
 
 
 



 
 

Gólyatábor 
 

Elsős szemmel… 
Augusztus 25-26. az a két nap, amit valójában 
egy gólya se vár. Senki se akarja, hogy vége 
legyen a nyárnak és iskolába kelljen jönni. 
A gólyatáborban megismerkedtünk osztály-
társainkkal és osztályfőnökünkkel. Az első 
osztályfőnöki órán mindenki bemutatkozott, 
aztán egy nagyon izgalmas és érdekes iskola-
megismerési vetélkedőn vettünk részt. Ezután 
minden osztály elkészítette a saját 
szakmacsoportjára jellemző zászlót. Részt 
vettünk sorversenyen és vicces vetélkedőn is. 
A vacsora nagyon jól meg volt főzve. Este 
kezdetét vette a tinidiszkó, amit minden diák 
nagyon élvezett. Utána felsétáltunk a 
kollégiumhoz és miután beágyaztunk a 10-
seknek, mindenki hamar elaludt. 
Másnap reggel elvittek minket egy frissítő 
tornára, ami után két napig izomlázunk volt, 
de mindenki nagyon élvezte, a gólyákon kívül. 
Utána elmentünk az erőmű látogató-
központjába, ahol nagyon érdekes dolgokat 
láttunk. Finom ebéd után városismereti túrán 
vettünk részt. Ezek után az esti műsorra 
készültünk.  
A produkciók nagyon jól sikerültek. Össze-
kovácsolódtak az osztályok. Végül ez lett a 
nyár két legszórakoztatóbb napja. Meg-
tanultunk kutat fúrni, kacsatáncolni és a fiúk 
kigyúrták magukat a sok fekvőtámaszozástól. 
Most már tudjuk hány térkő van a 
sportcsarnok előtt, és hogy ha sokáig fújjuk a 
lámpát, kialszik. 
 
Utóirat: Jónapot kívánunk, Kedves 
Felsőbbéves Kollégista Társaink!!! 
 

S.N. - P.A. – Sz.B. 
 

Felsős szemmel… 
A 10. évfolyamosok sok szervezés után 
készültek a gólyák fogadására. Reggel 8 
órakor megkezdődött a regisztráció. Mi, 10. 
évfolyamos diákok is nagy kíváncsisággal 
vártuk a gólyák érkezését. A programok 
nagyon színesek és változatosak voltak. Volt 
sorverseny, focibajnokság a 9. és 10. 
évfolyam között. A szervezők vendégül 
látták a gólyákat, egy spártai vacsorára, ahol 
a 10. évfolyam bizonyult sikeresebbnek. 
Számunkra a legjobb program a vicces 
vetélkedő volt, ahol a diákok talicskában 
tolhatták tanáraikat, megmutathatták a 
konyhában szerzett eddigi tudásukat, 
valamint énektehetségüket is megcsil-
logtathatták. Az estét egy fergeteges buli 
zárta, ahol Bíró Kristóf biztosította a zenét és 
a jó hangulatot. Jó volt látni, hogy a gólyák 
és a felsőbb évesek is együtt szórakoztak. 
Másnap bánatukra 6 órakor fel kellett 
kelniük, és részt venni a reggeli 
testmozgáson, amit nem nagyon élveztek. 
Viszont mi úgy gondoltuk, hogy a tavalyi 
reggeli torna, amit nekünk tartott az akkori 
10. évfolyam, sokkal keményebb és 
fárasztóbb volt. A gólyák részt vettek még 
egy városismereti túrán is, ahol 
megismerhették a környéket, de ez nagyon 
fárasztó volt számukra, mivel sokat kellett 
gyalogolniuk. Nekünk, szervezőknek ez alatt 
a feladat alatt 2 órát kellett lennünk egy 
helyen, az állomások helyszínein, de 
szerencsére nagyon jól elbeszélgettünk ez idő 
alatt. A gólyatábor zárásának elején egy 
kisvideót vetítettek le, mely ezt a két napot 
röviden bemutatta.  
Nekünk, 10-eseknek, nagyon tetszett ez a két 
nap, persze azért is, mert szívathattuk az új 
diáktársainkat, amin jókat nevettünk! Kutat 
kellett fúrniuk, a felsőbb éveseknek szerelmet 
vallottak a 9-es lányok és a fiúk is. Volt még 
tejszínhab nyalás a másik kezéből és a 
tanároknak is kellett pár szép gondolatot 
mondaniuk. Szuper 2 nap volt, reméljük a 9.-
es diáktársaink is így gondolják! 
 
    Sebestyén Henriett, Simon Alexandra



 
2014. augusztus 31-én került sor az 

ESZI évnyitó ünnepségére. Mindenki az 
alkalomnak megfelelően, csinos 
öltözékben jelent meg. 
Első megállónk az osztálytermünk volt, 
ahol osztályfőnökünk ismertette velünk 
a fontosabb információkat. Az 
osztályfőnöki óra után a csarnokba 
igyekeztünk. Az oda vezető út alatt az 
új osztálytársainkkal felelevenítettük a 
gólyatáborban történteket. Ez után 
elérkeztünk a megnyitó helyszínéhez, 
ahol diákok, tanárok és szülők várták az 
ünnepség kezdetét. Mi – mint legifjabb 
tanulók az ESZI-ben – legelöl 
foglaltunk helyet. A himnusz 
megszólalásakor hirtelen elcsendesedett 
az egész csarnok. Ez után mindenki 

helyet foglalt, és Szabó Béla igazgató úr 
köszöntötte a megjelenteket.  
Az évnyitó során megnézhettük a 
gólyatáborban, és az ESZI-s diákok 
nyári élményeiről készült felvételeket, 
illetve tájékoztattak minket az előző 
tanév során – és nyáron – elért 
tanulmányi és sport eredményekről. Az 
évnyitó a Szózat meg-hallgatásával 
zárult. 
Az évnyitó számunkra új élmény volt, 
az új környezet és a miatt az új érzés 
miatt, miszerint mi lettünk a 
„legkisebbek”. 
Annak ellenére, hogy a diákok többsége 
nem szereti az évnyitókat, nekünk, 
kilencedikeseknek mégis nagyon 
tetszett. Tóth Eszter, Varga Seila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pár héttel ezelőtt kora hajnalban indultunk a 9. osztály 
óta várt olaszországi kirándulásra. Mindenki izgatott volt, 
mikor felszálltunk a buszra, de ettől csak még hamarabb 
kifáradtunk. Végül egy több mint 10 órás, kisebb-
nagyobb kellemetlenségekkel kísért út után 
megérkeztünk Bibione-ba. Kicsomagolás után meg-
kaptuk az eligazítást, majd 
mindenki ment amerre látott. 
Késő este mindenki várta a 
következő napot, ugyanis a 
tervek szerint akkor mentünk 
volna az Aquaparkba. Ez az 
időjárásnak köszönhetően nem 
valósult meg, hiszen egész nap 
esett az eső. Így viszont 
mindenkinek maradt ideje 
pihenni vagy szórakozni egy 
jót. Az Aquaparban fürdőzést 
másnapra halasztottuk, de sajnos aznap is hiába indultunk 
el, mert az eső sajnos újra elmosta a terveinket. E helyett 
megálltunk egy bevásárló központban, és mindenki 
mehetett szétnézni egy kicsit. Közben az eső nem kímélt 
minket, sokan el is áztak. Délutánra ismét maradt a 
szieszta. Voltak, akik a tengerre mentek, de volt olyan is, 
aki az apartmanok körzetében ütötte el az időt. A tenger 
szörnyen hideg volt, szóval nem sok úszkálásra került sor 

