Berzsenyisek ide!
Kedves nyolcadikos!

Idén a Berzsenyi Dániel Gimnázium nem tarthat nyílt napokat, így az iskolaújság készített egy
különszámot, hogy megismerhesd a sulit a diákok szemszögéből. Olvashatsz benne a
tagozatokról, iskolai programokról, a hétköznapjainkról. Ezen felül tizenegy lelkes tanuló művét
is közzétesszük, akik a véleményüket a Berzsenyiről száz szóban írták meg, csak neked! Bár
fizikailag nem lehetsz velünk jelen, szeretnénk, hogy első kézből tapasztald meg a berzsenyis
szellemet. Jó olvasgatást! Ha bármi kérdésed van, keresd bátran az iskolaújságot Instagramon
(berzsenyi_s) vagy Facebookon (Berzsenyi's)!Berzsenyi's - diákoktól diákoknak!

Tanár úr, kérem!

Iskolánk diákja volt többek között Bálint
György, Bánki Donát, Gábor Dénes, Hajós
Alfréd, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Károlyi
Mihály, André Kosztolányi, Tom Lantos, Soros György, Szepesi György.
Karinthy Frigyes Tanár Úr, kérem! című novellasorozatát a Markó utcai Főreál Gimnázium ihlette.

Tagozatok
humán

Berzsenyi Dániel

Berzsenyi Dániel a magyar
nemesi költészet egyik legnagyobb képviselője. 1776ban született Egyházashetyén. Evangélikus, nemesi
családban nevelkedett, a
soproni evangélikus líceumban tanult. Költői tehetségét a szomszéd falubeli lelkipásztor fedezte fel, aki felhívta rá Kazinczy figyelmét, ezáltal lett országszerte híres
költő. Berzsenyi műveiben fontosak az egyéni
érzelmei, az általános gondolatok és a haza
iránti aggodalom kifejezése.

természettudományi

Klasszikus humán tagozaton a diákok emelt
óraszámban tanulnak irodalmat, történelmet
és latin nyelvet. Az iskola tizedik év végén
hagyományosan megszervezi a humán osztálynak a székelyzsombori tábort, melyről a
későbbiekben olvashattok. Minden évben
megrendezik a Versünnepet. Könyvkedvelők
előnyben – iskolánk csodás könyvtárral
büszkélkedik.

matematika
A speciális matematika tagozaton – mely egy
hatéves képzés – a diákok heti hét órában,
csoportbontásban tanulnak matematikát:
algebrát és geometriát külön. Mint egy későbbi cikkben olvashatjátok, az iskola minden
év őszén szervez matektábort.
A QR-kódok hasznos linkeket
rejtenek az adott témával kapcsolatban. Olvasd le! Olvasd el!

Berzsenyi’s

A természettudomány iránt érdeklődők egy
osztályba kerülnek.A fizika tagozatra jelentkező diákok emelt óraszámban tanulnak fizikát,
matematikát és informatikát, akik a biológiára,
emelt óraszámban tanulják a biológiát. A B
osztálybajelentkezők számára az iskola minden évben megszervezi a BÉKA és a fizikatábort – ezekről majd egy későbbi cikkben bővebben is olvashattok.

nyelvi

A négyosztályos nyelvi tagozatra jelentkező
diákok a heti négy óra angol mellett már a gimnázium első évében megkezdik a második idegen nyelv tanulását is heti hat órában, emelt
szinten. Az első és a második nyelv oktatása
csoportbontásban történik. A későbbiekben
olvashattok a cserékről, amiken a D-sek előszeretettel vesznek részt.

2. oldal

Cserék
A cserediákprogram a legtöbb gimnazista életében egy nagyon fontos esemény, hiszen ennek segítségével rengeteg új barátot szerezhetnek, elutazhatnak idegen országokba, jól érezhetik magukat, és – talán ez az egyik legmeghatározóbb élmény a
cserediákok számára – gyakorolhatják a megtanult nyelveket a velük egykorú diákok
segítségével.

