
A 2016. ÉVI ARPINÓI CICERO-VERSENY HAZAI VÁLOGATÓJÁNAK EREDMÉNYE 

 

Alapos mérlegelés után a Bírálóbizottság meghozta döntését a 2016. évi arpinói nemzetközi 

Cicero-verseny hazai válogatójának eredményéről. A bizottság, szigorúan csak a fordítói 

teljesítményt figyelembe véve, az alábbi versenyző diákok számára javasolja a részvételt a 

2016. május 5. és 8. között megrendezésre kerülő arpinói latin „diákolimpián” (és kapcsolódó 

szokásos római tanulmányi kiránduláson, május 8-11.).  

 

 „A” Csapat 
1.  Kecskés Csoma Eötvös József Gimnázium Budapest 

2.  Dobos Rozália Németh László Gimnázium Budapest 

3.  Ehreth Réka Radnóti Miklós Gimnázium Budapest 

4.  Lengyel Rita Ciszterci Szent István Gimnázium Székesfehérvár 

5.  Gera Anna Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós 

6.  Szilágyi Hanna Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest 

7.  Kullai Ádám ELTE Radnóti Miklós Gimnázium Budapest 

 

Az „A” csapat tagjai számára (és a csapatot kísérő 3 tanár részére) az Emberi Erőforrás 

Minisztérium fizeti az útiköltséget (repülőjegy Rómába, ill. vonatjegy Frosinonéba), 

utasbiztosítást, valamint a 7 tanuló és a 3 kísérő tanár nevezési díját (220 Euró/fő), az olasz 

szervezők pedig a nevezési díj fejében a szállást és teljes ellátást biztosítják a Verseny 

napjaira (május 5. estétől május 8. délig). Egyéb költségeket l. lejjebb, a „B” csapatnál. 

 

„B” Csapat 

8.  Németh Flóra Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 

9.  Kerti Anna Piarista Gimnázium Vác 

10.  Majoros Gabriella Baár-Madas Református Gimnázium Budapest 

11.  Debreceni Luca Eötvös József Gimnázium Budapest 

12.  Székely Kadosa 

Koppány Tóth Árpád Gimnázium Szentendre 

13.  Gloviczki Ráhel Piarista Gimnázium Vác 

14.  Vágási Veronika Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest 

 

Tartalék 

15.  Kiss Máté Medgyessy Ferenc Gimnázium Debrecen 

16.  Papp Bertalan Péter Bencés Gimnázium Pannonhalma 

 

A „B” csapat tagjai számára a fent felsorolt költségeket a Minisztérium 

sajnálatos módon nem tudja állni, így az Ókortudományi Társaság pályázatot nyújt be a 

Nemzeti Tehetség Program keretében, hogy forrást biztosítson „B” csapat tagjai 

számára az „A” csapat tagjai számára biztosított költségek fedezésére. Sikeres pályázat 

esetén e pályázati forrásból biztosítani tudjuk majd a „B” csapat tagjai számára az 

utasbiztosítással értendő teljes útiköltséget és a nevezési díjat (a tartalékként megjelölt 

diákok a csapattagok esetleges – még a hivatalos nevezés előtti - visszalépése esetén 

kerülhetnek a csapatba, ezért a pályázatban őket is nevesítjük). 

  Az egyéb, az „A” és „B” csapat tagjainál egyaránt jelentkező, és a fent említett 

pályázatból nem finanszírozható költségekhez (pl. reptéri transzfer kb. 8000.- Ft, római 

szállás 3 éjre kb. 32.000.-; római helyi közlekedés kb. 6000.-, múzeumi belépők kb. 

9000.- étkezések 3 napra kb. 25000.- Ft. = kb. 80.000.-), kérjük az érintett iskolák és az 

iskolai alapítványok járuljanak hozzá! 



Sikertelen pályázat esetén, a „B”-csapat tagjait csak akkor tudjuk nevezni, ha a 

csapattag iskolája, iskolája alapítványa, vagy az iskolafenntartó önkormányzat, végső 

esetben a versenyző gondviselője vállalja az útiköltség (repülőjegy Rómába, vonatjegy 

Frosinonéba) terhét, továbbá az iskola vállalja a nevezési díj megfizetését. Adott esetben, 

sikertelen pályázat esetén körlevélben fordulunk az érintett iskolák igazgatóihoz, hogy 

tegyenek meg minden lehetséges lépést az útiköltség és nevezési díj biztosítása érdekében 

érintett tanulóik részére.  

Kérjük az A és B csapat tagjait, hogy mihamarabb, de legkésőbb január 28-ig 

jelentkezzenek be online az http://abeljeno.elte.hu/arpino/adatlap/ oldalon (jelszó: arpino_16) 

nevük, születési helyük és idejük, lakcímük, sms-képes telefonszámuk, iskolájuk neve és 

városa, valamint személyi igazolványszámuk (vagy útlevélszámuk) és annak érvényességi 

idejének megadásával. Kérjük, adják meg az iskola és igazgatója email-címeit, valamint 

felkészítő latintanáruk nevét, email-címét és sms-képes telefonszámát. Saját email-címe 

minden csapattagnak legyen! Mindkét csapat tagjai számára a Versenyre (és a hozzá 

kapcsolódó, május 8-11. közti római kirándulásra) vonatkozó további részleteket, teendőket és 

tudnivalókat a fenti címre bejelentkezett csapattagok részére februárban elküldendő 1. 

Körlevél tartalmazza majd. 

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a tanulóknak a lelkes és lelkiismeretes 

munkáját is, akik sajnálatosan nem kerülhettek be az arpinói magyar válogatottba. Felkészítő 

tanáraiknak szintén hálás köszönet és elismerés jár. A válogatottba bekerült tanulóknak és 

felkészítő tanáraiknak gratulálunk, és további jó munkát, sikeres felkészülést kívánunk nekik 

az arpinói megmérettetésre!  

. 

Budapest, 2016. január 19.                 

 

 A Szervezőbizottság nevében: 
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