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Fenntartóváltás a Bethlenben
Iskolánk, a Bethlen Gábor Technikum 2022. augusztus 1-től kikerülve a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum fenntartásából, a Milton Friedman Egyetem fenntartásában folytatja tovább a munkáját.
Reméljük, hogy a jövőben a két intézmény szoros együttműködéséből, egy jó,
fejlődésben és újításokban gazdag kapcsolat fog kialakulni!
Gulyás András 11. A
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Vezércikk:

Mert pihenni is kell
Szerintem a Bethlenben – mint minden iskolában a világon – a nyári szünet az egyik
legjobban várt időszak. Ilyenkor ki lehet az egész tanév fáradalmait pihenni, és rákészülni az
újra, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Csak a „legelvetemültebbek” képesek ilyenkor
tanulni, sokan a kötelező olvasmányokon túl semmi iskolait sem kívánnak látni. Ám – mint oly
sok mindenben – én itt is mást gondolok.
A nyár az az időszak, amikor nem kényszerből, hanem mindenki a saját szakállára tanulhat, jobban mondva képezheti magát. Tesszük ezt akár tudatunkon kívül is, amikor diákmunkát vállalunk, vagy csak unalmunkban utánanézünk valaminek. Ezekkel is csak a saját látókörünket tágítjuk. Hisz ahhoz, hogy tanuljunk, nem is feltétlenül kell tanulnunk…
Ám a nyáron pihenni is kell, hisz ez a lényege. Ilyenkor mehetünk el a strandra, biciklizhetünk, sportolhatunk, ameddig bírjuk szusszal, vagy tehetünk egy kiadós sétát a természetet
csodálva. Ekkor van még több időnk, amit a családunkkal, barátainkkal tölthetünk. Ezek a ebédek, beszélgetések, bulik, azaz a közös programok és idő az, ami igazán feltöltheti, az év többi
napján meglévő „mókuskerékben” elfáradt testünket-lelkünket.
És igaz, nem a szünet teljes ideje alatt, de tanáraink és iskolánk más pozícióban nap,
mint nap becsülettel teljesítő munkatársai is a nyári szünet egy kis szeletében kapnak arra lehetőséget, hogy pihenjenek, s így, amikor mi, a lelkes diákok visszatérünk a Bethlen falai közé,
ugyanúgy szeretetben és támogató környezetben folytathassuk tanulmányainkat.
Remélem, nem csak nekem, hanem minden Bethlenesnek jól telt a nyara, és szeptembertől újult erővel találkozhatunk, hogy közösen töltsük meg élettel az iskolánkat!
Gulyás András 11. A
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Újra átadták a Bethlen-díjakat
Iskolánk hagyományaihoz híven idén újra kiosztásra került a Bethlen-díj, két év kényszerű kihagyás után. A jutalmat egy diákunk és egy tanárunk kapja az adott évben. Ezzel leginkább végzős diákjainkat ismerjük el, hiszen így látjuk, hogy az itt eltöltött évek alatt mennyit
tettek az iskolánkért és közösségéért. Szokásunkhoz híven, a ballagáskor kapják meg az érintettek ezt a nagy elismerést.
A diák Bethlen-díjat Gábor Balázs, volt 12./B osztályos tanulónk kapta. A DHÖK elnöki
tisztet 3 évig töltötte be az iskolánkban, illetve a XV. kerületben a GYIÖK vezetője is ő volt,
mely tisztségét a későbbiekben is tovább viseli. Nagyon sok programot az ő szervezésének is
köszönhetünk.
Az oktatóink közül idén Nagy Kornélia tanárnőnek adták át a díjat. Érdekes egybeesés,
hogy neki is ballagó osztálya volt a tanévben, a 12./A-sok. A tanárnő eddig is rengeteget segített
a Bethlenben okosodó diákoknak: a Határtalanul programon ő volt a főszervező; rengeteg csapatott vagy egyénileg induló diákot készített fel tanulmányi versenyekre, nagyon sokszor első,
vagy dobogós helyezést elérve, ráadásul rengeteg bethlenes növendéket segített felkészülni a
sikeres nyelvvizsgájára. Ezúton is köszönjük eddigi sikeres munkáját!
Kurucz Natasa 9./C és Gulyás András 11./A
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ÖKOSulis programok a tavalyi tanévben
A tavalyi tanév során elkészült a pályázat, amellyel nyertünk, így a 2021/2022-es tanévtől kezdődően használhatjuk az
ökoiskolai címet. A Munkacsoport tagjai megírták az iskolai
ökomunkatervet, melyben nagyon sok érdekes programot terveztünk, felhasználva és kibővítve iskolánk eddigi tevékenységét. A
feladatok végrehajtását az oktatói testület minden tagja örömmel
támogatta. Ezeken keresztül célunk a diákok környezettudatos magatartásának erősítése. Hoztunk egy rövidke válogatást a rengeteg
izgalmas programunk közült tavalyról:
 A 9. és 10. évfolyam tanulóinak interaktív attitűdformáló foglalkozásokat tartottak a Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és EGyMI szomatopedagógusai
 Pályázatok útján 34 diákunk részt vehetett az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon, illetve 30 diákunk a Your Planet kiállításon
 Bekapcsolódtunk a Világ Legnagyobb Tanórája elnevezésű világméretű oktatási projektbe
 Történelmi sétánk keretében az Iskolánk csatlakozott a WORLD CLIMATE MARCH - Mozduljunk
együtt a klímáért! felhíváshoz. A 9. A, 9. B és 9. C osztályaink részt vettek egy iskola körüli 1,5 km-es
sétán, plakátokat készítettek és „megsétáltatták” a Földgömböt is
 Az első emeleten ÖKO táblát állítottunk össze, amit folyamatosan aktualizálunk
 Madáretetőket készítettünk, amikbe folyamatosan biztosítjuk az eleséget
 A Magyar Parasport Napján, február 22-én, osztályfőnöki órákon 2 parasportoló életútjáról beszélgetünk, testnevelés órákon pedig diákjaink kipróbálhatták az ülőröplabdát
 A Drogprevenciós Alapítvány szervezésében részt vettünk Dr. Zacher Gábor online előadásán
 Környezetbarát adventi osztálydekorációs versenyt rendeztünk
 Egész évben gyűjtöttük a régi mobiltelefonokat, amelyeket a Jane Goodall Intézetnek adunk le
 Bethlen-napi programjaink: faültetés, ÖKO vetélkedő, illetve kupakgyűjtés, melyhez állandósított Kupakgyűjtő Szívet készítettek iskolánknak Gulyás Zoltán és a BKV Vasúti Járműjavító Kft munkatársai
 A Fenntarthatósági témahéten előadásokat hallgattunk meg (illetve a 10. A osztály Áder János köztársasági elnök úr nyitóbeszédét), plakátokból készítettünk kiállítást, osztályfőnöki órákon a javasolt vázlat
alapján tematikus órákat tartottunk, az angol szakos kollégák pedig Jane Goodall idézetek fordításából
készíttettetek plakátokat a tanulókkal
 A 9. C osztály Fenntarthatósági kvízt töltött ki, online
 Az Európai Nemzeti Parkok napján, a Föld világnapján, illetve a Víz világnapján diákjaink által készített plakátokból kiállítást rendeztünk, de az Állatok világnapjára is szerveztünk programokat
 Több iskolai túrát is szerveztünk az év során: Kerékpártúrát Szentendrére, Kenutábort Taksonyban (az
alapítvány támogatásával), illetve május 24-én a Kihívás napján az osztályok az Ördögorom tanösvényt
járták végig
 A tanév során a tanulók rendszeresen készítettek tárgyakat újrahasznosított anyagokból

