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Első tanévem igazgatóként 
25 éve dolgozom pedagógusként Sárváron. 13 év igazgatóhelyettesi 

munka után, Veres Benjámin igazgató úr nyugdíjba vonulását követően 
a nevelőtestület, a diákság, és a szülői munkaközösség támogatásával 
pályáztam. Fontos volt számomra, hogy a 60 éves gimnázium hagyo-
mányait, értékeit megőrizzük, de a megújításra is készen álltam.  

 
Mi változott a Tinódiban a 2010-2011. tanévben? 
 
A legszembetűnőbb változás, hogy digitális iskola lettünk. Az okta-

tásszervezési tevékenységet a Taninform adminisztrációs szoftver se-
gítségével oldjuk meg. A számítógépes rendszer legfontosabb része az elektronikus napló. A 
hagyományos, papír alapú napló megszűnt, a tanárok, a diákok és a szülők interneten keresz-
tül érik el a jogosultságuknak megfelelő oldalakat, belső levelezőrendszer útján közvetlen 
kapcsolatban állhatnak egymással. A diákok és szüleik naprakész információkkal rendelkez-
hetnek az osztályzatokról, hiányzásokról. Egyelőre az Ellenőrző könyvet is használjuk, hiszen 
nem minden család rendelkezik internet-hozzáféréssel. A kollégák a tantermekben vezeték 
nélküli hálózaton laptop segítségével adminisztrálnak, illetve otthonról is beírhatják például a 
kijavított dolgozatok érdemjegyeit. A rendszer adatokkal feltöltése, a digitális napló létreho-
zása komoly feladatot jelentett az iskolavezetésnek. A folyamatos problémamentes működte-
tés az informatikus igazgató-helyettes ügyességét, elhivatottságát igényli. Az osztályfőnökök-
nek, szaktanároknak is sok türelemre és kitartásra volt szüksége, hogy szeptember 1-jén mind 
a 630 tanuló összes adata rendelkezésre állt a tanév megindításához. Azóta az elektronikus 
napló kezelése napi rutinná vált, mindenki örömmel használja. Egy igazi digitális iskolához 
hozzátartozik a színvonalas, aktuális információkat hordozó honlap, melyre kiemelt figyelmet 
fordítunk. Érdemes böngészni. (http://stg.sarvar.hu) 

Egy másik fontos esemény az iskola életében, hogy Sárvár város Képviselő Testülete lehe-
tőséget adott az intézménynek felnőttképzés indítására, novemberi ülésén módosította Alapító 
Okiratunkat. Azóta a tanév folyamán két-két csoportnyi felnőtt diák Utazásszervező mene-
dzser illetve Rendezvény- és konferenciaszervező szakképesítést szerzett. A vendéglátás-
idegenforgalom szakmacsoportban megfelelő számú jelentkezés esetén további képzések indí-
tásához adottak a személyi és a tárgyi feltételek. A nappali tagozaton három új szakmai prog-
ramot dolgoztunk ki. A Panziós, falusi vendéglátó, a Szakács és a Pincér képzéseket a 2011-
2012. tanévtől érettségi vizsga után kínáljuk a Vendéglős és az Utazás-ügyintéző szakképesí-
tések mellett. Együttműködési megállapodást írtunk alá a sárvári Danubius, a Park Inn és a 
Spirit szállodákkal.  

A középiskoláknak a pedagógiai programjuk és helyi tantervük NAT 2003 szerinti teljes 
felülvizsgálatát 2011. január 30-ig kellett elvégezniük és a fenntartó részére megküldeniük. 
Az idei tanév legfontosabb feladata volt, hogy a nevelőtestület elkészítse az új helyi tantervet, 
amely 2012. szeptember 1-től lép hatályba.  

Az új törvények, a demográfiai hullámvölgy követése, a politikai légkörhöz, a munkaerő-
piac változásaihoz való alkalmazkodás iskolánkat is céljainak, feladatainak átgondolására, 
stratégiai döntések meghozására készteti. A vezetőnek, illetve az intézményének gyorsan kell 
reagálnia az iskola fennmaradása, fejlődése érdekében.  

Bízom benne, hogy meg tudok felelni ennek az egész embert próbáló kihívásnak! 
 

Hevér Mihályné 
igazgató 
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Kitüntetettjeink 

 

Oklevél Lengyel Péterné részére 

A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában 
végzett megbízható, lelkiismeretes és becsületes munkája, továbbá az intézmény pedagógiai 
munkáját, az iskolai és városi rendezvények lebonyolítását segítő kötelességtudó gondnoki 
tevékenysége elismeréseként "közszolgálati érdemérem" kitüntetésben részesült. 