Olasz csere
Ennél a cserénél a tanulók először kitöltöttek egy űrlapot, ezek alapján osztották be a tanárok a párokat. Az olasz cserediákok repülővel
érkeztek meg tavaly február végén, és egy hét múlva vissza is repültek Olaszországba. Az itt tartózkodásuk alatt megismerhették Budapest leghíresebb helyeit, és Magyarország híresebb városait. A kötelező programokon az összes magyar és olasz csere részt vett, ám a
szabadidős programok alatt a pároknak kellett kitalálniuk, mit akarnak
csinálni. Április közepe táján a magyar cserék is ellátogattak Olaszországba, szintén
repülőgéppel megtéve a kilométereket, majd utána még négy órát buszoztak, hogy
eljussanak Campobassoba, Molise tartomány székhelyére. Ott tartózkodásuk
alatt rengeteget tanultak a hely történelméről, sok várost meglátogattak, és
Campobassoban is jól szórakoztak. Rengetegen még a mai napig is tartják a
kapcsolatot olasz barátaikkal.

Lengyel csere

Szeptember vége felé került sor a harmadik lengyel cserediák program szczecini fordulójára. Az ebben az évben rendezett cserediákprogram alatt nem csak egymáshoz látogattak el a diákok, hanem a
tanároknak és szervezőknek hála be tudtak iktatni egy háromnapos
berlini kirándulást. A magyar cserediákok ezután busszal érkeztek
meg szczecini pályaudvarra, ahol a lengyel gyerekek és szüleik fogadták őket. Rengeteg programlehetőségük adódott: megnézték a
várost, koncerteken vettek részt és zeneszerzők műveit hallgatták meg, dokumentumfilmeket néztek, és sétáltak a tengerparton. A diákok rengeteg csodálatos élménnyel gazdagodtak, és a beszámolóik alapján nagyon jól érezték
magukat.

Svéd csere

A csereprogram budapesti része szeptember közepe táján zajlott le,
a Berzsenyi cserediákjai az International High School of the
Gothenburg Region diákjait és tanárait fogadták be egy hétre. Ebben
az esetben az egy hét nem pusztán egy városnézős, nyelvtanulós hét
volt, hanem egy téma adott keretet – összesen három napon keresztül dolgozták azt fel, a többin szabadabbak voltak a programok. Az
utolsó két nap nagyon különbözött egymástól; míg az utolsó előtti
napon a csapat kirándult Visegrádon, elmentek a Fellegvárba, boboztak és hajótúrát
szerveztek, addig az utolsó nap családi napot tartottak, vagyis mindenki kitalált magának és a párjának egy-egy egyéni programot. A magyar cserediákok
lelkesen szoktak beszélni erről a csere útról, amit, valljuk be bátran, meg lehet érteni.
Berzsenyi’s
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Táborok
Az iskolánknak változatos programjainak részét képezik a tagozatos táboraink, ahova minden évben az adott téma iránt leginkább érdeklődő, és azzal legtöbbet foglalkozó diákok jutnak le. Alább egy kis kedvcsináló ízelítőt olvashatunk.

Matektábor
Ez a pár őszi nap alapvetően a matektagozatosok tábora, de nem
ritkaság egy-két fizikással is találkozni. A tábor változatos programokból épül fel, az érdekes és magasabb szintű témákkal foglalkozó tanóráktól és előadásoktól a matekos játékokig és komolyzenei koncertig sok mindennel találkozhatunk. A tábor egyik kulcspontja, amikor minden évfolyam bemutatja az előadásait. Találkozhat az ember itt a matematika minden szakterületével, és bár
a végére könnyen kifáradhat a közönség, biztos mindenki tanul
valami újat, és hall valami számára érdekeset. Egy másik fontos
része a tábornak az aggok által szervezett játékos versengés. De
ha éppen nem matekoznak, akkor sem tétlenek a táborozók. Társasjátékokkal, teázással, jó kedvvel telnek ezek a percek is.

