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Bevezetés  

„Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs más számonkérés, csak gyer-
mekeink tekintetében. Ahány (…) szóra vágyó gyermek, a jövőnek megannyi lámpása 
a meglódult időben.”  

2000-ben Sütő András Újszövetségre utaló mondatainak jegyében indult az or-
szágos Arany János Tehetséggondozó Program, amely azt tűzte célul, hogy segítse a 
rászoruló tehetséges diákokat az érettségi megszerzésében, a továbbtanulásban, a tár-
sadalmi emelkedésben. Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a prog-
ram egyik alapító intézménye. Kiadványunk arra vállalkozott, hogy bemutasson né-
hány szilágyis „aranyos” diákot: honnan indultak, hová jutottak az eltelt 15 év alatt. 
Írásaikból kitűnik, a program kitűzött céljai megvalósultak, jól sáfárkodtunk a ránk 
bízott tálentumokkal. Ahogy egyikük írja: a helyes út már megvan, csak végig kell 
rajta menniük… 

(Antal Andrea) 
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„Aranyos utakon” 

Balogh Kitti  vagyok. Tanulmányaimat a Nekézsenyi Ál-
talános Iskolában kezdtem. 2004-ben a Nekézsenyi Önkor-
mányzat ajánlásával kerültem a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Program-
jába. Az 5 év alatt szépen lassan világossá vált számomra, 
hogy embereken szeretnék segíteni, ezért választottam a 
gyógytornász hivatást. 2009-ben érettségiztem, majd a Mis-
kolci Egyetem Egészségtudományi Karán folytattam tanul-
mányaimat gyógytornász szakirányon. 2013-ban lediplo-
máztam, de úgy éreztem, hogy szeretnék még több összefüg-
gést megérteni, ezért jelentkeztem Budapestre, a Semmel-
weis Egyetem Egészségtudományi Karának, nappali ta-
gozatán meghirdetett fizioterápia mesterképzésre. 

Első, jelenlegi munkahelyem a Kazincbarcikai Kórház Központi Fizioterápiás Osz-
tálya, ahol gyógytornászként dolgozom. Főként traumás és mozgásszervi eredetű megbe-
tegedésekkel rendelkező járó betegek ellátását végzem. Sokan megkérdezték már tőlem, 
hogy miért nem maradtam Budapesten; milyen karrierre számítok Borsodban? Ez egy 
tudatos döntés volt részemről, úgy gondolom, ha mindenki elmenne, nem maradna itt 
semmi… Nagyon szeretem kis falumat, Nekézsenyt. Szabadidőmben a falu felvirágoz-
tatásán dolgozom a 2014-ben létrehozott Együtt Nekézsenyért Egyesület alelnökeként. 
Célunk a falu életének felélénkítése, hagyományaink ápolása. Szilágyis éveimet tapostam, 
amikor létrehoztuk Nekézsenyben a református gyökerekkel rendelkező Hosanna zenekart, 
melyben azóta is énekelek. 

Az AJTP-ben különleges figyelemmel neveltek minket, amit máshol nem kaptam 
volna meg. Mind a kollégiumban, mind az iskolában eltöltött órákra szívesen emlékszem 
vissza. Az 5 év alatt az összes bennmaradós hétvégén részt vettem. Rengeteget kirándul-
tunk, olyan helyekre eljutottam, ahová egyébként nem biztos, hogy lett volna lehetőségem 
elutazni. A nyelvvizsga, a jogosítvány, az ECDL vizsga megszerzésének és a magas 
szintű oktatásnak köszönhetően pedig sok diákkal szemben előnyt élvezhettem később 
az egyetemen. Úgy gondolom, a Program nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most a helye-
men lehetek. Hálás vagyok azoknak az embereknek, akik sokat dolgoztak és dolgoznak je-
lenleg is azért, hogy hátrányos helyzetű diákokért létrejöhessen és fennmaradhasson ez a 
program a Szilágyiban. 
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Baranyi Nikolettnek hívnak, 
2011-ben végeztem a Szilágyi Er-
zsébet Gimnázium AJTP-s osztá-
lyában. Szentistvánra, az István 
Király Általános Iskolá ba jártam, 
így ez az iskola, illetve a Szentist-
váni Önkormányzat delegált az 
Arany János Tehetséggondozó 
Programba.  

Érettségi után felvételt nyertem a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudo-
mányi Karának igazgatásszervező szakára, amit tanulmányaim alatt átszerveztek, így 
alapszakos diplomámat már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi 
Karán szereztem meg 2014-ben. Az alapszak elvégzése után felvételt nyertem ennek a kép-
zésnek a mesterszakára, amin jelenleg másodéves hallgató vagyok, így jövő tavasszal vég-
zek.  

Munkahelyeket tekintve egyrészt alapszakos szakmai gyakorlatomat több helyen is vé-
geztem, talán az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi 
Főosztályát emelném ki. Folyamatosan dolgoztam, dolgozom az egyetem mellett, jelenleg 
egy szakigazgatási szervnél, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Inté-
zetnél. Távlati terveimet tekintve pedig, miután reményeim szerint sikeresen megszerzem 
tavasszal mesterszakos diplomámat is, szeretnék a központi közigazgatásban elhelyez-
kedni, főként valamelyik minisztériumnál.  

Arra a kérdésre, hogy mit adott nekem a program, nem egyszerű válaszolni röviden, 
hiszen rengeteg mindent. Legelőször mégis a közösséget emelném ki. Valahol a sorsnak, 
de szerintem a programnak is jelentősen betudható, hogy olyan erős emberi kapcsolatok, 
barátságok születtek, amik egész életre meghatározóak, hiszen az, hogy a kollégiumban 
mindannyian együtt laktunk, valamint a rengeteg közös program, kirándulás, élmény ösz-
szekovácsolt minket. Ennek mi sem lehet ékesebb bizonyítéka, hogy ha csak a saját osztá-
lyomat nézem, a mai napig nagyon sokan tartjuk a kapcsolatot, sőt gyakran találkozunk, 
részesei vagyunk egymás életének, pedig már eltelt csaknem 5 év a ballagásunk óta (a mel-
lékelt kép épp ezt jelképezi, hiszen nemrég készült). 

Továbbá ami óriási előnye volt a programnak még, mondanom sem kell, a rengeteg ki-
rándulás, gondolok itt főleg a külföldi utakra, ahova a program nélkül biztos vagyok 
benne, hogy mai napig nem jutottam volna el. Emellett hatalmas segítséget kaptunk nem-
csak anyagilag, de felkészítésben is a nyelvvizsga, illetve a jogosítvány megszerzésében, 
ami szintén sokkal nehezebb lett volna a program támogatása nélkül. 
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Bata Enikő Júlia vagyok, az egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium egykori AJTP-s diákja. A parádi Fáy András 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény és Parádsasvár község önkormányzata támogatta a 
programba való bekerülésemet. A Szilágyiban 2012-ben 
érettségiztem jeles eredménnyel, majd bekerültem az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem földrajz alapszakára. Je-
lenleg utolsó tanévemet töltöm az alapképzésen, terület- 
és településfejlesztés szakirányon. A jövőbeni terveim 
közt szerepel mindenképp a mesterdiploma megszerzése ugyanezen a szakirányon, majd 
esetleg a doktori iskola elvégzése. Egyetem mellett rendszeresen dolgozom diákmunkán, 
jelenleg egy kozmetikai cég logisztikai központjában, nyaranta pedig a Parádsasvári Önkor-
mányzatnál. 

 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy ilyen kiváló gimnáziumból kerültem egye-
temre, és részese lehettem az Arany Programnak, mely rengeteget adott nekem. Földrajzos-
ként talán a rengeteg utazás és kirándulás, egyébként pedig a közös sikerek (pl. pécsi 
művészeti fesztivál) adták nekem a legnagyobb élményeket, de meg kell említeni, hogy mi 
nem csak az E osztály voltunk, hanem egy nagy család, és a kollégium nem csak egy 
koli volt, hanem az otthonunk. Mindez a program nélkül nem jöhetett volna létre. Meg 
kell említeni a nyelvvizsgát és jogosítványt, a rengeteg különórát, korrepetálásokat is, 
melyek hozzájárultak sikereinkhez. Persze mindezek csak akkor adattak meg, ha mi 
is teljesítettünk, ezért kitartást, motiváltságot, önállóságot és elszántságot is tanultunk, 
többek között ennek is köszönhető az ELTE-n a 4 fölötti átlagom és tanulmányi ösztöndíjam 
is. 

Persze ezek mellé kiváló nevelők is kellenek, akik mindenben segítenek és támogatnak, 
erőt adnak, meglátják benned a tehetséget. Köszönöm Schubertné Rabóczki Ilonának, Pádár 
Teréziának, Flaskay Miklósnak és az egész Szilágyinak, hogy elindítottak ezen az úton. 

 

Köszönöm, hogy „aranyos” lehettem! 
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Besenyei Zsuzsa vagyok, és a tenki 
Szent Imre Általános Iskola elvég-
zése után a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium Arany János Tehetséggondozó 
Programjában folytattam tanulmányai-
mat, ahol 2012-ben érettségiztem. 

Ezt követően az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsész Karán foly-
tattam tanulmányaimat germanisztika 
szakon. Ezzel egy időben jelentkeztem 
az egyetem egyik szakkollégiumába, az 
Eötvös Kollégiumba, ahova felvettek, és 2 évig volt lehetőségem a Germanisztika Műhely 
tagjaként számos plusz ismeretet szerezni, illetve latinul és franciául is tanulni. 2013-ban 
csatlakoztam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egy diákszervezetéhez, 
a BME Formula Racing Team-hez. Ez egy versenyautók építésével foglalkozó hallgatókból 
álló csapat, ahol a menedzsment csoport aktív tagjaként vállaltam elsősorban HR és PR 
feladatokat, de a feladataim közé tartozott ezek mellett a szponzorokkal való kapcsolattar-
tás, pályázatírás, illetve a rendezvényszervezés is. Itt rengeteg gyakorlati tapasztalatot sze-
reztem a menedzsment terén, ami arra biztatott, hogy 2014-ben elkezdjek egy második 
szakot is a Budapesti Gazdasági Főiskolán. 

Az utolsó évemet az ELTE-n tehát párhuzamosan végeztem a BGF gazdálkodási és me-
nedzsment szakának első évével. Ugyanebben az évben volt lehetőségem egy kéthetes gya-
korlaton részt venni az Audi Hungaria Motor Kft ügyvezetői részlegén, amit az ELTE biz-
tosított egy együttműködési programon keresztül. 2015 tavaszán jelentkeztem a BGF Pénz-
ügyi és Számviteli Karának Szakkollégiumába, ahol júniustól én vagyok a Tudomá-
nyos és Kulturális Bizottság alelnöke. Ezt követően sikeres államvizsgát tettem az 
ELTE-n és lediplomáztam. A BGF gazdálkodási és menedzsment szakából még két évem 
van hátra. Emellett jelenleg a szakkollégiumi felelősségeimmel, illetve egy TDK dolgozat 
írásával foglalkozok, de rendszeresen veszek részt esettanulmányi versenyeken is. 

Már a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban eltöltött öt évem alatt is tisztában voltam vele, 
hogy mennyi pluszt adott nekem az Arany János Tehetséggondozó Program, hiszen 
nélküle nem lett volna lehetőségem két nyelvet is megtanulni, illetve ilyen sok helyre el-
jutni . Utólag is csak örülni tudok annak, hogy ezt a tagozatot választottam. Amellett, hogy 
a kollégiumi éveim alatt sokkal önállóbb lettem, mint számos velem egykorú társam, arra 
is megtanított, hogy tanulással bármit elérhetek. 
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Boldizsár Krisztina vagyok. Egy éve, 2014-
ben érettségiztem az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumban, az Arany János és Tehetséggon-
dozó Program keretein belül a parádsasvári ön-
kormányzat segítségével.  

Jelenleg a Szent István Egyetem Gépész-
mérnöki Karán vagyok másodéves mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari gépészmérnök hall-
gató. Nagyon szeretem, amit csinálok, és egy 
céggel már tanulmányi szerződést is kötöttünk, így egyetem után pályakezdőként azonnal 
munkába tudok majd állni.  

Az AJTP nagyon sokat jelentett nekem, segített, hogy azzal foglalkozzak, amivel iga-
zán szeretnék, hogy felvegyenek az egyetemre. Nem mellesleg: az egyetemen ismertem 
meg az élettársamat, akivel egy éve élek együtt. Nagyon fontos volt nekem a programban 
eltöltött öt év, mivel megismerkedtem azokkal az emberekkel, akik a mai napig a leg-
jobb barátaim. És rengeteg olyan élménnyel gazdagított, amiket, ha nem szervezett volna 
a program kirándulásokat, külföldi utakat, sohasem élek meg. A program azzal, hogy finan-

szírozta a nyelvvizsgám és a jogosítványom, sok előnyhöz 
juttatott a hétközna-pokban is, mind a kettőt napi szinten tu-
dom hasznosítani. A nyelvvizsga a cserediákprogramban je-
lentett előnyt, a jogosítvány pedig a nyári munkánál volt 
nagy segítségemre. Visszagondolva a programban eltöltött 
öt évemre, nagy élmény és nagy segítség volt számomra az 
AJTP és a Szilágyi. 
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Copandeanu Szonja vagyok, és szerencsés, hogy 
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Arany János Tehet-
séggondozó Programjának (AJTP) első, induló évfo-
lyamában részt vehettem 2000 - 2005 között. A prog-
ramba kerülésemet (az akkori nevén) a Hevesi Kör-
zeti Általános Iskola támogatta Kömlő Polgármes-
teri Hivatalával.  

 

2000-ben sok kérdéssel a fejemben és izgatottsággal a szívemben ültem be az iskola-
padba társaimmal együtt. Akkor még az osztály minden egyes tagja egyedül kavargott, mint 
az atomok kötés nélkül. De idővel, a sok angolórán, iskolai és kollégiumi programon, 
túrán kötésbe rendeződtünk. Ez a kötés egy erő, ami az iskola és a program szellemiségében 
rejlik, és közösséggé kovácsolja az odajárókat.  

 

Szilágyis-aranyosként ebből az erőből merítve és eredményes érettségivel, nyelvvizsgá-
val, ECDL-bizonyítvánnyal, jogosítvánnyal felvértezve léptem ki az iskola kapuján 2005-
ben, és vágtam neki főiskolai tanulmányaimnak a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolai Karán, ahol 2010-ben szereztem meg a közgazdász diplo-
mát. Jelenleg Budapesten, az amerikai Interpublic Group magyarországi cégcsoport-
jánál dolgozom főkönyvelőként. 

