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Életmű-díj
Veres Benjáminnak a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola nyugdíjba vonuló
igazgatójának Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉLETMŰDÍJA kitűntetést adományozta.
35 éves közoktatási tevékenységéért, amely alatt mind tanárként, mind vezetőként folyamatosan kiemelkedő munkájával
szolgálta a város ügyét, és munkásságával, életével közmegbecsülést szerzett annak. Az iskolavezetésben eltöltött 21 év alatt
tevékenyen részt vett a gimnáziumi oktatás szerkezetének átalakításában, a szakközépiskolai képzés bevezetésében. Az itt élők
érdekeit szem előtt tartva, a változó társadalmi igények szerint
színesítette az általa a város integráns részének tekintett intézmény képzési palettáját. Innovatív, menedzser szellemű igazgatóként az egyre szorítóbb gazdasági körülmények között is folyamatosan megteremtette az iskola fejlődésének, bővülésének
infrastrukturális feltételeit.
Az életút
Veres Benjámin 1950. április 26-án született a Borsod megyei Hangácson. Az Edelényben
letett érettségi vizsgát követően 1974-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. 1975-ben került – felesége
révén – Sárvárra. Szaktárgyai tanítása mellett elektrotechnikai gyakorlatot vezetett, majd
1982-ben az ELTE-n technika szakos tanári diplomát szerzett. Ezt követően a három folyamatosan tanított szaktárgy mellett közlekedési szakreferensként 10 évig KRESZ- és műszaki
ismereteket is oktatott. A számítástechnika térhódításával 1999-ben Veszprémben oktatási
informatikus tanúsítványt szerzett. Kezdettől részt vett az iskolában folyó felnőttoktatásban,
1997-től tagozatvezetőként. 1989-től a gimnázium igazgatóhelyettese, 1997/98. tanévben a
távollévő igazgató helyettese, majd 2002-től az idegenforgalmi és vendéglátói szakközépiskolával bővült intézmény, előbb megbízott, majd kinevezett igazgatója. 2005-ben közoktatási
vezető (pedagógus szakvizsga) szakirányú szakképzettséget igazoló oklevelet szerzett.
Részt vett a középiskolai oktatás megújulásának kidolgozásában, majd igazgatóként eredményesen meg is valósította azt. Az iskola iránt elkötelezett, következetes tanárként és vezetőként biztosította azt a politikai törekvéseket az intézmény kapuin kívülre rekesztő nyugodt
szakmai légkört, ami előfeltétele az eredményes pedagógiai munkának. A város, valamint
annak lakói, fiataljai, és a kollegái iránt érzett felelősségtudat sarkallta az intézmény épségét,
működését veszélyeztető külső hatások ellensúlyozására, új és újabb, a változó társadalmi
elvárásokhoz idomuló, s ezzel a túlélést is biztosító képzési formák felkutatására, bevezetésére. Eredményes szervezőmunkával lehetővé tette az iskola épületének szinte teljes megújulását, az új képzési formák helyéül szolgáló épületrészek megépülését, esztétikus, zárt épületegyüttes kialakítását.
Munkáját 1989-ben a Művelődési Minisztérium „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvénnyel,
2002-ben városunk a „Sárvár Város Önkormányzatának kiváló Oktató-Nevelő Munkáért kitüntető Oklevele” adományozásával ismerte el.
Dr. Hajdu Tamás PhD.
igazgatóhelyettes
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I. Az ÖDBK rovata
Öregdiákok Találkozója
Hagyományosan május utolsó szombatján vártuk az alma materbe a 32 osztály egykori tanulóit. Ebben az évben már 55 éve
érettségizettek is visszatértek régi iskolájukba, valamint a polgári
iskola 62 évvel ezelőtt végzett diákjai is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
A borús, esős reggel után szikrázó napsütés fogadta a közel
hatszáz meghívottat. Jöttek a szomszéd utcából, jöttek más kontinensről. Jöttek kismamák, szülők, nagyszülők, dédszülők. Egy
valami azonban mégis összekötötte őket, valamennyien tudják és
vallják, hogy Tinódisnak lenni jó. Megható jelenete volt az ünnepségnek, amikor a Tinódi-induló szerzői énekelték el iskolánk
indulóját, miközben a 9.C osztályosok feltűzték az ötven évvel
ezelőtt érettségizett diákoknak a Tinódis-jelvényt.
Az ünnepélyt Hindi Fatima 10.A osztályos tanuló szívszorító
dala és Farkas Gergő 11.A osztályos tanuló szavalata tette felejthetetlenné.
Ezen a délelőttön búcsúztak el az öregdiákok Veres Benjámin,
nyugdíjba vonuló igazgatótól. Emlékként Lakatos József öregdiák
festményét adta át dr. Póczik István, az ÖDBK-elnöke.
Az öregdiákok megkoszorúzták iskolánk régi tanára, Csete Jenő által faragott kopjafát, emlékezvén elhunyt tanáraikra és diáktársaikra.
A rendkívüli osztályfőnöki órák után késő estig tartott az emlékek felidézése.
Szeretném megköszönni a szereplőkön túl a segítők kiemelkedő munkáját: Hóbor Péter, Kiss Flórián, Szabados Márk és a 9.C
osztály nélkül nem sikerült volna ilyen jól a rendezvény.
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Szép tradíciója az öregdiákok találkozójának, hogy az érettségiző diákokat is elismerésben
részesíti.
Ebben az évben kiemelkedő tanulmányi és közösség munkájáért ÖDBK-jutalomban részesült Gróf Katalin, 12.B, Gömböcz Dóra 12.B, Hevér Julianna 13.A osztályos tanuló, valamint
könyvjutalmat kapott Gömbös Gábor 12.D osztályos tanuló, az országos német versenyeken
elért eredményeiért.
Az idén alapított DSE-díjat Németh Viktória 12.B osztályos tanuló vehette át, a DÖKdíjazottja pedig Musatics Georgina, a 13.A tanulója.
2010-ben kimagasló tanulmányi munkájáért Gáncs Barbara 12.B osztályos tanuló kapta a
gimnázium egykori igazgatójának nevét viselő Medvegy Antal-díjat.
van Waardenné Csete Ildikó
az ÖDBK titkára

Gáncs Barbara
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Hevér Julianna

Musatics Georgina

Gömböcz Dóra

Gróf Katalin

Németh Viktória

Gömbös Gábor

KÖZÉPFOK

II. NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 2009/2010
NÉMET
13.A
Szenteleki Cintia
Csiszár Annamária
Biró Kitti
Szabó Dóra
Horváth Krisztián
Németh Petra
Pukler Dóra
Horváth Brigitta
Vass Eszter
Németh Dániel
Kontó Norbert
12.A
Varga Zsófia
Németh Lilla
Pfeiffer Laura
Pásti Laura
Simon Eszter
Szekeres Gergő

FELSŐ

11.A
Móricz Nikolett
Csizmadia Gábor
Paukovics Gergő

C
C
C
C
C
C
C
B
A
A
A

C
C
C
C
C

C
A
A

ANGOL
13.A
Gábor Viktória
Giczinger Alexandra
Hevér Julianna
Komáromi Laura
Musatics Georgina
Szenteleki Cintia
Csiszár Annamária
Giczinger Dóra
Szalai Krisztina
Csontos Marina
Németh Valentina
Kovács Kitti

C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
B

12.A
Pénzes Evelin
Molnár Péter
Németh Szidónia
Hamadi Omar Péter
Muhovits Bálint
Németh Lilla
Varga Zsófia
Csitkovits Szabina
Varga Enikő

C
C
C
C
C
B
B
A
A

13.A
Hevér Julianna
Musatics Georgina
Komáromi Laura

C
C
C

NÉMET
12.B
Rövid Zsófia
Gáncs Barbara
Gróf Katalin
Horváth Luca
Papp Renáta
Gömböcz Dóra
Bókkon Bálint
Takács Boglárka
12.C
Kollár Klaudia
Vörös Bálint
Moór Dalma
Joós Barnabás
Biczó Judit
Leitgeb Eszter
Molnár Balázs
Pethő Kitti
12.D
Gömbös Gábor
Tömböly Viktória
Molnár Barnabás
12.B
Gáncs Barbara

C
C
C
C
C
C
C
B

C
C
C
C
C
C
C
A

C
C
C

C

ANGOL
12.B
Gömböcz Dóra
Németh Viktória
Horváth Norbert
Sélley Anna
Hunyadi Franciska
Győrfy Kitti
Papp Renáta
Gáncs Barbara
Gróf Katalin
Kajdi Ferenc
Horváth M. Luca
Rövid Zsófia
Németh Gergő
Kovács Eszter
Tóth Cintia
Végh Balázs
Salamon Szonja
Vámos Tamás
Horváth Ádám
Bátorfi Richárd
Takács Boglárka
Marton Dalma

12.B
Gömböcz Dóra
Horváth Norbert
Gáncs Barbara
Gróf Katalin
Sélley Anna
Németh Viktória

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
A
A

NÉMET
11.B
Keszei Balázs
Kráner Ildikó
Láng Boglárka

10.C
Sáray Petra

ANGOL
11.B
C Bíró Laura
C Hábeller Philip
B Megmondja Zsófia
Bokor Péter
Böröndy Milán
Németh Dorián
Franczik Petra
Süle Dóra
C Darázs Adrienn
A Szabó Eszter
Károlyi Lilla
Fazekas Lilla
B Takács Tünde

9.B
Hajas Bálint

C

10.B
Sinka Ramóna
Tendli Dóra

14.P
Simon Zoltán
Zrínyi Lilla
Berta Klaudia
14.V
Józsa Norbert
12.C
Kollár Klaudia

C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
B

10.B
Kapui Viktória
Csonka Fruzsina
Danka Zsófia
Haller Ákos
Krajcár Bálint

C
C
A
A
A

11.B
Bíró Laura

A

A
C

ANGOL
11.A
Steller Anett
Skublits Gergő
Varga Dalma

C
C
A

10.A
Szabó Márton

C

9.B
Károlyi Bettina
Hajas Bálint

A
C

14.P
Zsömle Diána
Palkó Anett
Szimeiszter Kitti
Rövid Judit
Zrínyi Lilla
Czeglédi Boglárka
Boda Barbara

C
C
C
C
C
C
C

III. Az intézmény nevelőtestülete, dolgozói
Név
Veres Benjámin igazgató
közoktatási vezető
Hevér Mihályné igh.
közoktatási vezető
Dr. Hajdu Tamás PhD. igh.
Berkovits Rita
Bognár Nóra

Szaktárgyak
matematika–fizika–
technika

Egyéb tevékenység
a felnőttoktatás vezetője

matematika–fizika

OKÉV közoktatási vizsgáztató,
ifjúságvédelmi felelős

történelem–latin
német–orosz

ECL nyelvvizsga bizottsági tag

angol–biológia

ECL nyelvvizsga bizottsági tag

Czeglédiné Szabó Klára
közoktatási vezető

angol

Csejteiné Libricz Henriett

német

Csikós Györgyné
Csuporné Horváth Mária
Dénes Veronika

a Tinódi Gimnáziumért
Alapítvány kuratóriumának elnöke

testnevelés

Európai Uniós szakértő
ECL nyelvvizsga bizottsági tag
a közalkalmazotti tanács elnöke,
szakszervezeti titkár, sportcsoport vezető

német
matematika

kollégiumi nevelő

Dobos Enikő

vendéglátói és szállodai
ismeretek

Gacs Miklós

matematika–fizika

a reál munkaközösség vezetője, a fizika szertár őre
minőségügyi referens, közlekedési szakreferens

informatika–rajz

rendszergazda

Grodvalt Ottó
Grodvaltné Martos Veronika
Guba Klára
Györgyiné Kőrösmezei Ágnes

rajz
turizmus–olasz

szakképzési munkaközösség vezetője

angol nyelv és irodalom

Haraszti Zsolt

testnevelés

Hevér Mihály

matematika–fizika

az iskolaszék titkára
iskolai mérőbiztos

Horváthné Tischler Noémi

angol–testnevelés

sportcsoport vezető

Kacsa Cecília

német

Kertész Csilla

testnevelés

Kovács Beáta

angol

Kovácsné Czene Csilla

magyar–történelem

Dr. Kovácsné Simon Viktória

magyar–történelem

Kőszegi Zsanett
Lőke Dóra
Lukács Katalin
közoktatási vezető
Molnár Gáborné
Nagy Marietta

6

német
matematika
magyar–történelem
kémia–biológia
idegenforgalmi ismeretek

Diáksport Egyesület elnöke, sportcsoport vezető,
a testnevelés munkaközösség vezetője

sportcsoport vezető
ECL nyelvvizsga bizottsági tag

GYED

Név

Szaktárgyak

Nagy Péterné

magyar–ének

Nagyné Györe Katalin

német–angol

Németh Henriette
Némethné Móricz Henriett

testnevelés
német

Egyéb tevékenység
GYES
sportcsoport vezető
ECL nyelvvizsga bizottsági tag
GYED

Némethné Rádl Krisztina

orosz–angol

ECL nyelvvizsga bizottsági tag
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Pernecker Csilla
közoktatási vezető

magyar–ének

az énekkar vezetője

Dr. Piros Lászlóné

matematika–földrajz

Sárvári Anita

angol

Simon Teodóra

német

Simonné Keszei Anita
mentor tanár
Szalai Viktória
Szentgyörgyi Annamária
Takács Attila

magyar-történelemközművelődés

ECL nyelvvizsga bizottsági tag

drámapedagógus
a humán munkaközösség vezetője

történelem
történelem–német
biológia–kémia

GYES
a biológia szertár őre

Takácsné Horváth Ágnes

informatika

tankönyvfelelős

van Waardenné Csete Ildikó
közoktatási vezető
Szijártóné Lepsényi Ildikó

orosz–német

ÖDBK titkár, ECL nyelvvizsga bizottsági tag,
OKÉV közoktatási vizsgáztató
iskolai könyvtáros

Vígh Viktor
közoktatási vezető
Mogyorósi Józsefné
Szabó Istvánné
Enzsöl Rita

könyvtár
biológia–földrajz

gazdasági ügyintéző
iskolatitkár

diákönkormányzatot segítő tanár
a földrajz szertár őre,
Utazás és Turizmus (U&T)
ECL nyelvvizsga szervező