 

Oklevél Vígh Viktor részére 

Példaértékű szaktanári tehetséggondozó és hátránykompenzáló munkájáért, a korszerű pe-
dagógiai szakmódszertan, a digitális technikák magas színvonalú alkalmazásáért, a diákön-
kormányzat lelkiismeretes segítéséért, az iskolai környezetvédelmi nevelés koordinálásáért, 
aktív diák- és tanárközösség formáló tevékenysége elismeréseként "Gárdonyi-érdemérem" 
kitüntetésben részesült. 

 

Pernecker Csilla díja 

Pernecker Csilla Barabás György-emlékérmet kapott a kollégái titkos szavazata alapján. 
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Díjazottjaink 
2011-ben kimagasló tanulmányi munkájáért Takács Tünde 12.B osztályos tanuló kapta a 

gimnázium egykori igazgatójának nevét viselő Medvegy Antal-díjat. 
A tavaly alapított DSE-díjat Hóbor Péter 12.B osztályos tanuló vehette át, a DÖK-

díjazottjai pedig Varga Zsófia a 13.A és Szabados Márk a 12.C osztály tanulója. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 

Humán 

Édes anyanyelvünk 

Országos döntőbe jutott (megyei 2. helyezett) 
 Takács Tünde 12.B 

Felkészítő tanár: Lukács Katalin 

III. országos és határon túli vers- és prózamondó verseny 

Országos döntőbe jutott, elnyerte a "Falu krónikása" díjat 
 Farkas Gergő 12.A 

Felkészítő tanár: Nagy Péterné 

Magyar kultúra napja alkalmából rendezett szavalóverseny 

Megyei 1. helyezett 
 Szakács Eszter 11.B 

Felkészítő tanár: Simonné Keszei Anita 

Szabados Márk 

Takács Tünde 

Varga Zsófia Hóbor Péter 
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Megyei 2. helyezett 
 Takács Anna 10.B 

Felkészítő tanár: Nagy Péterné 

Szép magyar beszéd 

Országos döntőbe jutott (megyei 1. helyezett) 
 Csonka Fruzsina 11.B 

Felkészítő tanár: Simonné Keszei Anita 

Dukai Takách Judit versmondó versenyen 

Megyei 1. helyezett 
 Hindi Fatima 11.A 

Megyei 3. helyezett 
 Hajba Beatrix 11.A 

Felkészítő tanár: Csejteiné Libricz Henriett 

 
Sárvár város Önkormányzatának elismerő oklevelét kapták 

Vasi Géniusz tehetséggondozó verseny 

Anyanyelv és kommunikáció 

Megyei 1. helyezett 
 Simon András 11.B 

Felkészítő tanár: Simonné Keszei Anita 

Ember és társadalom 

Megyei 1. helyezett 
 Takács Tünde 12.B 

Felkészítő tanár: Dr. Hajdu Tamás 

Reál 

IV. Országos Földtudományi Diákkonferencia 

Országos 1. helyezett 
 Simon András 11.B 

Felkészítő tanár: Vígh Viktor 
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Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 

Országos 1. helyezett 
 Simon András 11.B 

Felkészítő tanár: Vígh Viktor 

Utazás és turizmus tantárgy országos csapatverseny 

Országos 1. helyezett 
 Csejtei Tamás 11.B 
 Csonka Fruzsina 11.B 
 Hamadi Mirjam 11.B 
 Németh Zoltán 11.B 

Felkészítő tanár: Vígh Viktor 

A siker kulcsa országos csapatverseny 

Országos 1. helyezett 
 Csejtei Tamás 11.B 
 Csonka Fruzsina 11.B 
 Hamadi Mirjam 11.B 

Felkészítő tanár: Vígh Viktor 

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 

Országos 6. helyezett (megyei 1. helyezett) 
 Poós Tamás 9.D 

Felkészítő tanár: Bognár Nóra 

Nyelvek 

Vasi Géniusz tehetséggondozó verseny 

angol nyelv 

Megyei 1. helyezett 
 Dávid Ádám 10.B 

Megyei 2. helyezett 
 Balogh Petra  11.A 
 Ódor István 10.B 

Megyei 3. helyezett 
 Hajas Bálint 10.B 

Felkészítő tanár: Kovács Beáta 

német nyelv 

Megyei 1. helyezett 
 Kráner Ildikó 12.B 

Felkészítő tanár: Kacsa Cecília 

Sümegi területi német nyelvű országismereti verseny 

Megyei 3. helyezett csapat 
 Tendli Dóra 11.B 
 Dabis Gábor 11.B 

Felkészítő tanár: van Waardenné Csete Ildikó 
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Német Nyelvi Verseny 