 

Az elmúlt 15 év alapján számomra beigazolódott, amit az út elején csak remélhettem, 
hogy kitartással, a középiskolai évek alatt tanáraimtól kapott gondolkodásmóddal és 
az AJTP keretében megszerzett tudással álmaink, céljaink elérhető közelségbe kerül-
nek. 

Köszönöm szépen osztályfőnököm, Antal Andrea, kollégiumi nevelő tanárom, Fekete 
Zsolt és Flaskay Miklós programkoordinátor munkáját és törődését. 
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Csiki Virág  vagyok, és az Egri Szilágyi Erzsébet Gim-
názium- és Kollégiumban végeztem 2015-ben AJTP tago-
zaton, ahová Szomolyáról, illetve a noszvaji Figedy János 
Általános Iskolából kerültem. Jelenleg a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen vagyok elsőéves hallgató közigazgatás-
szervező szakirányon. 

 

Az AJTP segített azzá válnom, aki jelenleg vagyok: 
célt adott, versenyeket biztosított, amelyeken kipróbálhat-
tam egyre gyarapodó tudásomat, megtanított küzdeni 
azért, hogy a legjobb legyek a legjobbak között is, illetve 
támogatott, hogy a hátrányos helyzetem miatt ne kelljen 
lemondanom olyan lehetőségekről, mint a jogosítvány 
vagy a nyelvvizsga. Motivációt adott a program azoknak az embereknek is, akik nem sze-
rették a tanulást, vagy nem látták a kiutat, a kitörési lehetőséget az életkörülményeikből. A 
versenyek, bennmaradós hétvégék alatt új embereket ismerhettünk meg, ellátogathattunk 
olyan csodálatos, izgalmas helyekre, mint Debrecen, Kőszeg vagy akár Nyíregyháza. Le-
hetőségünk volt a kollégiumi bentlakásra, ezáltal egy olyan csapattá kovácsolódtunk, 
akik a nagyvilágban szétszóródva sem felejtkeznek meg egymásról. Nagyon szeretném, 
ha egy életen át elkísérnének azok az élmények, amelyeket az aranyosként töltött évek alatt 
begyűjtöttem, és ezek a tapasztalatok, emlékek jó irányba vinnék a sorsomat. 

 

Céljaim között szerepel az egyetem elvégzése, nemcsak a BA, de az MA szint teljesítése 
is. Később majd az oktatási szférában szeretnék elhelyezkedni, hogy valamilyen módon 
könnyítsem, fejlesszem a jövendőbeli AJTP-sek életét.  

 

Sok mindent köszönhetek az AJTP-nek, és egyszer szeretném visszaadni mindazt a 
sok jót, amit ettől a programtól kaptam. Remélem, sikerül! 
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Mikor még „aranyos” voltam 

 

A nevem Csivincsik Csaba, 2014-ben 
érettségiztem. Aranyos pályafutásom kez-
dete általános iskola 8. osztályáig nyúlik 
vissza, ahol az akkori osztályfőnököm 
ajánlotta az én és szüleim figyelmébe a 
programot. Én akkor még szakács akar-
tam lenni, de hallgattam a jó szóra, így a 
recski Jámbor Vilmos Általános Iskola 
ballagó diákjából hamarosan elsőéves „ara-
nyos” szilágyis lettem. 

Aztán 5 év után a Debreceni Egyetem elsőéves hallgatója… Jelenleg az Informatikai 
Kar programtervező-informatikus szakán tanulok.  

 

Tudom, ha nincs az AJTP, akkor én ma nem lennék itt. Egy bő év távlatából vissza-
gondolva rengeteg élménnyel gazdagodtam, jókkal és rosszakkal egyaránt, amelyek ösz-
szességében segítettek hozzá ahhoz, hogy én most én lehessek. Ha valaki megkérdezné tő-
lem, érdemes-e „aranyosnak” lenni, azt felelném, igen. Persze csak akkor, ha van az em-
berben kitartás és akarat, mert hiába a remek program, ha nem megfelelő emberek kerül-
nek be, de reménykedem, hogy én azok között leszek majd, akik megfelelően tudják kama-
toztatni azt, amit kaptak a programtól, a Szilágyitól. 

 

Amennyiben minden úgy lesz, ahogyan tervezem, akkor az egyetem után csatlakozok 
valami jól menő informatikai céghez, esetleg alapítok egyet magam, majd elválik. Egy 
biztos: a helyes út már megvan, csak végig kell rajta mennem. 
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Csontos Orsolya vagyok, a sarudi önkor-
mányzat és a Sarudi Általános Iskola dele-
gáltja a 2002-es évben. 

 

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban és Kol-
légiumban eltöltött „aranyos” évek emlékei 
mindig mosolyt csalnak az arcomra. A rengeteg 
kiránduláson szerzett élmény és tapasztalat 
(ismerd meg Magyarországot és a Kárpát-me-
dencét), a kollégiumi szabályok, melyek kiha-
tásra voltak, vannak későbbi kapcsolataimra, a 
főiskolai kollégiumi évekre és a munkahelyi be-
illeszkedésre is, mind hasznosnak bizonyultak - 
bár akkor természetesen ezt nem így gondoltam, 
gondoltuk. 

A tanárainknak és nevelőtanárainknak kö-
szönettel tartozunk, hogy nevelésükkel, oktatásukkal, sokszor „kitartásukkal” próbáltak fel-
készíteni további tanulmányainkra és a sikeres felnőtt életre.  

Köszönöm az AJTP-nek és a Szilágyinak, hogy jogosítványom van, köszönöm, hogy 
annyi rengeteg angolórán és -vizsgán részt vehettem ☺, köszönöm a sok kirándulást, 
a kollégiumi bulikat és rendezvényeket, a színvonalas oktatást. 

 

2007-ben érettségiztem. Ezután a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, védelmi 
igazgatási szakon, katasztrófavédelmi szakirányon tanultam tovább. Első igazi munka-
helyem és a jelenlegi is a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság lett Budapesten. Itt dol-
gozom a Költségvetési Osztályon, hivatásos szolgálati jogviszonyom 2011-ben kezdődött. 
Örülök, hogy itt dolgozhatok. Körbenézve a volt osztálytársaim között, kicsit megkésve ér-
zem magam a házasság és gyermekvállalás terén, de talán nincs már olyan messze ez a 
szakasza sem az életemnek. 
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Domán Dorina vagyok, az egri Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium és Kollégium egykori 
AJTP-s diákja.  

2013-ban szereztem meg az érettségi bi-
zonyítványomat, jelenleg pedig az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kará-
nak vagyok a harmadéves hallgatója nappali 
tagozaton.  

Az AJTP programról a poroszlói Vass 
Lajos Általános Iskolában hallottam először, de mivel a nyolcadik osztályt Szihalmon fe-
jeztem be, ezért a Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint 
Szihalom Község Önkormányzata delegált engem az AJTP-be.  

Rengeteg dolgot köszönhetek mind a Szilágyinak, mind az AJTP-nek. Mivel jó tanuló 
voltam, ezért kijuthattam Spanyolországba és Angliába is a Program támogatásával. Sike-
res ECDL vizsgát, valamint államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgát tettem 
angol és német nyelvből, megszereztem a B kategóriás jogosítványt, mindezeket az AJTP 
segítségével. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen egy remek osztályközösség tagja 
lehettem, egy remek osztályfőnökkel és nevelőtanárral az élen. Úgy gondolom, nagyon sok 
élménnyel gazdagodhattunk a "bennmaradós hétvégék" során, a sok kirándulás mindig 
összehozta, összekovácsolta a csapatot, és megismerhettük nemcsak hazánk, hanem a kör-
nyező országok legszebb és legnevezetesebb tájait is. Ugyanez elmondható a kollégista lét-
ről is, hiszen lehet, hogy sokszor voltak nehéz percek, nem mindig éreztük, hogy szívesen 
vagyunk kolisok, mégis megtanultunk alkalmazkodni egymáshoz, megtanultunk önál-
lónak lenni, a saját lábunkra állni, mindemellett pedig egy nagyon jól összeszokott és ösz-
szetartó osztály lettünk. Mindez lehet, hogy nem így alakul, ha nem leszünk AJTP-sek.  

Büszke vagyok arra, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban folytathattam a tanulmá-
nyimat, ami véleményem szerint Heves megye legjobb gimnáziuma, és az ott megszerzett 
ismereteimet a jelenlegi tanulmányaim alatt is nagyon jól tudom kamatoztatni.  

Mivel még egy évem hátra van az egyetemen, ezért az első és legfontosabb tervem a 
diploma megszerzése, azután pedig szeretnék minél hamarabb elhelyezkedni a szakmában, 
valamint szeretném elvégezni a mesterképzést is. Párommal pedig már tervezgetjük a mi 
kis saját, közös jövőnket.  
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Gyüre Bálint vagyok. 

Az AJTP programmal való kapcsolatom 2001-ben kez-
dődött, amikor hetedik évfolyamban az akkor még önkor-
mányzati fenntartásban működő Mályinkai Községi Álta-
lános Iskola igazgatónője hívta föl a szüleim figyelmét erre 
a programra és továbbtanulási lehetőségre. 

A 2002/2003-as tanévet a Szilágyiban kezdtem másik 
harminc társammal együtt. Érettségi vizsgát 2007-ben tet-
tem, huszonhat osztálytársammal együtt. 2007-2010 között 
a zeneművészet felé fordultam, így a miskolci Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola szakmai tagozatára irat-
koztam be. 2013-ban szereztem meg a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében a klasszikus orgona előadóművész diplomá-
mat kiváló minősítéssel, jelenleg posztgraduális képzésben a zeneelmélet tanári mes-
terszakot végzem szintén a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. 

Koncertező művészként és tanárként egyaránt jelen vagyunk a miskolci kulturális élet-
ben menyasszonyommal együtt, akit az egyetemen ismertem meg, aki szintén muzsikus, 
klasszikus ének előadóművész. Munkahelyem is ehhez a városhoz köt, mert a Csomasz Tóth 
Kálmán Református AMI orgona- és zongoratanáraként is itt dolgozom. 

Az AJTP számomra több mint egy mozaikszó, inkább a kiválóan fölkészült és kiváló 
pedagógiájú intézményt és tanárokat jelenti, akiknek a kezei között formálódtunk. Ha 
neveket kellene említenem, mindenképpen szeretném kiemelni Schubertné Rabóczki Ilona 
– osztályfőnököm, és Pádár Terézia – nevelőtanárom munkásságát, akik páratlan empátiá-
val, motivációval és főleg kiváló pedagógiával vezettek bennünket a cseppet sem könnyű 
tinédzser éveink alatt. Sokszor nem volt könnyű, de innen üzenem: megérte és köszönjük! 
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Herkó Gábor vagyok, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium-
ban érettségiztem a 2007. évben. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba 2002-ben, 
Karácsond Község Önkormányzata közreműködésével 
kerültem. 

A 2007-ben tett érettségit követően a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász sza-
kán, nappali tagozaton folytattam a tanulmányaimat, 
majd doktori címet szereztem. 

Az egyetemi évek alatt elsősorban büntetőjogi és büntető 
eljárásjogi, valamint büntetés-végrehajtási kérdésekkel fog-
lalkoztam, egyetemi szakmai gyakorlatomat az Egri Városi 
Ügyészségen és a Heves Megyei Főügyészségen töltöttem. 
Jelentős részben az Egerben szerzett tapasztalataim és kuta-
tásaim alapján végül az ügyészi tevékenység és büntetés-végrehajtás kapcsolata témájában 
írtam szakdolgozatot, dr. Varga-Koritár György, Baranya megyei főügyész mentorálásával. 

Jelenleg is Pécsett élek, 2013 októbere óta egy több évtizedes hagyományokat őrző 
belvárosi ügyvédi iroda kötelékében dolgozom, elsősorban polgári jogi peres és nem pe-
res eljárásokban látunk el képviseletet; ezt meghaladóan jelenlegi kutatási területeim a tár-
sasági jog, valamint csőd- és felszámolás-, végelszámolás-elméleti kérdései. 

Közép- és hosszú távú céljaim között szerepel nyolc pécsi évet követően újra Egerben, 
immáron véglegesen letelepedni, valamint a jogi szakvizsga megszerzését követően család-
alapítás, és szintén Egerben egyéni ügyvédi praxis létrehozása.  

Mindaz, amit 2002 és 2007 között az Arany János Tehetséggondozó Programtól 
„útravalóként” kaptam, alapjaiban határozta meg a személyiségem fejlődését, gondol-
kodásomat és szakmai irányultságomat, azt gondolom, elmondható, hogy a Program a 
benne dolgozók áldozatos munkájával az elmúlt 15 évben elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a tehetséggondozás területén; mára kézzelfogható, tapintható eredménye van mindannak, 
amelyet a program kidolgozói célul tűztek ki. 

Meggyőződésem, hogy az elmúlt 15 év szellemében folytatva az elkövetkező 15 év is 
olyan sikerekkel szolgál majd, amelyeket a résztvevő intézmények és az intézmények 
dolgozói is büszkén a magukénak éreznek. 
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Név: Horváth Boglárka. Érettségi 
éve: 2006  

Delegáló önkormányzat: Borsod-
szentgyörgy, delegáló iskola: Borsod-
szentgyörgyi Általános Iskola 

Érettségi utáni tanulmányai és vég-
zettsége: Budapesti Corvinus Egye-
tem, igazgatásszervező 

Jelenlegi munkahelye: Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

 

Horváth Boglárka vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem igazgatásszervező szakán 
végeztem, ezt követően 2010-ben Budapesten a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány-
nál sikerült elhelyezkednem. Jelenleg is itt dolgozom, különböző uniós pályázatok mene-
dzselésével foglalkozom. Szeretem a munkámat, mert olyan szakmai sikerek részese le-
hetek, amelyek a társadalom számára is jelentős értéket hordoznak, és jó célok mentén 
valósulnak meg. 

Ahhoz, hogy idáig jussak, meg kellett szereznem azokat a kompetenciákat, ismereteket 
és rátermettséget, amik alkalmassá tettek arra, hogy felnőttként, a munka világában megáll-
jam a helyem.  