Óraadók:
Bálint Csaba
Dankovics Éva
Dhellemné Bárdosi Zsuzsanna
Lőke István
Nagy Miklós
Nagy Zoltán
Süle Miklós
Zsámár Csabáné
Zsoldos Antal
Technikai dolgozók:
Horváth Lajosné
Lengyel Péterné
Molnár Józsefné
Mórocz Józsefné
Németh István
Németh Miklósné
Némethné Puska Andrea
Penczné Péter Éva
Timár Sándorné
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IV. Oktató-nevelő munka
A szakmai munkaközösségek munkája
1. Humán munkaközösség
Munkánk éves értékeléséhez érkeztünk ismét.
Eredményes tanévet zárhattunk, s ennek alapja a
lelkiismeretes szakmai munka, melynek mutatója
végzős diákjaink sikeres vizsgája magyar, történelem, ének-zene és rajz tantárgyakból. Meglévő
hagyományaink és új kezdeményezéseink hozzájárultak ahhoz, hogy gimnáziumunk tanulóinak magas
Fülöp Csilla
Farkas Gergő
színvonalú oktatást és tartalmas kikapcsolódást
nyújtsunk.
Lebonyolítottuk januárban a tizenkettedik évfolyamosok,
áprilisban
a
tizenegyedikesek
kisérettségijét, javítottuk a felvételizők dolgozatait,
részt vettünk a gólyabál, szalagavató, ballagás sikeres megrendezésében.
Versenyeredményeink közt említjük, hogy Farkas Gergő az Illyés Gyula V. Nemzeti Vers- és
Prózamondó Verseny megyei döntőjét megnyerve
az országos döntőbe jutott. A körmendi Kölcsey
Gimnázium által kiírt szavalóversenyen Fülöp CsilMóricz Nikoletta
Károlyi Bettina
la 9.B osztályos tanuló első, míg Farkas Gergő 11.A
osztályos diák második helyezést ért el. A Városi
Kulturális Seregszemlén Farkas Gergő vers, Sáray
Petra 10.C osztályos diák ének kategóriában érdemelt kiemelt arany minősítést. Az Implom József
Megyei Helyesírási Verseny 5. helyezettje Károlyi
Bettina 9.B osztályos diákunk, 6. pedig a 11.A
tanulója, Móricz Nikoletta lett. Móricz Nikoletta
harmadik helyezettje a Dési Huber István Megyei
Rajz és Vizuális Kultúra Versenynek is.
Hindi Fatima 10.A osztályos diákunk több előadóestjén is tapsolhattunk. Kivételes tehetségéhez
Hindi Fatima
Sáray Petra
gratulálunk, további sikereket kívánunk neki.
Nemzeti ünnepeken és az iskolai ünnepségeken munkaközösségünk tagjainak irányításával adtak elő műsort diákjaink.
Október 6-án Pernecker Csilla tanárnő állított össze emlékműsort, míg március 15-én
Nagy Péterné tanárnő irányította a 9.B osztály felkészülését. Névadónk halálának évfordulóját a 9.C osztály műsorával ünnepeltük. A holokauszt áldozatainak emléknapján szintén
Nagy Péterné tanárnő segítségével emlékeztünk. Minden rendezvény összeállításánál számíthattunk Pernecker Csilla tanárnő és az énekkar segítségére.
Hat diákunk indult az idei Diákköltő Irodalmi Pályázaton, melynek sikeres lebonyolításában munkaközösségünk is részt vett. Szerepet vállaltak munkaközösségünk tagjai a Tinódi-pályázat kiírásában és értékelésében, az iskolai szavalóverseny megrendezésében. Irodalmi emlékhelyeink közül kerékpártúra keretében Nagy Péterné és Szalai Viktória tanárnő
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kalauzolta harminc diákunkat Ostffyasszonyfán
és Csöngén, ősszel pedig
a jelentkezők a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban
Gogol
Revizorját tekinthették
meg.
Új kezdeményezésként Filmklubot szerveztünk, hangverseny- és
színházbérletet
pedig
ebben az évben is válthattak az érdeklődők.
Minden kilencedikesünk részt vett könyvtári órán az iskolában és a városi könyvtárban,
a jelentkezők pedig rendhagyó órát tölthettek a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban is.
Szakmai továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon több alkalommal vettünk részt, két
kolléganőnk pedig vállalkozott a magyar szakos egyetemi diploma megszerzésére. Gratulálunk munkájukhoz.
Gratulálunk, és nyugdíjba vonulása alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kívánunk
Veres Benjámin igazgató úrnak. Köszönjük támogató irányítását, a pályán elért sikereihez
gratulálunk, s kívánjuk, hogy a következő években még sok örömöt leljen a megérdemelt
pihenésben.
Simonné Keszei Anita
a humán munkaközösség vezetője
Színház

Iskolánk a 2009/2010-es tanévben is szervezett érdeklődő diákokból álló csoportnak
bérletes színházlátogatást. 30 diák vásárolta meg a Weöres Sándor Színház Móra Ferenc
ifjúsági bérletét, amely a következő öt előadás megtekintésére nyújtott lehetőséget:
•
•
•
•
•

Egressy Zoltán – Dömötör Tamás: 9700 (zenés időutazás két részben)
Vajda – Valló – Fábri: Anconai szerelmesek (zenés komédia két részben)
Láss csudát! (beavatás a színház világába)
Molnár Ferenc: Liliom (dráma)
Nagyvárosi bujdosók (táncjáték)

Énekkar

Régen – mint ma is – megvoltak az emberi élet
elkerülhetetlen fordulóinak keserű és édes próbái és
terhei: gyász, csalódás, bánat, öröm, boldogság, az
ifjúság érzésének diadalmas mámora. Volt azonban
valami, ami megvédte az embert az érzelmek viharaiban. Ez a valami volt a művészet, a költészet, a
dal, a muzsika. Azért született meg, hogy feloldja a
szorongást, kimondja a bánatot, és azért is, hogy
kikiáltsa az örömöt, a boldogságot, a szerelmet, a
büszke dacot, a csakazértist.
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Amikor hétfőnként és csütörtökönként a nyolcadik órában fáradtan és éhesen összegyűltünk mi negyvenen, megpróbáltuk „kikiáltani” magunkból az aznapi feszültséget, hol a
bánatot, hol az örömöt. Hiszen a dal szükségletből született: az emberi lélek egészségének
biztosítéka.
A tanév folyamán szinte valamennyi iskolai műsorban
közreműködtünk: szerepeltünk a
Tanévnyitó és Tanévzáró ünnepségeken, a Ballagáson, a Tinódi
ünnepélyen, az október 6-ra és
23-ra, valamint a március 15-re
rendezett
megemlékezéseken.
Ez utóbbi alkalommal a városi
műsort is iskolánk adta. Különösen büszke vagyok rá, hogy a
kórusunk fiú tagjaihoz csatlakozó 12.A-sokkal kibővülve tizenöt főből álló fiúkórus énekelte a Kossuth-nótákat. Természetesen idén is felléptünk a Szent
László és a Szent Miklós templomokban, valamint az Éneklő Ifjúság hangversenyen. Ez évi
„nagy” műsorunkat először az immár hagyományosnak mondható Tavaszköszöntő koncerten énekeltük.
Idei műsorunk: Demény: Ó, Mária, Ó, Jesulein, Wolf: Ave Maria, Minnesang ének,
Bárdos: Gaudeamus, Lendvay: Míg az ember, Good night swet, Tolcsvay: Nemzeti dal.
Remélhetőleg júniusban kegyes lesz hozzánk az időjárás, és 10-én egy szép velemi kirándulással, majd azt követően egy kellemes Fő téri koncerttel zárhatjuk a tanévet.
Hat ballagótól, nagyszerű énekesektől és kiváló muzsikusoktól búcsúztunk
az idén: Hevér Juliannától, Frígy Nikolettától, Győrfy Kittitől, Horváth Lucától, Oszkó Katától, Csejtei Pétertől.
Köszönjük, hogy tiszta, csengő hangjukkal mindig segítették munkánkat.
Péternek és Julcsinak külön köszönet
az állandó gitár- és furulyakíséretért.
Kodály írta: „A zene nem magánosok
kedvtelése, hanem lelki erőforrás…”
Kívánom, hogy a zene kísérje végig
életüket, s ehhez mindig találjanak
társakat.
Hangverseny

A Filharmónia szervezésében az idén 120 tanulónk vett részt három alkalommal ifjúsági
hangversenyen. A program a következő volt:
„Ez mind jazz” – Budapest Ragtime Band
„Rejtelmek” Sebő együttes
„Haydn évforduló” – A patikus c. kisopera – Savaria Szimfonikus Zenekar
Pernecker Csilla
szaktanár
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Rajz szakkör

Sündörgés Bécsben, drótékszerek, nemezlabda söndörgetés...
Ebben az évben is lehetőség volt iskolánkban, hogy elmerüljünk a művészetekben. A
hétfői szakkörökön rajzoltunk tanulmányrajzokat, készítettünk linómetszeteket, feszegettük a
krumpli nyomdázás határait, drótékszereket
hajtogattunk, és nemezlabdákat söndörgettünk.
A vers világa pályázatra Kóbor Júlia, Sáray
Petra és Nagy Bernadett készített illusztrációkat
kortárs költők verseihez.
Szép eredményt értek el szakköröseink a Dési Huber
Megyei rajzversenyen, ahol Móricz Nikoletta harmadik,
Kóbor Júlia pedig negyedik helyezett lett. A pályázaton a
négy őselem témáját kellett feldolgozniuk. Külön örömünkre
szolgál, hogy Niki gyönyörű papírmasé szobra virít a rajzverseny kiállításának plakátján is.
Az egész évben sok szép munka készült a szakkörökön és
rengeteg a rajz órákon. Ezekből egy koránt sem teljes válogatás megtekinthető az iskola honlapján is.

Móricz Nikoletta és Kóbor Júlia

Zömmel rajzszakkörösökből verbuváltam csapatot egy egész napos Bécsi kirándulásra
december elején.
A híres nevezetes adventi vásár idején sokan látogatnak el a császárvárosba, mi azonban
nem csak Bécs pompázatos adventi kivilágításában gyönyörködtünk. A belváros utcáit
először idegenvezetőnkkel, Martos Gáborral róttuk, majd az Albertinában az impresszionisták vászonra csalogatott fényeit, színeit csodáltuk meg. A kiállítás 170 munka segítségével
mutatja be az impresszionista és posztimpresszionista festészet magával ragadó világát.
Eztán a korai szürkületben valóban felragyogtak a belváros fényfüzérei, festővászon híján emlékezetünkbe véstük a látványt.
Grodvaltné Martos Veronika
szaktanár
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2. Reál munkaközösség
A reál osztály indítását a változó helyzet, a felsőoktatásba bekerülők létszámarányai inspirálták, ugyanis az elmúlt néhány évben megemelték a műszaki felsőoktatásba felvehető hallgatók számát. Amíg az elmúlt rendszerben
kiemelt szerepet kapott a műszaki, természettudományi képzés, ami a közoktatásban a jelenleginél magasabb óraszámokkal történő oktatást jelentett,
addig a rendszerváltás után a humán tárgyak kerültek előtérbe, a reál tárgyak hátrébb sorolódtak. A NAT jelentősen csökkentette a természettudományi tárgyak óraszámait és részben
tananyagát is. A diákok többsége humán területeken tanult tovább. Ez mára oda vezetett,
hogy az amúgy magas színvonalú műszaki felsőoktatás már alig tudja ellátni felsőfokú
végzettségű műszaki szakemberekkel a gazdaság igényeit. Ugyanakkor az egyetemek műszaki, természettudományi karán oktatók arról számolnak be, hogy a felsőoktatásba bekerülő hallgatók tudása, előképzettsége számottevően csökkent az elmúlt két évtizedben.
Iskolánkban mindig is fontosnak tartottuk, hogy a reál tudományok iránt érdeklődő, műszaki beállítottságú diákoknak legyen lehetőségük többlettudás megszerzésére. Ennek legfontosabb területei egyes tantárgyakból az emelt óraszámú és a fakultációs órák keretében
történő képzések voltak. Ezek jelenleg is folynak minden reál tárgyból.
A reál osztály indításának és a tantervnek az a célja, hogy a tanulókat a természettudományokkal kapcsolatos továbbtanulásra felkészítse, vagyis igen mély, alapos tudást adjon
számukra az adott tantárgyakból. Ez lehetővé teszi, hogy a 12. tanév végén középszintű
érettségi vizsgát tegyenek, illetve amennyiben az utolsó 2 évben emelt szintű fakultációs
felkészítésen vesznek részt, tanulmányaikat sikeres emelt szintű érettségi vizsgával zárják.
A tanulók az egyes témaköröket sokkal tudatosabban dolgozhatják fel. A többletórák részben az ismeretek mélyebb elsajátítására, több gyakorlásra és több témakör kibővítésére
fordítódnak.
A tantervben nemcsak a természettudományok legújabb eredményeit, felhasználási lehetőségeit tárgyaljuk népszerűsítő szinten, hanem ismertetjük mivel foglalkoznak korunk
természettudósai. Ezzel is szeretnénk a tanulók számára vonzóbbá tenni pl. a kutatói, fejlesztőmérnöki pályát.
Tanulói mérések, kísérletek főképpen a fakultációk keretében történnek az emelt ill. a
középszintű érettségi követelményei szerint, a reál osztály fő célkitűzésének jegyében, ami
az alkalmazható tudás megszerzése és felkészülés a szakirányú továbbtanulásra.
Gacs Miklós
munkaközösség vezető
A 11. évfolyamosok biológia fakultációs tevékenysége

Ebben a tanévben 17 tanuló döntött úgy, hogy
fakultál biológiából. A felelések és tesztírások
mellett sok érdekes és hasznos feladatot is
végeztünk. Első ilyen munkánk a dohányzással volt
kapcsolatos. E szenvedély káros hatásait vizsgáltuk
különböző kísérletekkel, majd egy poszteren
összegeztük az eredményt, melyet a 11.B
osztálytermében néhány hétig bárki megtekinthetett.
Iskolánk idén sport hetet szervezett a diákok
számára, melyből csoportunk is kivette a részét.
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Előadást tartottunk a különböző drogok, szteroidok káros hatásairól, majd kérdéseket tettünk fel a résztvevőknek.
Második félévben egy projekt keretében vizsgáltuk a TV, az Internet és a család hatását
a táplálkozási szokásokra. Ezen kívül felmérést végeztünk iskolánkban a táplálkozási zavarokkal kapcsolatban. Érdekes információkat szereztünk az anorexiáról, a bulímiáról és az
ortorexiáról.
A tavasz kezdetével mi is kimerészkedtünk, és hozzáláttunk egy Árpád-kori agyagharang kemence megépítéséhez. Négyfős csoportokban dolgoztunk. Munkánk gyümölcsét
még ebben a tanévben ki szeretnénk próbálni. Május elején a sárvári arborétumba látogattunk el, ahol növényhatározó segítségével vizsgálódtunk.
Legutóbbi munkánk a gombákhoz kapcsolódott. Gombákból vagy gombákról kellett készítenünk különböző „mesterműveket”. Sok különleges alkotás született.
A biológia fakultáció ez évi munkája gyümölcsözőnek bizonyult.
László Andrea
11.B osztályos tanuló
„Nano-TINC 2009” pályázat

Simon András 10.B osztályos tanuló ebben a tanévben részt
vett a The International NanoScience Community által kiírt Nanotechnológia 2009 elnevezésű pályázaton, ahol A jó, a rossz és a
nano című tanulmánya I. díjat nyert. Ennek a témának folytatása
lesz az MTA Fizika és Anyagtudományi Intézete által létrehozott
nyári tábor, ahová pályázat útján az ország 20 középiskolása juthat
el, és az egyik szekció témája éppen az anyagok méretkvantált
változása a nano-tartományban, és a részecskék önszerveződésével
létrejövő nanobevonatok vizsgálata a hidrofób növényeken.
„Áttekintve a nanoforradalom történetének állomásait, azt látom, hogy a 90-es évek
hangos sikertörténete a huszonegyedik század első éveire óvatosabb optimizmusnak adta át
a helyét. Felléptek az ellenzők, konferenciákat szerveztek, és közleményeket adtak ki azok,
akik a nanotudományokban csak a természetbe való beavatkozás újabb, rendkívül hatékony
eszközét látják. A tanulmányaimból úgy látom, hogy minden érv és ellenérv után kialakul
valamilyen egyensúly, józan középút.” Simon András 10.B osztályos tanuló
Egy középiskolás diákkonferencia élményei