a három ott töltött nap alatt. Következő nap végre 
szerencsénk volt, mert nem esett az eső. Sikerült a napot 
is látnunk, mire eljutottunk Velencébe. Ott újabb 
eligazítás és megbeszélés után ismét szétszéledtünk. Pár 
ezer képpel később újra egymásra találtunk a kikötőben, 
és izgatottan vártuk, hogy oda érjen a minket szállító 

komp. A buszra mindenki fárad-
tan szállt fel és újabb út követ-
kezett vissza, Bibione-ba. Utolsó 
este még mindenki utoljára 
kibulizta magát és szinte halott 
módjára feküdt reggelig. Utolsó 
ott töltött délelőttünket taka-
rítással és csomagolással töl-
töttük. Miután mindenki 
elkészült, újabb fél napos buszút 
következett, amit a csoport nagy 
része végig aludt – bepótolva az 

utolsó éjszaka kimaradásait.  
Végül is szerencsésen haza érkeztünk, és az időjárás 
okozta kellemetlenségek ellenére is jól éreztük magunkat 
az egész kirándulás során. 
 

Boxoló 
 

 



SZECSKAAVATÓ 
szenvedő szemmel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden gólya már körmöt rágva várta, hogy mikor 
ér véget a négy hetes szívatás. Már az egész 
koleszos évfolyamnak elege volt az esti 
ágyazásból, csomaghordásból, lámpafújásból és 
mosogatásból. 
A csütörtök egy átlagos napnak indult, kivéve, 
hogy tudtuk, mi vár ránk, ha visszaérünk a 
koleszba. Mindenki reménytelenül próbálkozott 
újságot szerezni, mert sürgetett az idő, és a belépés 
feltétele pizsama és csákó volt. Egyesek helyi 
kapcsolatukat kihasználva jutottak alapanyaghoz, 
de az igazán elszántak egészen a legfelsőbb 
vezetőséghez fordultak segítségért. Az izgalom a 
tetőfokára hágott, mikor beléptünk a nagyklubba. 
A program első pontja egy „welcome drink” volt. 
A kilencedikesek nagy többségének ízlett, de 
olyanok is akadtak, akik még egy pohár alkohol 
mentes sört is megittak volna, csak hogy 
megússzák (tán még puha párnákkal is hagyták 
volna bökdösni magukat??? a szerk.). 
Akkor vágjunk bele a kemény kritikába!  A 
feladatok többsége izgalmas volt és érdekes, de 
sokan több mindent csináltak volna, tehát kicsit 
keveselltük a feladatokat. Kár, hogy nem kaptunk 
kényelmes széket, de ezt elnézzük a felsőbb 
éveseknek, hisz mégis tiszteljük az idősebbeket. Ez 
így volt rendjén. Finom volt a lisztes csoki, viszont 
a „digitális óra” feladatban például kevés volt a 
lány. Lehetett volna több olyan feladvány, ahol a 
fiúk és a lányok közösen dolgoznak… Ötletesnek 
tartottuk a „kinder tojás sütést” és az úszás feladat 
is jó lett. Összességében elmondhatjuk, hogy 
nagyon élveztük a koleszos szecskaavatónkat, és 
mindenkinek maradandó élményt nyújtott a műsor. 
Köszönjük kedves felsőbbéves kollégista 
társainknak ezt az alkalmat, és reméljük, hogy 
majd az általunk összehozott avató is legalább 
ilyen élvezetes lesz! 

Soós Tamás meg még hatan

szervező szemmel 
 
Mint minden évben, most sem maradhatott el a 
jó öreg „beavatási szertartás”. A 12. 
évfolyamunk örömmel látott neki a 
szervezésnek, hogy miként szívathassuk meg az 
újdonsült kis gólyákat. Hosszas töprengések 
után körülbelül 30 feladatot sikerült 
összeszednünk. Ezek zöme mondhatni 
frappánsan összejött. 
A kilencedikesek a gólyabál előtti este kerültek 
felavatásra. 6 előtt gyülekeztek és óra egészkor 
kezdődött a számukra igencsak féltett 2 
órahossza. Egy welcome-drink várta már őket a 
nagyteremben. Ennek összetevői nem 
ártalmasak a szervezetre, hanem csak együtt 
különös ízt adtak. Volt, akinek nagyon bejött, 3 
kört is megivott. Ezután kezdetét vette a 
feladatok elvégzése. 
Most csak egy párat említenék meg, mert mint 
említettem elég hosszú a lista. Pl.: 
Úszásimitálás, egymás sminkelése, vetkőzős 
feladat, ügyességi versenyek, a jó öreg csoki 
tojás sütés, tojáskvíz, orosz rulett, bociszoptatás 
eljátszása, fényképezkedés az utcán, csoki 
keresés lisztben, lufiborotválás és még 
megannyi tevékenység. 
Számomra a legszórakoztatóbb a „felelsz vagy 
mersz” című feladatunk, amikor is egy 
lehetetlen kérdés feltevése után egy 
kiscsajszinak egy fiatalember igen erős szagú 
lábát kellett megmasszíroznia. A lényeg nem a 
masszásban volt… 
Néhány dolog egy kicsit csődöt mondott az est 
folyamán, de lényegében egy igen jó kis estét 
töltöttünk el és sokat nevettünk. Most már a 9.-
es gólyalakóink hivatalosan is koleszosok lettek! 
 