Külön köszönet jár Bódy Ágnes tanárnőnek, az ÖKO csoport
vezetőjének, illetve Botz Csilla tanárnőnek és Kamondi Ágnes tanárnőnek!
Gulyás András 11./A
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Zenei élmények
Mindannyian tudjuk, hogy a nyár nagyon sokaknak a bulit, a fesztiválokat jelenti, különböző zenei ízléssel. Nyilván év közben is vannak koncertek színházakban, vagy esetleg nagyobb előadó helyeken - gondolok itt a Barba Negrára, ahol személy szerint párszor volt szerencsém megfordulni a nyár során -, de erről később. A Budapest Park vagy a különböző arénák
is ilyen helyszínek.
Fesztiválon ugyan nem voltam, de több koncerten igen. Azért próbálok mindenről elég
informatív lenni. Két év után végre volt lehetőség a fesztiválokat újra elindítani. A Campus
Fesztivál július 20-24-ig volt megrendezve Debrecenben. Jövőre, azaz 2023-ban július 19-23ig lesz. Itt léptek fel külföldi és hazai előadók is. Szerintem sokan ismerik Krúbit, aki nagyon
felkapott lett az utóbbi időben, leginkább a tinédzserek körében. Nagyon sok felvételt lehet látni
a koncertjeiről különböző platformokon. Ő is szerepelt a Campuson a Wellheloval együtt, kiknek a nagy slágereire tomboltunk, amikor kisebbek voltunk és torkunk szakadtából üvöltöttük,
hogy: „Apu vedd meg nekem a várost…”.
A dallam valószínűleg a végére már a fejetekben volt, de semmi gond, szinte természetes.
Remélem kicsit visszahoztam a „régi szép időket”.
De beszéljünk tovább a fesztiválról. Fellépett itt
Rúzsa Magdi, Dzsúdló is, és a rockereket sem kell
sajnálni, ugyanis az Ossian és a Road is kapott helyet. Ha ajánlhatok egy számot a Roadtól akkor az
a Világcsavargó, de nagyon sok jó számuk van.
Külföldiek közül Tiëst, Christian Löffler és a Toy boys is fellépett. Nyilván sokkal többen voltak, ez csak egy rövid felsorolás. Sok interaktív program is várta a fesztiválozni vágyókat.

