


Mint minden évben, így idén is megválasztották iskolánk Diákönkormányzatának tagjait. Az 
alábbi 14 tanuló került be ebbe a családias légkörű kis közösségbe.  
 
1. Pap Boldizsár 11. D 
2. Balla Gergő 11. D 
3. Tar Bálint 11. D 
4. Falaty Tamás 11. E 
5. Pangert Roland 11. E 
6. Bátori Anikó 11. A 
7. Forrás Tünde 11. A 
8. Szabó Barnabás 10. B 
9. Kis Virág 10. B 
10. Schneider Tímea 10. B 
11. Poppy White 10. C 
12. Dézsi Áron 10. D 
13. Tar Miklós 9. B 
14. Remete Ariel 9. A 

 
Szűcs Edit 10.B 

A gólyatábor 2011 nyarán sem maradhatott el.  
Augusztus utolsó napjaiban, a tanítás kezdete előtt másfél 
nap erejéig a kilencedikes évfolyam tagjaira irányult a figye-
lem: különböző programokon ismerkedhettek meg egymás-
sal, és betekintést nyerhettek az előttük álló útra a bemutató 
órák keretében. A felsőbb éves tanulók segítségével egy iga-
zi, nevetéssel és jókedvvel teli gólyatábor valósult meg, 
amelyre gimnáziumunk legújabb tanulói is – reméljük – 
örömmel emlékeznek vissza. 

Szűcs Edit 10.B 

1. 



Stábunk, a Sportszelet és jelöltünk, Pangert Ro-
land második helyezést ért el kitartó munkájuk-
nak köszönhetően. A felkészült csapat tökélete-
sen teljesítette feladataikat.  A Garabonciás-
cityben felállított sátorban számos program ke-
rült megrendezésre, sőt az idén még iskolánkban 
is izgalmak vártak mindenkire. A fáklyás felvonu-
láson fáklyák zölden ragyogó fényében, zászlókkal 

vonultunk legelöl. Másnap a Happeningen a film 
szintén nagy sikert aratott. Szerda délután a korai 
időpont ellenére fergeteges hangulatú kampány-
koncertet tartott iskolánk. Csütörtökön este pe-
dig a stáb és jelöltünk, Roli ugyancsak kitett ma-
gáért, és sikeresen vett minden akadályt, ezzel 
biztosítva a második helyezést, melyre mindenki 
büszke lehet. Huszár Renáta 11.B 

Lilla: Most, hogy vége a Gara-
bonciásnak, ha visszatekintesz 
az előkészületekre, mit tudsz 
felidézni? 

Roli: Az előkészületek során a 
legmélyrehatóbb élményt a 
STÁB tábor jelentette, mikor 
kiültünk a kampányfőnököm-
mel a kertbe és néztük az ösz-
szeölelkező embereket, ahogy 
az „Azért vannak a jó baráto-
kat” énekelték. TELJESEN  
JÓZANUL. 

Lilla: Térjünk magára a várva – 
várt hétre.  Hogyan álltál hoz-
zá a „kötelező” programok-
hoz, melyiket vártad a legjob-
ban, melyiktől tartottál eset-
leg? 

Roli: A 4 fő központi programot 
vártam a legjobban (fáklyás, 
happening, koncert és 
zárófelvonulás). A fáklyáson 
féltem, hogy nem állom meg 
a helyemet, mert elég instabil 
volt a kocsi tetején lenni. De 
szerencsére nem történt baj. 
Ezenkívül a kampánycsapdára 
nagyon kíváncsi voltam, hi-
szen egész nyáron gyakorol-
tunk rá, és mint utóbb kide-
rült, nem hiába. 

Lilla: A programok főszereplője 

Te voltál, de mögötted állt egy 
stáb is, aminek ugyancsak 
nagy szerepe volt a dolgokban. 
Hogyan írnád le a stábot és an-
nak feladatát? 

Roli: A stábom számomra olyan 
volt, mint egy nagy család.  
Úgy éreztem, hogy minden 
egyes stábtag egy kis részem 
volt, és ha összegyúrnánk en-
nek a 35 embernek a személyi-
ségét, akkor jönnék én ki. Min-
denkinek megvolt a maga fel-
adata. Törekedtem arra, hogy 
mindenki megtalálja a helyét a 
közösségben, és boldog le-
gyen. Remélem, ez sikerült. 

