egy bögréje? 
Mama éppen a fazekat hozta be az ebédhez. 
– Persze. Hiszen mindig imádkozzuk, hogy: Jöjj el Jézus, légy vendégünk! És ha egyszer eljön, 
még egy saját bögrét sem tudunk neki adni? Nézd, már Boginak is megvan a bögréje, pedig 
még kétéves sincs. 
 
Borka merengve nézett a Jézusnak szánt bögrére. „Milyen jó is lenne, ha egyszer tényleg 
eljönne vendégségbe! Zalán atya mesélt is egy ilyen történetet hittanon. Jézus feltámadása 
után meglátogatta a tanítványait. A tanítványok nagyon féltek, hogy őket is megölik a zsidók, 
mint Jézust, ezért bezárkóztak a házukba. De Jézus így is be tudott menni, és azzal 
köszöntötte a tanítványokat, hogy: Ne féljetek! És a tanítványok annyira megörültek neki, 
hogy nem is féltek többé soha semmitől. Jó lenne, ha most is eljönne Jézus, akkor biztos nem 
kéne félni a járványtól sem. És gyakrabban találkozhatnék Mamával is.” 
 
– Jössz, Borka? Evőeszközöket még hozz be, légy szíves, tudod, ott van a pult alatt a fiókban. 
– Persze, hozom. 
Ügyesen összeszedett mindent és már vitte is. 
– Gyere... Imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Jöjj el, Jézus, légy 
vendégünk... 
 
Csengettek. 
De azért befejezték. 
– ...áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen. 
 
Mama az ablakhoz ment. Kerek arcán elhalványult a mosoly. Az a hajléktalan volt, aki mindig 
ezen a környéken koldult. Sokszor behívta, segített neki, amiben tudott, nemcsak 
anyagiakban, de jó szóval, kedvességgel is. Már rájött, hogy ezekre a találkozásokra neki is 
nagy szüksége van. Öt gyerek felnevelése után nehéz egyedül maradni a szürke 
hétköznapokban. Amikor neki segített, mindig boldog volt. De most kivételesen nem örült 
jövetelének! Nagyon régen látta már a kisunokáját és most az együttlét minden percét neki 
akarta szentelni. 
 
– Kimehetek kukucskálni? – a kérdés visszarántotta a jelenbe. Már újra mosolygott. 
– Persze, szaladj! 
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Amikor utoljára voltak együtt, akkor jöttek rá, hogy Borka már olyan nagy lett, hogy feléri a 
kukucskálót a bejárati ajtón. Azóta áhítva várta, hátha becsenget valaki, és ő mehet ki ajtót 
nyitni. 
 
– Mama, ki ez a bácsi? Nem ismerem. 
– Lajos bácsi, engedd be nyugodtan! 
 
Kinyílt az ajtó. Ott állt Lajos bácsi kopott svájci sapkájában, bagószagú szürke dzsekijében és 
ócska bakancsában. Mama eredetileg nem akarta most beengedni, de megesett rajta a szíve. 
Öreg arcát kicsípte a szél, ősz szakálla rendetlenül szaladt körbe arcán, hosszú haja kilógott a 
sapkája alól, ujjai pedig lilára fagyva, görcsösen szorongattak egy nagy nejlonzacskót. Borka 
félénken húzódott vissza Mama háta mögé. Lajos bácsi észrevette. Leguggolt hozzá. Ahogy 
nézte, megviselt tekintete lecsendesedett. Zavart arcán a mély ráncok kisimultak és egy 
őszinte mosoly köré rendeződtek. 
– Ne félj! 
 
Borka felkapta a fejét erre a szóra. Megbabonázva nézett az idegen szemébe. 
– Leszünk barátok? 
Még mindig Mama mögül, a biztos fedezékből, de rámondta: 
– Leszünk. – Nem volt túl meggyőző, de érezhetően oldottabb lett a légkör. Borka a feszült 
pillanat után gyorsan visszatalált beszédes, kezdeményező hangjára: 
– Maradj velünk! Gyere be, éppen ebédelünk! 
 
Lajos bácsi Mamára nézett, hogy ő mit szól a hirtelen ebédmeghíváshoz. Mama elnevette 
magát. 
– Ha már ő így eldöntötte! Gyere, tálalva van. Paprikás krumpli lesz, Borka kedvence. 
 