Fizikatábor

Ez a kora tavaszi tábor, nem meglepően, elsősorban a fizikatagozatosok kiruccanása, de sok matekos is megfordul itt. Nagyon
fontos részét képezik a programnak az előadások, amiknek egy
részét vendégek mutatják be, egy másikat pedig a diákság. A
Matek-táborhoz hasonlóan itt is témák széles választékával találkozhatunk. A klasszikus mechanika, az asztrofizika és az elektrodinamika csak néhány a sok érdekes szakterületéből a fizikának,
amikről előadást hallhat itt az ember. De a program nem csak
előadásokból áll, magunk is belemerülhetünk a feladatmegoldásba, kísérletezésbe. És hogy ne csak egy helyben üljünk egész
nap, a tábort egy rövid erdei túra teszi változatossá, este pedig
egy bögre tea mellett egy jó beszélgetés.

BÉKA-tábor
A biológia-kémia tábor a nevéhez hűen a természettudományi
osztály másik felének pár napos tavaszi kiruccanása. Ahogy a
másik két táborban szokás, a tanárok és vendégek prezentációi
mellett itt is a program részét képezi a diákok érdekesnél érdekesebb előadásainak a meghallgatása. Az előadásokon túl van lehetőség saját kezűleg is megtapasztalni a biológiát és a kémiát. A
táborhelyen kísérleteznek a diákok, és többször kimennek a természetbe kirándulni, hogy csodálják és megismerjék a környék
élő és élettelen környezetét. A tanulás mellett itt is fontos a jókedv
és a hangulat, így a társasozás, beszélgetés, és este a tábortűznél való közös éneklés szintúgy a tábor részét képezik.

Berzsenyi’s
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Székelyzsombor
A faluról
Székelyzsombor egy alig pár száz lakossal rendelkező
kis falu, valahol Erdély lankás hegy-völgyei közt megbújva. Lakossága túlnyomó részt magyar anyanyelvű, a
legtöbben állattartásból élnek meg, így az a sokak számára csak népmesékből ismerős mozzanat, hogy beterelik a nyájat szürkületkor a település határain belülre, itt
a nap egyik szokványos - és elmaradhatatlan - eleme. A
faluhoz tartozik a székelyzsombori vár, ami napjainkban
már inkább várrom, illetve a katolikus templom, ahol a
falu lakosai minden vasárnap összegyűlnek egy közös istentiszteletre. Hogy
mi teszi igazán különlegessé ezt a falut? Az emberek vendégszeretete. És ez
hogyan kapcsolódik a Berzsenyihez? Olvass tovább!

Humános kirándulás

Minden évben, mikor eljön az osztálykirándulások
ideje, a tizedikes
humános osztály
felül egy buszra,
ami tizenkét órával,
és pár megállóval
később leteszi őket ebben a mindentől
távol eső kis faluban. Az ötnapos kiruccanás során a diákok többek közt
megismerik a már említett várat, kirándulnak egyet a közeli erdélyi város(ok)
ban, de a legfontosabb talán mégis
az, hogy erre a rövid időre Székelyzsombor lakóinak az életébe is bepillanthatnak. Négyes-ötös csoportokban
szállásolják el a berzsenyiseket saját
házaikban, az asztalnál ételt és történeteket egyaránt megosztanak velük
a falusiak. Csak hogy egy példát említsek: a tavalyelőtti kiránduláson egy
csapat szemtanúja lehetett egy
kisbivaly születésének, akinek
aztán az Ió nevet adták.
Berzsenyi’s