Egy kicsit borongós őszi napon, november 5-én felkészítő tanárunkkal, Vígh Viktor tanár úrral elutaztunk Miskolcra, hogy részt vegyünk a III. Földtudományi Diákkonferencián,
a Miskolci Egyetemen. A konferencia szekcionált volt, amelynek témái a geológiához,
vagyis a földtanhoz kapcsolódtak. Az előadások egy kis teremben, egyetemi előadókból
álló zsűri előtt zajlottak. Két-két fős csapatokban indultunk. Bódi Dorina és Németh Veronika pénteken az energia, környezetvédelem szekcióban vett részt, ahol hat másik csapattal
mérhették össze tudásukat. A választott témájuk címe: Sárvár megújuló energiaforrásai.
Az előadás Sárváron és a szűkebb környezetében előforduló zöldenergiák (geotermikus,
szél-, víz-, nap-, bioenergia) hasznosíthatóságának problematikáját elemezte. Ezzel a prezentációval elnyerték a Magyar Szélenergia Társaság különdíját, amely tartalmazott egy kis
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szélerőmű makettet, két könyvet Magyarország szélerőműveiről, valamint egy emléklapot.
Tamics Beatrix és Sinka Anikó szombaton, a kőzettan, földtan, csillagászat című szekcióban szerepelt, ahol szakmailag nagyon magas színvonalú előadások hangzottak el. A prezentációjuk címe: Alginit, a sokarcú olajpala. Az előadásból kiderült, hogy a Gérce mellett
bányászott ásványi nyersanyag sokféle hasznosíthatósága ellenére (talajjavítás, állattenyésztés, környezetvédelem, gyógyászat) még a Sárvár közelében élők körében is csak
kevésbé ismert. Itt nem sikerült komolyabb eredményt elérniük, de hazavihettek egy emléklapot. A zsűritagok nagy érdeklődéssel fogadták a projekteket és a csapatok nagyon jól
érezték magukat a konferencián. Mindkét nap reggel mentünk be az egyetemre és este hét
körül kerültünk vissza a miskolctapolcai szálláshelyünkre, így sajnos a híres barlangfürdőt
nem állt módunkban kipróbálni. Az estéink ugyanakkor nem csak a készülésről és a pihenésről szóltak, hanem próbáltuk minél színesebbé tenni azokat egy kis beszélgetéssel, vagy
főzőcskézéssel.
Összességében elmondható, hogy bár fárasztóak voltak ezek a napok, és nagyon sokat
tanultunk a konferenciából, mégis nagyszerűen éreztük magunkat. A vonaton visszafelé
arról beszélgettünk, hogy szívesen részt vennénk a következő években is ilyen jellegű diákkonferenciákon. Végül, de nem utolsósorban e cikk segítségével is szeretnénk megköszönni
Vígh Viktor tanár úrnak a felkészítő munkáját!
Bódi Dorina 10.A, Németh Veronika 10.A,
Tamics Beatrix 10.B, Sinka Anikó 10.B
osztályos tanulók
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3. Idegen nyelvi munkaközösség
Ebben a tanévben a nyelvi munkaközösség életében az első fontos
esemény 31 diák és három kísérő tanár angliai utazása volt, de már
szervezzük a következőt az őszi szünetre, melynek Wales lesz a fő úti
célja.
A műveltségi vetélkedő nyelvi fordulójának idei győztese a 11.B
csapata volt. Idén újdonság volt a filmzene felismerése.
Októberben folytatódtak az ECL nyelvvizsgák, majd a tanév során még háromszor szerveztünk középfokú és egyszer felsőfokú
nyelvvizsgát. Júniusban 3 nyelvtanár Origó típusú vizsgáztatói képzésen vett részt.
Novemberben lezajlott a megyei angol verseny és mindkét nyelvből az OKTV iskolai írásbeli fordulója. Az angol nyelvi verseny 10
indulója közül 3 tanuló jutott a 3. fordulóba, ahol az első két forduló
írásbeli és magnóhallgatási feladatai után szóbeli képességeikről
kellett számot adni: Németh Andrea 10.B a Pre-Intermediate kategóriában 4. helyezést ért el. (felkészítő tanár: Czeglédiné Szabó Klára)
Elementary kategóriában Hajas Bálint és Károlyi Bettina (9.B) 2.
ill. 5. helyezést értek el. (felkészítő tanár: Kovács Beáta)
Németből a Pedagógiai Szakszolgálat által meghirdetett megyei
versenyen 15 tanuló indult, közülük Hajas Bálint 9.B (felkészítő
tanár: Berkovits Rita) volt a legsikeresebb, aki 1. helyezést ért el a 2.
kategóriában. Körmendy Dalmának (10.B) a 7. helyezést sikerült
megszereznie (felkészítő tanár: Csejteiné Libricz Henriett)
Az idei német OKTV-n kimagaslóan szerepelt Gáncs Barbara
12.B (felkészítő tanár: Kőszegi Zsanett), akit behívtak az országos
írásbeli fordulóra, ahol szépen szerepelt annak ellenére, hogy a szóbeli fordulóra (mely az ország 20 legjobb diákja között zajlik) már
nem sikerült továbbjutnia.
Januárban a zalai szervezésű Kenguru nyelvi és országismereti
verseny zajlott. Iskolánkból 105 diák jelentkezett a teszt kitöltésére 4
különböző kategóriában. A megyei eredmények a következők:
Német
4. kategória 1. Hajas Bálint
3 Horváth Márk
5. Bajnok Bendegúz
5. kategória 2. Móricz Nikolett
7. Smidéliusz Dóra
6. kategória 1. Gömbös Gábor
4. Gróf Katalin
7. Kiss Lívia
7. kategória 1. Németh Dániel
3. Horváth Krisztián
3. Pásti Laura
5. Simon Eszter
6. Kontó Norbert
7. Györke Brigitta

Németh Andrea

Hajas Bálint

Körmendy Dalma

(felkészítő tanár: Berkovits Rita)
(felkészítő tanár: Simon Teodóra)
(felkészítő tanár: Simon Teodóra)
(felkészítő tanár: Kacsa Cecília)
(felkészítő tanár: Kacsa Cecília)
(felkészítő tanár: Berkovits Rita)
(felkészítő tanár: Kőszegi Zsanett)
(felkészítő tanár: Csejteiné Libricz Henriett)
(felkészítő tanár: Simon Teodóra )
(felkészítő tanár: Simon Teodóra )
(felkészítő tanár: Kőszegi Zsanett)
(felkészítő tanár: Kőszegi Zsanett)
(felkészítő tanár: Simon Teodóra )
(felkészítő tanár: Kőszegi Zsanett)
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Angol
4. kategória 1. Hajas Bálint
2. Dávid Ádám
3. Sánta Sávid
4. Gömböcz Noémi
6. Ódor István
7. Marton Alexandra
5. kategória 2. Rozmann Zsolt
3. Horváth Evelin
4. Király Diána
5. Albert Brigitta
6. kategória 1. Megmondja Zsófia
2. László Andrea
3. Szabó Eszter
4. Csiszár Annamária
4. Győrfy Kitti
6. Biró Laura
7. Szenteleki Cintia
7. kategória 1. Gömböcz Dóra
2. Németh Szidónia
3. Hamadi Péter
5. Varga Zsófia
7. Németh Lilla

(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Horváthné Tischler Noémi)
(felkészítő tanár: Horváthné Tischler Noémi)
(felkészítő tanár: Horváthné Tischler Noémi)
(felkészítő tanár: Horváthné Tischler Noémi)
(felkészítő tanár: Bognár Nóra)
(felkészítő tanár: Czeglédiné Szabó Klára)
(felkészítő tanár: Czeglédiné Szabó Klára)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Némethné Rádl Krisztina)
(felkészítő tanár: Bognár Nóra)
(felkészítő tanár: Kovács Beáta)
(felkészítő tanár: Némethné Rádl Krisztina)
(felkészítő tanár: Sárvári Anita)
(felkészítő tanár: Sárvári Anita)
(felkészítő tanár: Sárvári Anita)
(felkészítő tanár: Sárvári Anita)

A budapesti díjkiosztóra két tanulónk és felkészítő tanáruk (Berkovits Rita) kapott meghívást, mivel a verseny élmezőnyében végeztek. 4. kategóriában Hajas Bálint (9.B) 5.
helyezett, míg 6. kategóriában Gömbös Gábor (12.D) 2. helyezett lett. Gratulálunk mindkettejüknek kiemelkedő teljesítményükhöz.
Az utolsó verseny áprilisban zajlott. Az ECL nyelvi versenyre iskolánkból összesen 13
jelentkező volt. A 2000 Ft-os nevezési díjú verseny próbanyelvvizsgának is felfogható.
Iskolánkból két tanuló német nyelvből kapott meghívót az országos szóbeli fordulóra.
Gömböcz Dóra 12.B (felkészítő tanár: van Waardenné Csete Ildikó) az 10. helyet szerezte
meg a nyelvvizsga bizonyítvánnyal még nem rendelkező indulók között, míg Hajas Bálint
9.B (felkészítő tanár: Berkovits Rita) az 2. helyen végzett a nyelvvizsga bizonyítvánnyal
már rendelkező indulók között. Dóra díja 10.000 Ft támogatás egy ECL nyelvvizsgához,
Bálint pedig felsőfokú nyelvvizsgájának teljes árát megnyerte.
A 2009/10-es tanévben is szépen gyarapodott a nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma. Összesen 37 német és 41 angol középfokú nyelvvizsgával rendelkező diákunk volt
ebben a tanévben. Különösen szép teljesítmény a két nyelvvizsga megszerzése, melyet
gimnáziumunk alapítványa is támogat. Ebben a tanévben Szenteleki Cintia és Csiszár Annamária (13.A), Gáncs Barbara, Gróf Katalin, Horváth Luca, Papp Renáta, Rövid Zsófia
(12.B), Zrínyi Lilla (13. protokoll) rendelkezik két középfokú C típusú nyelvvizsgával.
Elismerés illeti azokat a tanulókat, akik sikeres felsőfokú komplex nyelvvizsgát tettek.
Angol nyelvből Hevér Julianna, Musatics Georgina és Komáromi Laura (13.A), valamint
Gömböcz Dóra, Gáncs Barbara, Gróf Katalin és Horváth Norbert (12.B) szerzett felsőfokú
nyelvvizsgát, német nyelvből pedig Gáncs Barbara (12.B) és Kollár Klaudia (12.C).
Októberben a 13.A osztályból 2 tanuló tett sikeres előrehozott érettségit német és 2 tanuló angol nyelvből középszinten. Májusban 67-67 végzős tanuló jelentkezett középszintű
érettségi vizsgára németből és angolból is. Mindkét nyelvből 3-3 fő vállalta az emelt szintű
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megmérettetést. Ebben az évben is voltak olyan 11. évfolyamosok, akik vállalták az osztályozó vizsgák pluszterhét és májusban együtt érettségiztek a végzősökkel. A 12.A osztályból 6 fő vállalta az előrehozott nyelvi érettségit német nyelvből, 2 fő az angolt a 11.B osztályból.
Ebben az évben is voltak olyan szorgalmas diákok, akik még egy harmadik nyelvvel is
megismerkedtek, ill. fejlesztették tavaly elsajátított ismereteiket. A francia nyelvet heti 2
órában szakkör formájában 9 diák tanulta Bárdosi Zsuzsanna tanárnő segítségével. Munkaközösségünkből mindenki részt vett különböző TISZK-es tanfolyamokon érzelmi intelligencia fejlesztése, agresszió kezelése, hiperaktivitás témakörökben. Kovács Beáta tanárnőt
idén is felkérték emelt szintű érettségi bizottság elnökének, ill. vizsgáztató tanárának. Van
Waardenné Csete Ildikó pedig érettségi elnökként fogja iskolánkat képviselni.
Némethné Rádl Krisztina
munkaközösség-vezető
England-tour Tinódi Gimnázium módra

A tanév első felében, iskolánk utazást szervezett
az angol nyelv őshazájába, Angliába. Népes csapatunk szeptember 24-én indult Győrből. Miután
átszeltük a La Manche csatornát a Csalagúton keresztül, fáradt tagjainkat legelőször Doverben nyújtóztathattuk ki. A 10 nap során megcsodálhattuk
Stonhenge és Avebury misztikus kőszikláit; barangolhattunk VIII. Henrik híres feleségének, Boleyn
Annának egykori lakhelyén, és betekintést nyertünk
az Arsenal FC standionjának kulisszái mögé is.
A két legérdekesebb és legtartalmasabb program Brightonban és a fővárosban, Londonban várt minket. Brighton Anglia egyik legnagyobb és leghíresebb üdülőhelye. Itt található
a város egyik legnevezetesebb látnivalója, a Royal Pavilion, melyet IV.György hercegnek
építettek keleti stílusban még a 19. században. A város sétálóutcái egyszerre idézik a filmekből jól ismert régies hangulatot, a modern üzletek tömkelege mégis összemossa a múltat a jelennel.
London a modernizáció és a tradíciók városa. Hatalmas terülten fekszik:csak a külvárosi
részen buszoztunk legalább félórát, mire a városközpontba értünk. Legelőször a Big Bent és
a Parliamentet nézhettük meg, amit a St James Park követett. A város annyi látnivalóval
szolgált, hogy - mondanom sem kell – egyetlen nap alatt képtelenség felfedezni az egészet.
Így három napon keresztül róttuk a nevezetesebb utcákat, mint például az Oxford Streetet,
ahonnan tömött batyukkal értünk vissza. A híres tereket is sorra vettük, és természetesen
rengeteg múzeumba is ellátogattunk, hiszen az angol kultúra világszerte elismert. Megnézhettük Diana hercegnő lakhelyét és ruhakollekcióját a Kensington palotában, a
Buckhingham palotánál az őrségváltást, valamint a világ egyik leghíresebb panoptikumát a
Madame Tussaudst. Hogy a művészetekből is kikupálódjunk egy kicsit, ellátogattunk a
British Museumba, a National Gallerybe és a Natural History Museumba is.
Mindent összevetve remek kirándulás volt, s az odafele megpakolt bőröndök talán még
tömöttebbek lehettek hazafele, de legalább nem mondhatják ránk, hogy angolosan távoztunk.
Németh Szidónia
12.A osztályos tanuló
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Stonehenge vs Avebury

A kelta legendák és ködös rejtélyek kedvelői nagy várakozással tekintettek az egymástól alig 30 km-re található két őskori kőépítményhez tervezett kirándulás elé. Stonehenge, a
világörökség részét képező, kötelező turista látványosság amelynek hatalmas megalitkori
köveit mindenki ismeri, a másik Wiltshire
grófság kis falujának Avebury-nek határában lévő kiterjedt kör alakú kőoszlopsor,
amelyről még sosem hallottunk.
A ’henge’ szó jelentése árokkal körülvett kör alakú földsánc. Mégis Stonehenge
nem igazi henge, mert ebben az esetben
inkább a függő kövek fordítás lehet a megfelelő. A több szakaszban épült 74 kőtömbből álló monumentális szerkezet keletkezése ie. 2500-ra tehető. A leghíresebb oszlopai, a bejáratnál álló Sarokkő (Heel Stone)
ami fölött felkel a nap a nyári napforduló
idején, a patkó alakban elhelyezkedő
The Barber Stone (A Borbély Kő)
hármaskövek
(trilithons)
melyeket
vizszintesen, páronként lefed egy kő és tükörképük a kékkövek (bluestones), amelyeket a
legenda szerint Merlin, az Artúr legendából ismert varázsló hozatott ide Írországból. Stonehenge funkcióját tekintve sok teória létezik, az egyik magyarázat szerint áldozati hely volt,
a druidák holdnak szentelt temploma, ahol vallási szertartásokat tartottak, más kutatók úgy
vélik, obszervatóriumnak használták és csillagászati ciklusokat jelöl. Számos további kérdés is megválaszolatlan maradt még miért éppen ezeket a köveket használták, honnan szállították ide és mivel?
A kb. 5000 éves Avebury falusi házai között és a falu körüli birkalegelőn át kanyargó,
kőtömbökből álló útvonal több, mint 300 méter átmérőjű. Az eredetileg 98 kőtömbből álló
neolit és bronz kori építményt mára már le pusztították a természeti elemek, és a pogány
vallás nyomait kiirtani vágyó keresztények. A feltételezések szerint a kövek, a sírdomb, és
a töltés arra engednek következtetni, hogy a hely a druidák rituális szertartásainak központja lehetett. Mások szerint, a magas karcsú kövek a férfiakat, az alacsony tömzsik a nőket
ábrázolják, amellyel kifejezik a két nem egymáshoz és a természethez való viszonyát.
Bár az Anglia 7 csodája között számon tartott Stonehenge a pogányság szimbóluma,
nyári napfordulókori zarándokhely, ahova tömegesen áramlanak a turisták: kerítéssel van
elzárva a látogatók elől, míg Avebury falucska dombjain sétálgatva megérinthettük a köveket ettől lett természetközeli élmény, hogy szinte érezhető volt a kelta ősök szelleme.
Csontos Marina 13.A osztályos tanuló
Kovács Beáta szaktanár
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4. Osztálytükrök
9.A osztály
Létszám: 27 fő