Cinti 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Simon Csaba cikke 
 
 

2014. szeptember 26.-án rendezték meg 
iskolánkban a gólyabált. Korábbi évek 
hagyományaihoz híven a négy elsős osztály 
különböző produkciókkal készült. Úgy 
gondolom, hogy a legemlékezetesebb 
produkciót a 9.A osztály nyújtotta, akik 
színpadra varázsolták a labdarúgás 
művészetét. Talán nem meglepő hogy a 
közönséget a D osztályosok kápráztatták el 
a leginkább a "tánctudásukkal". A B osztály 
nem hozta az informatikai szaktól elvárt 
kreativitást. Ellenben a C osztály akár fel is 
léphetett volna az X-faktor következő 
adásában - ahol a zsűri kiszavazta volna 
őket. A produkciók után sor került a tanárok 
esküjére, amely szerintem elég jól sikerült, 
ugyanis az eskümondó kiváló előadásban 
mondta el a szövegét. Bár kiegyenlítettebb 

lett volna, ha a tanároknak is produkcióval 
kellett volna előrukkolniuk, debütálásuk 
alkalmával. Ezután következett a gólyaeskü, 
az előző évek tapasztalataiból kiindulva, azt 
gondolom, hogy jól szerepeltek a gólyák, 
mindenkinek az arcán öröm mutatkozott az 
eskü megfogadása alatt - kíváncsi vagyok, 
hogy meddig fogják betartani az esküt . Az 
est hivatalos része, az eskütételek után 
véget ért, ám a buli csak ezután kezdődött. 
Az elsős diákok belekóstolhattak az ESZI-s 
bulik hangulatába, melyre a zenét Bíró 
Kristóf, 10/B-s tanuló biztosította. 
Véleményem szerint, minden gólya élvezte a 
bált, és izgatottan várják a következő ESZI-s 
hónapokat, és a következő bulit. 
Összegezve az eseményt, jól és rendben 
zajlott a 2014/2015-ös gólyabál. 

 
 

 

A TelePaks és az ESZI együtt-
működésében 2012 szeptemberében 
kelt életre az ESZI Magazin, mely 
minden hónap második vagy 
harmadik szerdáján 19:15-kor 
jelentkezik egy-egy 20-30 perces 
műsorral a városi televízióban. 
A magazin célja, hogy bemutassa az 
ESZI életének minél több szegmensét, 
a diákokat foglalkoztató eseményeket, 
az iskola egészét érintő történéseket, 
múltat, jelent és jövőt érint 
elképzeléseket.  
Az első napokban mindössze két 
ember alkotta a stábot: Németh 
Szabolcs, a csoport akkori szakmai 
vezetője és a magazin főszerkesztője, 
valamint Lánczos Dávid, vágó, 

operatőr. A szakkör meghirdetése 
után további diákok csatlakoztak a 
csapathoz, így hivatalosan is 
megkezdődhettek a munkálatok. 
Az ESZI Magazin második évében 
jelentős személyi változások után 
folytatta a munkát. Egy iskolai stáb 
esetében természetes, hogy az 
érettségi, illetve a szakmai vizsgák 
után a rangidős 
diákok távoznak a 
csapatból, hiszen 
várja őket a munka, a 
továbbtanulás. Az is 
magától értetődő, 
hogy a száznál is több 
gólya közül beröppen 
néhány a Magazin 
fészkébe. Emellett új 
felelős főszerkesztője 
is lett az ESZI 
Magazinnak Kovács 
Lilla Viktória  
személyében, aki a munkahelyet váltó 
Németh Szabolcstól vette át csapat 
irányítását. 
Idén októberben immáron a har-
madik évad indult el. A stáb 
folyamatosan bővül, köszönhetően 
annak, hogy a magazin egyre több 

diák érdeklődését kelti fel, akik már 
nem csak mint néző, hanem mint 
szerkesztő is szeretnének részt venni 
műsor életében. 
Az adásokban állandó rovatok mellett 
fontos szerepet kapnak az iskolával 
kapcsolatos aktuális események. A 
rovatokat felvezető illetve összekötő 
műsorvezetés mindig valamilyen 

kreatív-humoros módon 
készül. Forgattunk már 
horror-jelene-teket, volt 
már rivaldafényben húsvéti 
nyúllá változott műsor-
vezető is, de maga a 
mikulás is közkedvelt 
szereplője a műsornak.  
A munka mellett a stáb egy 
fantasztikus közösség is 
egyben. Gyakran szer-
vezünk közös programokat: 
stúdió-látogatásokat, pizzá-

zást és horrorfilm-maraton is szerepelt 
már a csapat életében. 
Kövessétek a magazint Face-bookon 
és YouTube-on, hogy ti se marad-
jatok le a legrissebb hírekről! 
 

Dicsérdi Ádám 



  

 

 

Iskolát váltott, amikor rájött, hogy akaratán kívül részesítették előnyben. Már középiskolás korában 
kiemelkedő volt matematikából és fizikából. Biztos állást utasított vissza azért, hogy az akkor épülő 
atomerőművet segítse. Tucatnyi rangos elismerést tudhat magáénak, ám ő mégis arra a legbüszkébb, 
amit társaitól kapott. Fokozatosan lépett előre a ranglétrán, mára pedig már ő a Paksi Atomerőmű 
vezérigazgatója. Hamvas Istvánnal beszélgettünk. 
Mi jut először eszébe a középiskoláról?  
Egy szerencsés döntés. Először Debrecenbe 
szerettem volna menni, ahova fel is vettek. Akkor 
még nem tudtam, de röviddel utána kiderült, hogy 
protekcióval kerültem volna be a középiskolába. 
Amikor erre fény derült, azt mondtam: nem. Így 
kerültem Nyírbátorba, a szülőfalumba. Matematika-
fizika szakos osztályba iratkoztam be. Itt egy olyan 
közösségbe kerültem, ami egy igazán elit osztálynak 
számított.  
Visszahúzódó, vagy inkább központban lévő diáknak érezte 
magát?  
Abban az időben egy ilyen kis „nyüzüge” fiú 
voltam, 55 kiló körül mozogtam. Ebből fakadt az is, 
hogy én inkább a csendesebb kategóriába tartoztam, 
ám mégis elég makacs tudtam lenni.  
Mi volt a legkedvesebb középiskolai emléke?  
Igazából az egész egy kedves emlék számomra. 
Amit kiemelnék az, hogy volt egy rendkívül szigorú 
osztályfőnökünk, aki anyatigris módjára védte az 
osztályát. Az, hogy elit osztály lettünk, neki is 
köszönhető.  
Mikor tudatosult Önben, hogy mivel szeretne foglalkozni?  
Matematikából és fizikából már az általános 
iskolában kiemelkedtem. Első osztályban mégis 
négyest kaptam év végén, és ezt nem éreztem 
igazságosnak. Nem adtam fel, égtem a vágytól, hogy 
a következő évben bebizonyítsam, többet érdemlek. 
Második osztályban fizikából is kiemelkedően 
alakítottam, ekkor tudatosult bennem, hogy mi is 
szeretnék lenni.  
Mit tart a legfontosabbnak a tanulmányokon kívül?  
A nyelvtudást. Az debreceni egyetemen minden 
fizikus kapott egy mentort. Szerencsém volt, mert az 
én patronáló tanárom már az első éveimben hasznos 
tanácsokkal látott el. Neki köszönhetem, hogy 
elkezdtem intenzíven nyelveket tanulni. Németet és 
oroszt is tanultam, csereprogramok jóvoltából egy-
egy hónapot tölthettem a Szovjetunióban és az 
NDK-ban, ami rengeteget fejlesztett a 
nyelvtudásomon.  
Össze tudná foglalni, milyen utat járt be a középiskolától a 
vezérigazgatói posztig?  