Asztalhoz telepedtek és nekiláttak. Lajos bácsi hálásan nézett végig Mamán, majd 
kisunokáján, aki úgy kivirult, hogy leginkább egy mesebeli jótündérre hasonlított. Mélyet 
sóhajtott. Aztán a kenyér után nyúlt. 
Ekkor egy ragyogó napsugár törte át a borús hófelhőket, betűzött a szobába Lajos bácsi háta 
mögül és megvilágította a kezét. Attól, amit láttak, Mama és Borka egyszerre kapták fel a 
fejüket. Lajos bácsi szeretettel mosolygott rájuk a háta mögül áradó ragyogó napfényben. A 
kezében lévő kenyeret kettétörte, az egyik felét Borkának, a másikat Mamának nyújtotta. 
 
Az ijedt Borka szája hirtelen fülig szaladt. Fölpattant, odahúzta a székét a kilenc fiókos elé és 
levett egy bögrét. 
 
Azt a bögrét, amire Lajos bácsi igazi neve volt írva. 
 
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/lengyel-dorottya-
bogre?fbclid=IwAR0YqpBWjESuWg51VHqnqSTD3yhHGC-VsIJgvUP8Ytws3k6lVWrkHz2hPeE 
 

  

https://www.magyarkurir.hu/hirek/lengyel-dorottya-bogre?fbclid=IwAR0YqpBWjESuWg51VHqnqSTD3yhHGC-VsIJgvUP8Ytws3k6lVWrkHz2hPeE
https://www.magyarkurir.hu/hirek/lengyel-dorottya-bogre?fbclid=IwAR0YqpBWjESuWg51VHqnqSTD3yhHGC-VsIJgvUP8Ytws3k6lVWrkHz2hPeE
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Tanulmányi Versenyek - 2021/2022. tanévi versenykiírások 
 
 
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az Oktatási Hivatal honlapján megjelentette az Oktatási 
Hivatal illetékességébe tartozó tanulmányi versenyek 2021/2022. tanévi versenykiírásait, 
melyek az alábbi webcímekre kattintva tölthetők le: 
 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_vers
enyidoszak  
 
Országos művészeti tanulmányi versenyek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/verseny
kiiras 
 
Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/nemzeti_orszagos_alt_isk_tan
ulmanyi_versenyek 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók versenyei: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/sni_versenyek/versenykiiras 
 

 

 

OKTV 
A 2021-2022. tanévi OKTV-vel kapcsolatos tudnivalók ide kattintva érhetők el! 
Az oldal alján tölthető le 

 a jelentkezési lap a leadási határideje (2021. 09. 17. 12:00), 
 OKTV 2021-2022 versenynaptár 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tanulmanyi_versenyek/oktv/oktv2021_2022_vk/102_7sz_melleklet_2122.pdf
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V-GO  
INDUL MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ONLINE 
FENNTARTHATÓSÁGI DIÁKPROGRAMJA A V-GO, CSATLAKOZZ TE IS! 
 

Csupán 8-10 percet kell eltöltened egy új Applikációban, vagy annak honlapos tükörpárján, 
és máris Te lehetsz az ország egyik legjobb klímavédelmi ügynöke, egyben nagy értékű 
díjazásban részesülhetsz akár egyedül, akár osztályoddal, akár iskoláddal, s a legjobbak a 
Parlamentben vehetik át az elismeréseket.  
 
Kiket várunk? 
Diákokat, tanárokat és iskolákat és persze rajtuk keresztül szülőket, családtagjaikat, barátokat. 
 
Miért jó Neked, ha néhány percet rászánsz az életedből? 
A diákok csupán 8-10 perc időráfordítással, online módon bekapcsolódhatnak hazánk legnagyobb 
fenntarthatósági közösségébe, kihívások révén tesztelhetik tudásukat és milliós díjakért 
versenyezhetnek egyénileg és az iskolájukkal is a Fenntartható Közösség, a Klímabajnok és a Vízőrzők 
küldetések bármelyikének teljesítésével. 
 