„End of the road”
Most legyen szó egy ikonikus bandáról, a KISS-ről, de ha a nevükről nem is jutna eszetekbe, vagy csak szimplán nem vagytok nagy rock kedvelők, az „I was made for lovin’ you”
című számot tuti hallottátok. Vagy, ha ezzel nem tudtam sokat segíteni, akkor a fehér alapon
feketével megfestett négy tagú férfi banda. Köztük van a magyar származású, izraeli születésű
Gene Simmons. Ő az, aki a hosszú nyelvét mindig mutogatja.
A bandának most van az utolsó turnéja, ami stílusosan az „End of the road” nevet kapta.
Nem csoda, hisz már mindenki 60-70 éves és nagyon odatették magukat az évek alatt. Magyarországon a Papp László Arénában július 14-en léptek fel, és nagyon szuperek voltak. Volt
szerencsém megnézni őket így utoljára élőben, és durva, mit nyújtottak. 2019. január 31-óta
folyamatosan megy a buli, és ahogy a weboldalukon láttam, 2022. november 30-án zárják az
utat Tokióban.
Kurucz Natasa 9. C
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Sportos bethlenesek
Jónás Vanessza a 9. C hallgatója, a kezdetek óta a Négy
muskétás Bp. Egyesületnél táncol, ráadásul 2022. május 21-én
akrobatikus rock and rollban Európa Bajnokok lettek. A verseny hosszú évek után volt itt először, Budapesten megrendezve. Vani és a 15 lány felnőtt kategóriában táncolnak nagyon eredményesen.
Az iskolánkba nem csak a diákok a sportosak, hanem a
dolgozók is, mint Nemes László, a gondnokunk. Nagyon jól teljesít futásban, nyáron két olyan neves versenyen is részt vett,
ahol a benne volt a top 15-ben! Először is a 2022. 06. 16-19-ig
megrendezett 1WayTicket Run versenyen vett részt, ahol 6706
méteres körpályán kellett a versenyzőknek megmérettetniük erejüket. Itt az nyert, aki a legtöbbször járta körbe a távot, nyilván a
szabályoknak megfelelően. Iskolánk dolgozója 10. helyezett lett a férfiak közt. 30 kört azaz
201,180 km-t tett meg. Ez a verseny a Balatonnál azon belül, Tihanyban került megrendezésre.
Másik nagy teljesítmény, hogy 2022. 08. 05-06-ig a Korinthosz Ultra Running Racen vett részt.
Itt a férfiak között a 11. helyet érte el. 19 óra és 2 perc alatt tett meg 160km-t Szekszárd és Baja
között, ahol oda- és vissza is kellett futniuk.
Gulyás Andris, 11. A osztályos hallgatónk szintén szépen teljesített nyáron is és ő is futásban. A július 2-án megrendezett Ultra Tisza-tó futó versenyen ő is indult. Ez volt neki az
5. alkalma itt, illetve handbike-kal a 3. az egyéni táv 130km
volt, amit 15 óra és 47 perc alatt sikerült megtennie segítőivel,
akik végig kísérték Andrist és kalandját. Mivel sikerült a szintidő vége előtt befutniuk, ami éjfél volt, ezért Andris gazdagodott nem csak egy kis ajándékcsomaggal, hanem egy névre
szóló befutószalaggal is. Iskolatársunk a 67-es rajtszámmal indult, és azzal is ért célba.
Intézményünk hagyományaihoz híven szerencsére idén
is sikerült megrendezni a kenu tábort. Itt olyan bethlenesek is
voltak, akik már elballagtak tőlünk, illetve olyanok is, akik a mi
iskolánkat erősítik tanulmányaikkal. A tábor Taksonyban volt
megrendezve júniusban. Nagyon jó volt a hangulat, érdekesek
voltak a programok. 3 diák az alapítványunk, azaz a "Tenni, ha
csak írott szóval" Alapítvány pályázatának megnyerésével jutottak el ide. A szervező tanárainknak, azaz Bódy Ágnes és Szabóné Gábris Rita tanárnőknek nagyon köszönjük itt is a soksok segítséget, szervezést!