Nagyon egyszerű, hiszen sok elágazás nem volt 
benne. Az egyetemen töltött utolsó évem végén a 
mentortanárom azt szerette volna, hogy 
Debrecenben maradjak az egyetem alkalmazásában. 
Engem azonban megcsapott az a szél, ami az akkori 
atomerőmű építésével volt kapcsolatos. 
Eldöntöttem, hogy ott akarok dolgozni. Júliusban 
végeztem tanulmányaimmal, augusztus elsején 
pedig már munkába álltam itt. Az első időszakban 
még csak a felkészülés zajlott, hiszen az országban 
ekkor még atomerőmű nem volt, így senkitől sem 
tanulhattunk. Az első évek azzal teltek, hogy 
külföldre jártunk, az ottani atomerőművek 
szakembereitől próbáltuk elsajátítani a tudást. 1982-
ben eljött az idő, hogy itthon is üzembe helyezzük a 
blokkokat.  
A sikeres működéshez szükség volt egy rendszer 
kialakítására. Ekkor lettem először osztályvezető. 
2001-ben főosztályvezető, majd 2003-ban 
vezérigazgató helyettes, 2010-ben pedig vezér-
igazgató lettem. Ezzel ugyan 23 év után elhagytam a 
fizikus pályát, de úgy érzem maradandót alkottam a 
szakmámban.  
Rengeteg díjat kapott már. Melyiket emelné ki ezek közül?  
92-ben a Paksi Atomerőműben kialakították a 
céggyűrűket, ezt a dolgozói kollektíva javaslatára a 
kuratórium osztja ki, és az első kitüntetettek között 
lehettem. Nem csak a munka jutalma volt ez, hanem 
komplexen az adott közösség részéről szóló 
elismerés. Ez a legnagyobb dicsőség számomra.  
Mit tanácsol a középiskolás diákoknak?  
Valamit akkor lehet jól csinálni, ha az ember 
belebolondul. Ha ímmel-ámmal csinál valaki 
valamit, azt nem érdemes. Csak 100%-os munkát 
szabad az embereknek kiadniuk a kezükből. Ha az 
élet olyan helyzetet teremt, amiben valaki nem tud 
megfelelni, azt tudni kell kezelni. Az embernek 
legyen olyan mentalitása, hogy amit csinál, azt jól 
csinálja. Az ESZI-sek mindenhol hitelesnek 
számítanak, ezt kell szem előtt tartaniuk, bárhova is 
mennek. 

Írta: Salihu Gentiana és Dicsérdi Ádám 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idén is elég nagy népszerűségnek 
örvend a gokart szakkör, rengeteg új 
elsőssel és köztük két új lánnyal is 
bővült a társaság. Valamint új a 
szakkört tartó tanár is. Bognár János 
tanár urat Kocsmár István tanár úr 
váltotta fel. Meg is kerestem őket 
pár kérdés erejéig. 
 
Kocsmár István 
 tanár úr: 
Hogyan viszonyul a 
csapathoz? 
Jól szótértünk egymással. 
Termé-szetesen tanár-diák 
kapcsolat. Igyekszem elérni azt, 
hogy a szakkörnek legyen 
értelme, egyéni feladatokat adok, 
bíztatom őket a csapatmunkára, 
meg-tanulnak felelősséget 
vállalni, törekszem a 
maximum kihozására. Úgy 
gondolom, hogy így sok 
mindent megtanulhatnak, jó 
tapasztalatokat 
szerezhetnek. 
Miért vállalta el? 
Mindig is érdekelt ez az 
egész, talán az lenne erre a 
legmeg-felelőbb válasz, hogy 
engem is megcsapott a 
benzingőz. 

 
Mi a véleménye arról, hogy 
idén már három lány is van a 
csapatban? 
Nagyon örülök neki, sőt várom, 
hogy többen is legyenek. 
Hogyan állnak a diákok ahhoz, 
hogy új tanár van? 
Szerintem nagyon jól állnak 
hozzá, mint már említettem jól 
szótértünk egymással. 
 
Barkovics Borbála (9/A), 
Wahl Ramóna (9/A): 
Hogy tetszik eddig a szakkör? 
BB: Eddig nagyon tetszik. 
WR: Nekem is nagyon tetszik. 
Jól kijöttök a csapat többi 
tagjával? 
BB: Igen, jól kijövünk a csapat-
tagokkal. 
WR: Jól kijövök a csapat többi 
tagjával, nagyon jó kis társaság 
jött össze. 
Miért jelentkeztetek?  
BB: Én azért jelentkeztem, 
mert érdekel a gokartozás. 
WR: Én azért jelentkeztem, 
mert érdekel a szerelés és a 
vezetés, meg a gokartozás, 
mint egyfajta autó-sport.

 
Erre számítottatok, amikor 
jelentkeztetek a szakkörre? 
BB: Igen erre számítottam. 
WR: Igen én erre 
számítottam, és nem bántam 
meg, hogy jelentkeztem. 
Milyen gokartot vezetni? 
BB: Nagyon jó gokartot 
vezetni!  
WR: Nagyon jó és élvezetes, 
(mikor a gokartban ülsz, az 
adrenalin szint 
megemelkedik és ez nagyon 
jó érzés). 
A szakkörön van bármi 
hátránya annak, hogy 
lányok vagytok? 
BB: Eddig még nem vettem 
észre, hogy lett volna 
hátránya annak, hogy lányok 
vagyunk. 
WR: Nem, szerintem nincs 
semmi hátránya annak, hogy 
lányok vagyunk, sikerült 
kijönni a fiúkkal és 
szerintem örülnek, hogy 
vannak lányok is, akik 
érdeklődnek az autó- és motor-
sportok, ez esetben a gokart 
iránt.  
Köszönöm az interjút!   
Ledneczki Ria 



 
 
 
 
 
 