Amikor 2001-ben, a középiskolai pályaválasztás előtt állva először hallottam az Arany 
János tehetséggondozó Programról, tudtam, hogy remek lehetőség ez egy kis faluban, Bor-
sodszentgyörgyön, egyszerű körülmények között cseperedő diák számára. Amikor részt vet-
tem a Szilágyi Erzsébet Gimnázium- és Kollégiumban megrendezett nyílt napon, látva a 
barátságos és szép épületet, a jókedvű diákokat, elfogott az érzés, hogy nekem itt a helyem. 

2006-ban szereztem meg az érettségimet. 5 éven keresztül bebizonyosodott, hogy 
mennyire remek is volt ez a választás. Lehetőségek tárházát nyújtotta a program. Ezúton 
is köszönöm az AJTP-nek, hogy jóvoltából remek felkészítéssel, kitűnő tanárok segítsé-
gével ingyenesen szerezhettem meg az angol és német nyelvvizsgámat, az ECDL vizsgá-
mat és a jogosítványomat is. Diáktársaimmal egy szép kollégiumban, kellemes társaság-
ban tölthettük hétköznapjainkat, együtt eljuthattunk olyan helyekre, programokra, 
amikr ől a támogatás nélkül csak álmodtunk volna. 

A SZEG és az AJTP, remek tanáraink nélkül a gimnazista évek nem lehettek volna ilyen 
gondtalanok és szépek, melyekre a mai napig nosztalgiával és nagyon kellemes érzésekkel 
gondolok vissza. 

Gratulálok az AJTP-nek 15 éves fennállásához, kívánom, hogy a jövőben még sok diák-
nak segítsen álmai megvalósításához! 
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A nevem Kis Csaba, a mátraderecskei általános iskola 
és önkormányzat támogatta bekerülésemet az Arany-prog-
ramba. 2007-ben tettem rendkívül jól sikerült érettségit a 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium AJTP-s diákjaként. Ezt mi 
sem példázza jobban, mint a „matematika” rovatban sze-
replő 4-es érdemjegy a bizonyítványban, noha ennek kö-
szönhetően az érettségit követő fogadáson az általam igen 
nagyra tartott Bíró Bálint Tanár Úr – joggal – kissé keserűen 
jegyezte meg: „Nem lehetett volna már ezt is ötösre?” Az 
akkor még nagynak gondolt megmérettetésen túlesve úgy voltam vele, hogy valószínűleg 
nem ezen fog múlni a felsőoktatásba való bekerülésem. 

Szerencsére igazam lett, így a Debreceni Egyetem történelem szakos hallgatójaként 
öregbíthettem tovább (inkább több, mint kevesebb sikerrel) a volt szilágyisok hírnevét. A 
cívisváros nagy múltú Történeti Intézetében aztán több különös, mondhatni égbekiáltó do-
log is történt velem: 2010-ben levéltár szakirányos alap-, majd 2013-ban gazdaság- és 
társadalomtörténész mesterdiplomát szereztem. Ezekben az években tettem meg első 
szárnypróbálgatásaimat a tudományos konferenciák és publikációk igen színes és olykor-
olykor rendkívül ingoványos területén. Miután a terepviszonyok ellenére sikerült felszínen 
maradnom, úgy döntöttem: követem a méltán híres P. Box együttes filozófiáját („Soha nem 
elég!”), és jelentkezem az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori 
Iskolájába. Ahogy a fociban mondani szokás: a hazai pálya előnye jelen esetben is érvénye-
sült, ennek köszönhetően ösztöndíjjal sikerült felvételt nyernem a már említett intézménybe, 
ahol PhD-hallgatóként az utolsó tanévemet töltöm, és a disszertációm kimunkálásával fog-
lalkozom időm nagy részében. 

Őszintén szólva már sokszor elgondolkodtam: mit köszönhetek az „alma mater”-nek 
és az AJTP-nek? Tárgyi tudást? Kommunikációs kompetenciákat? A tudás szeretetét? Azt, 
hogy Schubertné Tanárnő tisztességes embereket faragott belőlünk? Hogy életre szóló ba-
rátságok köttettek? Hogy megismerkedtem a gitározással, ami lélekben azóta is átsegít min-
den nehézségen? Azt, hogy a nyelvvizsgámnak köszönhetően nem „ragadt be” a diplomám, 
és mindig továbbléphettem a képzeletbeli létrán? Az érdeklődést a világ dolgai iránt? A 
kiváló tanárok által átadott kreatív gondolkodást? A feledhetetlen diákemlékeket? Magam 
sem hittem volna, hogy a válasz ilyen egyszerű: ezt mind. Legnagyobbrészt az SZEG-nek 
és az AJTP-nek köszönhetem azt az embert, aki most vagyok. Plusz a barátaim több-
ségét. Na, ezzel versenyezzen valaki! 
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Kis István vagyok, 2008 nyarán érettségiztem Bartáné Halmi Mónika kollégiumi neve-
lőtanár és Tóth Béla osztályfőnök osztályában. Bogács község önkormányzata és a 
Bükkalja Általános Iskola delegálásával kerültem a programba, aminek öt éve egészen a 
mai napig hatást gyakorol az életemre. 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program nem csak azt biztosította számomra, hogy a 
kollégiumi szállás miatt nem kell minden reggel busszal beutaznom egy neves gimnázi-
umba, vagy hogy eljutottam az AJTP keretében külföldre is, ahol addig még nem jár-
tam. Ennél sokkal többet is köszönhetek a tanáraimnak és a programnak. Képessé váltam 
ugyanis egy olyan szemléletmód és életfilozófia elsajátítására, ami a folyamatos fejlő-
dés és tanulás előtérbe helyezésével amellett, hogy hozzásegített a Budapesti Corvinus 
Egyetemen megszerzett három diplomámhoz (Nemzetközi Tanulmányok BA és MA, 
Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás MA), jelenlegi munkám során is érezteti jóté-
kony hatását. A világ egyik legnagyobb gyógyszercégénél végzett könyvelői munkám 
keretében ugyanis egyaránt szükségem van a kollégiumi lét alatt megszerzett társas készsé-
gekre, de a gimnáziumi tanulmányok során begyakorolt nyelvi képességekre is. Különösen 
a külföldi kiküldetéseim jelentette magasabb kihívás alkalmával válik nyilvánvalóvá, hogy 
milyen jó alapokat is szereztem. További terveimet is a fentebb említettek természetes foly-
tatásaként képzelem: amellett, hogy szeretnék munkámban is minél szélesebb körű tudásra 
és tapasztalatra szert tenni, tanulmányaimat is a PhD megszerzése jegyében folytatom. 

 

Remélem, hogy a Program hozzám hasonlóan diákok számos eljövendő generációjának 
fog segíteni a kibontakozásban, és táptalajt biztosítani a fejlődéshez. Kívánok mindenkinek 
az enyémhez hasonlóan kellemes tapasztalatokat és emlékeket a Programmal kapcsolatban. 
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Név: Kovács Erika Rozália. Érettségi megszerzésének 
éve: 2008 

Delegáló önkormányzat és iskola neve: Egerlövő Köz-
ség Önkormányzata; Gárdonyi Géza Körzeti Általános 
Iskola, Borsodivánka 

 

Érettségi utáni tanulmányai és végzettsége:  

2008-2011 Eszterházy Károly Főiskola, Természettu-
dományi Kar, biológia BSc (végzettség: biológus, diploma minősítése: kiváló) 

2011 KrogerupHøjskole, CrossingBorders Global Studies, Humlebæk, Dánia 

2012-2015 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, molekuláris bioló-
gus Msc-orvosbiológia-farmakológia specializációs modullal (végzettség: okleveles 
molekuláris biológus, diploma minősítése: jó) 

 

Jelenlegi munkahelye, munkája, ahhoz való viszonyulása: 

Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményében, a Herman Ottó In-
tézet Közösségi Fejlesztésekért és Értéktárakért felelős Osztály Agrár Népfőiskolákért 
Programirodájának referenseként dolgozom. Munkám során az esélyegyenlőség, a kö-
zösségfejlesztés, az egész életen át tartó tanulás témakörében dolgozom, amely a tudo-
mányos érdeklődés mellett kiemelt fontosságot jelent az életemben, hiszen én magam is 
tudom, hogy milyen az, ha valaki társadalmi-gazdasági, infrastrukturális vagy akár oktatási 
hátrányokkal éli az életét.  

Közelebbi és távolabbi tervei: 

Az öcsém súlyos vérzékenységgel született, ezért mind az alap-, mind a mesterképzésen 
a szakdolgozatomban, TDK munkámban a vérzékenységgel és a ritka vérzési rendellenes-
ségek kutatásával foglalkoztam. Ezt a munkát szeretném tovább folytatni, ezért 2016-ban a 
jelenlegi munkám mellett a Semmelweis Egyetemre is jelentkezek PhD képzésre. 

 

Több-kevesebb év távlatából hogyan látja, mit adott Önnek, miért volt fontos Önnek az 
AJTP: 

Úgy gondolom, hogy az AJTP nélkül nem tudtam volna ezeket az eredményeket, sikere-
ket elérni. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy olyan tudást kaptam a program során, 
amelynek azóta is folyamatosan hasznát veszem (nyelvtudás, ECDL-bizonyítvány és B 
kategóriás jogosítvány). Ezeket a képesítéseimet a program nélkül csak nagyon nehe-
zen tudtam volna megszerezni. Továbbá az így megszerzett tudás és ismeretek mellett 
nagyon sok élménnyel is gazdagodtam az 5 év során. 
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Az én nevem Kovács György. 2011-
ben érettségiztem a Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumban, ahova a Mátraderecs-
kei Általános és Zeneiskolából érkez-
tem. A középiskolai tanulmányaim befe-
jeztével felvételt nyertem az általam 
elsőként megjelölt felsőoktatási intéz-
ménybe, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Természettudományi 
Karára, földrajz szakra . 

 2015 júniusában sikeresen megsze-
reztem az első diplomámat geográfus 
végzettséggel. 2015 szeptemberétől az 
ELTE mesterképzésén tanulok tovább 
geográfus képzésen, terület- és telepü-
lésfejlesztő szakirányon. Távlati ter-
veim között szerepel a mesterképzés el-
végzése mellett a mihamarabbi szakmán 
belüli munkaerőpiacra való beintegráló-
dás, melyre jó lehetőséget fog nyújtani az egyetem által kialakított szakmai gyakorlati kép-
zés. Mivel az ELTE Budapesten található, a továbbiakban is szeretnék itt dolgozni, de nem 
zárkózok el más lehetőségektől sem. 

 

Visszatekintve elmondhatom, hogy a legjobb döntést hoztam, amikor a Szilágyi Er-
zsébet Gimnáziumot, ezen belül is az AJTP programot választottam általános iskolai 
tanulmányaim befejeztével. Az ott töltött 5 év során versenyképest tudást kaptam, amely-
lyel az ország legjobb felsőoktatási intézményeibe volt lehetőségem bekerülni, továbbá a 
sok utazás és a csoportfoglalkozások az AJTP keretein belül jó kis közösséget kovácsoltak 
belőlünk, melynek köszönhetően máig sokakkal tartom a kapcsolatot az volt osztályomból, 
és szívesen gondolok vissza a középiskolás éveimre. 
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Magyar Norbert  vagyok, egykori 
„szilágyis” diák. Általános iskolai tanulmánya-
imat szülőfalumban, az ecsédi Richter Gedeon 
Általános Iskolában végeztem. Ezt követően 
jelentkeztem Ecséd Község Önkormányzatá-
nak támogatásával, az Arany János Tehetség-
gondozó Program keretein belül az egri Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumba, ahol 2007-ben érettsé-
giztem.  

 

Gimnáziumi éveim alatt a rengeteg barát és élmény mellett középfokú angol nyelv-
vizsgát és „B” kategóriás jogosítványt is szereztem az AJTP-nek köszönhetően.  

2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kitüntetéses diplomával végeztem 
környezettudomány szakon. 

 

Jelenleg Budapesten élek várandós feleségemmel és másfél éves kisfiammal. A Buda-
pesti Gazdasági Főiskolán dolgozom adjunktusként, statisztikát oktatok. Az oktatási 
feladataim mellett doktori dolgozatomat készítem, egy-és többváltozós adatelemzéssel 
foglalkozom. A doktori fokozat megszerzését követően szeretném kutatói és oktatói 
munkámat folytatni, idővel egyetemi tanári munkakörbe kerülni. 

  



23 

Mahunka Gabriellának hívnak. Tanulmányaimat a he-
lyi általános iskolában, Karácsondon kezdtem. Innen uno-
katestvéreim javaslatára, a karácsondi önkormányzat támo-
gatásával bekerültem az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Programjába. 
Az itt töltött 5 év alatt számos új dolgot megtanultam és ta-
pasztaltam, valamint rengeteg életre szóló élményt szerez-
tem.  

Kissé félve indultam neki a középiskolás éveknek. Telje-
sen idegen volt számomra a kollégiumi élet, és hiányzott a megszokott környezetem. A 
nagyszerű osztályközösségnek és a támogató tanároknak köszönhetően hamar beillesz-
kedtem. A kollégium segített abban, hogy önálló legyek, és felnőttként vegyem az előttem 
álló akadályokat. Az Arany János Tehetséggondozó Program rengeteg lehetőséget kínál 
azoknak, akik hátrányos helyzetűként indulnak az életben, de mégis hajlandóak tenni 
azért, amit el szeretnének érni. Olyan helyekre jutottam el, ahová önerőből nem juthattam 
volna, mindezt olyan emberekkel, akik közel álltak hozzám, hiszen egy összetartó osztály 
tagja lehettem. Megtanultam, hogy bármit elérhetek, csak tennem kell érte. Az 5 év alatt 
jártam Spanyolországban, Szlovákiában, Angliában, Skóciában, Romániában, és szá-
mos magyar nevezetességet láttam szerte az országban és határainkon túl is. Tanáraimnak 
köszönhetően, a program támogatásával megszereztem a középfokú C típusú nyelvvizsgát 
angol nyelvből, és sikeresen leérettségiztem. Nem utolsó sorban megszereztem a jogosít-
ványt, amely ma már elengedhetetlen a mindennapi életben. 

