
 

A 2009. ÉVI ARPINÓI CICERO-VERSENY HAZAI VÁLOGATÓJÁNAK EREDMÉNYE  
 
Alapos mérlegelés után a háromfıs Bírálóbizottság meghozta döntését a 2009. évi arpinói nemzetközi 
Cicero-verseny hazai válogatójának eredményérıl. A szigorúan csak a fordítói teljesítményt 
figyelembe vevı bizottság az alábbi versenyzı diákok számára javasolja a részvételt a 2009. május 15. 
és 17. között megrendezendı arpinói latin „diákolimpián” (és az azt követı szokásos római 
tanulmányi kiránduláson május 20-ig).  

 „A” Csapat 
 

1.  Mihálffy Máté Budapesti Piarista Gimnázium Budapest 
2.  Cselényi Flóra Ciszterci Szent István Gimnázium Székesfehérvár 
3.  Kéri Zsófia ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Budapest 
4.  Petrik Gergely Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest 
5.  Rıder Ádám Fazekas Mihály Fıv. Gyakorló Gimnázium Budapest 
6.  Csikó Kristóf György Budapesti Piarista Gimnázium Budapest 
7.  Fila Nikoletta ELTE Apáczai Csere János Gimnázium Budapest 

 
Az „A”-csapat tagjai számára az Oktatási és Kulturális Minisztérium fizeti az útiköltséget (repülıjegy 
Rómába, ill. vonatjegy Frosinonéba), az olasz szervezık pedig a szállást és teljes ellátást biztosítják a 
Verseny napjaira (május 14. estétıl 17. délig).  

„B” Csapat 
 

8.  Hóbor Anita Fazekas Mihály Fıv. Gyakorló Gimnázium Budapest 
9.  Zelenai Nóra Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest 
10.  Beke Zsolt Ciszterci Szent István Gimnázium Székesfehérvár 
11.  Szkiba Tamás Szilágyi Erzsébet Gimnázium Budapest  
12.  Túri Zita Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged 
13.  Holczinger Dóra Kazinczy Ferenc Gimnázium Gyır 
14.  Bánházi Csenge Garay János Gimnázium Szekszárd 

 
Az „B”-csapat tagjai számára az olasz szervezık biztosítják a szállást és teljes ellátást a Verseny 
napjaira (május 14. estétıl 17. délig), az útiköltséget azonban a Minisztérium számukra sajnálatos 
módon nem tudja állni. A „B”-csapat tagjait ezért csak akkor tudjuk nevezni, ha a csapattag 
iskolája, iskolája alapítványa, vagy az iskolafenntartó önkormányzat, végsı esetben a versenyzı 
gondviselıje vállalja az útiköltség (repülıjegy Rómába, vonatjegy Frosinonéba) terhét. Ezügyben 
hamarosan körlevélben fordulunk az érintett iskolák igazgatóihoz, hogy tegyenek meg minden 
lehetséges lépést az útiköltség biztosítása érdekében érintett tanulóik részére.  

Mindkét csapat tagjai számára a Versennyel (és az azt követı római kirándulással) kapcsolatos 
további részletek, teendık és tudnivalók a következı ímél-címre bejelentkezett csapattagok részére 
elküldendı 1. Körlevél tartalmazza majd: badamik&t-online.hu [& = „kukac”]. Kérjük a 
csapattagokat, hogy mihamarabb (legkésıbb január 11-ig) jelentkezzenek be erre a címre, 
nevük, születési helyük és idejük, lakcímük, telefonszámuk, iskolájuk neve és városa, valamint 
útlevélszámuk vagy személyi igazolványszámuk megadásával. Kérjük az iskola és igazgatója, 
valamint felkészítı latintanáruk ímél-címeit is megadni! 

Ezúton szeretnénk megköszönni azon tanulók lelkes és lelkiismeretes munkáját, akik 
sajnálatosan nem kerülhettek be az arpinói magyar válogatottba. Felkészítı tanáraiknak szintén hálás 
köszönet és elismerés jár. A válogatottba bekerült tanulóknak és felkészítı tanáraiknak gratulálunk, és 
további jó munkát, sikeres felkészülést kívánunk az arpinói megmérettetésre mindannyiuknak!  

. 
Budapest, 2009. január 4.     A Szervezıbizottság nevében: 

Dr. Adamik Béla s.k. 
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