A Kölcsey öregdiákszemmel

Mit adott nekem a Kölcsey? Megtanított tanulni, ami a későbbiekben kifejezetten jól jött. 20072011 között koptattam az iskola padjait. Ez idő alatt a nyelvtanulás mellett felkészültem arra,
hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Karára felvételt nyerjek. Emellett kiélhettem az irodalom iránti szeretetemet is. Tanáraim
oktatási stílusa sok esetben jó példát mutatott és hozzásegített ahhoz, hogy most én is érthetően
tanítsam a hallgatókat a BME-n. A diplomáim megszerzését követően jelenleg a
Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékén írom a doktori disszertációmat és a jövőben is
valószínűleg maradok oktatni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
Szakmai előmenetelem megalapozójának egyértelműen alma mater-emet tekintem: a
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot.
Pomázi Ákos
vegyészmérnök, okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök, PhD hallgató

Gondolatok:
Úgy gondolom, hogy egy sikeres pályához ma két dologra van szüksége egy fiatal
szakembernek: a legmagasabb szinten kell művelnie a választott tudományterületet és a világ
számára érthető nyelven kell ezt megtennie.
Úgy érzem, ezen két alappillér megszilárdításában segített nekem a Kölcsey. Nagy
tanáregyéniségek kezei alatt sajátítottam el a matematika, fizika és informatika alapjait és
bátran mondhatom, hogy ezek az alapok túlmutattak csupán a tankönyvekben leírtakon.
Alkalmazható programozói tudást, a műszaki pályán oly sokszor használt calculus és az
alkalmazott fizikai egyes fejezeteit is magammal vittem a gimnáziumi évekből. Abszolváltam
ezt, miközben megkaptam azt a nyelvtudást amivel későbbi pályám során bármikor bátran és
magabiztosan mertem tárgyalni vagy előadni idegen nyelven.
Egyetemi éveim a BME-n töltöttem, ahol a tanulmányok mellett aktív szerepet vállaltam a
szakmai-közösségi életben is az Energetikai Szakkollégium tagjaként. Az egyetem mellett
munkatapasztalatot szereztem több hazai nukleáris cégnél, illetve Franciaországban a RollsRoyce nukleáris fejleszőközpontjában, és bejártam a világot Kínától az Egyesült Államokig
miközben különböző konferenciákon adtam elő.
Jó szívvel ajánlom a Kölcseyt bárkinek, aki biztos alapokkal szeretne nekivágni a gimnázium
utáni éveknek.

Cseh Ábel
Kölcsey: 2009-2013
Felsőoktatási tanulmányok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 Energetikai mérnök (Atomenergetika specializáción)
 Okleves energetikai mérnök (Atomenergetika szakirányon)

Jelenleg: Commissioning Engineer @ Siemens Energy

2014-ben lettem Kölcseys diák, a haladó angolos osztályban. A továbbtanulást illetően ekkor
még nem voltak konkrét elképzeléseim, nyitott voltam minden lehetőségre. A Kölcseys légkör
nagyon gyorsan magával ragadott, izgalmas volt belecsöppenni az új környezetbe. A
szünetekben összegyűlt diáksereg jó hangulatot teremtett, ami ránk, kilencedikes újoncokra is
hamar ránk ragadt, a napok pörgősen teltek, sosem unatkoztunk. A diákok mellett
természetesen a tanárok voltak beilleszkedésünk legfőbb segítői, végtelen türelemmel és
odafigyeléssel fordultak felénk, melyért a mai napig hálás vagyok. Nekik köszönhetően a
Kölcseyben egy átfogó tudásra tettem szert, a tanulási technikám, szorgalmam, kitartásom,
nyelvtudásom hatalmasat fejlődött és ezeknek mind a mai napig, az egyetemen is nagy
hasznát veszem. Bár a Kölcseyt elsősorban humán gimnáziumként tartják számon, én mégis a
biosz-kémia fakt mellett döntöttem, jelenleg pedig a Debreceni Egyetemen vagyok
harmadéves orvostanhallgató. Így én úgy gondolom, hogy a Kölcsey a továbbtanulás terén
nyitva hagy a diákok előtt minden lehetőséget. Az órákon az érettségire és a nyelvvizsgára
való felkészülés remekül teljesül, nekem nem volt szükségem külön tanárra, az iskolában
tanultak alapján magas pontszámmal és egy felsőfokú nyelvvizsgával a tarsolyomban vettek
fel. A suliban azonban nem minden a tanulásról szól, rengeteg program teszi színesebbé a
mindennapokat: közös kirándulások, fordított nap, farsang, karácsonyi vásár és a sort még
hosszasan folytathatnám. Mindezen élmények hatására a mi kis osztályunk is egyre inkább
összekovácsolódott, végzős évünket követően pedig bár fájó szívvel búcsúztunk egymástól,
tanárainktól és az iskolától, tudtuk, hogy valójában sosem szakadunk el innen, hisz Kölcsey
szelleme kísér tovább mindannyiunkat a maga útján. Ma is gyakran eszembe jut sok kedves és
vicces gimis emlék, melyekre mosolyogva gondolok vissza. 