Számomra a legnehezebb döntés az volt, hogy milyen irányban folytassam tanulmánya-
imat és melyik felsőoktatási intéményben. Évekig mérnöki diplomát szerettem volna, de 
rájöttem, hogy a matematika sokkal jobban érdekel, mint a fizika. Hónapokig nézegettem 
egyetemek és főiskolák honlapját, míg végül rátaláltam a Budapesti Corvinus Egyetem 
gazdaság-és pénzügy matematikai elemzés alapszakára. Az egyetlen akadályt az jelen-
tette, hogy felvételi követelmény volt az emelt szintű matematika érettségi, amitől sokan 
megrettentek. Úgy gondoltam, az élet arról szól, hogy kockázatot vállaljunk azért, amit iga-
zán szeretnénk. Tudtam, hogy sosem fogom bánni, ha megpróbálom. Nem is bánhattam, 
hiszen sikerült bekerülnöm arra a szakra, amire vágytam. Jelenleg elsőéves hallgató vagyok 
a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság-és pénzügy matematikai elemzés szakán. Tanul-
mányaimat gazdaságelemző mesterszakon szeretném folytatni, és a későbbiekben elem-
zőként elhelyezkedni egy magyarországi cégnél, hogy azzal foglalkozhassak, amit igazán 
szeretek. Szeretném élvezni azt, amivel egész életemben foglalkozok.  

Biztosan tudom, hogy ha nem kerülök be az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramba, most nem tanulhatnék azon a szakon, amin szerettem volna, és nem lehetnék 
a későbbiekben gazdaságelemző. 
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Németh Ferencnek hívnak, 2009-ben kezdtem ta-
nulmányaimat az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium- 
és Kollégiumban, a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában. 2014-
ben érettségi bizonyítványt szereztem. Az aldebrői 
Tarnavölgye Általános Iskolában végeztem a nyol-
cadik osztályt, ottani osztályfőnököm, illetve az ön-
kormányzat segítette az AJTP-be való bekerülésemet.  

 

Jelenleg a Budapesten tanulok a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, közigazgatás-szervező szakon. 
Azon még konkrétan nem tűnődtem, hogy az alapdiploma után szeretnék-e mesterdiplomát 
is szerezni, vagy esetleg egy másik intézményben tanulni. Mindenesetre az szinte biztos, 
hogy valamelyik minisztériumban szeretnék majd elhelyezkedni a tanulmányaim si-
keres elvégzését követően.  

Visszagondolva az AJTP-ben eltöltött 5 évre, azt állíthatom, hogy jó döntés volt nyolca-
dikban ezt választanom. Bevallom, kellemesen csalódtam az első bennmaradós hétvégén, 
amikor kiderült számomra, hogy ezek a hétvégék nem az iskolapadok koptatásáról fognak 
szólni, hanem kirándulásokról. Ráadásul nem is akármilyen kirándulásokról: nemcsak ha-
táron belüli helyekre sikerült eljutnunk, de megjártuk a Felvidéket, Erdélyt, Kárpát-
alját (többször is), és a Délvidék egy kicsike részét is volt szerencsénk meglátogatni, tör-
ténetesen Szabadka városát. Mindemellett az iskolai közös külföldi utakra is eljuthattunk az 
AJTP-nek köszönhetően. Ha nem ezt az utat választottam volna végzősként általánosban, 
talán, sőt valószínűleg soha nem utazhattam volna el Spanyolországba, Angliába, Fran-
ciaországba. És akkor még nem is beszéltem a sítáborokról, melyek szintén felejthetetlen 
emlékkel gazdagítottak, és nem kis meglepetésemre úgy-ahogy sikerült is megtanulnom sí-
elni.  

Az AJTP keretében sikerült ECDL-bizonyítványt, nyelvvizsga bizonyítványt, il-
letve jogosítványt is szereznem, melyekre önerőből biztosan nem lett volna lehetősé-
gem. 

 

Összességében tehát azt állíthatom, hogy az AJTP-ben eltöltött 5 év meghatározó kor-
szak volt az életemben, melyre mindig boldogan emlékszem vissza. 
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Nevem: Németh Julianna. Érettségi megszerzésének 
éve: 2012. június. Az AJTP-be „delegáló” önkormányzat és 
iskola: Dédestapolcsány Község Önkormányzata, Lajos 
Árpád Általános Iskola. Érettségi utáni tanulmányok: Esz-
terházy Károly Főiskola, szociálpedagógia BA. Végzés 
várható ideje: 2016. január. 

A diploma megszerzése után szintén nappali tagozaton 
kívánom folytatni a tanulmányaimat. Jelentkezni fogok 
mesterképzésre, mivel a pszichológia és a mentálhigiéné 
iránt érdeklődöm, ezért a Debreceni Egyetem, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református 
Egyetem pszichológia MA képzésekre adom be majd a fel-
vételi jelentkezésemet. 

Terveim között szerepel az eddigi szakmai tapasztalataim birtokában egy alapít-
vány vagy egyesület létrehozása. Aminek a segítségével szintén a szakmámon belül tevé-
kenykednék. Érdekel a gyermekvédelem, ami a szakdolgozatom alaptémáját is adja, a kor-
társsegítés, a mentálhigiéné, és nyitott vagyok újabb technikákat megtanulni, úgymint 
pszichodráma, meseterápia. 

Családot még nem alapítottam, négy éve párkapcsolatban élek, a magánéletem kiegyen-
súlyozott.  

Mit adott és miért volt fontos nekem az AJTP? Fontos pont a SZEG-AJTP az életemben. 
Az évek során rengeteg élményt, tapasztalatot és tudást kaptam, szereztem meg. Büszke 
vagyok az eredményeimre, amiket ott elértem: ECDL vizsga, középfokú angol nyelv-
vizsga, vezetői engedély, versenyeken való szereplés. Osztályomban jelentős közösségi 
munkát végeztem, melyért díjat és elismerést kaptam (diák-önkormányzati, osztály-pénztá-
rosi feladatokat láttam el).  

Szerettem a kötelező kollégiumot, sok élményt szerezhettem meg, abban biztos vagyok, 
hogy megtanulhattam közösségben élni, önállónak lenni, megismerhettem különböző kul-
túrákat a kirándulások során. Közel kerültem az emberekhez, és a pályaválasztásomban 
is rendkívül fontos szerepet játszott a képzés során megszerzett ismeretanyag. Verse-
nyekre készülhettem, és érdeklődésemnek megfelelően választhattam ki, mit szeretnék ma-
gasabb óraszámban tanulni. 

Szerettem a külön foglalkozásokat, rengeteg nyelvvizsgára felkészítő angolórám volt, 
és a kollégiumban rendszeres folyamat jellegű önismereti csoportfoglalkozáson vehettem 
részt. Ezek olyan elemek, melyek nemcsak a tehetséggondozáshoz kapcsolódnak, hanem a 
saját magam megtalálásához, az identitásom kialakításához segítettek. 

Hálás vagyok a tanáraimnak, osztálytársaimnak, és mindenkinek csak jó szívvel tudom 
ajánlani ezt a tehetséggondozó programot. Ha segítségre van szükségem, akkor volt osz-
tálytársaimra és tanáraimra egyaránt számíthatok. Így tartottam a Szilágyiban pályaorientá-
ciós foglalkozásokat a szociálpedagógia képzéshez kapcsolódó egyik gyakorlatom kereté-
ben. Úgy vélem, az iskola partner a végzett diákjainak a segítésében is. 
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Oláh Ákos vagyok, 2010-ben érettségiztem az egri 
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. A Pétervásárai 
Városi Önkormányzat ajánlásával kerültem az 
Arany János Tehetséggondozó Programba.  

Még az érettségi előtt, 2008-ban elnyertem a 
HBLF Romaster programjának ösztöndíját, 
amelyben egy vállalat egészen a diploma megszerzé-
séig segített anyagi támogatással, valamint számos le-
hetőséget kaptam kapcsolatok kialakítására és tovább-
képzéseken való részvételre. 

A gimnázium alatt B kategóriás jogosítványt, ECDL vizsgát, valamint angol és német 
középfokú nyelvvizsgát szereztem. 

 

Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytat-
tam, villamosmérnöki szakon, német nyelvű képzésen.Az egyetem alatt sok diákköri 
munkát végeztem, többek között az egyetem szakkollégiumában tevékenykedtem 4 évig, 
ahol egy évre a szervezet vezetésével bíztak meg.  

Egyetemi éveim alatt igyekeztem saját forrásokból megoldani anyagi szükségleteimet, 
így már a képzés második évétől fogva folyamatosan dolgoztam különböző munkakörök-
ben, ebből fakadóan rendelkezem 3 év mérnöki tapasztalattal, de dolgoztam fél évet HR-
kiválasztás és ügyfélszolgálati munkakörben is.  

A német nyelv gyakorlásaként több nyaramat Svájcban töltöttem, ahol éttermi felszolgá-
lóként sikerült továbbfejlesztenem a gimnázium és egyetem alatt megszerezett tudásomat.  

Jelenleg az egyik magyar mobilszolgáltató pénzügyi projektmenedzsereként dolgo-
zom, és a szakdolgozatomat írom.  

A jövőre vonatkozóan terveim között szerepel egy MBA fokozat megszerzése, opcio-
nálisan külföldi egyetemen.  

 

Azt gondolom, hogy az AJTP anyagi hozzájárulásával tudja támogatni azt a szak-
mai integritást és oktatói elkötelezettséget, amely az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázi-
umban is meghatározó, és amelyre a mai, kapaszkodóitól megfosztott világban igen 
nagy szükség van országszerte.  
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A nevem dr. Ruszin-Veres Olga Zsó-
fia. Az Arany János Tehetséggondozó 
Programnak annak indulásakor lettem ré-
szese, és 2005-ben érettségiztem a Szil-
ágyi Erzsébet Gimnáziumban. Az érettsé-
git követően a Debreceni Egyetem Ál-
lam –és Jogtudományi Karán folytattam 
tanulmányaimat, ahol 2010-ben jogi dip-
lomát szereztem. 

Még ebben az évben a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság alkalmazásába kerültem 
ösztöndíjas foglalkoztatottként, majd innen - a szükséges vizsga megszerzését követően - 
sikeresen pályáztam az Egri Törvényszék bírósági fogalmazói helyeinek egyikére. A tavalyi 
évben teljesítettem szakvizsgáimat, és bírósági titkári kinevezést kaptam a Gyöngyösi 
Járásbíróságon. 

Jelenleg a munkahelyi ambícióimat a családalapítás mögé helyeztem, és első kislányunk 
neveléséről gondoskodom. Távlati terveim között a bíróvá válás szerepel. 

Az Arany János Programra a Tiszanánai Általános Művelődési Központ tanárai figyel-
tek fel, akik szüleimnek javasolták jelentkezésemet, amit az önkormányzat is támogatott.  

Visszatekintve elmondhatom, hogy ez az ötéves képzés számtalan olyan előnyt nyújtott 
nekünk, amit egy átlagos gimnáziumi osztályban nem, vagy csak magas önköltség mellett 
kaphattunk volna meg.  

A program sikere, a kötelezően előírt magas számú idegen nyelvi, számítástechnikai 
óraszám mellett, abban is rejlett, hogy tanáraink  hihetetlen lelkesedéssel, és szakmai tu-
dásuk legjavát nyújtva oktattak minket osztályfőnökünk, Antal Andrea tanárnő koordinálá-
sával. A program nyújtotta anyagi finanszírozás és tanáraink személyes közreműködése 
együttesen járult hozzá ahhoz, hogy sokunk nyelvvizsgákkal, számítógép-kezelői vizsgával, 
jogosítvánnyal, illetve olyan tudással gazdagodott, ami a későbbiekben nagy segítséget je-
lentett. 

A program célul tűzte ki, hogy az osztályokat közösséggé formálja, ezért számtalan vá-
rosba és országba eljutottunk osztálykirándulásaink során. Ezek a kirándulások nemcsak 
kulturális szempontból jelentettek sokat számunkra, hanem a személyiségünket is formál-
ták. A kötelező kollégiumi elhelyezés, úgy gondolom, szintén hozzájárult sikereinkhez, hi-
szen nevelőtanáraink, Fekete Zsolt tanár úr és kollégái, folyamatosan nyomon követték ta-
nulmányi, társadalmi és lelki fejlődésünket, azaz felnőtté válásunkat. 

Összességében mindazok a dolgok, amelyeket a program lehetővé tett számunkra, 
többségünknek, főként anyagi okok miatt, elérhetetlenek lettek volna. Így azonban 
szociális helyzettől függetlenül, csupán a tudásunk, szorgalmunk és kitartásunk révén 
elérhettük azokat. 
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Simon Ede vagyok, volt Arany János-os diák. A 
Szentistváni Önkormányzat delegált az általános is-
kolám –MÁAMIPSZ Szent Imre Tagiskola- közre-
működésével az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramba.  

2010-ben kezdtem a tanulmányaimat az Egri Szil-
ágyi Erzsébet Gimnázium- és Kollégiumban. Nagyon 
sokat köszönhetek az iskolának és az Arany János-
programnak, szellemi fejlődésemben, nevelődésem-
ben kulcsfontosságú tényezők voltak.  

A családommal egyszerű életkörülmények között 
élünk, de a Program által világot jártam és tapasz-
talatokat szerezhettem. Ahol megfordultunk, nemcsak a tanulmányi utunk történelmi 
és kulturális értékeivel, hanem az ott élő emberekkel és lehetőségeikkel is megismer-
kedhettünk osztályommal. A tanáraim és a program által nyújtott lehetőségeknek köszön-
hetően felsőfokú nyelvvizsgát szereztem angolból, B kategóriás jogosítványt és kitűnő 
érettségi bizonyítványt. Gyakori informatika versenyző voltam (Az az eredményem, amire 
a legbüszkébb vagyok, az Eszterházy Károly Főiskola informatika versenyén csapatban el-
ért 2. helyezés). Informatika terén történő önképzésemben az is segített, hogy a programtól 
igényelhettem és kaptam is tanulmányi ösztöndíjat, melyből céljaimnak megfelelő esz-
közöket vehettem, melyekkel szabadidőmben tanulhattam.  

2015-ben érettségiztem, de már így is hatalmas potenciált jelentettem a munkaerőpiacon. 
Nyáron a Magyar Telekom Műszaki Hibabejelentő osztályán dolgoztam, ahova első körben 
felvettek hála a nyelvi és informatikai ismereteimnek. Szívesen folytattam volna az itteni 
munkámat, de várt az egyetem. Ahhoz, hogy a későbbiekben is minőségi munkát végezhes-
sek, fontosnak látom, hogy teljes erőráfordítással jelen legyek a felsőoktatásban.  