Lilla: Lassan, de biztosan eljött a 
csütörtök is, a végső megmé-
rettetés. Hogyan élted meg ezt 
a napot, eseményt? 

Roli: Itt nem volt választási lehe-
tőségem, hiszen a STÁB rám 
parancsolt, hogy otthon kell 
aludjak, így még aznap este 

tartottam egy rövid gyűlést a 
sátrunkban, utána hazamen-
tem, és jól kipihentem magam. 
Másnap frissen keltem, és 
igyekeztem a lehető legalapo-
sabban felkészülni a délutáni 
vetélkedőre. Mikor felmentem 
a nagyszínpadra és ránéztem 
az ANDRÁSSY SZEKTORRA úgy 
éreztem, mintha együtt dob-
banna a szívünk. 

Lilla: Így egybevetve az egészet, 
hogyan fogsz visszagondolni 
évek múlva erre az 1 hétre? 

Roli: Úgy, mint életem egyik leg-
meghatározóbb élményére. 
Sose fogom elfelejteni azt a 
sok biztatást, éljenzést, amit ez 
alatt az 1 hét alatt kaptam. És 
megígérem, hogy akik a Gara 
alatt bármilyen formában segí-
tettek eme nagyszerű ered-
mény elérésében, azoknak bár-
mikor a rendelkezésére fogok 
állni!   Bartolák Lilla 11.B 

Iskolánk idén is sikeresen szerepelt a Garabonciás napokon.  

Interjú Pangert Rolanddal, Békéscsaba diák-alpolgármesterével 

2. 

 



Mára már hagyománnyá vált iskolánkban a minden ősszel megrendezésre kerülő Rózsa-
fesztivál. Ez a három nap egy felszabadult kikapcsolódást nyújt a monoton  hetek után. A 
főszerep a tizenkettedikeseké, akik jelöltjüket próbálják a diákigazgató címhez juttatni. 

Sok időt vett igénybe a felkészülés? Mennyi energiát 
fektettek a Rózsa-hétbe? 

A témát júniusban véglegesítettük, azután szeptem-
berben kezdtünk el foglalkozni vele. Mivel 17-en vol-
tunk, ezért nem volt könnyű dolgunk, nagyon sok 
energiát fektettünk bele. 
Hogyan jött a ’Madhouse’ ötlet? Volt más is, ami szó-
ba jött, vagy ez volt az első és végleges döntés? 
Nagyon sok ötlet szóba jött, végül egy autóversenyzős 

maradt és ez. Aztán szavazott az osztály és ebben ma-
radtunk. Voltak kisebb-nagyobb viták, amik a szerve-
zés közben elkerülhetetlenek, de most már szent a 

béke.  
Az igazgató úr elmondása szerint a Rózsa-hét össze-
kovácsolja az osztályokat, ezek szerint ez nem így van?  
De ez pontosan így van. Attól, hogy a szervezés köz-

ben vannak viták, attól még ugyanúgy összekovácsol-
ja az embereket. Nálunk sokkal jobb a hangulat, mió-
ta visszajöttünk a szünetről. 
Miért te lettél a jelölt? Mit láttak benned a többiek, 
amit másban nem?  
Szavazott az osztály, és én kaptam a legtöbb szavaza-

tot. Hogy miért? Ezt talán  a többiektől kellene  
megkérdezni. :D Illyés Beatrix 11.C 

Most szívesen adnék neked egy 5-
öst, de az eredmények ismereté-
ben inkább nem teszem. Mit érez-
tél akkor, mikor kimondták a neve-
teket az eredményhirdetéskor? 
Üdv minden kedves olvasónak! 

Hogy mit is éreztem mikor ki-
mondták a nevünket, egyrészről 
megkönnyebbülést, hogy végre 
vége volt a hétnek, ugyanakkor 
csalódott is voltam, mint osztály-
társaim többsége, de a visszajelzé-
sekből valahol számítottunk erre 
az eredményre. 
Úgy érzed, hogy helyt tudtál állni 

jelöltként? 
Igyekeztem a legtöbbet kihozni 

magamból, és nem szégyent hozni 
az osztályra, úgy érzem, egész jól 
helytálltam, és ha egy 10-es skálán 
kéne értékelnem magam, akkor 

adnék magamnak 7 pontot. 
Mi volt az, amit a legnehezebben 

sikerült megvalósítani? 
Hú, hát a tánccal nagyon megszen-

vedtünk, mire valamit összehoz-
tunk. Nagyon nehéz volt teljes 
szinkronban táncolni, és azt hi-
szem, ez látszott is kívülről, de sze-
rintem azért mindenki élvezte a 
táncunkat . 
Az osztályokat mennyire kovácsol-