Gyarmati Sára
Kölcsey:2014-2018
jelenleg: Debreceni Egyetem ,általános orvos szakos hallgató

Pördi Patrik Dominik vagyok, 2017-ben végeztem német tagozaton. Két másik
gimnáziumba is jártam, de végül a Kölcseyben találtam meg a helyem. A suliban töltött
három évemben nagyon király embereket ismertem meg és több életre szóló barátságot
kötöttem. Rengeteg maradandó emléket hoztam magammal, amelyek ma is meghatároznak.
Ajánlom figyelmetekbe, hogy vegyetek részt a tanórán kívüli dolgokban is,
osztálykirándulások, előadások, iskolai rendezvények. A Kölcsey szerintem egy olyan
intézmény, ahol, lehetőség van tanulmányi és erkölcsi szinten is fejlődni, ami elég ritka
szerintem. Az alapok, amit a suli kínál nagyon jók, de azért nektek is kell munkát fektetni a
dolgokba. Ami nekem külön jó volt, hogy fizika, matek és informatika fakultációra is volt
lehetőségem egyszerre. Amit pedig külön kiemelnék az az iskola szellemisége, amit a
tanárokon és a diákokon kívül a háttérszemélyzet is kimagaslóan képvisel.
Én jelenleg a BME mechatronikai mérnök szakján a Kiber-Fizikai Rendszerek
specializáción vagyok végzős, emellett az Evosoftnál dolgozom, mint villamosmérnök
gyakornok. Nyár után Észak-Európában szeretnék Robotika mesterképzésen
továbbtanulni.
Részben a kölcseys nyelvtudásomnak is hála volt lehetőségem Németországban áthallgatni
egy félévet, illetve nyári diákmunkán vettem részt Nagy-Britanniában és az Egyesült
Államokban is.

"A Jókai Mór Református Általános Iskolában eltöltött évek végén egyértelmű volt számomra,
hogy a Kölcseyben szeretném folytatni a tanulmányaimat, mert a humán tárgyak érdekeltek,
illetve szerettem volna jól megtanulni angolul és franciául. A Kölcseyt már gyerekkorom óta
ismerem, hiszen nem titok, hogy nagypapám itt tanított, édesanyám pedig a mai napig itt tanít.
2004-ben felvételt nyertem a haladó angol tagozatra és ezzel együtt egy összetartó, színes és
aktív osztályközösség része lettem. Minden élmény közel áll a szívemhez, ami az osztályommal
kapcsolatos. Sok időt töltöttünk együtt az iskolafalakon kívül is és több nagybetűs barátom,
barátnőm is kölcseys volt. A kölcseys tanáraim megszeretették velem a tudományokat, a
nyelveket és a sportot. Megbízható alapot kaptam ahhoz, hogy 2008-ban az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán kezdhessem meg
tanulmányaimat. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen igen fiatalon megtaláltam azt a
jogterületet, amellyel hosszabb távon is foglalkozni szeretnék. A gyermekjogi látásmód egyfajta szemellenzőként - olyan mértékben meghatározta a gondolkodásomat, hogy a
klasszikus, mainstream jogászi pályák már nem is vonzottak. Jelenleg Budapesten az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában (Ombudsmani Hivatal) dolgozom jogi
főreferensként a Gyermekjogi Osztályon.
2015 szeptemberében visszaültem az egyetemi iskolapadba mint doktorandusz hallgató és
kutatási területemnek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének témakörét választottam. A
2019-es évet Hollandiában töltöttem a nijmegeni Radboud Egyetem vendégkutatójaként."
Dr. Murányi Fanni

Mit tanulok: Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo | Közgazdaság,
management, kommunikáció a kultúrában és művészetekben
Jelenleg hol tanulok: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milánó

Miért érdemes a Kölcsey-t választani?
Egyszerűen joker. A mai világban az idegen nyelvek kiemelt fontossággal bírnak, így
szerintem az idegen nyelvekkel való továbbtanulással csak profitálni lehet. Ahogy mondani
szokás: “Ahány nyelvet beszélünk, annál többek vagyunk.”
A Kölcseyben erre kiváló lehetőséged nyílik a magas óraszámoknak, a vicces hangulatnak, az
interaktív tanításnak és a közös programoknak, (külföldi)kirándulásoknak köszönhetően.
Miért szerettem Kölcsey-s lenni?
A tudásomat országos szinten, legkülönbözőbb kategóriákban, akár fesztivál hangulat
keretében is megmérethettem az évente megrendezésre kerülő számos országos versenyen.
További felejthetetlen élményekkel gazdagodtam az OKTV fordulóinak köszönhetően,
illetve, számomra sokat jelentett az iskola családias környezete.
Vinnai Mirtill
harmadéves egyetemi hallgató, Milánó,Olaszország
Kölcsey:2014-2018

A Kölcsey számomra a lehetőségek fellegvárát jelentette.
Lehetőséget biztosított arra, hogy kiváló tanároktól tanulhattam, angol felsőfokú és német
középfokú nyelvvizsgát szerezhettem, országos versenyeken részt vehettem és kiváló
eredményeket érhettem el ezeken a megmérettetéseken.
Nem mellesleg pedig barátokat szereztem és számos közösségi programot, kirándulást
megéltem. Többször jártam külföldön a középiskolás évek alatt.
..És egy tévhitet szeretnék eloszlatni.. a Kölcsey nemcsak a tanulásról szól, sok program
színesíti a diákok mindennapjait és nekem mindenre volt időm a tanulás mellett.
A kitartásomat , a teherbírásomat- amelynek ma nagy hasznát veszem az egyetemenennek a gimnáziumnak(is) köszönhetem.
Továbbá a családias légkör is meghatározó volt számomra -(anyukám is ebben az iskolában
dolgozik, sőt az öcsém is idejár)
Csak ajánlani tudom minden középiskola választás előtt álló diáknak.
Torda Sztella
harmadéves államtudományi osztatlan mesterképzés szakos hallgató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
Kölcsey:2014-2018