Nyári tábor

Azok se keseredjenek el, akik
nem humánosként meg akarják
tapasztalni a falu
adta gyönyöröket, vagy éppen
A-sként visszavágynak: számukra remek lehetőség
a nyár derekán megrendezett egyhetes zsombori tábor. Itt nem csak
berzsenyisekkel lehet találkozni, egy
brassói gimnáziumból is érkeznek
résztvevők, valamint a budapesti
radnótisok is velünk táboroznak a
falu átalakított és felújított parasztportáján.. A tábor célja az első években többek közt a porta felújítása
volt, és, amit azóta is minden évben
nagy kedvvel és lelkesedéssel csinálunk, segíteni a falu lakóinak, építeni, szépítgetni Székelyzsombort.
Ezen kívül lehetőségük nyílik túrázni, új barátságokat kötni és kicsit kikapcsolni a telefont, lévén a faluban
Énem mindig van térerő.
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Programajánló
Szakmák napja

Non-stop

Nyelvek napja

Ezen a napon a 9-10. évfolyam és a 11-12. évfolyam
külön
programokon
vesz
részt. A 9-10.-esek ellátogatnak egy, a tagozatukhoz kapcsolódó “munkahelyre”: például az A-sok szó szerint bekukkanthatnak a színfalak mögé,
a D-sek a reptérre látogatnak,
ahol mindenféle nyelv keveredik egymással. Ezeket a programokat az osztályfőnök közösen szervezi az osztállyal. A
11-12.-esek az iskolában maradnak, ahova mindenféle
szakterület legjobbjait hívjuk
meg, és tagozattól függetlenül
bárki bármilyen előadásra
beülhet. Tökéletes iránytű a
pályaválasztáshoz.

Hogy mi is a non-stop? Egy
egész éjszaka a Berzsenyiben. Sportdélutánnal kezdődik a nap, ahol az osztályok
összemérhetik többek közt
röplabdában és fociban a
tudásukat, majd tíz órakor
bezárnak az iskola kapui. Az
éjszakát a diákok többféleképp is eltölthetik: a társasjátékoktól kezdve a könyvtár
böngészgetéséig minden, ami
egy berzsenyist érdekelhet. A
2018-as szervezők koncerttel
kedveskedtek az éjszakázóknak, akik utána a folyosókon
és a kanapékon hajthatták
álomra a fejüket – ha erre
egyáltalán sor került az iskola
szombat reggeli nyitásáig.

Eme nap keretein belül a berzsenyiseknek lehetősége nyílik megismerkedni különféle
nyelvekkel: és nem csak a
“standard” angol/német vagy
egyéb európai nyelvek szerepelnek a listán, hanem többek
közt a koreai és japán kultúrába és nyelvtanba is bepillantást nyerhetsz. Angol nyelven
vár a Berzsenyi vitaklubja,
szerepjátékozhatsz
szintén
angolul, vagy fordíthatsz berzsenyis dalokat. A lehetőségek tárháza végtelen!

Szakkörök
Kémia önképzőkör a diákkezdeményezésre indult kört kéthetente tartják meg. A
résztvevők csoportokba osztva dolgoznak és
mutatnak be más-más kémiai témaköröket.
Eszperantó heti 1,5 órás nyelvtanulási
lehetőség. Ráadásul két év alatt akár B2-es
szintű nyelvvizsgát is lehet vele szerezni.
Mindenkinek ajánlott, aki szeretne megtanulni egy kreált, de világszinten ismert élő nyelvet.
Vitaklub Dahlén Efráim (11/A-s tanuló)
szervezésével induló vitaklubban a résztvevők havonta más témákat dolgoznak fel.
Különlegessége, hogy a vitát idegen nyelven
bonyolítják le.
Énekkar a heti egyszer megtartott énekkaron sokszínű és változatos dalokat tanulhatsz meg, amelyeket később elő is adhatsz
a kórussal.

Berzsenyi’s

A Nyelvek napja kétévente
kerül megrendezésre, a tavalyi
programfüzetből válogattunk.