Osztályfőnök: Csikós Györgyné

Adorján Tamás, Ankus Tünde, Bajnok Bendegúz, Béres Chiara, Boda Stefánia, Góczán Tamás,
Horváth Gergő Gábor, Horváth Márk, Kassai Jennifer Ildikó, Kereszturi Flóra, Komáromi Anita,
Kontó Edit, Molnár Dániel József, Nagy Ádám, Nagy István, Németh Debóra, Németh Diána,
Németh Márk, Németh Richárd, Pártli Máté János, Pócza Gergő Richárd, Szabó Annabel Anett,
Szabó Brigitta, Szabó Jennifer, Tar Bálint, Tóth Kitti, Viszket Nikolett

Jeles: Komáromi Anita
Tantárgyi dicséret:
német nyelv: Komáromi Anita
Kirándulás:
2010. június 8. kerékpártúra a Ság-hegyre
2010. június 14. Bakonyi Kalandpark
Színház:
Weöres Sándor Színház: Liliom
Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 2 fő
Hangverseny:
iskolai bérlet 3 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
karácsonyi ajándékozás
fiú és lány kosárlabda házibajnokság
fiú labdarúgás házibajnokság
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9. B osztály
Létszám: 30 fő

Osztályfőnök: Berkovits Rita

Balogh Boglárka, Borovics Bálint, Csejtei Zsófia Ágnes, Darázs Dóra, Dávid Ádám László, Dohi
Zoltán, Fülöp Csilla Iringó, Gömböcz Noémi, Gróf Eszter, Gyuricza Vivien, Hajas Bálint István,
Hajba István, Hannos Attila, Károlyi Bettina, Kasza Kornél, Kupi Petra, László Szilvia, Lónai
Dorina, Magó Viktória, Molnár Attila, Moór Adrián, Németh Adalbert Gábor, Németh Valentin,
Ódor István, Ódor Viktória Anna, Sárosi Bálint, Soós Ádám Tamás, Soós Bettina, Takács Anna
Zsófia, Vizi Barbara

Kitűnő: Lónai Dorina, Takács Anna
Jeles: Fülöp Csilla, László Szilvia, Hannos Attila
Tantárgyi dicséret:
angol nyelv: Balogh Boglárka, Darázs Dóra, Gróf Eszter, László Szilvia,
Lónai Dorina
német nyelv: Hajas Bálint
matematika: Gróf Eszter, Lónai Dorina
történelem: Fülöp Csilla, László Szilvia, Takács Anna
kémia: László Szilvia, Lónai Dorina, Takács Anna
dráma: Fülöp Csilla, László Szilvia
Kirándulás: 2010. június 4. Balaton-felvidék
Színház: Weöres Sándor Színház: Vajda-Valló-Fábri: Anconai szerelmesek
Molnár Ferenc: Liliom
Színházbérlet: Weöres Sándor Színház: 1 fő
Hangverseny: iskolai bérlet: 24 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
adventi kirándulás Bécsbe
karácsonyi teadélután
kerékpártúra Ostffyasszonyfára
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9. C osztály
Létszám: 30 fő

Osztályfőnök: van Waardenné Csete Ildikó

Akóts Réka, Bándoli Martin, Bodorics Anett, Bozi Klaudia, Czeglédi Bence, Dávid Annamária,
Góczán Mónika, Horváth Martina, Horváth Jennifer, Iván Dániel, Keresztényi Bálint, Kopácsi Lilla,
Kopácsi Liza, Kovács Martin, Mozsolicz Martina, Muth Imre, Müller Jennifer, Nárai Dávid Zoltán,
Németh Lilla Hanna, Novák Noémi, Ódor Krisztina, Pataki Bálint, Péntek Teodóra Ildikó,
Schimmer Patrícia, Sélley Máté, Sinka Zsolt, Sipőcz Alexandra, Szabó Annamária, Varga Evelin,
Vaskó Viktória

Jeles: Mozsolicz Martina, Varga Evelin
Tantárgyi dicséret:
angol nyelv:
német nyelv:
matematika:
kémia:

Mozsolicz Martina
Müller Jennifer
Dávid Annamária
Mozsolicz Martina

Kirándulás:
2010. június 4.

Zirc, Pannonhalma, Győr

Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 2 fő
Hangverseny:
iskolai bérlet: 8 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
adventi kirándulás Bécsbe
karácsonyi teadélután
strandolás
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9. D osztály
Létszám: 34 fő

Osztályfőnök: Simonné Keszei Anita

Biczó Martin, Bíró Eszter, Gaál Felícia, Gazdag Dániel Renátó, Hajas Erik, Hegyi Szimonetta,
Horváth Alexandra, Horváth Dorina Mária, Horváth Krisztina Barbara, Horváth Nikolett, Horváth
Norbert, Hujber Petra, Kertész Barbara Ibolya, Király Lilla, Kiss Ádám, Kóbor Ildikó, Kocsis Márk,
Komáromi Adrián, Kovács Enikő Ágnes, Molnár Enikő, Mórocz Nikoletta, Nagy Dániel, Nardai
Beáta, Németh Henrietta, Pap Barbara, Pintér-Kovácsovics Jennifer, Pusztai Boglárka, Sali Csaba, Szabó Kitti, Szabó Krisztián Balázs, Szabó Roxána Viktória, Vajda Alexandra, Varga Mátyás,
Zsoldos Dóra

Kirándulás:
2010. június 4.

Dunakanyar, Budapest

Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 2 fő
Hangverseny:
iskolai bérlet: 2 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
adventi kirándulás Bécsbe
február: korcsolyázás
március: mozilátogatás
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10. A osztály
Létszám: 37 fő

Osztályfőnök: Csejteiné Libricz Henriett

Balogh Petra Anna, Berta Zoltán Dániel, Bódi Dorina Ilona, Böcskör-Nagy Barnabás, Czeglédi
Dóra, Császár Vivien, Dala Adél Orsolya, Dankovics Frida, Dömölki Eszter, Hajba Beatrix, Hindi
Fatima, Horváth Bianka, Horváth Dávid, Horváth Orsolya Katalin, Kasza Patrícia, Kiss Benedek,
Kovács Jutta Karina, Körmendy Dalma, Kupi Péter, Lakner Dávid, Nagy Viktória, Németh Olivér
Pál, Németh Roxána Mária, Németh Veronika, Pados Erzsébet Anna, Pataki Gyöngyi Ivett, Sali
Fruzsina, Sipos Dániel, Sulyok Ádám, Szabó Márton, Szakos Enikő Andrea, Takács Dorina, Takács Helga, Takács Kármen, Varga Péter, Varga Renáta, Varga Virág

Tantárgyi dicséret:
történelem: Németh Olivér, Szabó Márton
testnevelés: Pataki Gyöngyi
Kirándulás: 2010. június 4-5. Tapolca–Keszthely–Tihany–Balatonfüred–Balatonfűzfő–
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Színház:
Weöres Sándor Színház: Vajda-Valló-Fábri: Anconai szerelmesek
Molnár Ferenc: Liliom
Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 2 fő
Hangverseny:
iskolai bérlet: 6 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
adventi vásár, Bécs
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10.B osztály
Létszám: 38 fő

Osztályfőnök: Haraszti Zsolt

Alexa István Gábor, Biczó Tamás, Csejtei Tamás, Csonka Fruzsina, Dabis Gábor, Danka Zsófia,
Dávid Anikó, Fülöp-Molnár Martina, Gerencsér Márk, Haller Ákos, Hamadi Mirjam, Horváth András, Horváth Bálint, Horváth Dóra, Kapui Viktória, Kiss Flórián Róbert, Krajcár Bálint, Liszta
Róbert, Magyar Krisztina Anna, Nardai Milán, Németh Andrea, Németh Dorina Anna, Németh
Réka, Németh Zoltán, Ördög Dániel, Sali Vivien, Simon András, Sinka Anikó Erzsébet, Sinka
Ramóna, Sőre Annamária, Szakács Eszter, Szakos Martina Zsuzsanna, Szaksz Henriette Erzsébet, Szélessy Szabina, Tamics Beatrix Mária, Tendli Dóra, Tóth Dániel, Vass Szilárd

Kitűnő: Sinka Ramóna, Szakács Eszter, Szélessy Szabina, Tóth Dániel
Jeles:

Fülöp-Molnár Martina, Gerencsér Márk, Krajcár Bálint, Simon András, Sőre Annamária, Szakos Martina

Tantárgyi dicséret:
kémia: Sinka Ramóna
földrajz: Sinka Ramóna
testnevelés: Dabis Gábor
Kirándulás:
2010. június 4-6.
2009. december 11.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Schönbrunni kastély, Stefansdom, adventi vásár

Hangverseny: iskolai bérlet: 30 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
csapatépítő tréning
karácsonyi ajándékozás
osztálybajnokságok: labdarúgás, kosárlabda, strandröplabda, strandfoci
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10. C osztály
Létszám: 34 fő

Osztályfőnök: Takács Attila

Balog Ákos, Bíró Jennifer, Bónicz Patrícia, Csizmazia Dániel, Dancsecs Claudia, Herczeg Kitti,
Horváth Ádám, Hunyadi Géza István, Károlyi Katalin, Kiss Evelin, Kondor Péter, Kozák Bettina,
Kulcsár Annabella, Kurányi Kornélia, Magyar Lilla, Marton Alexandra, Matyej Attila, Miháczi Imre,
Molnár Réka, Nagy Bernadett Ágnes, Németh Noémi, Németh Zsófia Éva, Pásti Nikolett, Péter
Martin, Rádli Nóra, Rozmann Nóra, Sánta Dávid, Sáray Petra Annamária, Steen Johan Patrik,
Szabó Edina Katalin, Szabó Martina, Tóth Rebeka, Vörös Vivien

Kitűnő: Rozmann Nóra
Jeles:

Kulcsár Annabella, Molnár Réka, Stabó Martina

Tantárgyi dicséret:
német nyelv:
rajz és vizuális kultúra:
kémia:
földrajz:
biológia:

Marton Alexandra, Rozmann Nóra, Szabó Martina
Sáray Petra
Kozák Bettina, Molnár Réka, Rozmann Nóra, Szabó Martina
Rozmann Nóra
Rozmann Nóra

Kirándulás: 2010. június 4-5. Siófok
Színház: Soltis Színház
Hangverseny: iskolai bérlet: 7 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
Budapest: mozilátogatás
Csónakázó-tó: szalonnasütés
Bécs: adventi vásár
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10. D osztály
Létszám: 36 fő

Osztályfőnök: Lőke Dóra

Bertha Martin, Biczó Bernadett Dorina, Bognár Anett, Bősze Krisztián, Csanyiga Zsófia, Csongrádi Rebeka, Csonka Renáta Tamara, Eredics Nóra, Gergácz Dóra Ilona, Horváth Ádám, Horváth
Patrik Péter, Iliás Miklós, Inokai Viktória Márta, Kósi János, Kovács Dániel, Mógor Krisztián
Milán, Németh Bianka, Németh Martina, Németh Sándor, Németh Tamás I., Németh Tamás II.,
Pfeiffer Milán Szilveszter, Pleiveisz Krisztián, Poór Henrietta Margit, Rumi Ramóna, Simon Gergő, Soós Enikő, Süle Alexandra, Szabó Lilla, Szabó Mónika, Szabó Roxána, Szakács Lucia,
Tendli Alexandra, Varga Milán, Varga Viktória, Zseli Erika Anna

Kitűnő: Poór Henrietta
Tantárgyi dicséret:
angol nyelv: Szakács Lucia
ének: Pfeiffer Milán, Szabó Mónika, Poór Henrietta
Kirándulás:
2010. június 5-6.

Tapolca–Tihany–Balatonfüred–Siófok

Egyéb szabadidős tevékenység:
adventi kirándulás, Bécs
mozilátogatás
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11. A osztály
Létszám: 25 fő

Osztályfőnök: Bognár Nóra

Bíró Bálint, Csizmadia Gábor, Farkas Evelin, Farkas Gergő, Göller Alexandra, Horváth Ramóna,
Incze Enikő, Kolonics Szabina, Kopnyitzki Réka, Kóbor Júlia, Kupi Marcell, Móricz Nikolett, Nardai Júlia, Németh Andor, Németh Balázs Lajos, Paukovics Gergely, Simon Gina, Steller Anett,
Tarr András Zoltán, Varga Dalma, Varga Eszter, Varga Szabolcs, Wolf Martina

Kitűnő: Varga Eszter
Jeles:

Varga Dalma

Tantárgyi dicséret:
rajz és vizuális kultúra: Móricz Nikolett
matematika: Varga Dalma
német nyelv Varga Dalma
Kirándulás:
2010. június 4-5.

Dunakanyar

Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 4 fő
Hangverseny:
iskolai bérlet: 5 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
karácsonyi klubdélután
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11. B osztály
Létszám: 34 fő

Osztályfőnök: Gacs Miklós

Amey Boglárka, Bándli Leila, Biró Laura Kitti, Bokor Péter, Borzon Tibor, Böröndy Milán Károly,
Bősze Zsanett, Darázs Adrienn, Fazekas Lilla, Franczik Petra, Gőcze Gergő Zsolt, Hábeller Philip,
Hompok Hunor, Horváth Andrea, Hóbor Péter, Kappel János, Károlyi Lilla, Keszei Balázs, Kovács Ádám, Kovács Eszter, Kráner Ildikó, Kurcsics Imre, Láng Boglárka Renáta, László Andrea,
Megmondja Zsófia, Nagy Glória Gréta, Németh Dorián, Pethő Bence, Smidéliusz Dóra, Soós
Dorottya, Süle Dóra, Szabó Ádám, Szabó Eszter, Takács Tünde

Kitűnő: Kráner Ildikó, Takács Tünde
Jeles:

Biró Laura Kitti, Bősze Zsanett, Darázs Adrienn, Franczik Petra, Keszei Balázs,
Láng Boglárka, László Andrea, Megmondja Zsófia, Smidéliusz Dóra,
Soós Dorottya, Süle Dóra, Szabó Eszter

Tantárgyi dicséret:
német nyelv:
biológia:
emberismeret:
ének-zene:

Kráner Ildikó
László Andrea
Smidéliusz Dóra, Takács Tünde
Bősze Zsanett, Franczik Petra, Hóbor Péter, Horváth Andrea,
Károlyi Lilla, László Andrea, Megmondja Zsófia,
Németh Dorián, Smidéliusz Dóra, Soós Dorottya, Szabó Eszter,
Takács Tünde
testnevelés: Hóbor Péter

Kirándulás: 2010. június 4-6. Eger–Lillafüred–Aggtelek–Szilvásvárad
Hangverseny: iskolai bérlet 13 fő
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11.C osztály
Létszám: 38 fő

Osztályfőnök: Vígh Viktor

Auer Marietta, Bognár Gabriella, Csonka Klaudia, Csuka Henrietta, Dancsecs Klaudia, Dominek
Marietta Anna, Erdélyi Bianka, Fehér Dóra, Fekete Melitta, Gerencsér Viktor, Gyürü Andrea Anna,
Hegyi Péter László, Hencsei Tamás, Horváth Ádám Tamás, Horváth József Róbert, Horváth László, Kardos Ramóna, Király Diána, Kiss Anett, Kiss Lívia Anett, Laczi András, Magyar Gabriella,
Mészáros Elza, Miklós Georgina, Nagy Dávid, Németh Adrienn, Németh Kitti, Németh Lilla, Pados
Réka, Sipos Barbara, Stájerics Ádám Sándor, Stefanics Arnold Lajos, Szabados Márk, Szabó
Dániel, Szabó Szandra, Tóbiás Patrik, Tóth Anna, Vincze Viktória

Jeles:

Kiss Lívia Anett, Hencsei Tamás, Gyürü Andrea

Tantárgyi dicséret:
angol nyelv: Hencsei Tamás, Tóbiás Patrik
német nyelv: Kiss Lívia
ének: Szabados Márk
Kirándulás:
2010. június 4-6.