Interjú Bordácsné Papp Mónika  
Nevelési igazgatóhelyettessel 
 
Miért volt szükség új igazgató helyettesre az 
iskolában? 
Én a Nevelési igazgató-helyettesi pályára 
jelentkeztem. Erre azért volt szükség, mert iskolánk 
létszáma jelentősen emelkedett, ami jelenleg 750 fő 
és az erőmű bővítési munkálatok miatt. Az iskola 
szerepe átértékelődött. Szükség volt ezekre az 
újításokra. 
Milyen okból választották Önt?  
Pályázatot írt ki az iskolavezetés 2014. ápr. 15 i 
határidővel. 
Egyetemi végzettség, megfelelő tanítási gyakorlat 
volt ennél a munkánál a fő célpont. Ismerni kell az 
iskola életét, szokásait. A nevelési koncepció is 
nagyon fontos a gyerekek miatt, azonban a tanítási 
hagyományokkal is egyeznie kell mindennek.. 
Nevelési újításokra volt szükség, de a régi tervezetek 
is elengedhetetlenek, hisz ezek remek példát adnak 
diákjaink tanítására.  
…Miért vállalta el a posztot? 
Nehéz döntés volt számomra, ugyanis 1996 óta 
tanítok. Más számomra ez a munkakör, de azért 
mégsem idegen. Az eddigi tapasztalataim nem hiába 
valóak és ösztönöztek a munkakörre való 
jelentkezésre.  
Miből áll az Ön munkaköre? Milyen 
tevékenységei vannak az iskolai életben? 
Ez egy nagyon összetett munka. Én végzem az 
osztályfőnöki feladatok segítését, ellenőrzését. 
Felügyelem a diákönkormányzatot, DSE-vel tartom 
a diákok számára a kapcsolatot, iskolai 
rendezvények szervezését, lebonyolítását végzem. A 
tanórán kívüli, diákokat érintő tevékenységek 
koordinálása is hozzám tartozik, mint például: külső 
előadók, védőnői, rendőrségi előadások szervezése, 
család segítőkkel való kapcsolattartás. A közösségi 
szolgálati feladatok. szülői értekezletek szervezése, 
lebonyolítása, kommunikációs programok 
szervezése az iskolának, mindez a munkaköröm 
része. A DIÁKOK ÉLETE A FŐ CÉLPONT. 
Hogyan birkózik meg az új feladatokkal? 
Mennyire ismeretlenek ezek az Ön számára? 
Nem ismeretlen a feladatkör, osztályfőnökként az 
ember mindig találkozott ezekkel a gondokkal és 

problémákkal. Ezek mindig is közel álltak hozzám. 
Akik ismernek, ezt nagyon jól tudják. 
Az időigényesség volt a nehezebb benne, nem maga 
a munkakör. Az időhiány az, ami korlátot szab. 
Ha jól értesültem, akkor az Ön feladata a 
közösségi szolgálat felügyelése. Milyen 
munkálatokkal jár ez? 
3 tanéve kötelező ez az eljárás. Ahhoz hogy valaki 
érettségi bizonyítványt szerezzen, 50 órát kell 
teljesítenie. Az én feladatom, hogy a jelentkezéseket 
lebonyolítsam, az együttműködési megállapodásokat 
leszervezzem a különböző szervezetekkel. Szülőkel és 
diákokkal való kapcsolattartás, illetvve az ezzel járó 
különböző statisztikák elkészítése. 
Melyek a legnépszerűbb fogadó szervezetek? 
A sportkörök, mint például az ASE, PSE, az 
atomerőmű, az óvodák, iskolák, idősek otthona, 
tűzoltóság, katasztrófavédelem, vidéki sportklubok,. 
múzeumok például a Csengey Dénes Kulturális 
Központ, (régi nevén VMK), szekszárdi múzeumok, 
önkormányzatok. 
Civil szervezetek is rendelkezésünkre állnak és 
segítik a diákok munkáját. Jelenleg 104 szervettel 
állunk kapcsolatban és ez még várhatóan bővülni 
fog 
Mivel igazgatóhelyettes lett a tanári pályáját fel 
kellett adnia? 
FELADNI?? SOSE!!, Nagyon szeretek tanítani, 
ezért sem adtam le az osztályomat (10.C).  
Milyen lett a kapcsolat velük és hogyan tudja 
intézni az osztályfőnöki feladatokat? 
Az osztályfőnöki dolgokat el tudom végezni és 
szeretem is intézni. Ehhez rengeteg türelem kell és 
fegyelem. Mivel 10.-sek, véleményem szerint ez a 
legproblémásabb időszak, oda kell figyelni rájuk és 
sokat törődni velük. Az utóbbi hetekben ez gyakorivá 
vált. 
Mit üzenne a diákjainak, akiket leadott? 
A 10.A osztály az egyedüli, amit le kellett adnom. 
Annyit üzenek nekik, hogy hiányoznak és remélem, 
hogy ez kölcsönös. Bármikor számíthatnak rám! 
Köszönöm, Tanárnő, hogy válaszolt a kérdéseimre! 
További jó munkát kívánok Önnek és sok sikert az 
új küldetésében iskolánk nevelési igazgató-
helyetteseként! …………………….Bata Cintia 



 
 
 
 

Változások a kompetenciamérésben 
A testnevelésre vonatkozó változásokról Nagy Gábor tanár urat kérdeztem. 
 
Tanár úr! Úgy tudjuk 2015.től 
változások lesznek a diákok általános 
fizikai állapotának felmérésében. 
Legyen szíves, mondja el nekünk, hogy 
konkrétan milyen változásokról van szó. 
Az új felmérési program a NETFIT 
(Nemzeti Egységes Tanulói Fitness Teszt), 
ami három profilt mér, állóképességi, erő- 
és testprofilt. A következő gyakorlatokat 
tartalmazza: ingafutás, helyből távol, 
törzserő (has, hát), kézi szorító erő, 
hajlékonyság, testprofil: testsúly, 
magasság, testzsír-százalék mérése.  
Miért került sor a változtatásra? 
A programot az Európai Unió támogatja, 
bevezetése kötelező az egész országban. 
Célja pedig az életre szóló egészségtudat 
kialakítása. 
A tanórák keretein belül kerül majd sor 
a felmérésekre? 
Részben, a méréseket a tanórákon és a 
védőnői szűréseken végezzük majd. Az 
adatokat pedig egy központi adatbázisba 
kell feltölteni (január 5. és május 30. 
között), ahol a tanulók megnézhetik a saját 
eredményeiket és értékelésüket (három 
besorolási kategória létezik: 1. fokozott 
fejlesztésre szorul 2. fejlesztésre szorul 3. 

egészség zóna) Ezen kívül ajánlásokat is 
kapnak a változtatásokhoz. 
Szükségük lesz a diákoknak extra 
felkészülésre?

 
Extra felkészülés nem kell, mert azokat a 
képességeket (fittség, profil) mérik fel, 
amiket eddig. Annyiban mégis más, hogy 
van néhány gyakorlat, ami eltér az 
eddigiektől: pl. Cooper futás helyett 20 
méteres pályán ütemezett ingafutás lesz. 
Ez azt jelenti, hogy magnóban lejátszott 
hangra kell beérni, ez 6 km/h sebességgel 
kezdődik és fokozatosan emelkedik az 
iram. 
 
Köszönöm az interjút!  