Buzogány Régi berzsenyis hagyomány, hogy
a szalagavatón és a ballagáson is fellépnek a
buzogányosok. A teljesen diákok által szervezett, vezetett csoport hetente kétszer, első óra
előtt gyűlik össze gyakorolni, hogy a későbbiekben sötétben, világító buzogányokkal látványos fényjátékot mutassanak be.
Olvasókör a három hetente megtartott olvasókörön egy kötetlen beszélgetés folyamán
több könyv kerül feldolgozásra és ajánlásra. Az
újonnan kiválasztottakat a következő alkalomra
kell elolvasni.
Suliújság a Berzsenyi’s névre hallgató online
iskolaújságot a diákok szerkesztik. Ha szívesen írnál az iskolában történő eseményekről, a
világ dolgairól, vagy saját írásodat/ajánlódat
szeretnéd publikálni, itt a helyed!
Filmklub heti rendszerességgel vetítenek le
egy filmet, amelyről később részletesen beszélgetnek. A film feldolgozása alatt több elgondolkodtató téma is felszínre kerül.
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Aktuális
MindenkIdök
A Mindenkidök iskolánk diákönkormányzati pártja. Gimnáziumunkban minden évben rendszeresen új pártot választunk meg a következő évre. A választás előtti hónapban a háromfős csapatnak lehetősége van plakátokkal, különböző internetes platformokkal ismertetni programjukat, majd ezt követően egy IDÖK vita kerül megrendezésre, ahol jobban megismerkedhetünk a pályázókkal, beszélhetnek programjukról és terveikről a jövőre nézve. A választást értelemszerűen szavazás követi.
Az idei IDÖK vitára rendhagyó módon került sor, a Twitch-en keresztült közvetítették,
a szavazást pedig egy Google kérdőív segítségével valósították meg.
A Mindenkidök tervei között sok új berzsenyis program van, amelyek még jobban öszszekovácsolhatják az évfolyamokat, vagy olyanok, amelyek révén megismerkedhetünk
volt berzsenyis diákokkal. Emellett több fenntarthatósági tervük is van a jövőre nézve:
például a műanyag mennyiségének csökkentése a büfében és a ”plusz egy szendvics”
akció, amellyel rászorulók napjait tehetjük kicsit szebbé. Csábító ezen kívül még az is,
hogy több berzsenyis terméket szeretnének készíteni.
A párt nagyon nyitott és szellemiségű: kéthavonta nyílt IDÖK gyűlést rendeznek az
osztályképviselőknek, ahol még több információt osztanak meg a tervekkel kapcsolatban.

Berzsenyis holmik
A diákok minden évben tudnak venni BDG feliratos, színes, kapucnis-zsebes pulóvereket. Jól néznek ki, kényelmesek (nagyon puhák) és nem utolsó sorban jó érzés
berzsós felsőben mászkálni.
Idén a MindenkIDÖK új terméket bocsátott piacra: különböző színű, smiley-s berzsenyis maszkokat, ezzel is
népszerűsítve a maszkhordást.

Büfé
A büfé az ebédlő melletti kis zugban helyezkedik el.
Hangulatos, a kínálata és az árak is kedvezők. Ha megkívánsz egy gyors tízórait vagy ebédet, biztos vehetsz
majd egy finom melegszendvicset és frissítő üdítőt!

Berzsenyi’s
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Berzsenyi 100 szóban
A Berzsenyi egy nagyon sokszínű hely.
Most azoknak írnék, akik hozzám hasonlóan kevésbé szociálisak, és aggodalmaik lennének a közösségi programok miatt. Nagyon sokat hirdetik, hogy
nálunk micsoda nagy közösségi élet
van, ezt nem is tagadhatom, de nagyon
fontos, hogy nem kötelező részt venni
mindenben. Az eddigi berzsós időm
alatt megtapasztaltam, hogy itt az embereknek azon rétege van elsősorban,
akik tiszteletben tartják, ha nemet mondasz valamire. Tapasztalatból mondom,
hogy ha bármit bármikor soknak érzel,
nyugodtan kiszállhatsz, és nem leszel
lenézve. Elismerem, valószínűleg sok
inger érhet téged, amikor majd diákként
először lépsz be, de nem kell
félned, az itteni emberek elfogadóbbak,
mint az általános iskolában.