ja össze egy ilyen megmérettetés? 
Én úgy gondolom, hogy a kisebb 

vitáktól eltekintve azért összeko-
vácsolta az osztályokat ez a hét, 
főleg, amikor valaki bajban volt, 
például a filmvetítésnél, amikor 
nem volt meg időben, mi készsé-
gesen segítettünk, amiben tud-
tunk. 
Ha tudnál valamit tanácsolni a  

jövő évi végzősöknek a Rózsa-
héttel kapcsolatban, mi lenne az? 
A saját hibánkból tanulva azt, hogy 

minél hamarabb kezdjenek neki a 
szervezésnek, akkor nem lehet 
gond. És ami a legfontosabb, hogy 
ne stresszeljenek rajta, és ne egy 
véres harcnak fogják fel, hanem 
egy jó bulinak, és akkor mindenki 
jól fogja érezni magát! 
Köszönöm szépen az interjút és 

azt, hogy szerepelhettem a filme-
tekben. Örök élmény marad. 

Én is köszönöm szépen az interjút, 
de még jobban a filmben való sze-
replésed, azt hiszem, mindenkinek 
örök élmény marad. Sziasztok!
 Pangert Roland 11.E 

Puju Robin - Madhouse  (12. A) 

Dobrovics Péter - Beavers (12.B) 

3. 



Honnan jött a hippi ötlet? 
A hippi ötletet tavaly év végén 

találtuk ki az osztállyal egy nap-
sütötte júniusi napon, szünet 
közben, az iskola udvarán ücsö-
rögve... 
Milyen volt együtt "dolgozni" a 9

-esekkel, mennyire voltak 
együttműködőek? 
Nagyon aranyosak voltak a 9.C-

sek. Ezúton is szeretném megkö-
szönni nekik a segítséget és a 

sok támogatást! :) Nagyon krea-
tív, klassz osztály, meglepőd-
tünk, milyen színvonalas kis mű-
sort dobtak össze önállóan, még 
minket is lepipáltak! Talán ami a 
legjobb, hogy tényleg összeba-
rátkoztunk velük, nagyon 
együttműködőek és kedvesek 
voltak. 
Elégedettek vagytok az ered-

ménnyel? 
Nagyon örültünk a 3. helyezés-

nek, ez a tökéletes arany közép-
út. Mindvégig erre a helyre haj-
tottunk, hiszen egy lány osztály-
nak, lány jelölttel elég csekélyek 
a nyerési esélyei. De szerintem 
mindegy is, hogy ki hanyadik 
lett, csak az számít, hogy nagyon 
jól éreztük magunkat, sok új ba-
rátot szereztünk, és partiztunk 
egy óriásit.  

Selmeczi Vanda 11.C 

Szigeti Attila - πreDs (12. D) 

Honnan, milyen elképzelésből jött ez a név? 
Az utolsó pillanatig gondolkodtunk a nevünkön. 

Azt hiszen ez jelentette az osztály számára a legna-
gyobb fejtörést. Igyekeztünk a nevünkbe bele-
csempészni a D-betűt, a reál jelzéseként a Pi-t is. 
Hát… ez sült ki belőle. 
A felkészülésnek vége, eljött a Rózsa-hét, hogy telt 

ez a 3 nap? 
Nagyon gyorsan repültek a percek, és amit több 

hónapos munka árán sikerült felépíteni produkciót, 
egy pillanat alatt elszállt. Ugyanakkor nagyon  
jólesett hallani az őszinte gratulációkat, és ezzel 
életre szóló emléket szereztek nekem.  
Milyen érzés volt meghallani első helyezettként a Ti 

neveteket? 

 

Hogy őszinte legyek, az Igazgató Úr, amikor odaju-
tott a második helyezett kihirdetéséhez próbáltam 
magam nyugtatni, hogy: "Nem baj, szép az a máso-
dik helyezés, már azzal is nyertünk..."  De amikor 
meghallottam, hogy a második helyen egy európai 
osztály van, nagy kő esett le a szívemről. Köszönöm 
mindenkinek, aki ránk szavazott. 
Végezetül, mi az, amit tanácsolsz vagy üzensz a 

következő tanév végzős osztályainak? 
Először is nem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy 

vérre menő verseny.  Úgy érzem a legfontosabb 
az, hogy mindenki jól érezze magát, és ha a többiek 
is azt látják, hogy élvezitek, amit csináltok, máris 
nyertetek.  