Megyei 3. helyezett 
 Hajas Bálint 10.B 

Felkészítő tanár: Berkovits Rita 

Kenguru országismereti verseny 

4. kategória angol nyelv 

Megyei 1. helyezett 
 Dávid Ádám 10.B 

Megyei 3. helyezett 
 Hajas Bálint 10.B 

Felkészítő tanár: Kovács Beáta 

5. kategória angol nyelv 

Megyei 1. helyezett 
 Magyar Krisztina 11.B 

Felkészítő tanár: Némethné Rádl Krisztina 

5. kategória német nyelv 

Országos 7. helyezett (megyei 1. helyezett) 
 Hajas Bálint 10.B 

Felkészítő tanár: Berkovits Rita 

6. kategória angol nyelv 

Megyei 1. helyezett 
 Móricz Nikolett 12.A 

Felkészítő tanár: Bognár Nóra 
Megyei 2. helyezett 

 Szabó Ádám 12.B 
Felkészítő tanár: Czeglédiné Szabó Klára 

Megyei 3. helyezett 
 Smidéliusz Dóra 12.B 

Felkészítő tanár: Czeglédiné Szabó Klára 
 

6. kategória német nyelv 

Megyei 3. helyezett 
 Szabados Márk 12.C 

Felkészítő tanár: Csejteiné Libricz Henriett 

Egyéb versenyek      

Elsősegélynyújtó vetélkedő 2. helyezés 

A Tinódi Sebestyén Gimnázium "Megmente-
lek" csapata a Magyar Vöröskereszt által szerve-
zett elsősegélynyújtó vetélkedőn 2. helyezést ért 
el. 

A csapat tagjai: Patyi Kinga, Szár Enikő, Kiss 
Gergő, Simon Dániel, Varga Máté 9.B osztályos 
tanulók 
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Egészségnevelési vetélkedő 1. helyezés 

Horváth Cintia 9.D, Horváth Jennifer 10.C és 
Péntek Teodóra 10.C osztályos tanuló-
ink csapatversenyben a Magyar Vöröskereszt és az 
ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete 
által szervezett egészségnevelési vetélkedőn 1. he-
lyezést értek el. 

2010. november 12-én került megrendezésre a te-
rületi egészségnevelési verseny. Két középiskola és 3 általános iskola versenyzett. Csapatun-
kat Horváth Cintia 9.D, Horváth Jennifer és Péntek Teodóra 10.C osztályos tanulók képvisel-
ték. Voltak teszt jellegű és szóbeli feladatok, valamint vetélkedők is. 

Bognár Nóra 
felkészítő tanár 

 

 

 

Kiss Béla Megyei Elsősegélynyújtó Emlékverseny 

A csapat tagjai: 
    Horváth Cintia 9.D osztályos tanuló 
    Horváth Dalma 9.D osztályos tanuló 
    Horváth Jennifer 10.C osztályos tanuló 
    Péntek Teodóra 10.C osztályos tanuló 
    Varga Máté 9.B osztályos tanuló 
  
2011.04.30-án került megrendezésre a megyei 

Mentő és Vöröskeresztes nap. 5 gyakorlati és 2 el-
méleti kárhelyen kellett helytállnunk. Köztük egy 
baleset- és drogmegelőzési pihenőállomáson. A 17 induló csapatból a 3. helyezést sikerült 
elérnünk. 

Városunkat felnőtt kategóriában Sárvár város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság csapa-
ta képviselte. Ők a 2. helyet szerezték meg. Mindkét csapatot Szabó Zoltán és a Sárvári Men-
tőállomás Kollektívája készítette fel. 

Ezen a napon 2 másik fontos esemény is zajlott: a 60 éves jubileum a szervezett mentésben 
Sárváron és Guinnis-rekord kísérlet, illetve döntés is folyt egy időben a többi érdekes prog-
rammal együtt, köztük a Tűzoltók és Mentők közös mentési bemutatója. 

 

Katasztrófavédelmi verseny 

A Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság SÁRVÁRI Polgári Védelmi Kirendeltség 
2011. évi Katasztrófavédelmi Versenyén "Középiskolai" kategóriában iskolánk csapata 1. 
helyezést ért el, a megyei fordulón 3. helyezett lett. 