Leszállok a 75-ösről, és besétálok az
iskolába. A szekrényemhez sétálok, le
akarom rakni a kabátom – persze, megint a rossz kulccsal kezdtem kinyitni.
Előveszem az aznapra kellő könyveket,
és elindulok. Gyorsan megnézem, hol
van az első óránk, és célba veszem.
Már a folyosó elejéről látom az osztálytársaimat – boldogan integetek nekik,
majd én is leülök közéjük. Körülöttem
többször is elhangzik a kérdés „Volt házi?”. Nevetek, mert nem tudom a választ. A beszélgetés kissé akadozik a
fáradtságtól, de jólesik. Egyre több ember érkezik meg – közeledünk a csengőhöz. Végül megszólal az ismerős dallam, mind felállunk, a folyosó végén
meglátjuk az utolsó osztálytársainkat is.
A nap elkezdődött.
Írta: Frigyes Donáta, 10. d

Írta: Fehér-Lipárdy Anna, 10.b
A Berzsenyi nem csak egy hely, egy iskola, egy közösség. A Berzsenyi ennél
sokkal-sokkal több. Több mindennél,
amit le lehet írni szavakban. Berzsenyisként egy új családra lelsz. Akikkel bármit
megoszthatsz, legyen az egy süti, titok,
vagy probléma. A Berzsenyiben önmagad lehetsz. Olyan emberekkel kerülsz
egy közösségbe, akikkel kölcsönösen
felnéztek egymásra, együtt hülyültök,
együtt csináltok mindent, megváltoztatják
az életed. A Berzsenyiben mindig van
melletted valaki. A Berzsenyi egy életérzés. A Berzsenyiben a napok csak telnek
és telnek, és észre sem veszed, hogy
eltelt egy-két-négy-hat év. Berzsenyisnek
lenni csodálatos. A Berzsenyit át kell élni
ahhoz, hogy megértsd, mi mindent is
jelent.
Írta: Mindler Anna, 9. c
Berzsenyi’s

Ha egy szóban kellene jellemeznem a
Berzsenyit, akkor ez a szó a
„nyughatatlan” lenne. Ha hulla fáradt
vagy már, és nagyon rossz kedved van,
egy rádióból elhangzó üzenet vagy a
kedvenc számod, amit beraknak, felvidít.
Sosem lehet unatkozni, hiszen mindig
kitalálnak valamit, ami izgalmasabbá
teszi a hétköznapokat. Hihetetlen, hogy
tizenéves diákok mennyire éretten és
felelősségteljesen tudják az iskolai közösségi életet megteremteni. A tanárok
és a diákok lelkesedése nem fogy el,
hanem még a nehezebb időkben is kitart.
Számomra ez különbözteti meg a Berzsenyit a többi gimitől. Sok iskolába jelentkeztem, de sehol sem láttam ekkora
összetartást és ilyen csillogó szemeket.
Írta: Nagy Enikő Hajna, 10.a
8. oldal