A tanárok számára lehetőséget kínálunk diákjaik fenntarthatósági tudásának mérésére és a 
kapcsolódó tudástárral és háttéranyagokkal számos, OH által minőségbiztosított, ingyenes oktatási 
anyagot, óravázlatot, prezentációt, linkgyűjteményt és teszteket biztosítunk a részükre: pl.: 
http://www.mi6.hu/verseny „Tananyagok” link. 
 
Az iskolák részére hazánk legnagyobb fenntarthatósági versenyét és egyben hálózatát nyitjuk meg, 
melybe a diákok osztályfőnöki órákon, vagy a témához kapcsolható tanórákon csupán néhány perc 
időráfordítással bekacsolhatók. Új tudásokat osztunk meg és milliós díjakért versenyezhetnek az 
iskolák is egymással - a legjobb diákokat és iskolákat a Parlamentben személyesen is díjazzuk. 
 
Kik vagyunk: 
A V-GO Applikációt és annak webalapú párját (elérhetők itt: https://www.v-go.hu), a Virtuális Erőmű 
Programot (VEP), hazánk egyetlen Európai Bizottsági díjas és ENSZ fenntarthatósági mintaprojektjét 
(ld.: https://virtualiseromu.hu) működtető Mi6 csapata (lsd.: http://www.mi6.hu) fejlesztette ki. 
Ezen keresztül nyílik meg annak a lehetősége, hogy most már a diákok, a tanárok és az iskolák is 
részesei lehessenek a VEP nemzetközi és hazai sikereinek.   
 
Miért V-GO? 
Új digitális fenntarthatósági programunk teljes neve Virtual – GO – APP, amelynek első tagja a VEP-ből 
ered. Kimondva az angol „we go” (azaz „mi megyünk”) szójáték is megjelenik benne, azt üzenve, hogy 
mi már évek úton vagyunk, küzdünk a fenntarthatóság széleskörű elterjesztésért, a klímaváltozás 
mérséklésért, de még nem értünk célba és egyedül kevesek vagyunk.  
A V- GO program jelmondata: V-GO, WE Go! – Mi megyünk, gyertek ti is velünk! Azaz klíma-
harcostársakat hívunk csatába a saját kis csapatunk mellé, s bármilyen kis eredmény is számít: hiszen 
sok kicsi sokra megy, ahogy azt már a VEP is megmutatta (ld.: 
https://www.youtube.com/watch?v=UNVVqlWjXgo). 

 

  

https://www.v-go.hu/
https://virtualiseromu.hu/
http://www.mi6.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=UNVVqlWjXgo
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Teljes körű ösztöndíj az USA-ba középiskolásoknak 
  
Idén ismét meghirdetésre került a Future Leaders Exchange (FLEX) program, melynek 
keretében az amerikai kormány teljes körű ösztöndíjakat kínál középiskolásoknak egy tanévre 
az USA-ba. A 2022/2023-as tanévre 2021. szeptember 13. és október 15. között lehet 
jelentkezni az alábbi oldalon: discoverflex.org/apply. Olyan jó tanuló (legalább 4-es) és angolul 
körülbelül B1-es szinten beszélő 9. és 10. osztályosok pályázatát várjuk, akik talpraesettek, 
nyitottak és potenciálisan megállnák a helyüket egy 10 hónapos távollét esetén. A konkrét 
jelentkezési feltételeket, a pályázat menetét és egyéb információkat megtalálhatnak a 
honlapunkon: Tanulj az USA-ban ingyen! — AC Hungary (americancouncils.org). Az ország 
bármely pontjáról bárki jelentkezhet, aki megfelel a honlapon leírt feltételeknek. 
  
Facebook és Instagram oldalunkon tájékozódhatnak korábbi ösztöndíjasainkról, a jelenleg az 
USA-ban tartózkodó generációról és a programról általában.   
  
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre emailben vagy a lenti telefonszámon. 
Garai Enikő 
ügyvezető 
American Councils Alapítvány 
1055 Budapest, Vajkay u. 1. 
+36 30 979 0314 
hungary.americancouncils.org 
 
 

 

https://www.discoverflex.org/
http://discoverflex.org/apply
https://hungary.americancouncils.org/flex-hu
https://www.facebook.com/flexinhungary
https://www.instagram.com/flex_hungary
http://www.americancouncils.org/
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Versenyeredmények  
További versenyeredmények a www.berze.hu honlapon találhatók.  
 