A csapat tagjai: 
Gyűrű Patrik 9.A osztályos tanuló 
Rövid Gergő 9.A osztályos tanuló 
Ruzsa Norbert 9.A osztályos tanuló 
Varga Máté 9.B osztályos tanuló 
Hajas Bálint 10.B osztályos tanuló 
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Közlekedésbiztonsági Kupa I. és II. helyezés 

Kiss Benedek 11.A osztályos tanuló a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa megyei 
döntőjén Segédmotoros kerékpár kategóriában I. helyezést ért el. 

 
Tarr András 12.A osztályos tanuló a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa megyei 

döntőjén Személygépkocsi kategóriában II. helyezést ért el. 
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I. Az ÖDBK rovata 
Öregdiákok Találkozója 

Az idei év utolsó májusi szombatjának időjárása 
nem fogadta kegyeibe az alma materbe visszatérő 
diákokat. Hideg, esős, borongós délelőtt volt az em-
lékezés délelőttje. Emiatt a 31 jubiláns osztály, akik 
teljesen betöltötték az iskola épületét, a közös ünnep-
lésre az iskola tornacsarnokába szorult. A viszontlátás 
öröme töltötte be a csarnokot, alig hagyva teret a kö-
zös ünneplésnek. 

A hagyományoknak megfelelően az ÖDBK elnöke 
és titkára köszöntötték az egybegyűlteket. Hevér Mi-
hályné igazgató pedig beszámolt az iskola jelenéről. 

Az ünneplés megható pillanata, amikor a mostani 
gimnazisták a Tinódi-induló dallamai mellett feltűzik 
az ötven évvel ezelőtt érettségizett diákoknak a Tinódi-jelvényt, s átadják az emléklapot. 

Az ÖDBK ebben az évben is nagyra értékelte azokat a végzős diákokat, akik iskolánk kö-
zösségi életében és tanulmányi munkájában voltak kiemelkedők. Így Pásti Laura 13.A, Ta-
kács Ágnes 13.A és László Andrea 12.B osztályos tanulók kapták meg az idén az öregdiákok 
elismerését. 

A megemlékezés a Kopjafa előtt fejeződött be, ahol egy percre megállva elhunyt diáktársa-
inkra és tanárainkra gondoltunk. 

Az ünnep színvonalát Farkas Gergő 12.A osztályos tanuló, valamint az iskola kamarakóru-
sa emelték. 

Ezúton szeretném megköszönni a fellépőknek, illetve a segítő 10.C osztályos tanulóknak a 
mostoha körülmények között is példaértékű munkájukat. 

van Waardenné Csete Ildikó 
az ÖDBK titkára 

 

     
 

 László Andrea Pásti Laura Takács Ágnes 
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II. Az intézmény nevelőtestülete, dolgozói 

Név Szaktárgyak Egyéb tevékenység 

Hevér Mihályné igazgató 
közoktatási vezető 

matematika–fizika érettségivizsga-elnök 
emelt szintű érettségi vizsga 

tantárgyi bizottságának elnöke 

Némethné Rádl Krisztina igh. orosz–angol ORIGÓ és ECL nyelvvizsga bizottsági tag 
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője 

Grodvalt Ottó igh. informatika–rajz rendszergazda 

Berkovits Rita német–orosz ORIGÓ és ECL nyelvvizsga bizottsági tag 

Bognár Nóra angol–biológia ECL nyelvvizsga bizottsági tag 

Czeglédiné Szabó Klára 
közoktatási vezető 

angol 
 

 

Csejteiné Libricz Henriett német–magyar Európai Uniós szakértő 
ORIGÓ és ECL nyelvvizsga bizottsági tag 

Csikós Györgyné testnevelés a közalkalmazotti tanács elnöke, 
szakszervezeti titkár, sportcsoport vezető 

Dankovics Éva 
 

szakoktató  

Dénes Veronika matematika  

Dobos Enikő vendéglátói és szállodai  
ismeretek 

 

Gacs Miklós matematika–fizika a reál munkaközösség vezetője, a fizika szertár őre 
minőségügyi referens, közlekedési szakreferens 

Grodvaltné Martos Veronika rajz  

Guba Klára turizmus–olasz szakképzési munkaközösség vezetője 

Györgyiné Kőrösmezei Ágnes angol nyelv és irodalom ORIGÓ nyelvvizsga bizottsági tag 

Dr. Hajdu Tamás PhD. történelem–latin a Tinódi Gimnáziumért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke 