Berzsenyi 100 szóban
Sohasem hittem az első látásra szerelemben. Sohasem voltam első látásra
szerelmes valakibe, egészen egy sorsdöntő napig. Amikor először beléptem a barnás
üvegajtón, és megérkeztem az aulába, egyetlen szó jutott az eszembe: hazaérkeztem! Azt hiszem, beleszerettem. Beleszerettem abba az életérzésbe, amit a Berzsenyi
közössége sugároz: a földön ülésbe, a nagy beszélgetésekbe, a közös éneklésekbe,
a tapsolásba, abba, hogy itt bármilyen hülyeséget teszel, az elítélő, lenéző pillantások
helyett elfogadást és odafigyelést kapsz. Itt kimondhatod a gondolataidat, a saját véleményedet, felvállalhatod az érzelmeidet és az identitásodat anélkül, hogy bárki beszólna vagy megalázó, kellemetlen helyzetbe hozna miatta. Ha szeretnél egy nyitott
és együttérző közösségbe tartozni, szuper programokon részt venni és a tanulás mellett filozófiai tudással is gazdagodni, akkor mindenképpen jelentkezz a Berzsenyibe!
Írta: Ujhely Csenge, 10. a
A Berzsenyi nem egy hely. Nem csupán
egy iskola. Sokkal több annál. A Berzsenyi egy fogalom. Berzsenyisnek lenni azt
jelenti, hogy részese lehetsz valaminek,
ami több, mint bármi, ami szavakba önthető. A berzsenyis éveid megváltoztatnak, kihozzák belőled a legjobbat. A Berzsenyiben valahogy boldog leszel. Nem
tudom, miért. Talán a közösség teszi,
talán a hangulat, esetleg az egész
együtt, nem tudom, de azt hiszem, végső
soron nem is számít. Annyit tudok, hogy
onnantól kezdve, hogy beléptem az iskola kapuján, valami megváltozott mind
bennem, mind körülöttem. Nem vagyok
ugyanaz az ember, mint előtte. Berzsenyis vagyok. Hogy ez mit jelent? Csakis
a legjobbat.
Írta: Baranyai Dorka, 9.c

Hogy nekem mit jelent a Berzsenyi? Nos,
ezt elég nehéz szavakba önteni. Ezt
érezni kell, átélni. De talán van egy dolog, amivel jól le lehet írni. A Berzsót leginkább a berzsenyis szellem jellemzi.
Nem egy létező lényről beszélünk, ez
inkább egy érzés, ami minden berzsenyisben benne él. Jelen van az ünnepségeken, ahol énekel az egész iskola; a
gitárhangokban; a nulltáborokban; az
aulában; a folyosókon; a programokon; a
kirándulásokon; játékok közben és mindenhol, ahol a berzsenyisek jól érzik magukat. Az iskola hangulatában a kanapék, a tablók a folyosókon és a kedves
emberek is mind közrejátszanak. Itt mindenki jól érzi magát és megtalálja a saját
baráti körét, akivel jól szórakozhat.
Írta: Vince Anna, 10.d

Azért szeretek berzsenyisnek lenni, mert jó a közösség, nincs bullying, mindenki közvetlen mindenkivel, jók a programok, emellett a tanári kar is kedves. A programokra
visszatérve ki is fejteném egy kicsit. A gólyatáborokat diákok szokták szervezni, ezért
általában nagyon jók. Most a közösségre térek ki. Sokszor a szünetben csak az aulában vagy az udvaron lógunk emberekkel, akár más osztályból, és ez nem zavaró,
mert az egész iskola olyan, mint egy nagy osztály, mert majdnem mindenki ismeri
egymást. Ha berzsenyis vagy egyszer, akkor örökké az is leszel. Egy utolsó fun fact:
nagyon menő vagy, ha van berzsenyis pulcsid, ami egyébként több színben is elérhető.
Írta: Szücs Bálint, 9. c
Berzsenyi’s
9. oldal

Berzsenyi 100 szóban
Még hetedikben, az első hét egyik napján, aznap, amikor megkaptuk az órarendünket, a legjobb barátnőmmel körbe
jártunk a suliban, hogy megnézzük, melyik termet hol találjuk. Éppen az egyik
terem ajtaján kerestük a számot, mikor
odalépett hozzánk két idősebb berzsenyis. Megkérdezték tőlünk, hogy melyik
termet keressük és elmondták, hogy ez a
tizenhármas. Mi elmondtuk, hogy mit
csinálunk és megköszöntük a segítséget.
Azóta a Berzsenyi a második otthonom
és igyekszem én is ilyen segítőkész lenni
a többi diákkal, mint amilyenek velem is
nap mint nap.
Írta: Vass Eszter, 8. c