Okvátovity Szonja

 
 



Okvátovity Szonja 

 
 
 
 
 

Az Ultramaraton legjobbja 

Mint ahogyan azt már többen is 
hallhattátok Kiss-Prantner 
Krisztina tanárnő lett az első 
helyezett az Ultramaraton 50 
kilométeres női versenyén, a 
szeptember hatodikai ATOM-
futáson. Megkérdeztem hát, 
hogy mégis hogyan sikerült 
elérni ezt az eredményt. 
Mióta edzett erre a versenyre? 
Augusztusban láttam meg a 
versenykiírást, akkor kezdtem edzeni 

az Ultra-maratonra. 
Körülbelül 400 km-t 
futottam. A felkészítőm 
Scheffer István BSI 
Futónagykövet volt. 
Honnan jött az elhatá-
rozás? 
Amikor megláttam a 
kiírást rögtön megtetszett 
az ötlet. Felhívtam az 
edzőmet (Scheffer István), 
hogy ő mit gondol erről. Le 

akart beszélni róla, körülbelül egy 
órán át vitattuk a dolgot. Arról 
győzködött, hogy ez nagyon sok, 
nehéz, ne próbáljam meg, de aztán a 
beszélgetés végén azt mondta, hogy 
ha meg szeretném próbálni, szívesen 
felkészít. 
Mi volt ez előtt a leghosszabb 
táv? 
Két maratont is lefutottam. 

Van már terve, hogy leg-
közelebb milyen versenyen 
indul? 
Igen, egy újabb maraton, de ez most 
családi váltó lesz. 
Használ bármilyen 
doppingszert? 
Nem használok semmilyen 
doppingszert. Energia szeletet, 
sportolói vitaminokat, futó 
gumicukrot szoktam fogyasztani. 
Valamint fontos, hogy futás közben 
pótoljuk a felhasznált energiát, az én 
módszerem a vajas kenyér. 
Igaz, hogy futószakkört 
szervez? 
Nem, én csak segítettem toborozni. 
Scheffer István szervezi 6-9 évesek-
nek. 
Gratulálok ehhez az elképesztő 
teljesítményhez, és sok sikert a 
továbbiakban is!  Köszönöm az 
interjút!              Ledneczki Ria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koleszár Zoltán 11.C osztályos tanuló első 
helyezést ért el az Atomfutás Brutálatom 
versenyszámában. Tapasztalatairól kérdeztük. 
Az idén először vettél részt a MarAtom 
rendezvényen? 
Az Atomfutáson harmadszor, a Brutálfutáson 
másodszor. 
Milyen eredménnyel zártad a versenyt? 
A váltót a kenus csapattal megnyertük és a 
brutált is megnyertem. 
Mi a véleményed a verseny szervezéséről? 
Gördülékenyen ment minden? 
Minden rendesen meg volt szervezve, csak a 
brutálfutásnál a tóban volt egy kis hiba. 
Milyen hosszú a táv, amit futottál? Hányan 
futottak ezen a távon? 

7 km hosszú volt a táv, maximum 200-an 
futottunk. 
Milyen akadályok voltak közben? 
Tavon átfutás, szénabálán átmászás, földön 
kúszás, gödrökön átugrás. 
Melyik akadály volt a legnehezebben leküzdhető 
és miért? 
A gödrökön átugrás, mert nagyon nehéz volt a 
le- és felfutást váltogatni. 
Melyik akadályt találtad a legmókásabbnak? 
A tavon átfutást. 
A sáron, vízen, szénabálákon való átfutás után 
tudod még használni a cipődet? 
Egy mosás után, persze. 
Mi tetszett a legjobban a verseny során? 
A hangulat, a küzdelem és a sokszínű akadályok.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cserkészet egy vallásos, felekezettől és társadalmi 
helyzettől független, alapvetően ifjúsági és 
ifjúságnevelő mozgalom, mely a világ majdnem 
minden országában jelen van, s tagsága meghaladja 
a 30 millió főt.  

Eredetileg Angliából, 
becenevén Bi-Pi-től ered 
a kezdeményezés, mára 
azonban világszerte, így 
hazánkban is elterjedté 
vált. Ő dolgozta ki az 
alapokat, mint a kis-
közösséges rendeződési 
formát, az őrsöket. Egy 
őrs azonos nemű és korú 
fiatalokból álló csapat, 4-
15 főből áll, melynek élén 

a néhány évvel idősebb, őrsvezető áll. Több őrs alkot 
egy rajt, amik pedig csapatot hoznak létre. Sok - az 
életben hasznos - tudás szerezhető meg szórakozva: 
térképészet, csomózás, alkalmazkodás, népi énekek, 
hagyományok, természettel kapcsolatos praktikák, 
vallási, irodalmi, történelmi ismeretek és előtérben 
van az önfejlesztés is.  
Év közben hetente van összejövetel, általában 
vasárnap a mise után, ilyenkor őrsönként játszunk, 
gyakorlunk, készülünk a következő próbára. 
Időnként rajfoglalkozást is tartunk. Vannak persze 
önfeledt kirándulások is. Közösségtől függően őrsi 
túrák, rajkirándulások, télen szánkózás, 

korcsolyázás. Tavasszal és ősszel 
portyázunk, ami egy nagyjából 3 

napos kirándulást takar. A 
tanyázás a tábor 

kiscserkészeknek szóló 

változata. Általában 4-5 napos és itt nem sátorban, 
hanem fedett helyen alszanak. Nagyobb 
ünnepségeken: karácsonykor, húsvétkor és egyéb 
helyi jellegzetességeken ápoljuk a népszokásokat. 
Az év fénypontja azonban mindig a nyári tábor. Ez 
körülbelül egy hétig tart. Erdő szélén, sátrakban 
telepedünk le. Minden este tábortűz körül 
mókázunk, napközben pedig csapatépítő, fejlesztő 
programok, közös természetjárások várják a 
cserkészeket. 
A kirándulásoknál, komolyabb programoknál 

keretmesébe foglalva történnek 
a dolgok. Ennek célja a 
kisebbek szórakoztatásán kívül 
a céltudatosság tanulása. Nem 
csak úgy, minden további nélkül 
bóklászunk, hanem mindig 
valamiért, valahova megyünk. 
Ha röviden össze kellene 
foglalnom, azt mondanám: 
szórakoztat, életre nevel, 
barátokat, fantasztikus 
élményeket, kalandokat ad, 
kulturált társaságban persze 
megfelelően szigorú, mégis 
kötetlennek mondható keretek 

közt. Egy jó közösség, ami mindenkinek csak 
előnyére válhat. 
 
Jó munkát! 