Jelenleg a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar villamosmérnöki 
képzésén vagyok elsőéves hallgató.  

 

Csakis hálás lehetek azért a lehetőségért, hogy AJ-s lehettem. ☺ 
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Simon Emmának hívnak, 2007-től 2012-ig a Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium és Kollégium Arany János Tehetség-
gondozó Programjának tanulója voltam. A szentistváni Ist-
ván Király Általános Iskolából felvételiztem ebbe az isko-
lába.  

 

2012-ben sikeresen leérettségiztem és felvételt nyertem a 
Miskolci Egyetem gépészmérnöki szakára. Jó tanulmányi 
eredményemet ösztöndíjjal ismerik el. Az egyetem nyelvta-
nulásra is lehetőséget nyújt, ennek köszönhetően már 2 éve 
tanulok spanyolul. Közel egy éve gépészmérnök gyakor-
nokként dolgozom. Szintén ebben az évben egy országos mérnökversenyen első helyezést 
értünk el csapatban. Idén részt veszek a Tudományos Diákköri Konferencián 
gépgyártástechnológia témakörbe tartozó dolgozatommal. Ez az utolsó félévem BSc-n, 
azonban szeretném folytatni MSc-n. 

 

Abban, amit eddig elértem, nagy szerepe volt az Arany János Tehetséggondozó Program 
által nyújtott lehetőségeknek. Anyagi helyzetünk nem tette volna lehetővé, hogy ebbe a 
gimnáziumba járjak, kollégista legyek, ennyi helyre eljussak, megtanuljak úszni és sí-
elni, külön nyelvórákra járjak és nyelvvizsgám legyen. Az ott szerzett barátságaim az-
óta tartanak, mindig örömmel látjuk egymást a volt osztálytársakkal. Tanáraink személyi-
sége, illetve egyedi tanrendünk segítette jellemfejlődésünket. Hiányzik az a légkör, hiá-
nyoznak a tanáraim, az osztály, a kollégium, a „bennmaradós hétvégék”, az utazások, a 
gyalog- és biciklitúrák. Életem legjobb szakaszának tartom ezt az 5 évet. 
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Kedves Olvasó! 

 

Sípos Anna vagyok, a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium (és Kollégium) Arany János Tehetséggondozó 
Programjának (AJTP) első, induló évfolyamában ta-
nultam 2000 - 2005 között. A programba kerülésemet 
az Általános Művelődési Központ Móra Ferenc Ál-
talános Iskolája támogatta Mátraterenye Polgár-
mesteri Hivatalával. 

Ezután az ELTE -n tanultam tovább esztétika- és 
filmelmélet-filmtörténet , majd a Színház-és Film-
művészeti Egyetemen gyártásszervezés szakon. 

 

Jelenleg is a filmgyártásban dolgozom, többnyire gyártásvezetőként, 
producerasszisztensként: most épp egy első világháborús tévéfilmet készítek elő. Mivel 
jövő vasárnap indul a forgatás, rövid leszek: először is nem hiszem el, hogy eltelt 15 év 
azóta, hogy először léptem be az akkor még lelakott kollégiumi épület első pillantásra ott-
honosnak érzett szobájába. Másodsorban pedig olyan, mintha azóta legalább ezer életet él-
tem volna le, annyi minden történt velem az elmúlt időszakban. Ami végül is az életem fele, 
most éppen.  

Nem tudom, hol tartanék az AJTP, volt osztályfőnököm, Antal Andrea és túl korán 
eltávozott nevelőtanárom, Fekete Zsolt nélkül. Most itt vagyok, azt hiszem épp ott, ahol 
lennem kell, legalábbis biztosan ott, ahol egyelőre lenni akarok. 

Ahogy volt angoltanárnőm, dr. Szerdahelyiné Hutter Angéla tanárnő mondogatta: az élet 
nem habos torta és méznyalogatás. Van, aki könnyedén veszi, és mindenen könnyedén át-
siklik. Másoknak küzdeniük kell a dolgokért. Én az utóbbi csoportba tartozom, viszont ezt 
már egyáltalán nem bánom, mivel megtanultam, hogyan kell küzdeni, és értékelni azt, 
amit elértem.  

Kedves jelenlegi és jövendőbeli „aranyosok”! Ti se azzal foglalkozzatok, hogy mások-
nak milyen, miben könnyebb, jobb nekik: csak magatokra figyeljetek, hogy megtalál-
játok a saját helyeteket a világban. Csak ezután, ha magatokkal rendben vagytok, le-
het elkezdeni bármi mást. 

 

Jó utat: 

Sípos Anna (exAlex) 

 

2015. november 4. 
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Név: Somodi Zsófia. Érettségi megszerzésének éve: 
2008. 

AJTP-be „delegáló” önkormányzat, iskola neve: Egerlö-
vői Önkormányzat; Gárdonyi Géza Általános Iskola – 
Borsodivánka 

Érettségi utáni tanulmányok és végzettség: 2008-2011. 
Debreceni Egyetem, TTK, alapokleveles földtudományi 
kutató (BSc); 2011-2013. Debreceni Egyetem, TTK, ok-
leveles geográfus (MSc) 

Jelenlegi munkahely: Heves Megyei Vízmű Zrt. - mű-
szaki ügyintéző 

 

Amit a programnak köszönhetek: 

Nem tagadás, az első dolog, ami eszembe jut, a sok kedvezmény. Rengeteg kirándulást 
biztosított az AJTP az ország minden területére. Sokszor többnapos – akár – külföldi  uta-
zások, kirándulások is a terítéken szerepeltek. Mindemellett ingyen megszerezhettem a 
nyelvvizsgát, amire fel is készítettek a szilágyis tanárok, plusz a jogosítványt. Ezek bor-
zasztó nagy könnyebbséget jelentenek mind a mai napig. Sok egyetemista társamnak az 
egyetem mellett kellett a nyelvvizsgával „szenvednie”, ráadásul azt a saját zsebükből kellett 
finanszírozni. 

A másik és számomra a legfontosabb dolog, amit az AJTP-nek köszönhetek, az életem 
párja ! Osztálytársak voltunk mindvégig, de az utolsó előtti évben jött el az a pillanat, ami-
óta szétválaszthatatlanok vagyunk. Közösen tervezzük a jövőt, az elmúlt éveket is töretlenül 
éltük meg. 

Persze barátságok is kötődtek, amik a mai napig tartanak. 

Ami azóta történt: 

Az egyetemen könnyen vettem az akadályokat, kitüntetéses diplomával a kezemben 
távoztam onnan. Sajnos a szakmában nem sikerült rögtön elhelyezkednem, ezért ott Deb-
recenben az MTA Napfizikai Obszervatóriumában kezdtem el dolgozni kutatási asz-
szisztensként. Ez jól hangzik, viszont nagyon monoton munkát jelentett, nulla szellemi ki-
hívással. Szerencsére szoros barátságot kötöttem a még most is ott dolgozó kolléganővel, 
aki megkönnyítette a sok cseverészéssel a mindennapokat. 

A párommal idén, 2015-ben helyeztük vissza az életünket Eger közelébe. Jelenleg a 
szüleimnél lakunk Egerlövőn, mindketten ingázunk a munkahelyünkre. Napi szinten bejá-
rok Egerbe, ahol augusztus 11. óta dolgozom. Azt mondták eltart 1 évig is, mire ott átlátom 
a dolgokat, így jelenleg úgy érzem, néha összecsapnak a fejem felett a hullámok, néha pedig 
minden simán megy. A munkába beleadok mindent, maximalista vagyok. 

Párommal kihasználva a szülői segítséget, nemrég vettünk egy autót, amire az AJTP-nek 
köszönhetően van mindkettőnknek jogosítványa. Most egy házra/lakásra gyűjtünk alapot, 
aztán vagy Mezőkövesden, vagy Egerben szeretnénk letelepedni. 

Úgy gondolom, megéri AJTP-s szilágyis diáknak lenni! Nekem megérte! 
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A nevem Soós Gábor. Poroszlón nevelkedtem és 
jelenleg is ott élek. 

1997-ben kezdtem tanulmányaimat a poroszlói 
Vass Lajos Általános Iskolában, ahonnan utam 
2005-ben Egerbe vezetett, az egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium AJTP tagozatába. Az öt, 
számomra rendkívül meghatározó év után 2010-ben 
érettségiztem le, és ugyanebben az évben folytattam 
tanulmányaimat szintén Egerben, az Eszterházy Ká-
roly Főiskola Környezettan szakján. A három éves 
képzés után 2013-ban diplomáztam le, mint alkalma-
zott környezetkutató és még ebben az évben elkezd-
tem a mesterképzést, melyet Debrecenben folyta-
tok természetvédelmi mérnöki szakon. 

 

Szerencsére a képzés közben 2015-ben sikerült a szakmámban elhelyezkednem a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál, ahol a poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétány egyik 
szakvezetőjeként dolgozom. Munkám a Tisza-tó természeti értékeinek bemutatása a Tan-
ösvény keretein belül. Feladataink közé tartoznak még a környezeti nevelés és egyéb ter-
mészetvédelmi jellegű tevékenységek. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy el tudtam kez-
deni dolgozni a szakmámban, hiszen nagyon kevés ember mondhatja el magáról manapság, 
hogy azt csinálja, amiért tanult, és amit szeret. Szerencsésnek tartom magam, hiszen mond-
hatni a munkám a hobbim. A jövőben is szeretnék tovább tevékenykedni a Hortobágyi Nem-
zeti Parkon belül, és szakmailag a lehető legtöbbet elérni, fejlődni. 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Programra mindig hálásan és jó érzéssel tekintek 
vissza, hiszen olyan embereket ismerhettem meg, akiket ma barátaimnak nevezhetek. Szá-
momra ez jelenti a legtöbbet. Természetesen a Program nyújtotta tanulmányi és egyéb 
képzési előnyök is nagyban segítették fejlődésünket, nem beszélve kiváló tanárainkról, 
nevelőtanáraink ról, akiknek úgy gondolom, ugyancsak sokat köszönhetünk.  
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Suha Tamás vagyok, és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
Arany János Tehetséggondozó Programjának keretén belül, 
2007-ben szereztem meg az érettségimet. A programot Si-
rok Község Önkormányzata és a Siroki Országh Kristóf 
Általános Iskola ajánlotta, ugyanis egy roma származású 
fiú számára ezt olyan lehetőségnek látták, melyet kiaknázva 
előrébb léphetek az életben.  

 

Miután leérettségiztem, a Szent István Egyetem Alkal-
mazott Bölcsészeti Karán szereztem diplomát szociális munka szakon, majd 2014-ben, 
a Miskolci Egyetemen szociológus mesterdiplomát, mellyel kommunikáció és média-, 
valamint kisebbségszociológus lettem. Jelenleg a Főegyházmegyei Karitász Központ 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatánál dolgozom, ahol a különböző drogfüggősé-
gekkel küzdőknek segítek a felépülésben, valamint az általános és középiskolás korú fiata-
loknak tartok prevenciós foglalkozásokat. A munkát és a munkakörülményeket egyaránt 
nagyon szeretem, ugyanis mind szakmai fejlődésre, mind új kapcsolatok kiépítésére is le-
hetőségem van, valamint a kreativitásomat is fel tudom használni. Mivel nem egy monoton 
munkáról van szó, ezért nem mondható unalmasnak, és a munkatársaimmal is nagyon jó 
kapcsolatot ápolok. Fontos megemlíteni, hogy itt a megszerzett tudásomat felhasználva vé-
gezhetem a munkám, s így sikerült elérnem, hogy 2014-ben a Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben egy olyan kutatást tudtam folytatni, amelynek tanulmánya a 
Börtönügyi Szemle című tudományos folyóiratban is megjelent.  

Közelebbi terveim közt egy Egeren belüli költözés, valamint a munkámban és a hob-
bimban (JaJa zenekar) való egyre jobbá válás szerepel, a távoli jövőmben pedig természe-
tesen a családalapítást és a doktori cím megszerzését tervezem.  

 

A jelenlegi és későbbi életemben meghatározó volt az, hogy az AJTP keretén belül töl-
töttem el 5 évet, ugyanis olyan pluszokat adott, melyeket másképp igen nehezen tudtam 
volna megszerezni (ilyen pl. a jogosítvány, a nyelvvizsga, a kirándulások és a közös 
élmények). Azt gondolom, hogy nagyban hozzájárult az öt év időszaka ahhoz, hogy 
jelenleg az vagyok, aki vagyok. 
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Szecskó Tamás vagyok. Az egri Szilágyi Erzsébet Gim-
názium és Kollégium tanulója voltam 2001-2006 között. Ál-
talános iskolai tanulmányaimat a Boconádi Általános Isko-
lában végeztem, ahonnan 2001-ben felvételt nyertem a 
„Szilágyiba”, az akkor második évfolyamát kezdő Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programba (AJTP). Abban, hogy ré-
szese lehettem ennek a nagyszerű programnak, nagy szerepe 
volt – családomon kívül persze – az iskolai tanítóimnak, 
akik ajánlották ezt a programot és a boconádi önkormány-
zatnak, aki az öt év során ösztöndíjjal támogatott. Köszönet 
érte. 

2006-ban kitűnő tanulmányi eredménnyel érettségiztem, 
és még ebben az évben felvételt nyertem a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Karára. 2009-ben szereztem meg BA fokozatú oklevelemet 
igazgatásszervező végzettséggel. 2011-ben ugyanezen intézmény falai között szereztem 
meg MA diplomámat okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel. Az egyetemi 
évek alatt igyekeztem kihasználni az elém kerülő lehetőségeket. Négy évig demonstrátor-
ként dolgoztam az egyetemen működő Államigazgatási Tanszéken, ahol a tanszékvezető úr 
és a tanárok munkáját segítettem, olykor óraadással is. Emellett négy éven át vezetője vol-
tam egy 10 fős „szakmai műhelynek”: az Államigazgatási Tudományos Diákkörnek. Itt szá-
mos szakmai programot szerveztem, szemináriumok keretében előadásokat tartottam. 2009-
ben részt vettem az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ahol szép eredményt 
értem el, pályamunkám több fejezete egyetemi jegyzet részét képezi. Nagyon szép évek 
voltak, szívesen csináltam, amit csináltam. Az egyetemet „jó” minősítéssel fejeztem be. 

Emellett a kollégiumban, ahol az öt év során laktam „kollégium felelős” voltam, amit 
szintén örömmel végeztem. 