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 

2021-2022. tanév versenyeredményei 

Osztály Résztvevő Helyezés Megnevezés Szint Tantárgy Felkészítő 

              

11. B Lengyel Dorottya   
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vers- 

és novellaíró pályázata 
országos irodalom   

8. A   1. Berze foci kupa 5-8. iskolai testnevelés   

7. A   2. Berze foci kupa 5-8. iskolai testnevelés   

6. A   3. Berze foci kupa 5-8. iskolai testnevelés   

5. A   4. Berze foci kupa 5-8. iskolai testnevelés   

8. A Zárai Zalán   Berze foci kupa Legjobb kapus iskolai testnevelés   

7. A Fodor Áron   Berze foci kupa legjobb mezőnyjátékos iskolai testnevelés   

8. A Szűcs Balázs   Berze foci kupa gólkirály iskolai testnevelés   

12. D   1. Berze foci kupa 9-12.  iskolai testnevelés   

11. C   2. Berze foci kupa 9-12.  iskolai testnevelés   

12. A   3. Berze foci kupa 9-12.  iskolai testnevelés   

11. A   4. Berze foci kupa 9-12.  iskolai testnevelés   

12. D Nagy Márton   Berze foci kupa Legjobb kapus iskolai testnevelés   

12. D Borosi Levente   Berze foci kupa legjobb mezőnyjátékos iskolai testnevelés   

11. C Hartyányi Vincent   Berze foci kupa gólkirály iskolai testnevelés   

12. A Puskás Péter   Berze foci kupa közönségszavazat iskolai testnevelés   

11. A     Berze foci kupa legjobban szurkoló osztály iskolai testnevelés   

http://www.berze.hu/
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9. A     Berze foci kupa legsportszerűbb csapat iskolai testnevelés   

5. A Vinczúr Vica 7. Mezei futás diákolimpia, 2. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

7. A Rajna Virág 4. Mezei futás diákolimpia, 3. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

6. A Szita Jázmin 5. Mezei futás diákolimpia, 3. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

6. A Kovács Eszter 6. Mezei futás diákolimpia, 3. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

5. A Barna Emese Nikolett 1. Mezei futás diákolimpia, lány csapat megyei testnevelés   

7. A Fazekas Luca Katalin 1. Mezei futás diákolimpia, lány csapat megyei testnevelés   

7. A Rajna Virág 1. Mezei futás diákolimpia, lány csapat megyei testnevelés   

6. A Kovács Eszter 1. Mezei futás diákolimpia, lány csapat megyei testnevelés   

6. A Szita Jázmin 1. Mezei futás diákolimpia, lány csapat megyei testnevelés   

7. A Záray Zétény 5. Mezei futás diákolimpia, 3. kcs., fiú, egyéni megyei testnevelés   

7. A Berta Balázs 6. Mezei futás diákolimpia, 3. kcs., fiú, egyéni megyei testnevelés   

7. A Záray Zétény 2. Mezei futás diákolimpia, fiú csapat megyei testnevelés   

6. A Dencs Kenéz 2. Mezei futás diákolimpia, fiú csapat megyei testnevelés   

6. A Bognár Botond 2. Mezei futás diákolimpia, fiú csapat megyei testnevelés   

5. A Leskó Ferenc 2. Mezei futás diákolimpia, fiú csapat megyei testnevelés   

5. A Prezenszki Zoltán 2. Mezei futás diákolimpia, fiú csapat megyei testnevelés   

8. A Dencs Veronika 4. Mezei futás diákolimpia, 4. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

8. A Kiss Hanna Veronika 4. Mezei futás diákolimpia, 4. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

8. A Gaál Dóra 4. Mezei futás diákolimpia, 4. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

7. A Tót-Pataki Dorka 4. Mezei futás diákolimpia, 4. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

8. A Bognár Zsombor 7. Mezei futás diákolimpia, 4. kcs., fiú, egyéni megyei testnevelés   

10. D Tóth Bernadett 1. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

9. B Banka Boglárka 5. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

9. C Komjáti Orsolya  6. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, egyéni megyei testnevelés   

9. B Banka Boglárka 1. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   
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9. C Komjáti Orsolya  1. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