Kiss Nándor 11/A 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
BBeekköösszzöönnttöötttt  aazz  őősszz,,  aazz  iiddeeii  éévvbbeenn  aa  ssookk  eessőő  mmiiaatttt  aa  sszzőőllőő  mmeeggrroohhaaddtt  aa  ttőőkkéénn,,  kkoorráánn  
kkeelllleetttt  sszzüürreetteellnnii,,  kkeevvééss  lleesszz  aa  bboorr,,  ddee  aannnnááll  ttööbbbb  aa  ppáálliinnkkaa!!  ŐŐsssszzeell  aa  lleeggttööbbbb  tteelleeppüülléésseenn  
rreennddeezznneekk  sszzüürreettii  ffeellvvoonnuulláássookkaatt,,  aahhooll  eellbbúúccssúúzzttaattjjáákk  aa  nnyyaarraatt,,  mmeeggüünnnneepplliikk  aa  jjóó  

tteerrmméésstt,,  vvaaggyy  vváárrjjáákk,,  hhooggyy  jjöövvőőrree  jjoobbbb  
lleeggyyeenn,,  aa  lléénnyyeeggee  aa  mmuullaattááss,,  sszzóórraakkoozzááss..  
EEggyy  iillyyeenn  sszzüürreettii  ffeellvvoonnuulláássoonn  áállttaalláábbaann  
aa  ffaalluu,,  kköözzsséégg  vvaaggyy  vváárrooss  llaakkóóii  aa  
nnééppsszzookkáássookknnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  aa  hheellyyii  
nnééppvviisseelleettbbee  ööllttöözzvvee  vvééggiiggvvoonnuullnnaakk  aa  
tteelleeppüüllééssüükköönn..  AA  ffeellvvoonnuullááss  ffőő  rréésszzttvveevvőőii  
aa  ccssiikkóóssookk,,  bbeettyyáárrookk,,  kkooccssiissookk,,  ééss  aa  
ttáánnccoossookk..  LLeeggeellööll  mmeennnneekk  aa  bbeettyyáárrookk,,  
kköövveettiikk  őőkkeett  aa  ccssiikkóóssookk  őőkk  aa  mmeenneett  
ffeellvveezzeettőőii,,  áállttaalláábbaann  mmeeggbbíízzhhaattóó  
hhááttaasslloovvuukk  nnyyeerrííttééssee,,  oossttoorruukk  ppaattttooggáássaa  
hhíívvjjaa  ffeell  rráájjuukk  aa  ffiiggyyeellmmeett,,  ééss  ppeerrsszzee  aa  
mmeeggjjeelleennééssüükk,,  kkéékk  vvaaggyy  ffeekkeettee  
ppaarraasszzttiinnggbbeenn  ééss  bbőőggaattyyáábbaann..  AA  ffooggaattookk  

kköözzöötttt  vvaann  hháárroomm,,  aammeellyy  ffoonnttoossaabbbb  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk::  aa  BBíírróó  ééss  BBíírróónnéé  hhiinnttóójjaa,,  aa  VVaaddáásszz  
ééss  VVaaddáásszznnéé  hhiinnttóójjaa,,  ééss  aa  VVaajjddaa  ééss  VVaajjddáánnéé  hhiinnttóójjaa..  ŐŐkk  vveezzeettiikk  aa  lloovvaasskkooccssiikk  ssoorráátt,,  
uuttáánnuukk  aa  nnééppttáánnccoossookk  ééss  aa  zzeenneekkaarr,,  mmaajjdd  uuttoollssóónnaakk  aa  bboorroosskkooccssii,,  aammii  eeggyy  sszzeekkéérr,,  aammiinn  
eeggyy  hhoorrddóó  bboorr  vvaann,,  aammiibbőőll  bbáárrkkii  kkaapphhaatt..  AA  
ffeellvvoonnuulláássnnaakk  ttööbbbb  áálllloommáássaa  vvaann,,  eezzeekkeett  
eellőőrree  kkiijjeellöölliikk..  IItttt  aa  ttáánnccoossookk  eelljjáárrjjáákk  
tteelleeppüüllééssüükkrree  jjeelllleemmzzőő  ttáánnccookkaatt,,  mmaajjdd  
ttoovváábbbb  mmeeggyy  aa  mmeenneett..  ÉÉnn  iiddéénn  eeddddiigg  
hháárroomm  ffeellvvoonnuulláássoonn  vvoollttaamm,,  mmeeggéérrttee  
eellmmeennnnii  mmiinnddeeggyyiikkrree,,  mmeerrtt  aa  sszzíínnvvoonnaallaass  
ffeellvvoonnuulláássookkaatt  eessttee  bbááll  kköövveettttee,,  ééss  kköövveettii..  
SSaajjnnooss  eeggyyrree  rriittkkáábbbb  aa  sszzüürreettii  ffeellvvoonnuullááss,,  
mmeerrtt  aa  ffiiaattaallookkaatt  nneemm  éérrddeekkllii  aa  
hhaaggyyoommáánnyy,,  ppeeddiigg  nneemm  sszzaabbaaddnnaa  
vveesszzeennddőőbbee  hhaaggyynnuunnkk,,  aammiitt  őősseeiinnkk  rráánnkk  
hhaaggyyttaakk..  
    
KKoovvááccss  FFllóórriiáánn  vvoollttaamm  ééss  vváárrookk  mmiinnddeennkkiitt  22001144..  ookkttóóbbeerr  1111--éénn  aa  sszzeennttiivváánnii  sszzüürreettii  
ffeellvvoonnuulláássrraa!!  
 
 
 



 
 

Mert olvasni még mindig jó! 
 
 
Ezen rovatunk azon diákoknak 
szól, akikben a tankönyvek és 
kötelezők, valamint a kötelező-
en ajánlott olvasmányok után 
is maradt még egy kis olvasási 
kedv. 
 
Ebben a számban a 39 Kulcs 
című sorozat első részéről írok 
nektek pár sort. 
Ismertető:

A 39 Kulcs című sorozat egy 
teljesen új írói együttműködést 
mutat be. A sorozat érdekes-

sége az, hogy minden epizódot 
más-más szerző írt, noha 
vannak visszatérő írók. Az első 
epizódot, aminek a címe 
A csontlabirintus, Rick 
Riordan híres amerikai író írta. 
Többek között az ő nevéhez 
fűződik a Percy Jackson és az 
Olümposziak sorozat, vagy Az 
Olümposz hősei sorozat, 
melynek kötetei mostanság 
jelennek meg Magyar-
országon. 
Történet: 
A könyv Amy(14) és Dan(11) 
Cahill fantasztikus 
kalandjainak kezdeteit írja le. 
Az árva testvérpár 
nagynénjükkel él, és egyetlen 
szórakozásuk az, ha a 
nagymamájukkal Grace 
Cahillel lehetnek. Ám Grace 
hamarosan életét veszti, és 
ezzel életük éles fordulatot 
vesz. A nagyanyjuk temetésére 
távoli rokonaik sokasága 
érkezik a világ minden 
szegletéből, látszólag ok 
nélkül, ám hamarosan ennek 
okai is világossá válnak. Grace 

