Egyedi élmény és siker
Még most, a szóbeli érettségire készülés időszakában is jó visszagondolnunk rá, hogy nekünk,
az Ady Endre Gimnázium néhány tanulójának ennek az esztendőnek az elején milyen egyedi
élményben volt részünk. Részt vettünk ugyanis a Miskolci Egyetem Jogi Kara által szervezett
„Mock Trial” elnevezésű angol nyelvű perbeszédversenyen. Ez egy regionális vetélkedő volt,
ahová Észak- Magyarország iskoláit hívták a szervezők. Bevallott céljuk a nyelvet jól beszélő
tehetséges diákok megnyerése a jogi kar számára.
Egy amerikai bíróságot imitáltunk. Már két hónappal a verseny előtt megkaptuk az „esetet”,
vagyis néhány szemtanú és a két érintett fél vallomását. Mivel a vallomások általában nem
egyeztek, ki kellett találnunk, hogy mi történt, és ezt hogyan tudjuk bizonyítani.
Természetesen a nézőpontok attól függően változtak, hogy a védelmet vagy a vádat kellett
képviselni, így nagyon érdekes volt, hogy melyik csapatunk mit tud kihozni a leírtakból.
Végül a rengeteg inspiráló vita és a sok nevetés, ami a felkészülésünket jellemezte, meghozta
az eredményét. A verseny legjobb védői Bodrogi Dóra és Jákim Judit (12. C) lettek. A
legjobb vádért járó elismerést a mi párosunk kapta / Kathi Lívia és Mucsi László (13. C)/,
megelőzve iskolatársainkat, a 12. C osztályba járó Ficskovszky Pétert és Papp Nándort.
Védőként részt vett még a vetélkedésben Mózes Borbála (11. C) és Szabó Sarolta (13. C) is.
Egyéniben Mucsi László kapta a legjobb előadó díját, illetve Bodrogi Dóra III. helyezett lett
ebben a kategóriában. Laci 100. 000 Ft ösztöndíjat kapna, amennyiben a jogi karon tanulna
tovább. Ha ő vagy a II. helyezett nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a III. helyezett Bodrogi
Dóra léphet előre.
A szép szereplésben közreműködtek természetesen tanáraink is: Belinszky Péter tanár úr,
Farkas Rita tanárnő és a bennünket elkísérő Bonnie Laux és dr. Pepó Péterné tanárnők.
Eredményességünket mutatja, hogy az Ady Endre Gimnázium kapta meg a legjobb
iskolának járó vándorkupát, amit jövőre visszavárnak. Mi pedig reméljük, hogy ismét a mi
iskolánk diákjai hozhatják azt haza!
Kathi Lívia 13. C
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