Haraszti Zsolt testnevelés Diáksport Egyesület elnöke, sportcsoport vezető, 
a testnevelés munkaközösség vezetője 

Hevér Mihály matematika–fizika az iskolaszék titkára 
iskolai mérőbiztos 

Horváthné Tischler Noémi angol–testnevelés sportcsoport vezető 

Kacsa Cecília német  

Kertész Csilla testnevelés sportcsoport vezető 

Kovács Beáta angol ORIGÓ és ECL nyelvvizsga bizottsági tag 
emelt szintű érettségi vizsga 

tantárgyi bizottságának elnöke 

Dr. Kovácsné Simon Viktória magyar–történelem GYES 

Kőszegi Zsanett német  

Lőke Dóra matematika  

Lukács Katalin 
közoktatási vezető 

magyar–történelem  
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Név Szaktárgyak Egyéb tevékenység 

Molnár Gáborné kémia–biológia  

Nagy Marietta idegenforgalmi ismeretek  

Nagy Péterné magyar–ének  

Nagyné Györe Katalin német–angol GYES 

Németh Henriette testnevelés  

Némethné Móricz Henriett német ECL nyelvvizsga bizottsági tag 
GYES 

Pernecker Csilla 
közoktatási vezető 

magyar–ének 
 

az énekkar vezetője 

Dr. Piros Lászlóné matematika–földrajz  

Sárvári Anita angol ECL nyelvvizsga bizottsági tag 

Simon Teodóra német  

Simonné Keszei Anita 
mentor tanár 

magyar–történelem–  
közművelődés 

drámapedagógus 
a humán munkaközösség vezetője 

Szalai Viktória történelem–magyar  

Szentgyörgyi Annamária történelem–német GYES 

Takács Attila biológia–kémia a biológia szertár őre 
emelt szintű érettségi vizsga 
tantárgyi bizottságának tagja 

Takácsné Horváth Ágnes informatika tankönyvfelelős 

van Waardenné Csete Ildikó 
közoktatási vezető 

orosz–német ÖDBK titkár, ECL nyelvvizsga bizottsági tag, 
ORIGÓ nyelvvizsga bizottsági tag 

OKÉV közoktatási vizsgáztató 

Szijártóné Lepsényi Ildikó könyvtár iskolai könyvtáros 

Vígh Viktor 
közoktatási vezető 

biológia–földrajz diákönkormányzatot segítő tanár, 
a földrajz szertár őre, 

Utazás és Turizmus (U&T) 

Mogyorósi Józsefné  gazdasági ügyintéző  

Kövesdiné Szabó Nóra iskolatitkár  

 
 

Óraadók: 
Dhellemné Bárdosi Zsuzsanna 
Horváth Dávid 
Lőke István 
Nagy Miklós 
Nagy Zoltán 
Németh József 
Smelka András 
Süle Miklós 
Zsámár Csabáné 
 

Technikai dolgozók: 
Bokorné Ágoston Judit 
Bódi László 
Horváth Lajosné 
Kőris Irén 
Lengyel Péterné 
Molnár Józsefné 
Mórocz Józsefné 
Németh István 
Németh Miklósné 
Némethné Puska Andrea 
Penczné Péter Éva 
Timár Sándorné 
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III. Oktató-nevelő munka 
A szakmai munkaközösségek munkája 

1. Humán munkaközösség 

Munkánk éves értékeléséhez érkeztünk ismét. 
Ebben a tanévben két olyan eredmény érdemel elsőként említést, mely diák és szaktanár 

pályáján egyaránt ritka élmény. 
Takács Tünde, 12.B osztályos diákunk, bejutott az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati 

Verseny sátoraljaújhelyi országos döntőjébe, Csonka Fruzsina pedig a Kazinczy Ferencről 
elnevezett Szép Magyar Beszéd győri országos döntőjében szerepelt szépen. Nagy szakmai 
siker mindkettő. 

Versenyeredményeink közt említjük, hogy Farkas Gergő, az Illyés Gyula V. Nemzeti Vers-
és Prózamondó Verseny megyei döntőjét megnyerve, az Ozorán megrendezett országos 
döntőben is szépen szerepelt. Ő nyerte el a Falu krónikása címet a keszthelyi kastélyban 
megrendezett III. Országos Vers- és Prózamondó Versenyen. Gratulálunk a 12.A diákjának. 