2010-ben – még az egyetemi évek alatt – jelentkeztem a Vám- és Pénzügyőrség Köz-
ponti Bűnüldözési Parancsnokság által meghirdetett állásra és felvételt nyertem. Hivatá-
sos állományú tiszt – hadnagy - lettem, majd a szakirányú képesítés során pénzügyi nyo-
mozói beosztásba kerültem. Ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Nyo-
mozó Főosztályán, majd a Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságon dol-
goztam nyomozóként. Pénzügyi és gazdasági bűncselekményeket – főleg adócsalásokat - 
vizsgáltam. 2012-ben saját döntésemre áthelyezésre kerültem a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság (BRFK) VI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára gazdaságvédelmi nyo-
mozó beosztásba. Ez az a szakterület, ami igazán közel áll hozzám, sok kihívást hordoz 
magában. Ezt követően felvételt nyertem a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés El-
leni Főosztályra nyomozó beosztásba. Nagy megtiszteltetésnek éreztem ezt és büszkeség-
gel töltött el, hiszen itt dolgozik a szakterületünk „krémje”, örültem, hogy közéjük tartoz-
hatok. A Főosztályon kiemelt jelentőségű gazdasági bűncselekmények nyomozásával fog-
lalkoztam, és igyekeztem a legjobb tudásom szerint dolgozni. Munkám elismeréseként az 
országos rendőrfőkapitány úr tárgyjutalomban részesített. 

 Ezt követően új kihívás ért, felkértek a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság Gaz-
daságvédelmi Alosztályának vezetésére. Itt egy hétfős alosztály napi dolgait kellett irá-
nyítanom, koordinálnom. Ezután saját döntésemre visszatértem a BRFK Korrupciós és 
Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályra főnyomozói beosztásba, ahol idén január 1-
jével, határozatlan időre a 14 fős alosztályunk alosztályvezetői feladatainak ellátásával 
bíztak meg. Szeretem a munkámat, szeretek nyomozni, egyáltalán szeretem azt, amit csi-
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nálok. Az alosztályvezetés is nagy felelősséggel járó munka, és amíg tart a megbízás, szí-
vesen csinálom. Hálás vagyok a sorsnak, hogy fiatalon megadatott számomra, hogy kipró-
bálhatom magam ebben a feladatkörben. 

2012-ben megnősültem. Feleségem, Eszter szintén a közigazgatásban dolgozik. Terve-
ink közt szerepel a családalapítás, remélem, hamarosan gyermekáldás elé nézünk. Az elmúlt 
egy év ráébresztett arra, hogy a családnál nem lehet fontosabb dolog az életben. Azóta ez a 
zsinórmérték, e mentén próbáljuk élni a mindennapjainkat. 

Mit adott számomra az AJTP? 

 Először is a programban töltött idő alatt felnőtté váltam, váltunk. 19-20 évesen érettsé-
giztünk, így volt időnk „érettebbé” válni. Úgy vélem, ahhoz, hogy egy ilyen program jól 
tudjon működni intézményes keretek között, kell egy arra alkalmas alma mater is. A „Szil-
ágyi” megadta mindazt, ami a fejlődésemet, felnőtté válásomat végigkísérte, segíthette. 

Én mindig úgy gondoltam, hogy a tehetség önmagában egy velünk született többletké-
pesség, amit ha nem ismerünk fel magunkban, vagy nem „fedeznek fel” bennünk, talán soha 
nem is kerül felszínre. Hiszem azt, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak éppen 
sokaknak nincs arra lehetősége, hogy ezt megmutassa, vagy nincs akkora „szeren-
cséje”, hogy ezt felfedezzék benne. A tehetséges emberek igenis kellenek az adott kö-
zösségnek, hiszen a „tehetségek” értéket adnak át és értéket is teremtenek, amitől a 
közösség csak fejlődhet. 

Tehetségesnek lenni nem nagy „munka”. Azonban valakiben felismerni a tehetséget, a 
tehetség kibontakoztatásába, előhívására energiát, időt, pénzt fordítani: az a nagy munka. 
És ez tiszteletet érdemel. Tisztelet és köszönet volt tanáraimnak! 

Sokat köszönhetek az AJTP-programnak. Úgy gondolom, hogy az erőforrások megfelelő 
felhasználásával és a benne dolgozó, tanuló emberek megfelelő hozzáállásával igenis sokat 
tud adni az egyénnek. Diáknak és tanárnak is. 

Ebből kifolyólag lehetőségem volt nyelvvizsgákat, ECDL-bizonyítványt, gépjárműve-
zetői-engedélyt „szerezni”. Számos táborban, tanulmányi kiránduláson – külföldön is 
– vehettem részt, ahová csupán szülői segítséggel el sem jutottam volna. Tanulmányi ver-
senyeken tehettem próbára tudásomat, és megannyi személyiségfejlesztő foglalkozáson 
vehettem részt, aminek leginkább most, tíz év távlatából látom óriási hasznát. Sokat segített 
a megküzdésben az az előismeret, amit ezeken a tréningeken – akár saját magamról is – 
megtanultam. 

Az öt év tanulságát a „hozzáállás, szorgalom, alázat” szavakkal tudnám összefoglalni. 
Aki tisztában van vele, hogy mit tud nyújtani számára ez a program, és megfelelően áll 
hozzá ennek kiaknázására, megkaphatja azokat a lehetőségeket, amiket egyébként – nem 
AJTP-sként - nem biztos, hogy megkapna. A kulcs mindenkinek ott van a kezében. 

  



36 

Szedmák Bernadett vagyok, tanulmányaimat a si-
roki Országh Kristóf Általános Iskolában kezdtem, 
majd felvételt nyertem a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium AJTP tagozatába, ahol 2011-ben tettem sike-
res érettségi vizsgát. Jó tanulmányi és érettségi eredmé-
nyemnek köszönhetően a Debreceni Egyetem pszicho-
lógia szakán folytattam pályafutásomat, és a 3 év alap-
képzés után itt maradtam tanácsadó- és iskolapszicho-
lógus mesterképzésen, melynek utolsó, 2. évét jelenleg 
végzem. 

Erre a szakra elég nehéz bejutni a magas felvételi 
ponthatárok miatt, ezért nagyon örültem, amikor sikerült, 
és szerencsére jól vettem az elém gördülő akadályokat is, 
így minden félévet legalább 4,5 és 5,00 közötti átlaggal végeztem, és 5-ös diplomával zár-
tam az alapképzést. Bár az iskolapszichológia egy feltörekvő terület napjainkban, és a tör-
vényi szabályozásban is egyre inkább megjelenik kötelező jellege, mégis tartottam tőle, 
hogy nem fogok munkát találni, ezért tavaly (a mesterképzés 1. éve alatt) elvégeztem egy 
OKJ-s képzést is hétvégente, hiszen „jobb, ha az ember több lábon áll”.  

Bár megszereztem a pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítést is, mégis remélem, 
hogy a jövőben pszichológusi diplomámmal sikerül munkát találnom. Szeretnék hazaköl-
tözni, és Eger, illetve Heves megye területén állást találni, valamint egy kis kihagyás után 
szeretném elkezdeni a szakképzést is. 

 

Az AJTP és a Szilágyi nagyon sokat adott nekem, és a mai napig örömmel gondolok 
vissza az ott eltöltött 5 évre. Egyrészt hálás vagyok az iskolának, hogy a megfelelő felké-
szítésnek köszönhetően elértem a célomat, és felvételt nyertem a pszichológia szakra. Más-
részt köszönöm az AJTP-nek a rengeteg élményt és tapasztalatot, amit nyújtott, és amit a 
program nélkül talán soha nem élhettem volna át. Tudom, a diákok gyakran nyűgnek és 
„feleslegesnek” tartják a bennmaradós hétvégéket, kirándulásokat és a sok közös programot, 
felnőtt fejjel mégis büszkeséggel és hálával tölt el a tudat, hogy mennyi helyen jártam, 
mennyi mindent láttam, és mennyi tapasztalatot gyűjtöttem, melyek nélkül talán nem 
lennék az az ember, aki most vagyok. 
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„Tisztelt Hölgyem/Uram! 

A nevem Szilágyi Zsanett, a mezőkövesdi LEAX 
Hungary Zrt . Telecom részlegének beszerzője vagyok. 
Cégünk távközlési antennák gyártásával és forgalmazásá-
val foglalkozik...” 

...szoktam kezdeni az új beszállítóinknak címzett leve-
leimet már több mint egy éve, mióta a jelenlegi munkahe-
lyemen dolgozom. A szilágyis AJTP programban töltött 
éveim (2001-2006) alatt egyre inkább a humán tárgyak 
felé húztam, most mégis közgazdasági-kereskedelmi terü-
leten dolgozom, de nem bánom, sőt élvezem. Nagyon vál-
tozatos munka, és végül is itt is csak emberekkel kell kom-
munikálni, ami némi humán vonalat jelent a foglalkozás-
ban. 

Az akkor még Recski Általános Iskola- és Napközi 
Otthonban (jelenleg Jámbor Vilmos Általános Iskola) 
felső tagozatos tanár nénim, Klamarik Julianna és rajta keresztül a Recski Önkormányzat 
támogatásával kerültem a programba. Debrecenben jártam anglisztika szakra (BA és 
MA képzés), ezalatt német nyelvvizsgát is tettem, majd a BGF-en a nemzetközi beszerzések 
és értékesítés szakirányú továbbképzést végeztem el. 

A jelenlegi helyzetemmel nagyon meg vagyok elégedve. Bekerülhettem két multinaci-
onális céghez is, szép, kényelmes életet élünk a vőlegényemmel Egerben. Az elkövetkező 
években a jelenlegi munkahelyemen stratégiai beszerzővé való előléptetést céloztam meg, 
ez a hosszú távú elképzelésem is ott, a magánéletben pedig az egy-két éven belüli esküvőt 
tervezgetjük, később gyerekeket. Legalább kettőt. 

Az AJTP-s öt év alatt nagyon fontos tapasztalatokat szereztem. A tanáraimtól szigorú 
oktatást – alapos tudást - és életre, emberré nevelést kaptam. A kötelező kollégiumi bent-
lakás szocializálódási szempontból nagyon fontos volt, mert megnyíltam, rengeteg mély 
ismeretséget: barátot, ismerőst szereztem (többek közt a mai napig legjobb barátai-
mat). A sok anyagilag támogatott, megszervezett program, kirándulás, önismereti hétvége 
alatt olyan helyekre jutottam el és olyan élményeket szereztem, amikre saját erőből 
biztosan nem lett volna lehetőségem. Nekem az egyik legnagyobb támogatást az angol 
nyelvvizsga finanszírozása jelentette, innen indult a nyelvek iránti fokozott érdeklődésem, 
ami miatt később angol szakra jártam és németből is nyelvvizsgáztam: ez a képzettségem 
nyitott kaput a multinacionális cégek világába, az anyagi biztonság felé. 

Mindenért köszönettel tartozom, mert a Program tette mindezt lehetővé, megalapozta 
az életem. 
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A nevem Vigné Tolnai Ju-
dit . 2007-ben érettségiztem az 
egri  Szilágyi Erzsébet Gimná-
ziumban. Drága osztályfőnö-
köm, Schubertné Rabóczki 
Ilona és nevelő tanárnőm, Pá-
dár Terézia voltak. Ők egyen-
gették 5 éven keresztül útjain-
kat, kísérték figyelemmel 
szárnycsapkodásainkat.  

Általános iskolai tanulmányaimat a Tiszanánai Általános Iskolában fejeztem be. Az 
Arany János Tehetséggondozó Programról volt magyar tanárnőmtől hallottam, akinek szin-
tén ebben a programban tanult a lánya. Neki köszönhetem, hogy végül jelentkeztem az 
AJTP-be.  

Az Arany János Tehetséggondozó Program meg adta nekem azt a lehetőséget, hogy 
kilépjek a falusi oktatás és a nehéz anyagi körülmények árnyékából, és biztonságos, 
családias környezetben folytathassam tanulmányaimat. Sok-sok időt együtt töltve, mai 
napig tartó barátságok köttettek. A program kitágította életszemléletünket, világképün-
ket. Lehetőséget adott új ismeretek szerzésére. A kirándulások alkalmával megismerked-
hettünk más kultúrákkal. Anyagi támogatásokban részesített bennünket… Nekem személy 
szerint a külön zeneóráimat is támogatta. A Farkas Ferenc Zeneiskola magán ének szakára 
járhattam szabadidőmben. 

Érettségi után a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karára jártam. Ahol 
2011-ben jeles ének-zene műveltségterületes, tanítói diplomát szereztem. Tanulmá-
nyaim befejeztével hosszabb munkakeresés után sikeresen elhelyezkedtem egy általános is-
kolában, dolgoztam emellett kompetenciafejlesztő programban is, ahol felnőttek oktatását 
végeztem.  

A főiskola első félévében ismerkedtem meg a férjemmel, akivel 2012 októberében háza-
sodtunk össze. 2014 áprilisában megszületett első gyermekünk, Kamilla. Így teljesedett ki 
az életünk, akivel minden nap egy igazi csoda. A férjem a nemrég megnyitott Nagykanizsai 
Javítóintézetben dolgozik csoportvezető nevelőként. A nyár elején elköltöztünk eddigi lak-
helyünkről Nagykanizsa mellé, Homokkomáromba, ahol a munka mellett ökogadaság léte-
sítésén fáradozunk. A zöldség-, gyümölcstermesztés és állattartás mellett a kecsketej-fel-
dolgozás és - a szőlőművelésből eredően - a borászat a fő tevékenységünk. Emellett jövőbeli 
terveim között szerepel még egy OKJ-s képzés, ahol mezőgazdasági végzettséget, vala-
mint fűszer-és gyógynövénytermesztő szakképesítést szeretnék szerezni. Valamint másod-
diplomát is szeretnék: a gyógypedagógia, azon belül a logopédia mindig érdekelt.  

Úgy érzem, amit eddig szerettem volna, azt mind megkaptam a Jó Istentől. Sokat kö-
szönhetek a szüleimnek és a férjemnek, akik mindvégig mellettem álltak.  

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programja egy örök 
életre tartó pozitív élmény marad számomra. A bennmaradós hétvégékkel együtt, amiket 
akkor még nem szerettem, de most már látom, hogy milyen sok értelmük volt azoknak a 
hétvégi programoknak is. ☺ 
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A nevem Tóth Tünde, 2009-ben érettségiztem a 
Szilágyiban.  