Eger–Sirok–Ipolytarnóc

Hangverseny:
iskolai bérlet: 2 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
fiú futball házibajnokság
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11.D osztály
Létszám: 34 fő

Osztályfőnök: Pernecker Csilla

Ágoston Viktória, Albert Brigitta, Auer Veronika, Barasits Bettina, Barkovics Ramóna, Biczó
Alexandra, Bujtás Nikoletta, Csizmadia Martina Szandra, Csóka Martin, Gombási Mónika, Gróf
Andrea, Horváth Eszter Viktória, Horváth Evelin, Horváth Vivien I., Horváth Vivien II., Juhász
Martina, Kertes Mónika, Kiss Titanilla, Molnár Gergő, Molnár Kata, Németh Evelin, Pencz Krisztián, Puklér Tímea Mária, Pup Klaudia, Rajki Georgina, Rozmann Zsolt, Seregély Ildikó, Szabó
Ádám, Takács Roland, Tóth Anett, Tölgyesi Richárd, Varga Ákos, Vass Eszter, Vida Laura

Kirándulás:
2010. június 4-5.

Pannonhalma–Győr–Zirc–Bakonybél–Pápa

Hangverseny:
iskolai bérlet: 7 fő
Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 3 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
karácsonyi klubdélután
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12.A osztály
Létszám: 33 fő

Osztályfőnök: Sárvári Anita

Bogdán István, Bogdán Lajos, Csitkovits Szabina, Farkas Kinga, Fehér István, Gömbös Dániel
Gábor, Györke Brigitta, Hamadi Omar Péter, Joós Szimonetta, Kiss Ádám, Kusztor Barbara,
Markovics Dániel, Ments Barnabás, Mészáros Ramóna, Molnár Péter, Muhovits Bálint, Nagy
Dániel, Németh Lilla, Németh Szidónia, Ódor Kristóf, Orbán Ramóna, Pásti Laura, Pénzes Evelin,
Pfeiffer Laura, Raschka Patrik Zsolt, Reimringer Kevin, Simon Eszter, Süle Bence, Szekeres
Gergely, Takács Ágnes, Varga Enikő, Varga Eszter, Varga Zsófia

Kitűnő: Takács Ágnes
Jeles:

Pásti Laura

Tantárgyi dicséret:
ének-zene: Takács Ágnes, Gömbös Dániel, Varga Zsófia
Kirándulás:
2009. szeptember
2010. június 4-6.

angliai tanulmányút: 6 fő
Ceske Budejovice–Cesky Krumlov, Csehország

Hangverseny:
iskolai bérlet: 5 fő
Színházbérlet: Weöres Sándor Színház: 5 fő
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12.B osztály
Létszám: 31 fő

Osztályfőnök: Némethné Rádl Krisztina

Bátorfi Richárd, Bókkon Bálint, Brecska Bálint, Gáncs Barbara, Gömböcz Dóra, Gróf Katalin,
Győrfy Kitti, Horváth Ádám, Horváth Ágnes, Horváth Marianna Luca, Horváth Norbert, Hunyadi
Franciska, Kajdi Ferenc, Kovács Eszter, Markó Roland, Marton Dalma, Németh Ferenc Zoltán,
Németh Gergő, Németh Viktória, Oszkó Kata, Pankaczi Fruzsina, Papp Renáta, Pécz Anita, Rácz
Tamás, Rövid Zsófia, Salamon Szonja, Sélley Anna, Takács Boglárka, Tóth Cintia, Vámos Tamás,
Végh Balázs

Jeles:

Gáncs Barbara, Gömböcz Dóra, Gróf Katalin, Horváth Luca, Németh Viktória,
Papp Renáta, Rövid Zsófia

Tantárgyi dicséret:
történelem:
német:
testnevelés:
rajz és vizuális kultúra:
Kirándulás:
2010. március

Gömböcz Dóra, Németh Viktória
Gömböcz Dóra
Horváth Luca, Németh Viktória, Tóth Cintia, Bókkon Bálint
Takács Boglárka, Németh Viktória
Budapest, Szépművészeti Múzeum
IMAX 3D mozi: Avatar

Színházbérlet: Weöres Sándor Színház: 2 fő
Hangverseny: iskolai bérletes: 3 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
Karácsonyi ajándékozás
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12.C osztály
Létszám: 32 fő

Osztályfőnök: Lukács Katalin

Asbóth Alexandra, Balassa Zita, Baranyai Evelin, Barbalics Eszter, Biczó Judit, Csejtei Péter,
Csepregi Georgina, Farkas Barbara, Fider Bettina, Frigy Nikoletta, Gál Katalin, Hegedüs Cintia,
Imre Kíra, Joós Barnabás, Kiss Judit, Kiss Vivien, Kollár Klaudia, Leitgeb Eszter, Mainone Renáta, Molnár Balázs, Moór Dalma, Németh János, Németh Zoltán, Oszkó Petra, Papp Tímea, Pethő
Kitti, Sásdi Gréta Veronika, Szőnye Nóra, Takács Brigitta, Tóth Edit, Varga Kadosa, Vörös Bálint

Kitűnő: Moór Dalma
Tantárgyi dicséret:
rajz és vizuális kultúra:

Moór Dalma, Kollár Klaudia

Hangverseny:
iskolai bérlet: 8 fő
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12.D osztály
Létszám: 27 fő

Osztályfőnök: Czeglédiné Szabó Klára

Balogh Tímea, Desits Milán, Ferenczi Evelin, Gerencsér Nóra, Gömbös Gábor József, Hideg
Ádám, Horváth Kinga, Karáth Ibolya, Kiniczki László, Kiricsi László, Kiss Klaudia, Kocsis Dalma,
Lakos Katalin, Májer Linda, Mógor Vivien, Molnár Barnabás, Németh Ádám, Németh Ramóna,
Palkovits Balázs, Pásti Dóra, Péntek András, Rédecsi Adrienn, Schweiger Vivien, Sebestyén
Richárd, Toldi Szilvia, Tömböly Viktória, Vizsy Vivien

Színházbérlet: 1 fő
Egyéb szabadidős tevékenység:
őszi grillparty
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13.A osztály
Létszám: 33 fő

Osztályfőnök: Grodvalt Ottó

Bertha Andrea, Biró Kitti, Burka Barbara, Csákvári Zoltán, Csillag Éva, Csiszár Annamária, Csontos Marina, Fider Gábor, Gábor Viktória, Giczinger Alexandra, Giczinger Dóra, Hatos Szabina,
Hevér Julianna, Homlok Dániel, Horváth Brigitta, Horváth Krisztián, Komáromi Laura, Kontó
Norbert, Kovács Kitti, Musatics Georgina, Németh Dániel, Németh Krisztián, Németh Petra, Németh Valentina, Oláh Klaudia, Pukler Dóra Zsófia, Schönberger Zsófia, Szabó Dóra, Szabó Kornél, Szalai Krisztina, Szenteleki Cintia, Tőke Adél, Vass Eszter

Kitűnő: Giczinger Alexandra,Giczinger Dóra, Hevér Julianna, Komáromi Laura, Musatics
Georgina, Szenteleki Cintia
Jeles:

Biró Kitti, Gábor Viktória, Hatos Szabina, Németh Valentina, Németh Petra

Tantárgyi dicséret:
testnevelés: Musatics Georgina
rajz és vizuális kultúra: Hatos Szabina
Kirándulás:
2009. december adventi vásár, Bécs
Színházbérlet:
Weöres Sándor Színház: 5 fő
Hangverseny:
iskolai bérlet 7 fő
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Vendéglős
13.V osztály
Létszám: 23 fő

Osztályfőnök: Dobos Enikő

Badics Bálint, Dugmanits Ádám Miklós, Dugovics Ádám, Farkas János, Gazdag Máté, Gerbert
Helga, Gombási Bernadett, Gosztolya Ákos, Horváth Eleonóra, Horváth Vanda, Jánosi Imola
Nikolett, Józsa Norbert, Juhász Anna, Károlyi András, Nagy Andrea, Németh Renáta Eszter, Pécz
Izabella, Rajki Miklós, Szalai Szilvia, Takács Anita, Tendli Katalin, Tóth Kornél, Zádori Tímea

Jeles: Dugmanits Ádám Miklós
Kirándulás: 2010. június 4-5. Vonyarcvashegy-Szigliget
14.V osztály
Létszám: 14 fő

Osztályfőnök: van Waardenné Csete Ildikó

Böröndy Adrián, Horváth Gábor, Kiss Annamária, Komondi Péter, Kovács Judit, Kozák Kármen
Kitti, Kozó Dávid, Laki Nóra, László Miklós, Pintér Roland, Pusztai József, Rövid Gábor, Tóvári
Henrietta, Zsoldos Péter
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Kirándulás: 2009. október 6. szakmai kirándulás Budapestre
Utazás- és protokoll-ügyintéző
13.P osztály
Létszám: 28 fő

Osztályfőnök: Nagy Marietta

Berta Klaudia, Boda Barbara, Czeglédi Boglárka, Gerse Gábor, Gömböcz Viktória, Horváth Beáta,
Jánossy Edit Éva, Joó Bettina, Kopácsi Nikoletta, Kozma Amanda Mária, Kubovics Tímea,
Légrády Noémi, Liszt Kata, Molnár Alexandra, Németh Anna, Piri Zsanett, Rövid Judit Anna,
Ruzsics Boglárka, Sásdi Katalin, Sebestyén Andrea, Silnicki Zoltán Mihály, Süle Alexandra,
Szele Nikoletta, Szimeiszter Kitti, Tömböly Réka, Varga Judit, Zádori Nikoletta, Zrínyi Lilla

Jeles: Boda Barbara, Gerse Gábor, Rövid Judit, Sásdi Katalin, Süle Alexandra, Szele Nikoletta, Zádori Nikoletta
Szakmai kirándulás: Utazás 2010., Budapest
Budapest-Szentendre terepgyakorlat

14.P osztály
Létszám: 11 fő

Osztályfőnök: Guba Klára

Dancs Mercédesz Veronika, Palkó Anett, Pásti Ivett, Pásti Ottília, Sári Bernadett, Simon Zoltán,
Soponyai Rita, Szabó Norbert, Szakonyi Bence, Tóth Bernadett, Zsömle Diána

Jeles: Dancs Mercédesz

5. Szakképzési munkaközösség
A szakképzést előkészítő és a szakképző évfolyamoknak a 2009/2010 tanévben összesen 213 tanulója volt. A bővítéseknek és beruházásoknak köszönhetően még az előző évihez képest is kellemesebb körülmények között folyhatott az oktató-nevelő munka a pályaorientációs képzésben résztvevő „D” osztályok és a szakmai képzésre járó tanulók számára.
Jól felszerelt tankonyha és tanétterem áll a vendéglátás szakirányú képzésben részesülők
rendelkezésére, ahol a képzés során megismerkedhetnek az elmélet mellett a vendégek
ellátásának és kiszolgálásának minden szakmai fortélyával. Nyugodtan állíthatom, hogy a
rendelkezésre álló szakmai és technikai hátteret bármely hasonló képzést folytató intézmény megirigyelhetné. A diákok megszerzett
tudásukat kamatoztatva részt vesznek az iskola
rendezvényeinek szakmai lebonyolításában.
Az eredményes vizsgákra való elméleti felkészülést külső gyakorlóhelyeken eltöltött
szakmai gyakorlatok is kiegészítik. A vendéglős
képzésben résztvevő diákok az iskolai gyakorlati képzésen túl a Danubius és a Park Inn négycsillagos szállodákban sajátíthatták el a szakma
gyakorlati fogásait.
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Az idegenforgalmi képzés átalakulása következtében, a kialakított és számítógépekkel, íróasztalokkal, irodatechnikai eszközökkel
felszerelt tanirodában lehetőség
nyílik a diákok számára, hogy a
valós munkavégzéshez hasonló
élethelyzeteket modellezhessenek,
alakítva, javítva, ezáltal is problémamegoldó készségüket. A munkavégzés során felmerülő feladatokat
gyakorlócégekben oldják meg.
Ezeket a gyakorlócégeket a diákok
közül választott ügyvezetők irányítják tanári segédlettel. Ezzel párhuzamosan zajlik külső gyakorlatuk a
Tour Inform Irodában és néhány diák tanulói szerződés keretén belül hostess gyakorlatot
végez a Park Inn Hotelben.
A korábbi vendéglátó-idegenforgalmi szakmai irányt váltotta fel az utazás- és
protokollügyintéző, valamint a vendéglős képzés, mindkettő középiskolai érettségire épülő
képzési rendben OKJ-s végzettséget nyújt. Ezek a képzések modulrendszerűek, amely lehetővé teszi az itt végzett diákok számára a különböző, alapképzettségükre ráépülő újabb
végzettségek megszerzését.
A képzési profil változása következtében
•
•
•

•

2009. júniusban végzett az első 6 fős utazásügyintéző csoport. Eredményük átlaga: 74%.
2010. februárjában végzett 8 fős protokollügyintéző csoport vizsgaátlaga: 80%.
2010. június 9-én szerzett OKJ-s utazásügyintéző és protokollügyintéző végzettséget egy összesen 16 fős évfolyam. Az utazásügyintézők vizsgaátlaga: 80%, a protokollügyintézőké pedig:
83%.
Ebben a tanévben végezett az első vendéglős évfolyam is 13 fővel, átlageredményük 73%.

Az elért eredmények is bizonyítják, hogy a szakképzésben komoly szakmai munka, jó
elméleti és gyakorlati felkészítés folyik, amit a vizsgaelnökök is hangsúlyoztak a szakmai
vizsgákon.
Reményeink szerint ezt a képzési struktúrát egészíti majd ki az érettségivel rendelkező
diákok számára meghirdetésre kerülő pincér, szakács és cukrász ismeretek elsajátítását
célzó vendéglátós képzések. A vállalkozó szellemű diákok a vendéglős – pincér – szakács
hármas OKJ-s végzettséget nyújtó képzésen is kipróbálhatják majd magukat. A képzés
befejezéseként mindhárom szakmából bizonyítványt szerezhetnek.
Az idegenforgalom iránt érdeklődő, jó idegen nyelvi tudással rendelkező diákok számára pedig tervezzük a szállodai recepciós és az idegenvezető képzést, a már meglévő
utazás- és protokollügyintéző képzés mellett.
Sárvár város gyógyvizének köszönhetően igen jelentős turizmussal rendelkezik. Ezért
az iskolarendszerű képzés mellett jelentős igény merül fel a felnőttek körében is a különböző tanfolyamokon megszerezhető vendéglátós és idegenforgalmi szakképesítések iránt.
Iskolánk a jövőben szeretne bekapcsolódni a felnőttképzésbe is. A szakképzési munkaközösség támogatni és segíteni fogja a felnőttek számára meghirdetett képzések és vizsgák
lebonyolítását. A szakképzési programok kidolgozása már folyamatban van.
Guba Klára
a szakképzési munkaközösség vezetője
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6. Testnevelés és sport munkaközösség
Nagy fába vágta a fejszéjét a Tinódi Gimnázium testnevelői és tanári kara. Úgy döntöttek, hogy az idei tanévben is tematikus hetet szerveznek az előző évi reneszánsz hét sikerén
felbuzdulva. A hét témája a sport és az egészséges életmód volt. A sporthét folyamán tervbe vették, hogy az iskola tanulóinak egy héten keresztül sokoldalúan bemutatják a sport, az
egészséges életmód lehetőségeit, a városunkban található sportolási lehetőségeket. A terveket tettek és hosszas szervezés kísérte, amelybe a lehetőségeket figyelembe véve bevontuk
a sárvári sportegyesületeket, klubokat, sport és fitnesz központokat. Ezáltal bemutattuk
iskolánk tanulóinak milyen lehetőségei vannak településünkön az egészséges életmód kialakítására, a szabadidő és a verseny sportra. Nehéz feladat volt a több, mint 500 gyerek
egy időben történő sportolási lehetőségének biztosítása, de egyben pont ez adta meg a hét
hangulatát és motivációt a fiatalok számára.