A körmendi Kölcsey gimnázium által kiírt 
szavalóversenyen is megszerezték diákjaink az első és 
második helyezést. A Városi Kulturális Seregszemlén 
Ternák Adrienn 9.C osztályos tanuló vers kategóriában 
érdemelt kiemelt arany minősítést, míg Horváth Dorottya, a 
9.B osztályból ének kategóriában bizonyult a legjobbnak. 
Az Implom József Megyei Helyesírási Verseny 8. 
helyezettje Pásti Laura, 13.A osztályos diákunk lett, 9. 
pedig Móricz Nikoletta, a 12.A tanulója. 

Hindi Fatima, 11.A osztályos diákunk, megnyerte a Celldömölkön megrendezett Dukai 
Takách Judit versmondó versenyt, Hajba Beatrix ugyanitt harmadik helyezést ért el. 

A VII. Karácsonyi Versmondó Versenyen Fülöp Csilla 10.B osztályos tanuló különdíjban 
részesült. 

Disputa versenyen vett részt Akóts Réka, Kopácsi Lilla a 10.C osztályból, valamint Nagy 
Bernadett a 11.C, Farkas Evelin, a 12.A diákja. Elsőnént jutottak a nyugat-dunántúli döntőbe, 
és ott is szépen szerepeltek. 

Új kezdeményezés volt ebben a tanévben a Vasi Géniusz Tehetséggondozó Program, 
ennek Ember és társadalom kategóriáját Takács Tünde, 12.B osztályos tanuló, Anyanyelv és 
kommunikáció kategóriáját pedig Simon András, 11.B osztályos tanuló nyerte meg. 

Nemzeti ünnepeinken és az iskolai ünnepségeken munkaközösségünk tagjainak 
irányításával adtak elő műsort diákjaink. 

Október 6-án Pernecker Csilla tanárnő állított össze emlékműsort, október 23-án Lukács 
Katalin tanárnő a 12.B osztály, míg március 15-én Nagy Péterné tanárnő a 9.C osztály 
felkészülését irányította. Az ő műsorukkal ünnepelt a város is a Nádasdy-várban. 
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Névadónk halálának évfordulóján a 9.B osztály műsorával – Lukács Katalin tanárnő 

rendezésében – emlékeztünk. A holokauszt áldozatainak emléknapján Nagy Péterné tanárnő 
segítségével iskolarádiós összeállítást hallhattunk. Minden rendezvényen számíthattunk 
Pernecker Csilla tanárnő és az énekkar segítségére.  

Egy 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 
szavalóversenyek megrendezésében. 

Irodalmi emlékhelyeink közül Nagy Péterné tanárnő 
kalauzolta harminc diákunkat és munkaközösségünk tagjait 
Ostffyasszonyfán, Csöngén, Egyházashetyén és Iszkázon a 
költészet napján. A magyar nyelv hetét pedig Koltai Jenő 
esperesnek Kresznerics Ferencről szóló előadásával 
ünnepeltük. 

Minden kilencedikesünk részt vett könyvtári órán az iskolai könyvtárban, ami helyet adott 
több kiállításnak is. 

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 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. E tartalmas tanév végén minden kollégának 
köszönöm a munkáját és kívánok jó pihenést: 

Simonné Keszei Anita 
a humán munkaközösség vezetője 

Tinódi-Szeibert pályázat díjazottjai 

Tanulmány (oklevél és pénzjutalomban részesült)  

  I. helyezett: Takács Tünde 12.B osztályos tanuló 
 II. helyezett: Dávid Anikó 11.B osztályos tanuló 
III. helyezett: Kovács Jutta Karina 11.A osztályos tanuló 

  
     

Képzőművészet (oklevél és pénzjutalomban részesült) 

megosztott II. helyezett:  
Varga Virág 11.A osztályos tanuló 
Akóts Réka és Varga Evelin 10.C osztályos tanulók 

III. helyezett: 
Sáray Petra 11.C osztályos tanuló 
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Általános iskolás pályázóink közül oklevelet és pénzju-
talmat kaptak kiemelkedő teljesítményükért:  

Berta Anikó 
Huszár Anikó 
Szabó Kristóf 

Mindhárman a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói.    

Felkészítő tanár: Skriba Zsoltné  

 

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntője 

Az idei tanévben először – és sajnos egyben utoljára is – vettem 
részt az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati versenyen. 

Megyei második helyezettként 9 órás vonatút után érkeztünk anyu-
kámmal Sátoraljaújhelyre október 14-én. Másnap került sor az írásbeli 
fordulóra, ahol nyelvtantudásunk mellett az alapműveltség is fontos 
szempont volt a jó eredmény eléréséhez. A szombati szóbeli megmé-
rettetés a program legfontosabb részének bizonyult. Szerencsére jó 
sorszámot húztam, így a 60 gimnazista induló közül hamar sorra ke-
rültem. A 4 megadott témából én a ,,Katasztrófák között élünk” elne-
vezésű vitaindítót választottam, amely, mint később kiderült, a legnép-
szerűbb választás volt. 