Bartolák Lilla 11.B 

Hrabovszki Ervin - Heuréka (12.E) 
Milyen érzések kavarognak ben-

ned, így kijövetelben az igazga-
tói irodából? 
Kár lenne tagadni, van bennem 

egy pici csalódottság és keserű-
ség. Azonban alapjában véve jó 
érzés maga a második hely és az 
egész Rózsa-heti teljesítmé-
nyünk. 
Szerinted megérdemelten nyert 

a Pireds és a 12.D? 
Nyilvánvalóan igen. Rendkívül 

összeszedettek és egységesek 
voltak, és nagyon látványos 
megoldásokat építettek be a 
kampányukba. 

 

A saját teljesítményetekkel kap-
csolatban mi az, ami nem sült el 
jól, és miben tudtatok nagyot 
alkotni? 
A csütörtök esti műsorunk sze-

rintem nagyon jól sikerült. Nyil-
ván voltak kisebb bakik is főleg a 
táncunkban. Így utólag a zenék 
kiválasztását másképp csinál-
nám, és sajnos a bevonulásunk 
nem ütötte meg az előző este 
alapján elvárható szintet. 
Hogyan értékelnéd a gólyák,  

elsősorban a 9.E szereplését? 
Nagyon ügyesek voltak a szerda 

esti műsorban, és egész héten át  

 
 nagyon lelkesen buzdítottak 

minket. Sokat jelentett az ő tá-
mogatásuk is. 
Valóban jó közösségformáló ere-

je van a Rózsa-fesztiválnak? 
Hatalmas hatása van ilyen téren. 

Úgy gondolom, hogy eleve egy 
jó osztályközösség vagyunk, 
amit az elmúlt hetek és hónapok 
csak még erősebbé tettek. Volt 
itt sírás, nevetés és ölelkezés, a 
nagy érzelmek és a közös munka 
pedig emlékezetessé teszik a 
Rózsa-hetet.  Pap Péter 11.B 

Nagy Anna - Woodstock (12.C) 

4. 



    „Az athéni szín szereplőit kérjük a szülői fogadóba…” 
 
                Idén a békéscsabai Jókai Színház is megrendezi az Ádámok és Évák ünnepét Békés 
           megyei iskolák közreműködésével. Madách Imre: Az ember tragédiája című művének   
 15 színéből minden színt egy-egy iskolának kell megformálnia, színpadra állítania.  
    Minden iskola kapott a színház művészei közül egy-egy mentort, aki segít a felkészülés-
ben. A mi mentorunk Csomós Lajos színművész. Iskolánk tanulói Ungor Béláné tanárnő  
segítségével lelkesen készülnek a nagy feladatra. 
A szín szereplői: 
Baji Brigitta, Dina Norbert, Falaty Tamás, Gale Tibor, Hortobágyi Viktória, Hunya Gyöngyi, 
Illés Adrián, Kerezsi Anita, Kovács Judit, Patkós Netta, Petrusán Orsolya, Schneider Tímea, 
Selmeczi Vanda, Szabó Ágnes, Szendi Rita, Szűcs Edit, Takács Barbara, Tóth Ticiána, Vo Thi 
Csenge 

BEAVATÓ BÉRLET | A Békés Megyei Jókai Színház „Beavató 

színházi bérletet” hirdet a megye és a város általános iskolai felső 
osz-tályos, valamint középiskolás diákjai számára. 
A 2011/12-es évadban a bennünket megkereső pedagógusok ja-
vaslatára visszatérünk a négy évvel ezelőtti formához, amikor is 
Vörösmarty: Csongor és Tünde című költői játékát mutattuk be, és 
lehetőséget adtunk a próbamunkába történő betekintésbe. 
Ennek szellemében idén Szophoklész Antigonéját állítja színpadra 
a színház. A foglalkozások vezetője Merő Béla, rendező. A bérlet 6 
alkalmat foglal magába: 

1. Mi a színház?  
Játékos foglalkozás színészhallgatók közreműködésével. 

2. Az ókori görög színház  
3. Az Antigoné világa I.  

Nyilvános próba. 
4. Az Antigoné világa II.  