A sporthét első napjának programja: „Próbáld ki!” nap volt. Azért kapta ezt a címet,
mert 22 sportág, 22 helyszín lehetőségei közül választhatták ki diákjaink a számukra legszimpatikusabbat. Elsajátíthatták az ott bemutatott sportág alapjait, és legalább 90 percben
ízelítőt nyerhettek az adott sport szépségeiből. Jól vizsgázott, és nagy segítségünkre volt az
elektronikus regisztrációs rendszer, amelyen keresztül diákjaink nevezhettek a megadott
létszámok függvényében:
Sportfoglalkozás típusa
1. Lovaglás
2. Vívás
3. Tenisz
4. Petanque
5. Strandkézilabda
6. Strandröplabda
7. Birkózás grundbirkózás
8. Karate
9. Görkorcsolyázás alapjai
10. Tájfutás
11. Tánc: latin táncok
12. Nordic Walking
13. Teke
14. NŐI Nagypályás labdarúgás
15. Íjászat
16. Kondíció erőfejlesztés
17. Jóga
18. Aquajogging
19. Asztalitenisz
20. Majorett technikák
21. Pilates trening
22. Tánc: Hipp-hopp és Break

Helyszín
Lovarda
Sportcsarnok
Sárvári Teniszklub pályái
Várpark
Sárvár Fürdő
Sárvár Fürdő
Sportcsarnok
Sportcsarnok
Gimnázium bitumenes pálya
Várpark
Díszterem
Várpark
Fülöp tekéző
Sárvár FC pálya
Várpark
Oxygen Fitness
Sárvár Fürdő
Sárvár Fürdő
Gimnázium
Majorett próbaterem
Sárvár Fürdő
Tánc próbaterem "zárda"

Foglakozás vezető
Lovarda alkalmazottai
Sárvári Vívó Klub
Csikós Györgyné
Havasi József
Kertész Csilla
Horváthné Tischler Noémi
Hidegh Csaba, Molnár Bálint
Németh Viktória, Németh Róbert
Haraszti Zsolt
Gömbös Gyula, Tóth János
Sebestyén Zsolt
van Warden Herald
Fekete Imre
Szakos Péter
Sárvári Hagyományőrző Vívó Egyesület
Bátorfi Csaba
Györkös Anita
Kiss Júlia
Vígh Viktor
Majorett csoport oktatói
Kiss Júlia
Kondora Bálint

Sokan, még az itt élők között is, meglepődve tapasztalták, hogy mekkora lehetőségek
rejlenek városunkban. Mindeközben rádöbbentek: Nem is olyan nehéz a sportot elkezdeni!
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A második nap: A sporttudomány napja volt. Reggel 8.00 órától 10.00 óráig szekció
előadásokra került sor. 17 helyszín közül választhattak érdeklődési körüknek megfelelő
témában a fiatalok. Nagyon sok érdekes előadásra került sor, amelyben a sporttudományi
ismereteket nemcsak a gimnázium tanárai, hanem ismert külső előadók, diákjaink is színesítették.
Szekció "ülések"
1. Az ókori olimpiák történet
2. Az újkori olimpiák története
3. Egészséges életmód mai kérdései
4. Kerékpártúra a magyar irodalom nyomában
5. Filmvetítés I. München c. film
6. Filmvetítés II. Fehér tenyér c. film
7. Sárvár sporttörténete
8. Hegymászás
9. Nézed de nem érted! A legnépszerűbb labdajátékok
szabályai:
10.
Nézed tenisz,
de nemröplabda
érted! A legnépszerűbb labdajátékok
szabályai:
11.
Angol: kézilabda,
How to playkosárlabda,
baseball labdarúgás
12. Angol: How to play football and rugby
13. A dopping
14. Német: De Olympischen Spiele (társasjáték)
15. Rajz:Mozgóvonal-animáció szekció
16. A sportfotózás titkai
17. Sportújságírás régen és ma
18. Logikai játékok, sakk rubik kocka stb.

Előadó
Németh Henriette
Dr. Komáromi Tibor
Haraszti Zsolt
Nagy Péterné
Szijártóné Lepsényi Ildikó
Molnár Gáborné
Czeglédi Lajos
Vígh Viktor
Csikós Györgyné
Kertész Csilla
Horváthné Tischler Noémi
Molnár Péter
Takács Attila
Kőszegi Zsanett
Grodvaltné Martos Veronika
Czika László
Bodor Ferenc
Hevér Mihály

10.00 órától került sor a gimnázium sportcsarnokában Hegedűs Csaba, sárvári születésű
olimpiai bajnok, a Magyar Birkózó Szövetség Elnökének a 100. magyar olimpiai aranyérem nyertesének lebilincselő előadására. A sok anekdotával teletűzdelt előadásból nemcsak sporttörténeti érdekességeket tudhattunk meg, hanem azt is, hogy kellő alázattal, megfelelő motivációval, szorgalommal hova lehet eljutni városunkból.
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Harmadik nap a kardió nap volt. Mozogj az
egészségedért, mozogj a szívedért! Ezen a napon
olyan sportokat válogattunk össze, amelyek megterhelik a keringési és légzési rendszert. Egy egészséges
terhelést kap a fiatalok szív és tüdő rendszere a kitartó és kondicionális lehetőségeket fejlesztve. Célunk
volt, hogy legalább 50-60 percet folyamatosan mozogjanak. Sportágakat a hét elején már kipróbált
lehetőségek közül válogatva és a testnevelési órákon
megismert mozgásformákra építettük. Így került sor:
Sportfoglakozás típusa
1. Kocogás 7 km
2. Aerobik
3. Triatlon: 200 m úszás 12 km kerékpár 2 km futás
4. Görkorcsolyázás 10 km a város utcáin
5. Tűzvédelmi, Honvédelmi, katasztrófavédelmi akadályverseny
6. Túra a Rába völgyében
7. Kerékpár túra 22 km
8. Nordic Wolking
9. Tájfutó verseny
10. Váltófutás
11. Kardio fittnes
12. Kardio fittnes

Helyszín
Fürdő, Rába gát
Sportcsarnok
Fürdő
Fürdő
Gimnázium régi pálya
Sárvár-Ikervár-Sótony-Sárvár
Sárvár Fürdő
Várpark
Várpark
Oxygen fitness
Wellness fürdő

Foglakozás vezető
Görög Gyula
Lovász Adrienn
Haraszti Zsolt
Horváthné Tischler Noémi
Kovács Imre polgári védelem
Vígh Viktor
Csikós Györgyné
Kiss Júlia
Gömbös Gyula, Tóth János
Németh Henriette
Bátorfi Csaba
Kiss Júlia

A délutánon került sor az admonti testvér gimnázium elleni röplabda és labdarúgó mérkőzésre.
A sportnap negyedik napján a már hagyományos Tinódi Kupa Pünkösthy Huba Atlétikai Emlékversenyt rendeztük a szombathelyi atlétikai centrumban. Ezen a versenyen iskolánk legjobb atlétái mérhették össze tudásukat Vas megye több középiskolájának és
Admonti STIFT gimnázium versenyzőivel. Ez a verseny ma Vas megye legnagyobb középiskolás atlétika versenye. A hagyományosan október 2. hetében megrendezett versenyen az
időjárás is kegyeibe fogadta a 18 iskolából érkező 421 versenyzőt, így eredményes jó hangulatú versenyt szervezhettünk. A csapatversenyben leány csapatunk 3. helyen, fiú csapatunk 5. helyen végzett. Legjobb egyéni eredményeink:
1. helyezettek: Fider Gábor 800 m síkfutás
Németh Viktória 800 m síkfutás
Vass Eszter magasugrás
2. helyezettek: Bogdán Lajos 100 m síkfutás
Hunyadi Géza magasugrás
Szabó Eszter magasugrás
4x400 m leány váltó
4. helyezettek: Gömbös Dániel távolugrás
4x100 m fiú váltó
Vizi Ramóna 1500 m síkfutás
Németh Viktória távolugrás
Amey Boglárka távolugrás
5. helyezettek: Horváth Dávid 3000 m síkfutás
Dabis Gábor magasugrás
Péntek András magasugrás
Csepregi Gina 800 m síkfutás
6. helyezettek: Géczi Richárd 100 m síkfutás
Hóbor Péter 3000 m síkfutás

Fider Gábor
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A verseny fáradalmait a sárvári és admonti diákok egy közös Wellness fürdő látogatással pihenték ki.
A sporthét befejező ötödik napja a vetélkedők jegyében zajlott: Játék osztályhatárok
nélkül. Az osztályok csapatai a díszteremben sportelméleti és sporttörténeti kérdésekben
mérték össze tudásukat, illetve a sporthéten szerzett ismereteiket. Ez idő alatt a sportcsarnokban lelkes néző sereg buzdítása előtt ügyességi és váltó versenyekben vetélkedtek az
osztályok csapatai. A vidám, tréfás de sokszor nem könnyű feladatokkal teletűzdelt verseny
jó hangulattal zárta le ezt a hetet.
Ez a sporthét mindenki számára bebizonyította, hogy elérhető, elkezdhető a rendszeres
mozgás és sport. Talán nem is olyan nehéz az egészséges életmód!
A Tinódi Gimnázium Diáksport Egyesülete mindezek mellett szervezte az iskola verseny és szabadidő sportját. A kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás sportcsoportokban aktív és lelkes munka folyt ennek eredményeként csapataink az idén is sok kiváló
eredményt értek el, mindezek mellett versenyeket rendeztünk.
Kosárlabda: Az idei évben 3. alkalommal rendeztük meg a Kiss Péter Kosárlabda Emléktornát. A rendezvényre 4 csapatot hívtunk. A torna nagyon jó alkalmat teremtett a sportkapcsolatok ápolására, felkészülési lehetőséget biztosított a Diákolimpiára. A kupát a fantasztikus hangulatot teremtő nézők előtt iskolánk csapata nyerte:
1. Tinódi Gimnázium Sárvár
2. Bólyai Gimnázium Szombathely
3. Jurisich Gimnázium Kőszeg
4. Berzsenyi D. Gimnázium Celldömölk
A diákolimpián két kategóriában is elindult csapatunk. Az
amatőrök között a csoport mérkőzéseket megnyerve az elődöntőbe
jutott, ahol szintén veretlenül
végzett. Egy utólagos óvás következményeként még sem csapatunk
jutott a megyei döntőbe. A normál
diákolimpiai sorozaton az esélyesebb Körmend mögött a 2. helyen
végeztünk az alapszakaszban, így
a döntőbe jutásért játszhattunk. Sajnos csapatunknak nem sikerült kiharcolni a továbbjutást.
Röplabda: Dinamikusan fejlődik iskolánkban a röplabdázás, mára már nem csak a leányok, hanem a fiúk is szívesen edzenek, versenyeznek ezen sportágban. Mindkét csapat a
Megyei Amatőr Diákolimpián 4. helyen a Szakképző Iskolák bajnokságának regionális
döntőjében 6. helyen végzett.

Diákolimpián
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A röplabda házibajnokság győztes 12.B csapata

Labdarúgás: Teremlabdarúgásban, és nagypályás labdarúgásban is indult csapatunk. A selejtezőkben mindkét kategóriában a 2. helyen végzett,
nagypályán veretlenül és csak a rosszabb gólkülönbségünknek köszönhetően nem juthattunk a
döntőbe.
Kézilabda: Az elmúlt évek tendenciája folytatódott iskolánkban, azaz leány csapatunk, jó játékkal magabiztosan nyerte meg a Vas Megyei Diákolimpiát. Az országos elődöntő megrendezésére
iskolánknak nyílt lehetősége. Hazai pályán a leányok derekasan küzdöttek, de nem sikerült
az országos döntőbe jutni.: 1. Szent-Györgyi SzKI Győr
2. Tamási
3. Tinódi Gimnázium Sárvár
4. Vetési Gimnázium Veszprém
Fiú csapatunk a megyében a 2. helyen végzett.

Atlétika: A már felsorolt eredményeken kívül nagy sikerrel és 4 csapattal részt vettünk
a 12 órás ultramaratoni váltón. 3 leány és 1 fiú csapattal.
Eredmények leányok:
Hely
1.
3.
5.

név
Tinódi DSE – Csak a csajok
Tinódi DSE - Aszfaltfaló csajok
Tinódi DSE – Run Fun Club

név 1

név 2

név 3

név 4

Futott táv (km)

Haraszti Viktória
Vizi Barbara
Tendli Dóra

Farkas Enikő
Kertész Barbara
Sinka Anikó

Fendrik Cecília
Szabó Annabella
Sáray Petra

Sulyok Réka
Vizi Ramóna
Károlyi Bettina

138,26
124,37
120,74

Kiss Bálint

Hóbor Péter

Kontó Norbert

Haraszti Zsolt

153,54

Fiúk:
5.

Tinódi Gimnázium DSE

Az idei tanév sem maradhatott el
szabadidősportok, sporttábor, sport
kirándulások nélkül. Ezen keretben
zajlottak a méltán népszerű osztálybajnokságok (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, strand foci, strandröplabda), amelyek nagy létszámban mozgatták meg a tanuló ifjúságot. A
sport-mozgásműveltség
fejlesztése
nem áll meg a tanórai foglalkozásoknál, hanem törekszünk arra, hogy
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tanulóink mozgáskultúrája sokrétűen fejlődjön. Így a 9. évfolyamos tanulók nem csak a
celldömölki Vulkán fürdőben zajló úszásoktatásra járnak, hanem a klasszikus táncok alapjait is almamáterünk falai között sajátítják el.
Haraszti Zsolt
munkaközösség-vezető
Sítábor

Tanulóink
a
hagyományos
admonti sítáborainkban boldogan
vették birtokba a havas hegyoldalt.
Ebben a szezonban nem lehetett panaszunk az időjárásra sem, hisz másfél
méteres hótakaró és szikrázó napsütés
várta a sárvári diákokat, de erről meséljenek inkább Ők maguk:
Idén egy teljesen új szállást vehettünk igénybe, amely sokkal tágasabb
és klasszabb volt. Itt volt disco terem,
a hely hatalmas ebédlővel rendelkezett, lehetett csocsózni és pingpongozni is, sőt még tornateremet is találtunk. Most nem a hegyen található szálláson laktunk,
hanem lenn Admontban, ami azért is volt jó, mert szinte minden este sétálhattunk a városban. Az előző évekhez hasonlóan most is sokan voltunk síelni. Szerencsére szuper időt
fogtunk ki, szinte mindennap sütött a nap, és a hó is tökéletes volt. Persze idén se kerülhettük el a hatalmas bukásokat, de a legmagasabb pályáról való lesiklás élménye mindent
megér.
„A legjobb, mikor a pálya felétől inkább ülve jössz, az felejthetetlen volt” – mondta
egyik kevésbé mázlista társam, mikor a pálya alján összeszedtük. A síelést a tábor végén
rendezett verseny koronázta meg, melyben a kezdők is megmutathatták mit tanultak.
A sok síelés mellett az egyéb szórakozásból sem volt hiány. Egyik este egy vicces vetélkedőt rendeztek a tanárok, amelyen mindenki a legjobbat hozta ki magából. Az utolsó éjszaka
pedig egy jó kis bulival zártuk a sí tábort, kitoltuk a takarodót éjfélig.
Hazaindulásunk előtt mindenki csalódottan vette tudomásul, hogy sajnos idén is véget
ért a tábor.
„Jövőre is itt lesztek?” – kérdeztem hazafele a körülöttem ülőket.
„Naná, kár lenne kihagyni” – jött az egyértelmű válasz, amivel teljesen egyetértek.
Irány Admont 2011. Mindenképp ott leszünk.
Tendli Dóra
10.B osztályos tanuló
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V. Szabadidős tevékenység
Túlélőtábor a’la Tinódi: Bükk
„Anya, ez csak egy sima, lájtos túra volt!”