Az izgalmak mellett persze volt időnk kikapcsolódásra is: ellátogat-
tunk Sárospatakra, és egy színházi előadást is megtekinthettünk. A vasárnapi eredményhirde-
tés után új és felejthetetlen élményekkel tértem haza. 

Remekül éreztem magam, és merem remélni, hogy még sokan öregbítik iskolánk nevét az-
zal, hogy részt vesznek, és eredményesen szerepelnek ezen a nehéz, de rendkívül eseménydús 
anyanyelvi versenyen. 

Takács Tünde 
12.B osztályos tanuló 

Farkas Gergő az ozorai országos döntőn 

November 6-án, szombat reggel 8:00-kor, a megbeszélt 
találkozóhelyről megindult – a korántsem titkos – misszi-
ónk, az Illyés Gyula V. nemzeti vers- és prózamondó ver-
seny országos döntőjére. A pihentető utazás után megér-
keztünk Ozorára, ahol is az ozorai idősek otthonának ebéd-
lőjében gyülekeztek már a lelkes résztvevők. A szokásos 
formaságoknak eleget téve újra egyeztettük a verseket, 
azonosító kártyát kaptunk, majd elfoglaltuk a szállást, aho-
vá kedves, áldozatkész szállásadóink kísértek minket. Dél-
ben vendéglátóink ebéddel kedveskedtek nekünk. Majdan 
eljött a várva várt, remélt és félt időpont: 2 óra. Megkezdő-
dött a verseny, amelynek színhelyéül az ozorai Pipo Vár-
kastély szolgált. 

29-en vettünk részt ezen az igen nehéz döntőn. Rendkí-
vül szoros volt a mezőny, nagyon tehetséges szavalókkal 
volt szerencsém együtt versenyezni. Rendkívüli és feleme-
lő szavalatokat hallottam. Megtisztelő volt számomra a 
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részvétel. Este fél kilenc táján a zsűri közzé tette a verseny eredményét. A fárasztó nap után 
ínycsiklandó vacsorával vártak minket. Majd utána következett a szabad esti program: ki 
aludni tért, ki sétálgatott a faluban… Másnap kora reggel (7 óra körül) keltünk és a jól megér-
demelt reggelinket elfogyasztottuk, majd a gyülekezési pont felé vettük az irányt. Busszal 
elvitték – immáron kis – csapatunkat Illyés szülőfalujába: Rácegrespusztára, ahol megkoszo-
rúztuk a kopjafát, amely a szülői ház helyén áll. Megtekinthettük egykori iskoláját, a mai Ily-
lyés Gyula Iskolamúzeumot. Visszafelé megálltunk Pálfán, ahol is az ottani polgármester 
vendégei lehettünk egy nagyon ízletes ebéd erejéig. Majd utána visszaindultunk Ozora felé. 
Sikerült életre szóló barátságokat kötni, legalábbis megalapozni több kapcsolat létrejöttét, 
felejthetetlen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodnom.  

A felkészítő tanárom: Nagy Péterné, Erika tanárnőnek megköszönni tudom, hogy lehetősé-
get adott, hogy eljussak ide. Végül nagyapámtól hallott latin közmondással búcsúztam Ozorá-
tól: „Per angusta, ad augusta.” (Szűk utakon lehet eljutni a csillagokig) 

Farkas Gergő 
12.A osztályos tanuló 

VII. Karácsonyi Versmondó Verseny 

December 17-ére karácsonyi versmondásra invitálta a 
magukat megmérettetni vágyó fiatalokat a szombathelyi 
Martineum Felnőttképző Akadémia. Az immár 17. alka-
lommal megrendezésre kerülő verseny létszáma sajnos 
évről évre csökken. Idén az indulók száma a három kor-
osztályban 30 fő körül volt. Gimnáziumunkat Farkas 
Gergő és jómagam képviselte.   

A megnyitó után minden korcsoportnak külön zajlott a 
családias hangulatú megmérettetés. Mindenki elmondta 
az első versét, majd egy kis teázás, sütizés után a másikat 
költeményt is. A zsűri ezután értékelte az elhangzottakat, 
az eredményekre viszont még várnunk kellett. Az ebédidő 
után végre sor került az eredményhirdetésre. Az első he-

lyezett minden csoportból elmondta az egyik versét, így mindenki hallhatta, hogy ki volt a 
legjobb. Jómagam az Akadémia különdíját kaptam meg egy kis ajándékcsomag kíséretében.   