Kisiskolás éveimet szülőfalumban, a szentistváni 
István Király Általános Iskolában töltöttem. Mivel 
már ekkor tudtam, hogy a középiskola elvégzése után 
szeretnék felsőoktatásba is jelentkezni, így a pályavá-
lasztásnál a Szilágyi mellett döntöttem. Itt minden 
szükséges tudást és segítséget megkaptam ahhoz, 
hogy sikeresen felvételizzek, és megkezdhessem ta-
nulmányaimat a Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Kar án, ahol 2013-ban jeles gyógytornász diplomát 
szereztem. 

Egészen kisgyermek korom óta az egészségügyben 
szerettem volna elhelyezkedni, ezt a döntésemet azóta 
sem bántam meg. Jelenleg Kékestetőn, a Mátrai 
Gyógyintézetben dolgozom, ahol főként légzőszervi 
betegekkel foglalkozom, de emellett a mozgásszervi 
problémáikon is igyekszem segíteni. Nagyon pozitív élmény látni, ahogy egy ember hosszú 
betegség, esetleg egy operáció után az én segítségemmel térhet vissza a társadalomba, és 
élhet tovább annak teljes értékű tagjaként. 

 

Visszatekintve látom, hogy nagyon jó döntést hoztam, amikor jelentkeztem az Arany 
János Tehetséggondozó Programba. Számomra a legnagyobb pozitívum az emelt számú 
nyelvi oktatás, a nyelvvizsgára való felkészítés és a nyelvvizsga megszerzésében való tá-
mogatás volt, de emellett persze a kirándulások, a kollégiumi évek is rengeteg szép em-
lékkel gazdagítottak. 

Örömmel gondolok vissza középiskolás éveimre, és bízom benne, hogy még sok diák 
tanulhat majd ebben a programban. A sors kedves játéka, hogy a párom, akivel az egyete-
men ismerkedtem meg, szintén Egerben volt „aranyos” diák. Talán egyszer majd a gyer-
mekeink is erre az útra lépnek, de ez még a jövő zenéje. 
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Turó Anitá nak hívnak, 2009-ben nyertem felvételt 
az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium Arany János 
Tehetséggondozó Programjába, amit 2014-ben végez-
tem el egy sikeres érettségivel. Nagyon örülök, hogy 
így történt, mivel nem is találhattam volna magamnak 
jobb gimnáziumot. Szerencsére volt egy pár ismerő-
söm, akik személyesen is ismerték az „aranyos” prog-
ramot, tőlük nagyon sok jót hallottam róla. Ezért is 
döntöttem úgy, hogy miután elvégzem az elemi tanul-
mányaimat a Tiszanána-Kömlő Általános Iskolá-
ban, beadom jelentkezésemet a gimnáziumba. Sok tá-
mogatást kaptam ismerőseimtől, és a Kömlő Község 
Önkormányzatától is.  

 

Az az öt év, amit tanáraimmal és osztálytársaimmal 
tölthettem el az AJTP-ben, nagyon sokat jelent szá-
momra. Most, hogy járom a saját utamat az érettségi 
megszerzése után, kezdek rájönni, mennyire fontosak voltak számomra ezek az évek. 

 

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának vagyok a másod-
éves hallgatója. Nem is gondoltam, hogy egyszer nemzetközi gazdálkodás szakon fogok 
tanulni, de nagyon örülök, hogy így alakultak a dolgok. Igyekszek minél jobban teljesíteni, 
hogy majd közgazdász diplomával rendelkezhessek.  

 

Főiskolai éveim során felértékelődtek bennem azok a dolgok, amiket az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Program nyújtott nekem és a többieknek is. A nagyon sok lehető-
ség, amik támogattak minket tanulmányaink során, és segítettek elérni a céljainkat, a ren-
geteg pozitív tapasztalat, amik ösztönzően hatottak ránk. 

Örülök, hogy részese lehettem mindennek, és gazdagabb lettem sok csodálatos emlékkel. 
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Zám Brigitta  vagyok, a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium és Kollégium egykori diákja. A programba a 
Mátraderecskei Általános és Zeneiskolából kerül-
tem be, 2012-ben kitűnő eredményekkel érettségiz-
tem, jelenleg pedig a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Karán műanyag és gumiipari 
mérnökként/jelöltként tanulok.  

Az egyetemet mintatanterv szerint végeztem 4-es 
átlaggal, ami a BME-n kimagasló teljesítménynek 
számít. Bár BSc-s vagyok, de már állásajánlatot 
kaptam a Zoltek Zrt-t ől (nyergesújfalui szénszál 
gyár) és a British Petroleum-től (olajfinomító, németországi telephely) is. Az egyetem 
után tervezzük, hogy külföldre költözünk párommal, aki egyébként építőmérnöki-progra-
mozó. 

A gimnáziumi évek során rengeteg lehetőséget kaptam a tehetségem, tudásom csiszolá-
sára. Főleg a reál tantárgyak érdekeltek, lehetőségem volt különórákat venni, egyszerre 
több kiváló oktatótól is (többek között: Bíró Bálint, Burom Mária, Flaskay Miklós, Szabó 
Miklós Gömböcz Klára, Barabás Zoltán, Göncziné Utassy Jolán). Úgy gondolom, ez ren-
geteget segített a saját szemléletem és problémamegoldó képességem kifejlesztésében, 
melyre a BME-n nagy szükségem van. Mindezt az AJTP nélkül sajnos nem tudtam volna 
igénybe venni és finanszírozni. 

Hálás vagyok, amiért annyi csodálatos helyre eljuthattam, mind külföldön, mind ha-
zánkban. Köszönöm egykori osztályfőnökömnek (Schubertné Rabóczki Ilona), hogy min-
dig próbálta kihozni belőlünk a legjobbat. Kicsit úgy érzem, eleinte sok mindent még nem 
is tudtunk annyira értékelni, de visszatekintve látjuk, a hétvégi külön angolórák/napok ha-
talmas segítséget nyújtottak. Jelenleg több évfolyamtársam küzd az egyetem mellett, hogy 
letegye a nyelvvizsgát. Sajnos, sokan nem fognak diplomát kapni emiatt. Nagy könnyebb-
ség, hogy utolsó/diploma félévemben nem kell ezen is törni magam. 

Temérdek jót kaptunk a programtól, amit saját költségen sosem tudtunk volna 
megtenni, megszerezni. Utazások, táborok, nyelvvizsga, jogosítvány… és még sorolhat-
nám. Természetesen mindezt csak akkor, ha teljesítettünk és szorgalmasak voltunk. Ez így 
volt fair, valamit valamiért. 

Köszönöm szépen, hogy részese lehettem! 
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Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium  

Arany János Tehetséggondozó Programjában érettségizett tanulók  

2005 – 2015 

2000-2005 
osztályfőnök: Antal Andrea 

kollégiumi nevelő: Fekete Zsolt 

Név Áll. település 
Bozsó Erika Mezőszemere 
Copandeanu Szonja Alíz Kömlő 
Csík Julianna Tarnazsadány 
Dénes Barbara Mátraderecske 
Dorkó Gábor Bekölce 
Eszes Géza Szada 
Horváth István Sarud 
Huszár László Kerecsend 
Juhász Marietta Karácsond 
Karnis Bálint Mátraballa 
Kelemen Zsolt Mikófalva 
Király Eszter Mezőnyárád 
Koós Szilvia Kömlő 
Kriston István Mezőszemere 
Lakatos Helga Domoszló 
Lakatos Noémi Halmajugra 
Morvai András Nagyréde 
Nagy Anett Sirok 
Nyerges Zoltán Átány 
Orosz Mónika Kerecsend 
Pete Norbert Sarud 
Pogonyi László Ostoros 
Ruszin Olga Zsófia Tiszanána 
Sípos Anna Mátraterenye, Nádújfalu 
Szabó Gábor Tiszanána 
Szaniszló Beáta Dédestapolcsány 
Szilágyi Sándor Mátraballa 
Tóth Erzsébet Gelej 
Vas Csilla Noémi Poroszló 
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2001-2006 
osztályfőnök: Lórántfi Csaba 

kollégiumi nevelő: Juhász Andrea, Márvány Melinda 

Név Áll. település 
Barta Bernadett Dédestapolcsány 
Besenyei Györgyi Tenk 
Bódizs Nóra Mezőkeresztes 
Borbás Martina Borsodszentgyörgy 
Erdélyi Éva Nagyréde 
Fazekas Linda Mátraderecske 
Fehér Erika Kerecsend 
Ferencz Mariann Erdőtelek 
Füst Renáta Mezőszemere 
Horváth Boglárka Borsodszentgyörgy 
Kelemen Erzsébet Mikófalva 
Kovács Péter Szomolya 
Kovárczi Béla Szentdomonkos 
Kozéki Ágnes Halmajugra 
Mahunka Marietta Karácsond 
Majoros Szilvia Mezőnyárád 
Nagy Viktor Egerszólát 
Sipos Nóra Mezőkeresztes 
Suha Éva Átány 
Suha Judit Átány 
Szamkó Rozália Tarnalelesz 
Szecskó Tamás Boconád 
Szilágyi Zsanett Recsk 
Szlezák Anett Recsk 
Szögedi Eszter Dédestapolcsány 
Tóth Róbert Kisköre 
Ujlaki Noémi Bükkzsérc 
Váradi Róbert Kerecsend 
Varga Anett Hangony 
Veres Pál Kisköre 
Wágner Márta Mátraderecske 
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2002-2007 
osztályfőnök: Schubertné Rabóczki Ilona 

kollégiumi nevelő: Pádár Terézia 

Név Áll. település 
Barna Bettina Tenk 
Bencsik Sándor Szajla 
Csontos Orsolya Sarud 
Forgó Orsolya Mátraballa 
Gyüre Bálint Mályinka 
Herkó Gábor Karácsond 
Holló Enikő Erdőtelek 
Juhász Réka Mátraderecske 
Kis Csaba Mátraderecske 
Kiss Gergő Mezőnagymihály 
Kiss Tímea Arló 
Kulcsár Levente Mályinka 
Lajtos Eszter Mátraballa 
Lionkó Tímea Sarud 
Magyar Norbert Ecséd 
Németh Dóra Borsodszentgyörgy 
Németh Bernadett Borsodszentgyörgy 
Németh Dóra Mezőtárkány 
Németh Mária Katalin Mezőtárkány 
Németh Szilárd Dédestapolcsány 
Sike Adrienn Felsőtárkány 
Sipeki Viktória Kisköre 
Suha Tamás Sirok 
Szaniszló Éva Dédestapolcsány 
Szécsi Tibor Egercsehi 
Tolnai Judit Tiszanána 
Tolnai Katalin Kisköre 
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2003-2008 
osztályfőnök: Tóth Béla 

kollégiumi nevelő: Bartáné Halmi Mónika 

Név Áll. település 
Bakos Gábor Szomolya 
Bakos Nóra Tenk 
Balázs Krisztina Arló 
Deáki Emese Egerlövő 
Fehér Zsófia Nagyvisnyó 
Fista Dorottya Újlőrincfalva 
Fónagy Orsolya Nagyvisnyó 
Galambos Karola Szajla 
Ivády Gábor Ivád 
Jakusovszki György Pély 
Jámbor Mónika Tenk 
Kis Ibolya Bogács 
Kis István Bogács 
Klippán Orsolya Tarnaméra 
Kovács Erika Rozália Egerlövő 
Kovács Nikolett Parád 
Kun Melinda Járdánháza 
Marcis Lilla Szentistván 
Mészáros Zita Pély 
Molnár Nóra Arló 
Nagy Dorottya Mátraderecske 
Pócos Mária Kisköre 
Révész Éva Dédestapolcsány 
Somodi Zsófia Egerlövő 
Stemler Ferenc Zsolt Sarud 
Szigeti Péter Újlőrincfalva 
Szincsák Anita Poroszló 
Tarjáni Gitta Sály 
Tóth Beáta Erdőtelek 
Ujlaki Renáta Bükkzsérc 
Váradi Mária Bekölce 
Varga Daniella Járdánháza 
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2004-2009 
osztályfőnök: Kakuk Éva 

kollégiumi nevelő: Rusznyák Éva 

Név Áll. település 
Balog Anasztázia Éva Kerecsend 
Balogh Kitti Nekézseny 
Barabás Albert Szabolcs Eger 
Bécsi Rozália Eger 
Bognár Boglárka Gyöngyös 
Brezó Dorottya Arló 
Fehér Klára Nagyvisnyó 
Ferencz Szabina Mária Szomolya 
Forgó Andrea Mátraballa 
Harkály Zsuzsanna Borsodnádasd 
Herczeg Renátó Mátraterenye, Homokterenye 
Ivády Klaudia Mátraterenye, Nádújfalu 
Janovecz Bettina Tenk 
Kis Mónika Sirok 
Koós Attila Dédestapolcsány 
Kovács Zsolt Mátraderecske 
Laczházi Edit Átány 
Mahunka Nikoletta Karácsond 
Nagy Alexandra Sirok 
Penti Zoltán Mónosbél 
Sinka László Mezőnagymihály 
Sipos István Mezőkeresztes 
Szilágyi Eszter Mátraballa 
Tolnai Diána Kitti Kisköre 
Tóth Beatrix Mátraterenye, Homokterenye 
Tóth Tünde Szentistván 
Váradi Zsuzsanna Arló 
Zám Alexandra Boconád 
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2005-2010 
osztályfőnök: Munkácsi Sándorné 

kollégiumi nevelő: Fekete Zsolt 

Név Áll. település 
Antal Roland Mikófalva 
Balog Mónika Tarnaméra 
Baranyi Gábor István Mátraterenye, Homokterenye 
Bedross Boglárka Gyöngyös 
Boda Nikolett Szücsi 
Forgony Renáta Dédestapolcsány 
Holló Annamária Poroszló 
Horváth Orsolya Gyöngyös 
Huszár Péter Kerecsend 
Katona Éva Egercsehi 
Kegyes Krisztián Poroszló 
Király Beatrix Szomolya 
Kulcsár Szabolcs Mályinka 
Magyar Dávid Dédestapolcsány 
Oláh Ákos Pétervására 
Oláh Attila Dormánd 
Pál Miklós Márk Dédestapolcsány 
Pári Krisztián Tarnaméra 
Patkó Tamás Kisköre 
Pete Tímea Szentistván 
Simon Alexandra Szentistván 
Soós Gábor Poroszló 
Szita István Mátraballa 
Tarjáni Aliz Sály 
Váradi Dávid Kerecsend 
Vasas Kitti Mátraderecske 
Wágner Gábor Mátraderecske 
Zloch Péter Mezőszemere 
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2006-2011 
osztályfőnök: Szászné Majnár Ildikó 