Ezek a szavak hangzottak el egy túratársunk szájából Bélapátfalván a vacsora közben. A következőkben ennek a „lájtos” túrának az élménybeszámolója következik.
Miután Magyarországra leszakadt az ég, és mindent elöntött az ár, a meteorológusok jó időt jósoltak nekünk a következő hétvégére. (Néhányan a hideg és az áradások miatt nem is vállalták
a kirándulást.) A túra célpontja a Bükk, és azon belül is Szalajka-völgy volt, ahol a hírek
szerint a kisvonat sínjeit elmosta a patak! Ezen baljós árnyak ellenére, már napsütésben
vonatoztunk Eger felé. Este 22-kor ért a – Pesten és Egerben csatlakozókkal teljesen kiegészült – túlélőteam Szilvásváradra. A Szalajka-völgyben a már medrében hömpölygő patak
és néhány homokzsák utalt a korábbi állapotokra. Egy mellékvölgyben padokkal kiépített
helyen sátraztunk. A patak csobogása gyorsan állomba ringatott bennünket. Másnap a reggeli után, Magyarország a turisták által méltán legfrekventáltabb útvonalán a Fátyol-vízesés
és Istállóskői-barlang felé haladtunk. Útközben természetesen vettünk füstölt pisztrángot,
amit a kisvasút megállójában fogyasztottunk el. A Szalajka-forrás szinte ontotta magából a
vizet, így most már vízzel és a tízórai pisztráng húsának energiájával feltöltődve vágtunk
neki a hegynek. A barlangnál a kötelező fénykép elkészítése után megindult a felmenet a
Bükki-fennsíkra. A zöld háromszöggel jelölt útvonal Magyarország egyik legnehezebb
turistaútja: másfél kilométeren emelkedik az ember 600 m szintet. A 20-30 kilós hátizsákok
alatt izzadva vánszorogtunk felfelé. Néhányan imákat mormoltak vagy energiaitalt szürcsöltek, esetleg az Erőss Zsolt által (8000 m felett a Mt. Everesten) használt technikát alkalmazták: 10 lépés egy kis pihenő. De felértünk! Az Istállós-kőről a bükki karsztfennsík
víznyelői, dolinái, zsombolyai közt értük el ebédelő helyünket, a Zsidó-rétet. Csilisbab,
lencse, kolbász és egyéb „norbiabdtéjt” ételek elfogyasztása után folytattuk utunkat a Bükk
híres kövei felé. A Három-kő,
Tar-kő, Cserepes-kő, Őr-kő a
Bükki –fennsík peremén lévő
mészkősziklák, és nem mellesleg kiváló panorámát is nyújtanak a Bükkaljára. Az egyes
kövek között rendszeres a fel és
lemenet. Az Őr-kő előtt már két
részre szakadt a csapat. A kemények felmentek még az Őrkőre és a Bél-kőre, míg a többiek a lemenekülést választották.
Este nyolckor hulla fáradtan
érkeztünk meg Bélapátfalvára, a táborhelyünkre. A Bajnokok Ligája döntőt egy vendéglőbe
néztük végig, majd gyorsan lefeküdtünk. Másnap reggeli és már csak át kellett „sétálni”
Szarvaskőre. Ezen a kb. 12 km-es, sáros, vizenyős úton evickéltünk fel a Szarvaskői várromhoz. A vártól gatyafékes legurulásunk lehetett volna az utolsó momentum a tortúránk
életében, ha a hevesi buszsofőrök nem értékelték volna a menetrend fogalmát egyedi mó-
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don. Így lekésve vonatunkat az utolsó esélyt meglovagolva 22.30-kor értük Sárvárra. Azt
gondolom ez most tényleg egy túlélőtúrára sikeredett.
Ha eljössz egyszer egy túlélőtúrára, akkor igen intenzív élményekkel fogsz gazdagodni!
Pozitív vagy negatív, de nagyon intenzív élményekkel, ezt garantálom!
Vígh Viktor
biológia-földrajz szakos tanár
A DÖK közösségi tevékenységei
Az elmúlt tanév során sem tétlenkedtek diákönkormányzatunk tagjai. A tanévnyitó ünnepély után rögtön
megtartottuk első gyűlésünket, ahol megbeszéltük, mi
mindent szeretnénk megvalósítani a tanév során. Listánkon több önkéntes tevékenység is szerepelt, melyek megszervezésében segítségünkre volt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány is. E nonprofit szervezet célja többek
közt az önkéntes munka népszerűsítése, a fiatalság aktivitásra és felelősségteljes együttműködésre buzdítása, valamint a tapasztalati úton való tanulás lehetősége.
Decemberben iskolánk tanulói ellátogatnak a helyi óvodákba Mikulásnak illetve krampuszoknak öltözve, és ajándékot osztottak a kisgyermekeknek. Az óvodalátogatás már-már
hagyománnyá vált iskolánkban, hiszen harmadik éve ajándékozzuk meg az ovisokat.
Szintén hagyományos már iskolánkban a ruhagyűjtés rászoruló emberek számára, és
környezetünk szebbé tétele is. Immár második alkalommal szerveztünk a Környezetvédő
Egyesülettel közösen hulladékgyűjtést a város több
pontján. A gimnazisták évről évre lelkesebbek, a
legutóbbi szemétszedő akcióban körülbelül 150
gimnazista vett részt, és reméljük, ez a szám tovább
fog növekedni az elkövetkezendő évek során.
Pályázaton nyertünk támogatást a Városi Bölcsőde kerítésének lefestésére. Az önkéntes programon több mint 60 tanuló vett részt. A kerítésfestés
három délután valósult meg, és a fárasztó munka
ellenére is jó hangulatban telt.
Az önkéntességnek csapat összekovácsoló ereje is van, hisz lehetőséget nyújt arra, hogy
új barátokat szerezzünk, a régi ismerőseinket pedig jobban megismerjük. Azon túl, hogy
másokon segítünk, mi magunk is rengeteget tapasztalunk, és tanulunk. Remélem a következő tanévben még több diák leli majd örömét az önkéntes tevékenységekben!
Varga Zsófia
DÖK tanács elnöke
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Műveltségi vetélkedőről
A műveltségi verseny és a „legműveltebbek” kirándulása

A 2009/2010-es tanévben az osztályoknak ismét lehetőségük nyílt arra, hogy tudásukat összemérjék. Tanáraink idén is rengeteg érdekes és szórakoztató feladattal álltak elő. Az első forduló az angol és német
nyelvű országokról szerzett ismereteinket vette igénybe. A megmérettetés ezen részében a filmzenék felismerése bizonyult a legizgalmasabbnak.
A második forduló a humán érdeklődésűeknek kedvezett. Feladatokat oldottunk meg különböző korok divatjáról, a magyar nyelvről, zeneszerzőkről és történelmi vonatkozású
anagrammákat fejtettünk meg. A harmadik forduló a reál tantárgyaké volt. A matematika
idén is elgondolkodtató, a fizika szórakoztató volt. A biológia feladatnál megérzéseinkre
hallgatva kellett megtennünk tétjeinket, míg a földrajz rész felhívta figyelmünket korunk
természeti katasztrófáira.
Az első három helyezett (11.B; 13.B; 12.B) ismét
jutalomkiránduláson vehetett részt. Április 28-án a
12.B versenyzői helyett a 12.A csapatának tagjai ültek
a buszban. Első állomásunk Úrkút volt, ahol megtekintettük a Csárdahegyi Őskarsztot. Itt Vígh Viktor tanár
úr elmondta nekünk a fontos tudnivalókat a természetvédelmi területtel kapcsolatban. A kellemes séta után
Kinizsi Pál vára felé, Nagyvázsony irányába indultunk.
Szalai Viktória tanárnő is elkísért minket. Nagyon sok
érdekességet megtudtunk tőle Kinizsiről, a várról és a mellette lévő pálos kolostorromról.
Innen Veszprém felé vettük az irányt, ahol szabadprogramunk volt. Fél három körül találkoztunk a busznál és hazaindultunk. Négy óra körül már Sárváron voltunk. A jó hangulatú
kirándulás során újabb ismeretekre tettünk szert, melyeket a későbbiekben hasznosíthatunk.
László Andrea
11. B osztályos tanuló
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Sulirádió
A Tinódi Sulirádió egy rendkívül tartalmas és hasznos évet
tudhat maga mögött. Az idei évet költözéssel kezdtük, mellyel a
rádió reméljük elnyerte végleges helyét. Jelenleg egy sokkal
tágasabb teremmel rendelkezünk, ami a mi igényeinket teljesen
kielégíti.
A rádió személyzete idén 5 főre bővült. A sok
együtt töltött munka során nagyon jó csapat alakult ki. Ez nem volt nehéz, mivel az érdeklődési
körünk eléggé hasonlít. Gyakorlatilag most már
mindenki ért mindenhez, de azért mindenkinek
megvan a maga szakterülete. Hóbor Peti kollegánk legfőképpen a hangosításért felel, Szabados
Márknak az események rögzítése a feladata, illetve bemondó a rádióban, Kiss Flórián főként az
informatikai és műszaki hátteret biztosítja, illetve
legtöbbször az adást ő keveri, Soós Ádám a rendezvényeken a világításpult mögött érzi
magát otthon, Takács Anna pedig szép hangjával járul hozzá a rádió működtetéséhez, ő
mondja be az iskola híreit, közleményeit. A csapatunk összetartását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy most már saját tervezésű egyen pólót is készíttettünk.
Persze addig nem tudtunk nyugodni, míg a korábbi
elavult felszereléseinket modern eszközökre nem cseréltük. Van most már saját laptopunk, így bárhol gyorsan tudunk egy számítógéppel szolgálni. A legújabb
szerzeményünk a rádió folyosó felé néző ablakán lévő
adást jelző ON AIR lámpa. A technikai fejlesztések
kapcsán nagy segítséget kaptunk Grodvalt Ottó tanár
úrtól. Ezúton is köszönjük neki. Így végre elértük azt a
technikai, és minőségi szintet, amire vágytunk.
A rádió valójában több annál, minthogy naponta a 15 perces szünetben zenével tölti
meg a folyosókat, udvart, osztálytermeket. Nagyszünetben a rádiózás sem annyi, hogy
megnyomunk egy gombot, és szól. Emellett komoly technika áll, és ezt, a megfelelő szaktudással működtetni is kell. A fejlesztésekben nagyon sok munkánk van benne. A rádiózáson kívül az iskolai rendezvények technikai lebonyolítását is mi rendezzük. Ezeknek a
műsoroknak a színvonalát is próbáljuk mindig emelni, és talán elmondhatjuk, hogy ez sikerült is. Mi intéztük a szalagavató, gólyabál, farsangi buli, diáknap, és egyéb iskolai rendezvények, ünnepélyek hangosítását, technikai lebonyolítását. A fejlesztéseknek nincs vége,
talán még az idén, vagy a jövő év elején befejezzük a díszterem teljes technikai modernizációját. Szó szerint „színt viszünk” a dísztermi műsorokba. Világos? ☺
Ezután is megteszünk mindent annak érdekében, hogy emeljük a rádió színvonalát, és
az iskolát a lehető legmodernebb eszközökkel szereljük fel. A rádiót illetően a tervek között
van a zenélésen kívül interaktív, beszélgetős műsorok készítése is. Így gyakorlatilag lehetőséget adunk bárkinek a rádióban való megszólalásra. Ha
történik valami érdekes dolog, a témát egy kicsit boncolgatjuk, interjúkat készítünk. Ha valaki bármire kíváncsi,
számkérésével, vagy bármilyen ötlettel az adást szeretné
szerkeszteni, vagy csak meg szeretné nézni a rádió működését, vagy a technikát, szívesen várjuk.
Kiss Flórián
10.B osztályos tanuló
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Diáknap
Gimnáziumi diáknap avagy küzdelem a Tinódi Trófeáért

Ha április első hete – leginkább elseje – akkor megbolondul kicsit a gimnázium, hiszen
DIÁKNAP van! Az idei rendezvényünk is sok meglepetést
tartogatott a gimisek számára.
A DÖK tagjaival és a segítőkkel próbáltunk olyan feladatokat kitalálni, ahol mindenki
talál a saját érdeklődési körének megfelelőt.
Íme egy kis ízelítő a diáknapunk tartalmából: A
díszteremben rendeztük meg a Tinódi Csillag Születiket, ahol mindenki megcsillogtathatta táncbeli, énekbeli
és egyéb tehetségét. Néhány osztály egy egész történettel igyekezett elnyerni a tanárokból és diákokból
álló zsűri pontjait. Az Abigélkereső verseny, sok tanuló érdeklődését felkeltette. Mindenki kíváncsi arra,
hogy vajon ki is az a titkos Abigél? A kétfős csapatoknak rejtvényekből, jelekből, és matematikai feladatból
kellett kiolvasniuk az Abigélhez vezető utat. Volt
ezenkívül zsírbajnokság, sportos ügyességi verseny,
zeneszoba, hennafestés, filmszoba és számtalan egyéb
program. Nekünk személy szerint a Gyöngyös-racing
volt a kedvencünk! Az osztályok által összetákolt
tutajokon kellett a Gyöngyös-patakon hajózni. Én azt
gondolom ez volt a legizgalmasabb és leglátványosabba program! Néhányan a saját bőrükön is megtanulhatták a fizika törvényeit és a patak tavasziasan hűvös
vizét!
Az osztályversenyt, merthogy ugye a feladatok
tömkelege egy verseny volt, a 13. A osztály nyerte, így
ők vihették haza a Tinódi Trófeát! Gratulálunk nekik!
Az eredményhirdetést a minden évben nagyon várt
diáknapi tanári film követte. (A maffiás Keresztapa
beteg. A legjobb emberét küldi, hogy szerezze meg
neki a gyógyírt: Tinódi Csillagát! A film és a Csillag
születik produkciói a honlapunkon elérhető!)
Összességében azt gondoljuk, a diáknap idén is jól
sikeredett! Ha valakinek nem sikerült kedvére tennünk,
azoknak javaslom jövőre ötleteikkel gazdagítsák diáknapunkat!
Kovács Jutta, Körmendi Dalma
10.A osztályos diákönkormányzatosok
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A megyei közlekedésbiztonsági verseny élményei
Idén tavasszal 8-an vettünk részt a megyei közlekedésbiztonsági versenyen. Az elméleti
és a gyakorlati rész is ott zajlott le. Szerencsére nagyon jó időt fogtunk ki. Először az elméleti tesztlapot kellett kitöltenünk, ami három részből állt. Egy KRESZ tesztből, egy drogtotóból és egy egészségügyi tesztlapból. A KRESZ lapokat a 2010-es módosítások alapján
állították össze. Külön kategóriában indulhattak a kerékpárosok, a segédmotorkerékpárosok illetve a személygépkocsi vezetők. Minden kategóriából hatan jutottak tovább
a gyakorlati versenyre, ami a kint felépített akadálypályákon történt. A továbbjutottak itt
bebizonyíthatták, hogy a gyakorlatban is megállják a helyüket. A végén a három kategória
első helyezettje vehetett részt az országos döntőn. A sok ajándék mellett további kedvezményeket kaptunk egy autós iskolától. A verseny gördülékenyen folyt és a sok tapasztalat
szerzés mellett jól is éreztük magunkat.
Rozmann Zsolt
11.D osztály
Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny
személygépkocsi kategória
6. helyezett
Horváth Norbert
12.B
segédmotorkerékpár kategória
3. helyezett
Rozmann Zsolt
11.D
kerékpár kategória
2. helyezett
Varga Péter
10.A
4. helyezett
Kiss Benedek
10.A
Felkészítő tanár: Gacs Miklós