Én kilencedikes vagyok, úgyhogy még
nem vagyok túl régóta Berzsenyis, de így
is nagyon sok jót tudok mondani a
gimiről. Engem rögtön megfogott az iskola hangulata, az a pezsgés, ami átjár
mindenkit, a vidámság, ami jelen van az
egész épületben. Ezt az érzést nem lehet leírni, ezt meg kell tapasztalni ahhoz,
hogy értse az ember, milyen is ez. A diákok kedvesek és nyitottak, van lehetőségünk megismerni az évfolyamtársainkat
és a felsőbb éveseket is. Én nagyon szeretek ide járni, örülök, hogy a Berzsenyi
Dániel Gimnázium diákja lehetek.
Mindenkinek ajánlom ezt a sulit.
Száz szónak is egy a vége, jó Berzsenyisnek lenni.
Írta: Pethő Lili, 9. b

Különdíjasunk:

BDG100 lejátszási lista
(dalok, videók)

E hely nekem kedves. Nevet ember,
mely erre rendes helyet lel. Erre szerzel
két életre elég meséket, feledhetetlen
élményeket, ennél lehetetlen kevesebbet.
De ez nem teljesen Berzseny… Eszembe kell vennem temérdek tételt, melyek
érdekesek, el nem felejtem ezeket,
eszem
terjesztem
ezekkel.
(Megjegyezném: ez egy expert cés véleménye.)
De érdekes életednek egyetlen helye
nem
Berzseny
lesz:
csetelhetsz
frendeddel (mely remélem nem egy lesz),
heted tele eseményekkel, melyeket nem
feltétlen egyesben végzel el.
És egy megjegyzésem: ne vesd el személyed, beszélgess, cselekedj, ellentett
esetben nem érezheted ezen helynek
legjellemesebb részét. Meg persze nem
feltétlen gyerekekkel kell csevegned,
nem észleltem ez ellen tettet.
Írta: Falucskai András, 9.c

Berzsenyi’s
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A mi sulink...
 A vidám hangulat, az órák közötti pezsgés, beszélgetések
 A különböző dallamú csengők és a találgatás, hogy melyik zene megy éppen
 A szünetek megmentői: a kanapék, ahol egyszerre akár nyolc ember is elfér
 A kávé- és túrórudi-automatáknál való toporgás, hogy végre kezünkbe foghassuk az áhított terméket
 A büfénél/ebédért való sorbanállás, mások által helyfoglalás
 Délután bennmaradás és együtt tanulás, esszéírás, projektmunkák, amik mindig jó hangulatban telnek
 Sulirádió, ami ha éppen szól, a legjobb zenéket játssza
 Egész éves nulltáboros készülődés, ami akkor is magával ránt,
ha nem készülsz táborba menni
 A reggelek, amikor a csendességből fokozatosan megtelik az
épület emberekkel, és a tény, hogy sokan jóval nyolc előtt érkeznek - akik pedig nem, azok épphogy beesnek
 Táskák halmaza a folyosókon és asztalokon
A Berzsenyi ugyanúgy a te iskolád, ahogyan az enyém is, legyél végzős vagy
nulladikos, aki csupán a felvételi miatt járt az épületben. Emlékszem, az utolsó matekos előkészítőmről úgy jöttem el, hogy soha többé nem jövök vissza erre a helyre,
most pedig beleszakad a szívem, ha arra gondolok, ebben a tanévben ballagok. Az
apró részletek fognak hiányozni: a kilences szertártól kezdve a kedvenc kanapémon
át a mikróhoz tolongó berzsenyisekig minden kis dolog, de legjobban, legyen bármilyen klisés, az emberek fognak hiányozni. A tanárok és diáktársaim egyaránt, mivel
rengeteg jó barátot köszönhetek ennek a közösségnek. A Berzsenyi elsősorban és
mindenek előtt nem ez a rengeteg itt felsorolt dolog, hanem mi vagyunk, így, együtt.
Köszöntünk benneteket ebben a hatalmas családban!
- egy végzős berzsenyis
Berzsenyi’s
11. ol-