kollégiumi nevelő: Varga-Markó Erika 

Név Áll. település 
Baranyi Nikolett Szentistván 
Barna Szandra Borsodszentgyörgy 
Berki Róbert Eger 
Csernus Csilla Gyöngyöspata 
Horváth Dániel Borsodszentgyörgy 
Kiss Benjámin Mezőnagymihály 
Kőhler Klára Szentistván 
Koós Alex Dédestapolcsány 
Kovács György Mátraderecske 
Kulcsár Antónia Mályinka 
Lövei Szilvia Tarnaméra 
Magyar Gergő Ecséd 
Molnár Ádám Dédestapolcsány 
Németh Klaudia Borsodszentgyörgy 
Németh Krisztina Borsodszentgyörgy 
Ördög Orsolya Mezőkövesd 
Őzse Bernadett Halmajugra 
Pálfalvi Petra Borsodszentgyörgy 
Papp Anikó Arló 
Pecze Krisztina Karácsond 
Sebestyén Nóra Sarud 
Simon Letícia Mezőkeresztes 
Suskó Alexandra Mezőnagymihály 
Szedmák Bernadett Sirok 
Szulcsik István Gergely Mezőkeresztes 
Tar Botond Adács 
Tarjáni Annabella Sály 
Tóth Mónika Pétervására 
Trencsényi Ágnes Feldebrő 
Varga Gyöngyvér Pétervására 
Végh Noémi Kisfüzes 
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2007-2012 
osztályfőnök: Schubertné Rabóczki Ilona 

kollégiumi nevelő: Pádár Terézia, Varga-Markó Erika 

Név Áll. település 
Balog Boglárka Tarnaméra 
Bata Enikő Júlia Parádsasvár 
Berecz Zoltán Tiszadorogma 
Besenyei Zsuzsa Tenk 
Csóka Nikoletta Bélapátfalva 
Csuhai Viktória Kömlő 
Dömötör Dóra Sarud 
Fazekas Szilvia Ózd 
Fehér Patrik Tarnalelesz 
Kerekes Patrícia Kunhegyes 
Kis Tamás Bogács 
Kis Tamás József Poroszló 
Kiss Bence Mezőnagymihály 
Kovács Kitti Kissikátor 
Kovics Beáta Maklár 
Lökös Edina Márta Sarud 
Mihály Bence Karácsond 
Molnár Réka Arló 
Németh Julianna Dédestapolcsány 
Németi József Mezőkövesd 
Novák Cintia Ózd 
Simon Blanka Mezőnagymihály 
Simon Emma Szentistván 
Sós Ádám Bükkábrány 
Szabó Éva Gyöngyöshalász 
Tarjáni Viktor Sály 
Tóth Ádám Mezőnagymihály 
Tóth Anna Mariann Kisköre 
Zám Brigitta Mátraderecske 
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2008-2013 
osztályfőnök: Tóth Béla 

kollégiumi nevelő: Bartáné Halmi Mónika  

Név Áll. település 
Balaz László Mikófalva 
Balogh Boglárka Boconád 
Bódi Imre Kisköre 
Bojtos Ádám Kisfüzes 
Cseszneg Aliz Erdőkövesd 
Danó Boglárka Kerecsend 
Domán Dorina Szihalom 
Erdei Barnabás Tiszadorogma 
Fehér Brigitta Kerecsend 
Fónagy Judit Lidia Nagyvisnyó 
Herkó Lejla Karácsond 
Kovács Dániel Gyöngyös 
Kulcsár Zoltán Dédestapolcsány 
Lengyel Eszter Várpalota 
Lengyel Kitti Miskolc 
Márkus Viktória Nekézseny 
Okos Andrea Mezőkeresztes 
Oláh Vivien Kisköre 
Pusoma Alexandra Kerecsend 
Pusomi Ernő Szentdomonkos 
Sebők Evelin Mezőkeresztes 
Seres György István Eger 
Szabó Szilvia Ároktő 
Szaniszló Gréta Ózd 
Szentgyörgyi Krisztián Eger 
Sztolár Zsolt Kisfüzes 
Tóth Anett Heves 
Tóth Bettina Gyöngyös 
Tóth Richárd Poroszló 
Zelina Katalin Kerecsend 
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2009-2014 
osztályfőnök: Antal Andrea 

kollégiumi nevelő: Márvány Melinda 

Név Áll. település 
Angyal Tímea Kisköre 
Berta Tibor Újlőrincfalva 
Boldizsár Krisztina Parádsasvár 
Boros Klaudia Nagyréde 
Csivincsik Csaba Recsk 
Csörögi Ramóna Alexandra Rózsaszentmárton 
Dobozi Sándor Recsk 
Fábián Veronika Ella Poroszló 
Fehér Evelin Tarnalelesz 
Fónad Alexandra Mátraballa 
Gonda Dóra Emilia Boconád 
Gurbai Tamás Tarnalelesz 
Ihos Éva Mária Rózsaszentmárton 
Kivés Kitti Bodony 
Mihály Fanni Karácsond 
Németh Csilla Dédestapolcsány 
Németh Ferenc Egerszalók 
Oláh Katalin Kisköre 
Sánta Tibor Tiszadorogma 
Seres Beáta Eger 
Smid Viktória Ecséd 
Tar Bálint Recsk 
Tarjáni Stella Sály 
Török Erika Ároktő 
Tóth Levente Gyöngyös 
Tresó Timea Markaz 
Turó Anita Kömlő 
Turó Vivien Kömlő 
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2010-2015 
osztályfőnök: Kakuk Éva 

kollégiumi nevelő: Balogh Ildikó 

Név Áll. település 
Banka Alexandra Szentistván 
Bárdos Petra Diána Lénárddaróc 
Bojeczán Tibor Gyöngyös 
Budai Anna Kazincbarcika 
Copandeanu Tamara Dóra Kömlő 
Csiki Virág Szomolya 
Drotár Melinda Ecséd 
Erdődi Adrienn Mária Eger 
Farkas Luca Mezőkövesd 
Furman Patrik Eger 
Gátsik Valentina Mezőnagymihály 
Hágel Bence Szentistván 
Halász Mendi Nekézseny 
Horváth Vivien Gyöngyöshalász 
Kalas Martina Szilaspogony 
Mahunka Gabriella Karácsond 
Májer Mónika Nagyvisnyó 
Németh Fruzsina Heves 
Németh Ramóna Borsodszentgyörgy 
Pásztor Dóra Erzsébet Sarud 
Pusomi László Szabolcs Tarnalelesz 
Séra Dalma Kisköre 
Simon Ede Miskolc 
Sós Bence Bükkábrány 
Szikszai Martina Mária Tiszavalk 
Tóth Nelli Tiszanána 
Tóth Nikolett Pétervására 
Túró Szilvia Kömlő 
Várkonyi Rozália Kisköre 
Viglási Anna Mirtill Ecséd 
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Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályai  

az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban  

2015/16-os tanév 

9. AJTP 
osztályfőnök: Tóth Béla 

kollégiumi nevelő: Balogh Ildikó 

Név Áll. település 
Bágyi Krisztina Fanni Karácsond 
Berki Vanessza Ároktő 
Borbás Zita Jászapáti 
Csikós Angelika Jászszentandrás 
Csizmadia Lili Nagyfüged 
Eszes Norbert Jászszentandrás 
Farkas Dóra Katalin Jászszentandrás 
Felföldi Hanna Nagyréde 
Gegely Kiara Füzesabony 
Gondos Kincső Kisköre 
Halász Kitti Mezőtárkány 
Jescheta Gyöngyvér Mónosbél 
Kardos Lúcia Jászszentandrás 
Kerekes Liliána Csincse 
Kesztyűs Viktória Mátraderecske 
Király Emese Ózd 
Kiss Dorina Hedvig Mátraderecske 
Köhler Patrícia Bükkábrány 
Kovács Laura Jászszentandrás 
Lakatos Richárd Kerecsend 
Mihály Viktória Szihalom 
Nagy Írisz Viktória Eger 
Nagy Xavér Milán Ároktő 
Oláh Valentina Napsugár Ecséd 
Oláh Zsolt Eger 
Pusoma Zoltán Erdőtelek 
Rácz Rafael Recsk 
Szabó Martina Szentistván 
Szalai Evelin Nagyréde 
Szarka Martin Karácsond 
Szilva Roberta Vámosgyörk 
Szűcs Antónia Egerszólát 
Vásárhelyi Ágoston Budapest 
Visneyi Vanda Titanilla Bükkábrány 
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9. e 
osztályfőnök: Antal Andrea 

kollégiumi nevelő: Hák Jánosné 

Név Áll. település 
Berta István Tenk 
Bódi Kitti Nagyréde 
Borics Gabriella Sirok 
Budai Mária Nagyút 
Dernei Titanilla Xénia Ózd 
Földi Valentina Karácsond 
Gacsal Tamara Patrícia Tenk 
Gasparovics Adrienn Egerszalók 
Kállai Klaudia Jászapáti 
Kókai Lilla Jászszentandrás 
Korsoveczki Lizett Ózd 
Krisztián Teodóra Nagyréde 
Lázók Ramóna Füzesabony 
Magyar Dalma Anna Ózd 
Magyar Dzsenifer Szúcs 
Molnár Fanni Jászapáti 
Németi Nikoletta Mezőkövesd 
Oszlánczi Eszter Erdőtelek 
Penti Mónika Kerecsend 
Radics Natália Borbála Bodony 
Ragó Bence Sándor Tenk 
Simon Krisztofer Mezőnagymihály 
Sors Bence András Kompolt 
Szabó Lili Verpelét 
Szabó Viktor Kisnána 
Szaniszló Gergely Dédestapolcsány 
Szedmák Johanna Sirok 
Tóth Boglárka Petra Mátraterenye, Homokterenye 
Tóth László Füzesabony 
Tóth Laura Mezőkövesd 
Tóth Zoltán Füzesabony 
Visnyei Lívia Bükkábrány 
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10. e 
osztályfőnök: dr. Borosné Molnár Anikó 
kollégiumi nevelő: Bartáné halmi Mónika 

Név Áll. település 
Bezzeg Péter Tenk 
Burics Alex Kál 
Csonka Petra Kömlő 
Ébel Ákos Dávid Karácsond 
Eszes Enikő Mátranovák 
Fáklya Stella Fruzsina Járdánháza 
Farkas Ildikó Mónika Detk 
Feke Dominika Tarnaméra 
Fekete Klaudia Bükkábrány 
Fülöp Léda Karácsond 
Galvács Balázs Csaba Átány 
Hering Roland Nagyréde 
Hevesi Dóra Nagyréde 
Kocsis Dóra Gabriella Halmajugra 
Kovács Noémi Jászszentandrás 
Kühn Klaudia Mónosbél 
Lányi Martin Tenk 
Lichner Zsuzsanna Járdánháza 
Molnár Péter Füzesabony 
Nagy Dominik Jászszentandrás 
Oláh Ádám Erdőtelek 
Oláh Dávid Kisköre 
Ózsvári Nikolett Tarnaméra 
Pap István Richárd Kunhegyes 
Pető Dominika Ecséd 
Rohoska Kincső Tiszanána 
Sipos Cintia Rita Eger 
Szabó Anett Kunhegyes 
Szabó Márton Bálint Pétervására 
Szaniszló Zsófia Dédestapolcsány 
Szilágyi Szabolcs Erdőtelek 
Varga Veronika Kincső Pétervására 
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11. d 
osztályfőnök: Lórántfi Csaba 
kollégiumi nevelő: Guba Judit 

Név Áll. település 
Berlák Cintia Mezőkeresztes 
Bódi Bettina Nagyréde 
Bordács Veronika Tiszanána 
Boros Adrienn Nagyréde 
Domokos Daniella Anna Gyöngyös 
Feigl Edit Szúcs 
Fónagy Jázmin Nagyvisnyó 
Forgács Martina Gyöngyös 
Gyenes Zsófia Jászszentandrás 
Hanzl Fanni Poroszló 
Jancsurák Evelin Krisztina Tiszabura 
Juhász Viktória Tiszadorogma 
Koszora Angelika Nagykökényes 
Kovács Helga Tarnaméra 
Majoros Zoltán Abádszalók 
Makó Tamás Ózd 
Mári Renáta Tiszanána 
Mihály Zsanett Mezőszemere 
Molnár Erika Tomajmonostora 
Mós Fanni Jászszentandrás 
Nagy Veronika Eger 
Orbán Benjámin Sáta 
Oszlánczi Szonja Tenk 
Pusoma Miklós Erdőtelek 
Rózsa Judit Vivien Mátraderecske 
Rusznyák Dóra Anna Nagyréde 
Smid Viktor Ferenc Ecséd 
Szilágyi Péter Kisköre 
Szűcs Petra Katalin Tiszabura 
Tolnai Enikő Mariann Mezőkövesd 
Tóth Fanni Mezőkövesd 
Váradi Tímea Borsodnádasd 
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13. e 
osztályfőnök: Szászné Majnár Ildikó 
kollégiumi nevelő: Nagy-Kapusi Kata 

Név Áll. település 
Antal András Recsk 
Bettembuk Adél Heves 
Bóta Alex István Eger 
Budai Debóra Bernadett Kazincbarcika 
Domán Dániel Zoltán Szihalom 
Gacsal Alexandra Poroszló 
Horváth Fanni Jászfényszaru 
Janovecz Nikolett Kál 
Juhász Gábor Péter Tiszadorogma 
Kadi Loretta Ecséd 
Király Krisztina Edit Sirok 
Kiss Veronika Hevesaranyos 
Korpás Evelin Kinga Egerlövő 
Krisztián Krisztina Nagyréde 
Kulcsár Janka Mályinka 
Ligeti Loretta Heves 
Lingura Ádám Sándor Nekézseny 
Lokonszki Barbara Diána Mezőkövesd 
Nyerges Barbara Lénárddaróc 
Paulik Diána Poroszló 
Pusomi Ramóna Tarnalelesz 
Schmálik Gabriella Éva Kisnána 
Szabó Anikó Ároktő 
Vanó Sára Parád 
Váradi Anasztázia Pétervására 
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