Örülünk, hogy a bethlenesek ennyire sportosak és ebben is ilyen sikeresek!
Gratulálunk Mindenkinek!
Kurucz Natasa 9. C
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Ilyen volt a gólyatábor
DÖK-ös szemmel
Idén nyáron pár éves szünet után újra megrendezésre került a Bethlen Gólyatábor, aminek idén is Törökmező adott otthont. Három napjuk volt a kilencedikes tanulóknak, hogy osztályokká kovácsolódjanak, ami véleményem szerint jól sikerült. Ez köszönhető a gólyáknak,
akik lelkesen vettek részt a programokon, illetve a bethlenes tanároknak és a DÖK-ösöknek.
Az összekovácsoló feladatok idén is érdekesek voltak. Az első napon csapatépítő és
ismerkedő játékokat tartottunk, ám sajnos az idő nem nekünk kedvezett, így beltéren kerültek
megrendezésre. Este az osztályok megírták verseiket osztályfőnökeiknek és közösen előadták.
Másnap íjászkodás, baglyok és márkaháború várta a gólyákat. Megismerhették a céllövészet gazdag és érdekes történetét és kipróbálhattak többféle íjat is. A saját kezükkel tapinthattak igazi bagolytollat. Ezek után egy finom ebéd várta őket. Miután mindenki jóllakott, két
csapatba állva márkaháborút játszottak. A lényege a játéknak, hogy az egyik csapat megszerezze az ellenfele zászlóját és visszavigye a sajátja mellé, úgy, hogy közben senki ne tudja
leolvasni a márkát a fejéről. Az este karaokéval és tánccal koronáztuk meg a napot, ezen felül
a kadétokra várt egy éjszakai túra.
A harmadik napon már nem voltak programok, csak reggeli és csoportkép, de nem is
baj, mert mindenki elfáradt az előző napi izgalmakban. Szerintem mindenki nagyon jól érezte
magát ez alatt a rövid, de élményekkel teli három nap alatt!
Kenyeres István 10. A