vég-rendeletében egy 
választást ajánl, mely a jobb 
élet reményével vagy egy 
életre szóló kalanddal 
kecsegtet. Amy és Dan 
felveszik a kesztyűt és 
megkezdődik a világkörüli 
hajsza a 39 kulcsért. 
Kritika: 
A könyv maga izgalmas és 
fordulatos ám a váltakozó írók 
miatt az epizódok eleje kicsit 
olyan mintha az ember új 
szalagot fűzne a pénztárgépbe. 
A történet abszolút egyedülálló 
és az írók együttműködése is 
páratlan. A történet történelmi 
vonatkozásokkal van tele, 
amely a kíváncsi olvasót 
kutatómunkára sarkallhatja, 
valamint minden könyvben 
vannak rejtett kódok vagy 
valamiféle játékok. 
A sorozat következő része 
Gordon Korman A 39 Kulcs: 
Egy hamis hang 

Farkas Dávid 

 

Műsorajánló: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról 
A Déry Tibor regényéből, Presser Gábor zenéjével 
készült rockmusical már több, mint 40 éves. Emiatt 
egy országos előadássorozatot szerveztek, melynek 
része a paksi Csengey Dénes Kulturális Központ is. 
Itt december 8.-án (hétfőn) lehet megnézni az 
előadást. 
A musical a híres altamonti fesztiválon 
játszódik, ahol 1969 decemberében 
egy néger fiút máig tisztázatlan okok 
miatt megöltek a biztonságiak. Itt 
keresi a feleségét, Esztert a 
Magyarországról emigrált József. Az 
író nyíltan, megrázóan szól a terrorról, 
kirekesztettségről és az etnikai és 
társadalmi másságokról. Kísértenek a 
második világháború és a zsidó-
üldözések rémképei is. Emellett a 

kábítószer is megjelenik, a mű végére még halált is 
okoz. Eszter és József történetén kívül még számos 
embert és történetet ismerünk meg. A színdarab 
nagyon jól bemutatja az akkori társadalmi 
feszültségeket, és azt, hogy milyen nehézségekkel 
találta magát szemben egy útját kereső fiatal. 

A műben olyan ismert dalok 
csendülnek fel, mint például a 
Valaki mondja meg, vagy a 
Ringasd el magad. Bár egy 
megrázó, tragikus műről van szó, 
mégis ajánlom a megnézését, mert 
egy meghatározó korszakot ismer-
hetünk meg vele, valamint sok a 
műben felmerülő probléma a mai 
napig jelen van az életünkben. 

Kiss Anikó Sarolta 
 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány kuratóriuma a 2 évente kötelező felülvizsgálat 
keretében az Alapítvány Ösztöndíj Szabályzatát az 55/2012 (XI.28.) Kh. sz. határozatával 

következőképpen módosította: 
 

Kiírás 
dátuma Ösztöndíj típusa Ösztöndíj 

bizottsági ülés 

május  Tanulmányi ösztöndíj (végzős szakmai évfolyamokon) május 20-ig 

június  Kiemelkedő versenyeredményt elérő, nyelvvizsgát szerző 
diákok és munkavállalók pályázatainak elbírálása június 20-ig 

szeptember  Tanulmányi ösztöndíj (10 – 12. évfolyamon és a végzős 
szakképző évfolyamokon) szeptember 20-ig 

október Szociális - és közösségi pályázatok elbírálása október 20-ig 

Az ösztöndíjbizottság döntését követően a kuratórium elnökének jóváhagyása után a hónap végén 
kerül sor a megítélt összeg kifizetésére a megadott bankszámlaszámra átutalás formájában. Az 
elfogadott pályázat pályázóinak listáját az Alapítvány hirdetményben közli (faliújságra kihelyezve). 
 
Sikeres pályázást kívánok 
 

az Alapítvány nevében : Horváthné Szűcs Marianna ügyvezető 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die Lösung! 
Fejtsd meg a rejtvényt, hogy nevethess 
egy jót – hisz akik németet tanulnak, 
tudják jól, a német humor nem min-
dennapi!  Az első öt szerencsés 
megfejtő jutalomban részesül, amit a 
140-es tanáriban vehet át. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Diákok! 
 
Mint az impresszumban láthatjátok, 
meglehetősen sok tanuló vett részt a lap 
szerkesztésében. Ahhoz, hogy egy lap létre 
jöjjön, nem csupán arra van szükség, hogy valaki 
fogjon egy tollat, papírt, válasszon egy témát, és 
arról írjon. Az újság szerkesztése ennél sokkal 
összetettebb feladat. Készíteni kell érdekes 
fotókat, rajzokat, mindenféle illusztrációkat, 
amelyek felkeltik az olvasó érdeklődését, 
frappáns és figyelemfelkeltő címek kitalálásán 
kell agyalni, a konkrét szerkesztésről már nem is 
szólva. A feladat mindenképpen kreativitást 
kíván, és egyben lehetőséget kínál az 
önkifejezésre. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
többen vállaltak közületek szerepet az októberi 
szám létre hozásában. Nagyon reméljük, hogy ez 
a tendencia folytatódik, és minél többen kedvet 
kaptok az íráshoz, fotózáshoz, rajzoláshoz, 
szerkesztéshez, kreatív ötleteléshez.  
Egy biztos: az újság annál színesebb és 
érdekesebb, minél többen vesztek részt a 

készítésében. Hiszen ez a lap a Tiétek. Egy diák-
újság, amely diákoknak szól, mégpedig a diákokat 
érintő és őket érdeklő témák fejtegetésével. 
Őszintén bízunk benne, hogy az eddig is aktívan 
közreműködő diákokon kívül egyre többen 
gondoljátok majd úgy, hogy éltek a lehetőséggel, 
és megmutatjátok diáktársaitoknak, hogy mit 
gondoltok, miben vagytok jók, mi érdekel 
Benneteket.  
Az újságszerkesztés nem szakköri formában 
működik, tehát a résztvevők nem kötelesek 
minden számban megnyilvánulni. Ha a tanév során 
egyszer eszedbe jut valami, amit szívesen 
megosztanál, akkor egyszer tedd meg, hogy 
megkeresel minket. Ha kedved van rendszeresen 
részt venni, megteheted. 
Szinte biztosak vagyunk benne továbbá, hogy 
osztályfőnökeitek is pozitívan értékelik majd a 
közösségért tett effajta aktivitásotokat! :) 
A lehetőség adott, éljetek vele! 
A szerk. 

 

Következő nyílt napunkra november 20.-án 16:00-18:00-ig kerül sor! Mondjátok 
ismerőseiteknek, hogy minél többen el tudjanak jönni! 
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