9. C Luzsi Evelin 1. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

10. D Tóth Bernadett 1. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., lány, csapat megyei testnevelés   

10. C Sikora Balázs 1. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., fiú, egyéni megyei testnevelés   

9. A Tengely Soma 4. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., fiú, egyéni megyei testnevelés   

9. B Rajna Barnabás 5. Mezei futás diákolimpia, 5. kcs., fiú, egyéni megyei testnevelés   

10. B Godó Frigyes 8. Kadet Európai Körveseny Gödöllői Kard Állomás nemzetközi testnevelés Kun Kolos 

tanár Sike Zoltán 126. 36. Spar maraton fesztivál, staféta váltó nemzetközi testnevelés   

tanár Dr. Ludányi Lajos 126. 36. Spar maraton fesztivál, staféta váltó nemzetközi testnevelés   

tanár Nagy Gábor 126. 36. Spar maraton fesztivál, staféta váltó nemzetközi testnevelés   

tanár Gyurkó Péter 126. 36. Spar maraton fesztivál, staféta váltó nemzetközi testnevelés   

7. A Bognár Zsombor 1. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

fiú kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Berta Balázs 2. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

fiú kategória 
iskolai testnevelés   

8. A Záray Zalán 3. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

fiú kategória 
iskolai testnevelés   

8. A Horváth Levente 4. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

fiú kategória 
iskolai testnevelés   

8. A Pittner Péter 5. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

fiú kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Záray Zétény 6. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

fiú kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Rajna Virág 1. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

lány kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Bokros Hanna 2. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

lány kategória 
iskolai testnevelés   
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6. A Kovács Eszter 3. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

lány kategória 
iskolai testnevelés   

5. A Barna Emese Nikolett 4. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

lány kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Budjosó Dorottya Lilla 5. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

lány kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Komjáti Nóra 6. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás kisgimnazista 

lány kategória 
iskolai testnevelés   

11. B Harmos Imre 1. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás fiú kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

12. D Babarcsik Bálint Attila 2. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás fiú kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

9. B 
Nádudvari Marcell 

Sámuel 
3. 

Európai Diáksport Napja, Berze futás fiú kategória: 
(9-12 o.) 

iskolai testnevelés   

10. D Ozsvári Bendegúz 4. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás fiú kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

12. D Borosi Levente 5. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás fiú kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

9. A Tengely Soma 6. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás fiú kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

9. A Varnyú Anna Jadviga 1. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás lány kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

12. B Sikora Gréta Glória 2. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás lány kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

9. B Banka Boglárka 3. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás lány kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   
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12. B Andor Viktória 4. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás lány kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

10. D Tóth Bernadett 5. 
Európai Diáksport Napja, Berze futás lány kategória: 

(9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

9. D 
Nádudvari Lili 

Napsugár 
6. 

Európai Diáksport Napja, Berze futás lány kategória: 
(9-12 o.) 

iskolai testnevelés   

6. A Holló Gergő 1. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés 

kisgimnazista fiú kategória 
iskolai testnevelés   

6. A Bognár Botond 2. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés 

kisgimnazista fiú kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Mészáros Olivér 3. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés 

kisgimnazista fiú kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Leskó Katica 1. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

6. A Turnai Vivien 2. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

6. A Pántya Nóra 3. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

10. A Sipos Szilárd 1. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés fiú 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

10. A Budai Zsombor 2. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés fiú 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

10. c Kácsor Petra 1. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés lány 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

9. B 
Ahdipakdel Aysen 

Jázmin   
2. 

Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés lány 
kategória: (9-12 o.) 

iskolai testnevelés   
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10. C Paziczki Petra  3. 
Európai Diáksport Napja, Legügyesebb berzés lány 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

6. A Holló Gergő  1. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés 

kisgimnazista fiú kategória 
iskolai testnevelés   

6. a Ruzsin Máté  2. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés 

kisgimnazista fiú kategória 
iskolai testnevelés   

8. A Petrányi Eszter  1. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

8. A Kardos-Kiss Zille  2. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

7. A Fazekas Luca  3. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

6. A Turnai Vivien 3. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés 

kisgimnazista lány kategória 
iskolai testnevelés   

11. C Baranyi Balázs  1. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés fiú 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