Nyilvános próba. 
5. Antigoné  

Bemutató előadás, utána beszélgetés a nézőkkel. 
6. Bónusz előadás 

A bérletesek előre leadott igény alapján megtekinthetik a színház 
egyik nyilvános főpróbáját. 

5. 

Selmeczi Vanda 11.C 

Bérletek válthatók a Békés Megyei  
Jókai Színház szervezőirodájában.  
Bérletek ára: 3.000,- Ft – részletfizetési 
kedvezmény!!! 
: 06/66/519-550, 06/66/519-549.  
E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 



Atlétikai csapatbajnokság országos döntőn 
elért eredmények: 
Lányok: - távolugrás 1. helyezés 

- svédváltó 2. helyzés 
- diszkoszvetés 4. helyezés 
- magasugrás 4. helyezés 
- súlylökés 6. helyezés 

A lányok az összetett pontversenyben 45 iskola 
közül a 2. helyen végeztek. 
Fiúk: - gerelyhajítás 7. helyezés 
 - súlylökés 9. helyezés 
A fiúk az összesített pontversenyben 57 iskola 
közül a 28. hellyel zárták. 
 

Városi középiskolás labdajátékok, melye-
ken az iskola csapatot indít: 
Lányok: labdarúgás, röplabda, kosárlabda, ké-
zilabda 
Fiúk: labdarúgás, röplabda 

Visszatekintő: 
A 2010/2011 – es tanévben a diákolimpiai or-
szágos döntőkön elért eredmények alapján 
312 iskola közül, iskolánk a 10. helyezést érte 
el. 
A 2010/2011 – es tanév Békés megye 
jó tanulója – jó sportolója: 
„A” kategória (igazolt versenyzők): Bohus  
Richárd, 12/D 
„B” kategória (nem igazolt versenyzők): Ben-
csik Enikő, volt 12/E 

Bartolák Lilla 11.B 

Implom József helyesírási  
verseny 

 
1. Babinszki Mátyás 10.D 

2. Murányi Anna 12.E 
3. Harangozó Dóra 11.E 
Különdíjban részesült:  

Leszkó Kata 9.D 

Vers-és prózamondó  
verseny 

 
1. Illés Adrián 9.A 
2. Szűcs Edit 10.B 

3. Lehoczki Dóra 10.E 
Különdíjban részesült:  

Szabó Ágnes 9. B 

Szép magyar beszéd -  
Kazinczy-verseny 

 
1. Sándor Csaba 11.E 

2. Arnótszky Judit Janka 12.B 
3. Sztrepka Klaudia 10.E 

 
Szűcs Edit 10.B 

A magyar nyelv hete, hagyományos is-
kolai versenysorozatunk idén is megren-
dezésre került 2011. november 15-17-e 
között. A magyar nyelv iránt érdeklődők összemérhették tudásukat helyesírás, vers- és prózamon-
dás, valamint szép magyar beszéd kategóriában. Az eredmények november 22-én derültek ki, ez 
alapján a helyezettek az alábbiak. Eredményeikhez gratulálunk! 

6. 

Az 1956. október 23-i ünnepi megemlékezésen 
került sor iskolánkban Lukács Mátyás emlék-
táblájának avatására.  

A nyertesek. 



1.  Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

2. Gimnáziumi alapítvány, melynek egyik célja a kiemelkedő képességű kollégisták, a hátrá-
nyos helyzetű, tehetséges, vidéki gyermekek tanulásának támogatása. 

3. Iskolánk névadója. 

4. Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium igazgatója. 

5. Nagysikerű rendezvény, ami döntően a végzős osztályok közötti verseny, de ezen a héten 
van a gólyák közötti vetélkedő is. 

6. Hagyományosan minden év decemberében megrendezésre kerülő verseny, melyet Rungné 
Tanárnő vezet. 

7. Jelenlegi diákigazgatónk.  

8. Iskolánk leánykori neve:  ..........................................  Gimnázium és Kollégium 

9. A békéscsabai középiskolások diákélet egyik legnagyobb eseménye. 

7. 

A keresztrejtvény helyes megfejtői között feleletmentesítő igazolást és Sportszeletet sorsolunk ki!  
Helyes megfejtésnek csak a rejtvény mind a 9 sorának helyes kitöltése számít! A kitöltött keresztrejtvénnyel és 
egyben az újsággal keresd meg Pangert Rolandot valamelyik szünetben, hogy részt vehess a sorsoláson (B. épület 
f.sz. 28-as terem)! 