Varga Péter

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltsége
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meghirdette katasztrófavédelmi ifjúsági versenyét. A
csapat, amivel indultunk az utolsó pillanatban alakult ki, egy rábapatyi: Németh Veronika és három
répcelaki lány: Balogh Petra, Kasza Patrícia és
Varga Virág alkotta. A területi verseny 2010. április
22-én, Répcelakon volt, ahol 2. helyezés értünk el,
és így továbbjutottunk a megyei versenyre. A feladatok között voltak egyebek mellett lövészet, tűzoltás, tűzoltó akadálypálya legyőzése, vegyvédelmi
mentés, elsősegélynyújtás, polgári védelmi és katasztrófavédelmi számítógépes teszt, veszélyes
anyagok és jelzések felismerése, rádió-navigáció, robbanószer találásával kapcsolatos tennivalók, árvízvédelmi ismeretek és közlekedési ügyességi verseny. A megyei verseny
Szombathelyen a Szőllősi kastélyban 2010. április 29-én került megrendezésre. Itt 3. helyezést értünk el, sajnos az országosra nem jutottunk tovább, de nem csüggedünk, majd jövőre
sikerül. Köszönjük felkészítő tanárunknak, Hevér Mihály tanár úrnak, hogy támogatott
minket.
Németh Veronika, Varga Virág
10.A osztályos tanulók
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Kiss Béla Emlékverseny
Ebben az évben 19. alkalommal Szombathelyen, a Vasi Múzeumfaluban került megrendezésre a Megyei mentőnap és a Kiss Béla
Emlékverseny, melyen csapatunk a második
helyezést érte el.
Idén is három kategóriában indulhattak a
versenyző csapatok: Általános Iskola, Középiskola és Felnőtt kategóriában. Városunkat a
Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának csapata képviselte a felnőtt kategóriában. Nagy örömünkre Ők is a második helyezést érhették el. Mindkét csapatot Szabó
Zoltán mentőtiszt készítette fel a versenyre.
A versenyen négy gyakorlati és két elméleti kárhelyen kellett helytállni a versenyző
csapatoknak, többek között életszerű sebeket kellett ellátni az elsősegélynyújtóknak. Az
eredményhirdetés után mentési bemutatót láthattak a résztvevők, mellyel zárult a színvonalas megmérettetés.
Péntek Teodóra, Horváth Jennifer
9.C osztályos tanulók
Iskolai színjátszó
A 2009-2010-es tanévben alakult színjátszó csoport,
a minden évben megrendezett karácsonyi műsor alkalmából állt össze először. A műsort önerőből, saját ötletek alapján készítettük el sikerrel. A darabot Charles
Dickens: Karácsonyi ének című műve alapján dolgoztuk át. Ezt a színdarabot még a városi színjátszó csoport, a Ma-mint-ti tagjai segítségével készítettük. Innen
származott az ötlet, hogy megalapítsuk az iskola saját
önképzőkörét. A próbák tanárok nélkül zajlanak, de ha
segítség kell nekünk mindenben támogatnak minket. Heti egy-kétszeri 2 órás próba elegendő a karácsonyi és egy plusz műsor elkészítéséhez. A mostani darabunkat jövő év elején
adjuk elő teljes valójában. Ehhez még sokat jelentene egy pár statiszta. :) Az idén indult
szakkörből hagyományt szeretnénk teremteni, hogy ne csak addig működjön, amíg az alapító tagok az iskola tanulói. A jövőre nézve jó szórakozást kívánunk saját és átdolgozott
darabjainkhoz.
Sáray Petra, Nagy Bernadett
10.C osztályos tanulók

51

Országos Diákfilm Fesztivál
A sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium diákjai idén is egy kisfilmmel
készültek több budapesti diákfilmfesztiválra.
A történet alapját Daniel Keyes:
Az ötödik Sally című műve adta,
melyből a tizennyolc éves diáklány,
Győrfy Kitti írt forgatókönyvet, aki
egyben a főszerepet is játssza. A váratlan fordulatokkal átszőtt darabban
főként az iskola tanulói szerepelnek,
de a cselekmény egy elvontabb, komolyabb témát dolgoz fel, kicsit diákos keretbe foglalva.
A történet egy lányról szól, aki barátja halálát nem tudja feldolgozni,
ezért négy énje alakul ki: a vamp, a racionalista, az agresszív és a művészlélek. A történet
során mindig másik énje próbál felszínre törni, hiszen ezek is harcolnak egymással, végül
egy új szerelem segít elengedni az emlékeket. A negyvenperces film merész és technikailag
jól kidolgozott jelenetekben gazdag, ami Grodvalt Ottó tanár úrnak köszönhető, aki informatikát, illetve mozgókép- és médiaismeretet oktat a gimnáziumban.
A filmet nevezték az Országos Középiskolai Diák Filmfesztiválra és az Országos Diákfilm Fesztiválra is. Az előbbi rendezvényen olyan személyiségek ültek a zsűritagok közt,
mint Balogh Judit színművésznő, Salamon András és Jancsó Miklós filmrendezők. A kisfilm sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Országos Diákfilm Fesztiválon kiemelkedő eredményeket szerzett a gimnázium csapata. Az alkotás a „Legjobb rendezés” kategóriában 1. helyezett lett, illetve Győrfy Kitti 12.B osztályos tanulót a „Legjobb színésznőnek” választották. A zsűriben többek között Mikó Csaba író és Dóka Péter kritikus is helyet
foglalt. Kitti a szép elismerések mellett bíztató szavak kíséretében tért haza. Hogy mi következik ebből? Azt majd meglátjuk, de mindenesetre a legjobbakat kívánjuk a fiatal tehetségnek. Egy biztos: a sok fáradságos munka megtérült, és a sokszor éjjelekbe nyúló forgatás meghozta gyümölcsét.
Gömböcz Dóra
12.B osztályos tanuló
Szerettem ide járni

Írjak a 4 évemről? Nem nehéz azt? Annyi mindent kellene írnom, hogy nem férne ide,
sablonos ömlengésekbe meg nem bocsátkozom. 8.-ban azt mondtam, ez lenne az utolsó
hely ahová jönnék, aztán egy kis szülői unszolás, meg némi félelem a bejárástól, amit leginkább lustaságnak neveznék, mégis ide sodortak. És most? Foggal körömmel kapaszkodom az itteni kis világba. Túl sokat jelent nekem. Sokan nem mondják, de azért a legtöbben
szeretnek iskolába járni. Na persze nem a tanulás, vagy a dolgozatok vonzzák őket, hanem
valami más. Talán az emberek, a hangulat. Anyukám mindig azt mondta: „Te csak szórakozni jársz oda”. Lehet. Leginkább úgy definiálnám a gimit, mint az a hely ahol megvalósíthatod önmagad. Természetesen mindezt bizonyos kereteken belül teszed, amiket azért
kimondva kimondatlanul van lehetőséged feszegetni. Az volt az álmom, hogy színpadon
állhassak. És álltam is, mert volt rá alkalom, vagy ha nem, hát kerestünk. De a legfontosabb
az volt, hogy nem csak esélyt, hanem rengeteg támogatást, és segítséget is kaptam. És bár
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legtöbben az első három évet nyavalygással és panaszkodással töltjük, hogy „már megint én
feleltem”, meg, hogy „folyton engem szívatnak...”, negyedikre képesek leszünk felfogni,
hogy bármennyire is hihetetlen, minden csakis értünk volt. Hosszútávon előnyös lehet az,
ami rövidtávon kellemetlen. Persze lázadó, deviáns önmagunknak, az ilyen dolgok nem
megmagyarázhatók, és összeegyeztethetők azzal a törekvéssel, hogy csak azért is ellentmondjunk.
Hogy a suli „második otthon” lenne? Nekem majdnem az első volt. A 4 év alatt átlagban, statisztikai adatokkal alátámasztható, több időt töltöttem itt, mint otthon. Részben,
mert jó alibi volt a házimunka alól való kibújásra, mondván, hogy „nem volt időm, mert
suliban voltam”, részben, mert mindig volt valami, amivel elfoglalhattam magam, és végül,
mert bármi bajom, volt itt mindig találtam rá gyógyírt. Tehát a szellemi terülj-terülj asztalkám mellé, egy jó pohár lelki fröccsöt is rendelhetsz.
Sokszor annyi minden mellett csak úgy elmegy az ember. Pedig minden lépésnél találsz
kincseket. Csak értékelned kell. Barátok, tapasztalatok, sikerek, de utólag még a gyomorgörcsöket és a leszúrásokat is megköszönjük. A szokásos „jó volt veletek, hiányozni fogtok,
köszönjük a szép emlékeket” szövegrészt képzeljétek hozzá, ha ez így nem elég kifejező.
Amit biztosan érzek, hogy eddigi életem legszebb négy évét hagyom hátra, és szinte elképzelhetetlen számomra, milyen lehet az egyetem, mikor azt mondják még jobb, mint a gimis
évek.
Győrfy Kitti
12.B osztályos tanuló
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VI. Tinódi Gimnáziumért Alapítvány
Az Alapítvány gazdálkodása a 2010. gazdasági évben:
törzstőke (2009. december 31.)

4 431 249 Ft

bevételek: az szja 1%-ából
kamat
portfólióból visszavezetve
az előző évben fel nem használt
összesen

482 956 Ft
2 128 Ft
- Ft
934 031 Ft
1 419 115 Ft

kiadások: bankköltség
kiadott támogatás
összesen

17 828 Ft
723 990 Ft
741 818 Ft

2009. december 31-i záró egyenleg

677 297 Ft

Az alapítvány 2010. február 8-i ülésén kiosztásra került: 438 000 Ft, a május 11-i ülésen
384 750 Ft, a mellékelt táblázatok szerint.
Ez évben végre rendeződött az alapítvány 2005-ben bekövetkezett személyi változásainak hivatalos elismerése: a Vas Megyei Bíróság az új képviselőt és a kuratórium tagokat
bírósági nyilvántartásba vette.
Megköszönve az elmúlt évi adományokat a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány tisztelettel
fordul mindazokhoz, akik valamilyen szállal kötődnek az intézményhez, hogy adójuk 1%ával szíveskedjenek támogatni alapítványunkat. (Adószám: 19245728-1-18)
Dr. Hajdu Tamás
a kuratórium elnöke
Összesítő a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány 2010. február 8-i kuratóriumi ülésére benyújtott pályázati kérelmekre
megítélt támogatásokról
Pályázó/benyújtó
1

Vígh Viktor

2

Diáksport
Egyesület

3

Gömböcz Dóra
12.B

4

Németh Viktória
12.B

5

Iskolai Kórus,
Pernecker Csilla
Karvezető
45 fő
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Pályázati cél
A 2009 novemberében Miskolcon megrendezett III. Földtudományi diákkonferencia útiköltsége. Indokai: a 4 fős csapat előadásával elnyerte a Magyar
Szélenergia Társaság különdíját
Sítábor (útiköltség, élelmiszer alapanyagok beszerzése) A tábor teljes költségvetése (2 705 000): útiköltség:580 000, élelmiszer/szakács: 400 000, Sífelszerelés vásárlás és karbantartás:270 000, sílifthasználati díj: 1 105 000, admonti
diákok magyarországi ellátása: 350 000
indokai: nagy tömeg számára lehetővé tenni a síelés megismerését, megszerettetni a téli sportokat, az egészséges életmódot, a szabadidő hasznos eltöltését.
sítábori részvétel támogatása, indokai: jeles, kitűnő tanulmányi eredmény,
felsőfokú angol nyelvvizsga, ECL nyelvi verseny: angol országos 5. helyezés,
Kenguru nyelvi verseny: megyei 9. helyezés, részvétel a Bólyai matematika, a
Kenguru német és az iskolai műveltségi vetélkedőn
sítábori részvétel támogatása, indokai: jeles, kitűnő tanulmányi eredmény,
felsőfokú angol nyelvvizsga, 2008. az Év Ígérete, megyei Sportaktíva--díj,
elsősegély verseny: területi 1 hely, számos magyar és nemzetközi sporteredmény. Karate: országos 1-3 helyezések, nemzetközi felnőtt Shotokan Kupa
karateverseny: 3. hely, VI. JKA Korosztályos Európa Bajnokság (Belgrád): 3.
hely, ESKA Európa Bajnokság Wels: 5-8. hely
tavaszi kóruskirándulás múzeumi belépő (Kőszeg-Léka-Cák-Velem-Bozsok)
indokakai: iskolai rendezvényeken való részvétel, a városi Fő téri rendezvénysorozaton való részvétel, tavaszi hangverseny, egyéb rendezvényeken való
részvétel, pl. Tinódi-megemlékezés Sári

Megítélt
támogatás/Ft
21 000

200 000

7000

7000

60 000

6
7

8
9
10
11
12
13

11.A
osztálykirándulás, Dunakanyar, múzeumlátogatás
Bognár Nóra of. 25
Esztergom-Szentendre-Visegrád
fő
osztálykirándulás, múzeumlátogatás, indokok: a diákok jelentős részének nehéz
11.D
Pernecker Csilla of. anyagi körülményei, 27 bejáró, utolsó kirándulásra, közösségépítésre alkalmas
34 fő
év
9.D
osztálykirándulás Budapest, útiköltség (teljes költség 120 000,)indokok: a diákok
Horváth Alexandra jelentős részének nehéz anyagi körülményei, ebben az osztályban van a legtöbb
DÖK-képviselő
hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló
Papp Renáta
második nyelvvizsga támogatása, indokai: német és angol középfokú nyelvvizs12.B
gával rendelkezik
második nyelvvizsga támogatása, indokai: német és angol középfokú nyelvvizsGróf Katalin
gával rendelkezik, de az angol A-t még nem postázták, 2008/9-es tanévben az
12.B
OKTV középdöntőjébe jutott németből
második nyelvvizsga támogatása, indokai: német felsőfokú C és angol középfoGáncs Barbara
kú nyelvvizsgával rendelkezik, de az angol A-t még nem postázták, a 2009/1012.B
es tanévben az OKTV középdöntőjébe jutott németből
Csiszár Annamária második nyelvvizsga támogatása, indokai: német és angol középfokú nyelvvizs13.A
gával rendelkezik
Szenteleki Cintia
második nyelvvizsga támogatása, indokai: német és angol középfokú nyelvvizs13.A
gával rendelkezik
összes:

25 000
34 000

34 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
438 000

Határozat a Tinódi Alapítvány Kuratóriumához a 2009. május 11-i ülésre benyújtott pályázatokról
igénylő

pályázati cél és indoklása

megítélt támogatás
(Ft)

Megítélhető összeg

400 000
Csoportos

ÖDBK v.Waardenné Csete Ildikó

májusi találkozó szervezési költségei, jutalomkönyv

70 000

12.A (33 fő) Németh Lilla

osztálykirándulás, a hlubokai kastély belépője

49 500

9.A (27 fő) Csikós Györgyné

színházlátogatás buszköltsége, Szombathely, Weöres Sándor Színház
Liliom c. előadása

30 000

Hevér Mihányné

támogatás az iskolai évkönyv kiadásához

30 000

Hevér Mihányné

30 diák támogatása a Weöres Sándor Színház Móra Ferenc ifjúsági
bérletének megvásárlásához

30 000

Vígh Viktor DÖK

5 fő részvételi támogatása a DUE Országos Sajtófesztiválján

10 000

Vígh Viktor DÖK műveltségi
(30 fő)

műveltségi vetélkedő győztesének jutalomkirándulása útiköltség és
múzeumi belépő

45 000

9.B (30 fő) Berkovits Rita,
10.A (37 főből 17) Csejteiné
Libricz Henriett össz. 49 fő,
fizetve 47 2 kedvezmény

színházlátogatás, Szombathely, Weöres Sándor Színház Liliom c.
előadása belépőjegyeinek (teljes ár: 70 500 Ft.) támogatása

49 000

Vígh Viktor UT (25 fő)

Utazás és turizmus fakultáció Budapesti Történeti Múzeum belépőjének
támogatása

11 250

Egyéni
Gömböcz Dóra (12.B)

közép és felsőfokú angol nyelvvizsga

15 000

Komáromi Laura (13.A)

felsőfokú angol nyelvvizsga

15 000

Musatics Georgina (13.A)

felsőfokú angol nyelvvizsga

15 000

Hevér Julianna (13.A)

felsőfokú angol nyelvvizsga

15 000

A megítélt támogatás összesen

384 750
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