10. C Bogdán Péter  2. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés fiú 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

12. D Sebák Patrik  3. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés fiú 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

10. C Kácsor Petra  1. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés lány 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

12. B Pászti Eszter  2. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés lány 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

12. B Sikora Gréta Glória 3. 
Európai Diáksport Napja, Legerősebb berzés lány 

kategória: (9-12 o.) 
iskolai testnevelés   

5. A Vinczur Vica  3. 29. Szüreti futónap, 2. korcsoport lány városi testnevelés   
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7. A Zárai Zétény 1. 29. Szüreti futónap, 3. korcsoport fiú városi testnevelés   

7. A Berta Balázs  2. 29. Szüreti futónap, 3. korcsoport fiú városi testnevelés   

6. A Bognár Botond  4. 29. Szüreti futónap, 3. korcsoport fiú városi testnevelés   

6. A Kovács Eszter  3. 29. Szüreti futónap, 3. korcsoport lány városi testnevelés   

7. A Fazekas Luca  4. 29. Szüreti futónap, 3. korcsoport lány városi testnevelés   

5. A Barna Emese  6. 29. Szüreti futónap, 3. korcsoport lány városi testnevelés   

8. A Gaál Dóra  5. 29. Szüreti futónap, 4. korcsoport lány városi testnevelés   

10. C Sikora Kristóf  3. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport fiú városi testnevelés   

11. B Harmos Imre  4. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport fiú városi testnevelés   

10. B Szőllős Dániel  5. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport fiú városi testnevelés   

10. D Ozsvári Bendegúz 6. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport fiú városi testnevelés   

10. D Tóth Bernadett  1. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport lány városi testnevelés   

9. C Komjáti Orsolya  3. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport lány városi testnevelés   

9. A Varnyú Anna  4. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport lány városi testnevelés   

9. B Benyovszky Luca  6. 29. Szüreti futónap, 5-6. korcsoport lány városi testnevelés   

8. A Horváth Levente 3. 29. Szüreti futónap, Általános iskolák váltófutása városi testnevelés   

8. A Bujdosó Dorottya 3. 29. Szüreti futónap, Általános iskolák váltófutása városi testnevelés   

9. A Budai Dávid 3. 29. Szüreti futónap, Általános iskolák váltófutása városi testnevelés   

9. D Pernyész Ákos 3. 29. Szüreti futónap, Általános iskolák váltófutása városi testnevelés   

8. A Gaál Dóra 3. 29. Szüreti futónap, Általános iskolák váltófutása városi testnevelés   

7. A Rajna Virág  3. 29. Szüreti futónap, Általános iskolák váltófutása városi testnevelés   

11. A Kecskés Barnabás  1. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

11. D Pernyész Dorottya  1. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

10. D Tóth Bernadett  1. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

11. B Harmos Imre  1. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

9. C Komjáti Orsolya  1. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   
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10. C Sikora Kristóf  1. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

10. D Ozsvári Bendegúz  3. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

9. B Benyovszky Luca  3. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

9. A Meggyes Lili  3. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

10. B Szőllős Dániel  3. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

9. A Pányi Orsolya  3. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

10. B Szentannai Martin  3. 29. Szüreti futónap, Középiskolák váltófutása városi testnevelés   

    3. 
29. Szüreti futónap, Általános iskolák 

eredményességi versenye 
városi testnevelés   

    2. 
29. Szüreti futónap, Általános iskolák mozgósítási 

versenye 
városi testnevelés   

 tanár Sike Zoltán   29. Szüreti futónap, tanár városi testnevelés   
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Galéria  
További képek a www.berze.hu honlapon találhatók.  
 
 
 
A következőkben iskolánk meghatározó eseményeinek egy-egy pillanata található. 
 

  

http://www.berze.hu/
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Mezei futás diákolimpia 
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Berze foci kupa 2021 
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Úrjaélesztés világnapja 
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36. Spar maraton-staféta 
 

 

 
 
 
 
  
 



Berze NépLap 2021. 11. 02. 
  
 

  27 
 
 

Október 6-i megemlékezés 
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Berze Könyvklub  
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Szüreti futás 2021.09.22. 
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Európai Diáksport Nap 2021.09.24. 
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Gólyatábor 2021.09.11-12. 
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