Diákszemmel
Augusztus végén vettünk részt a gólyatáborunkban, Törökmezőn. Augusztus 24-én,
szerdán reggel a Nyugati pályaudvaron gyűltünk össze, és a bethlenes pólónk segítségével nagyon könnyen megtaláltuk egymást. A gyülekező helyről vonattal indultunk, majd utunkat
busszal folytattuk, amit egy kisebb séta követett. Amikor odaértünk sajnos még nem tudtuk
elfoglalni a szállásunkat, ezért kaptunk egy kevés szabadidőt, hogy elkezdjünk ismerkedni,
utána pedig már következett az ebéd. Igaz, hogy leszakadt az ég, de a kintre tervezett programokat legalább akkora élvezettel tudtuk megtartani az ebédlőben is. Nagyon jól éreztük magunkat, de megéheztünk, így a programok után a vacsora következett. A nap zárásaként egy
szerenádot is írtunk, majd előadtuk új osztályfőnökeinknek. Késő este aztán elcsöndesedett a
tábor mindenki nyugovóra tért, hogy fölkészüljünk a másnapi megmérettetésekre.
Ébredés után reggelivel kezdtünk és ezután többféle foglalkozás következett. Az én osztályomnak az első a bagolyköpet vizsgálat volt. Hála Botz Csilla tanárnőnek, nagyon élveztük
ezt is. A kis biológiai kitérőt íjászat követte, ahol megtudtunk pár dolgot a sportról, és többen
nagy lelkesedéssel próbálták ki. Zárásként az osztályfőnökünkkel csapatépítő játékokon vettünk részt. A második nap végén, amíg a kadétok az éjszakai túrán vettek részt, addig mi karaokéztunk. A buli után már mindenki fáradtan hajtotta álomra a fejét. Másnap reggeli után véget
is ért a tábor és elindultunk hazafelé. Én személy szerint nagyon jól éreztem magam a táborban
és a társaságban.
Achenbrenner Eszter 9./Ny-C
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Setőfi Pándor: Gólya vitéz
mellébeszélő költemény
Első ének
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
A nagy Törökmezőn a kicsiny gólyára
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon
A gólyának úgyis most jó sok dolga vagyon
Izgalom tüze ég fiatal szívében,
Úgy járja a tábort Bethlen-hófehérben
Bethlen hófehér míg elázik, elszakad
A gólyának, istenem, mennyi dolga akad
Kőhajításnyira áll tőle DÖK-csapat
Bámuló gólyának veszélyes fenevad
De nem ám a rosszkedv, bú, baj miatt veszélyes
Hanem mert mellette játszani esélyes
S játszik a sok gólya, körben, sorversenyben
Megismerik egymást mind-mind hevesebben
Eső hull, nap zuhog, de ők csak játszanak
Amíg kis pihenőt nem ad a DÖK-csapat
Hullafáradt gólya elfutott előle
De korántsem azért, mintha talán félne
Markos gólya volt ő, másik tízen kitett
Noha nem érte meg még a tizenöt telet
Futott, mert érkezett ízes vacsorája
Több, mint hetven tányér, kanál csattogása
Közben párás este szállt le a táborra
De bármily fáradt is, dolgot kap a gólya
Mire a pohár vize tükörré lett
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:
Gólya újra három kis csoportban vala
Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda
Szerenádos ének jó osztályfőnöknek
Ezt a melót adni jött eszébe DÖK-nek
Dal és ének nem volt, vers lett a szerenád
De szép első este, emlékszünk mind terád
Második ének
Másnapra kelve már megint a DÖK-csapat
Ébreszti a gólyát, nyomában könny fakad
Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul,
S íly módon riasztja gólyát az álmábul:
„Becstelen teremtés, gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?
Lopod a napot és nem reggelizel?
Nézze meg az ember, hogy tüstént vigyen el!”
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Felébredt a gólya, világosan látta
Méltán haragszik rá jó DÖK-ös barátja
Fölkelt, elővette kedves jó csukáját
Kezdte közben fújni legbúsabb nótáját
De a vihar ami hamar keletkezett
Oly hamar is hagyta el megint az eget
Megindult a gólya foglalkozás után
Bagolyköpet, játék, s íjászat azután
Délutánra harcos márkanévháború
Küzdelem zászlókért folyt, s nem volt szomorú
Szörnyen zengett a rét, hullott a sok gólya
S ha vesztett is nem volt vesztenivalója
Estére a gólya jó vacsorát remélt
És hogy megkaphatta majd elvette eszét
Rántott hús! A gólya, mint a ki megbőszült:
„Vasvillát, vasvillát, hadd szúrjam keresztül!”
Vacsora után az éj sosem ér véget
Megy tovább az móka, varázsoljunk szépet
Karaoke is lesz, dalol, aki bátor
És a gólya így szól, figyeli a tábor:
„Akinek életét van miért félteni
Ha dalra nem fakad, nagyon bölcsen teszi
Én egy gólya vagyok éppeg, hát közétek
Dalolva is egész bátorsággal lépek
Azért, ha úgy tetszik, hagyjátok énekem
Sőt, még szálljatok be!” Úgyis lett végtelen
Addig ment a nóta, tánc, zene, tivornya
Jobbra-balra dőlt ki mind a szegény gólya
Jó éjszakát!... nem kelt föl titeket sem más
Majd csak a holnapi reggel-trombitálás!
Arra jő hamarost búcsú és indulás
Kiürül a tábor, nem lesz itt senki más
Utóhang
A szegény gólyának nincsen lobogója
De mind együtt eveznek, úgy megy a hajója
Csakhamar öregszik, pár év és véndiák
Elballag, vizsgázik, más lesz az ifjúság
Ezért hát örüljön mind, aki még gólya
Ami most néki jut: édes élet sója
A páva a korláton csakis néki táncol
Amíg él, emlékszik, milyen volt a tábor
Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye
alapján az átiratot Puskás Tibor tanár úr készítette.
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Az én Suhanj!6-om
Egy mozgalmas, élményekben gazdag nyári szünetet zárni másképpen nem is lehetne,
mint egy nagy bulival. Van, aki ezt szórakozóhelyen teszi, van, aki házibulikban, ám én (szerencsére a sulinkból is többedmagammal) megtaláltam erre a legjobb eseményt.
Egy program során fontos, hogy az ember ne csak jól érezze magát, és általa kedvelt
társaságban legyen, hanem az is lényeges, hogy ha tud, közben akár másoknak is segítsen, tegyen valamit az emberekért. Ezekért is érdemes ellátogatni az immáron több, mint egy évtizede
működő Suhanj! Alapítványhoz, akik (ahogy én is szoktam mondani) „megosztják a mozgás
örömét látásukban vagy mozgásukban korlátozott társaikkal”. Idén márciusban volt, hogy már
10. évemet kezdtem meg a szervezet kötelékében, így a fent idézett mondatot is már szó szerint
több ezer alkalommal volt szerencsén továbbadni érdeklődőknek, és teljes mértékben a magaménak vallom. Ám szerencsére, ezen eszme támogatásával a Bethlenben sem vagyok egyedül.
Az Alapítványnak van egy saját futóversenye, amelyet a hagyomány szerint mindig a
nyár utolsó hétvégéjén rendeznek meg. A 11 eddigi verseny alatt ez volt a tizenegyedik teljesítésem, mégis más volt, mint a többi: idén több iskolatársam is elkísért. Ők nem futottak, ám egy
nagyon fontos és felelősségteljes munkát végeztek: sok órán keresztül rendíthetetlenül segítették a versenyzőket, hogy a legjobbat hozhassák ki magukból. Tették ezt úgy, hogy cserébe nem
kaptak mást, „csak” köszönetet, kedves szavakat, és pár közösségi szolgálatos órát.
Ki szeretném emelni azt a négy embert, akik 10-nél is több órát: Aschenbrenner Eszter
(9./Ny-C), Imecz Dorottya (9. A), Kurucz Natasa (9. C) és Szakácsy Szonja (9. A). Még nagyobb öröm az is, hogy az Alapítvány külön megdicsérte az ő munkájukat, hisz a pálya építésétől a frissítőpont üzemeltetéséig minden feladatban sikeresen megállták a helyüket!
Én, személy szerint pár óra önkéntes munka után „átalakultam” futóvá, így engem is
segítettek az iskolatársaim. A verseny különlegessége, hogy éjféltől hajnali hatig lehet róni a 3
km-es köröket, annyit, amennyit csak tudsz. Ez alatt az idősáv alatt 25,566 km-t tettem meg a
kerekesszékemmel, teljesen önerőből, ami ezzel az eszközzel egyéni rekordom.
Reggel 6-kor, amikor lefújták a versenyt, még sok, komoly feladat várt a rendezőkre:
eredményhirdetés, tombola, illetve el kellett bontani a pályát. Itt már én is újra csatlakoztam a
„dolgozókhoz”, illetve még három iskolatársunk is: Kocsárdi Fanni (9./Ny-C), Lovász Bence
(9. B) és Sárközi András Sándor (9. B). A suli csapata itt is oroszlánrészt vállalt a munkából.
Még egyszer meg szeretném köszönni minden önkéntes munkáját, és gratulálni a versenyzőknek! Őszintén remélem, hogy jövőre is mehetek a versenyre (ahogy nekik fogalmaztam) az „én kis bethleneseimmel”!
Gulyás András 11. A

11

2022. nyár

Bethlen Magazin

Elballagott diákjaink – 2022

12

III. évfolyam, 1. szám