Köszönettel tartozom az iskolámnak és felkészítő tanáromnak, Nagy Péterné tanárnőnek, 
hogy részt vehettem a megmérettetésen, ahol a versek igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak 
mindenki számára. 

Fülöp Csilla 
10.B osztályos tanuló 

Szavalóverseny Körmenden 

I. és II. helyezés 

2011. január 21-én, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
szavalóversenyt hirdetett a magyar kultúra napja alkalmából. 
A megmérettetésen négy tanuló vett részt iskolánk képvisele-
tében: Bónicz Patrícia, László Szilvia, Szakács Eszter vala-
mint jómagam. 

A színvonalas versenyt inspiráló beszédével az iskola igaz-
gatója nyitotta meg. Ezután érkezett a zsűri személyében két 
magyar szakos pedagógus, valamint az elnök, a Körmendi 
Rádió főszerkesztője. Összesen 28-an járultunk eléjük szabadon választott versünkkel. A fel-
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adatunk nem volt egyszerű, hiszen a költeményünkkel és előadásmódunkkal a magyar nyelv 
zeneiségét kellett érzékeltetnünk. A szereplést követően a szervezők teával és némi harapni-
valóval vártak minket, amíg bírálóink tanácskoztak. Az eredményhirdetésre fél 12-kor, az 
iskola kiállítótermében került sor. A zsűri döntése értelmében Szakács Eszter végzett az első 
helyen, míg jómagam a második helyet nyertem el ezen a nívós megmérettetésen. 

Sok köszönettel tartozunk Nagy Péterné tanárnőnek, hiszen felkészített engem erre a nagy 
kihívásra, és lehetővé tette, hogy eljussunk Körmendre, ahol rengeteg élménnyel és tapaszta-
lattal gazdagodtunk. 

Takács Anna 
10.B osztályos tanuló 

Diákírások XXI. sz.-i levél 

(Puskin: Anyegin- Tatjana levele után szabadon) 

Reád gondolok 
 

Reád gondolok minden pillanatban 
bús vagyok mert itt vagyok egymagamban 
szégyenlem magam mert levélben írom le 

mert merszem nincs hogy eléd állva mondjam meg 
csak a pillanatra várok hogy elmondhassam mi az álmom 

csak annyit mondok neked szeretlek, sajnálom 
eddig bírtam titokban tartani 

de szívem azt diktálja el kell mondani 
remélem a nyílt szavak 

nem okoznak neked gondokat 
a választ várom 
a levelem zárom 

már csak egy dolog éltet: 
hogy te lész a párom. 

 
 

Facebook- szerelem 
 

Szerelem volt első profillátogatásra. 
Úgy jártam veled, mint macska a fával. 

Felmászik rá,  s az nem engedi 
Kérlelhetik aztán Bözsik és Pirik. 

 
Később vacilálni kezd a balga: 

„Lemenjek vagy inkább maradjak?” 
Így voltam veled én is, MS 
Nem volt azért kellemetes. 

 
Végül aztán döntenem kellett 
Végre valahára megböktelek. 

Olvasom: „te megbököd MS-t.” 
„Igen!” A változásokat mentem. 

 
Majd a hosszú várakozás........... 
Youtubozás és gyors posztolás. 
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Képnézés és kusza kommentelés, 
Olvasás és temérdek lájkolgatás. 

 
Kicsi szívem már úgy kiabál, 
Mint fiókban a villa és kanál 

Késük után. Szemem meredve 
Olvasná: „Téged megbökött MS!” 

 
 

Facebook- románc 
 

Szólni hozzád én sohase mertem, 
Inkább a keresésedbe kezdtem. 

Gyorsan meglelt a Facebook-kereső, 
Mivel neved a listán az első. 

Először én csak a chatre nyomtam, 
Nehogy kegyedet elfutamítsam. 
Bökdösődés vége lájkolás lett, 

Mivel türelmünk lassan megtellett. 
Szép kis románc alakul közöttünk, 

Miért én áldom új ADSL modemünk. 

Jutalomkirándulás Vas megye emlékhelyein 

Április 12-én először került megrendezésre az a jutalomkirándulás, amelyen 30 diák vehe-
tett részt kiemelkedő irodalmi, közösségi tevékenységért, vagy éppen szavalóversenyen mu-
tatta meg valaki a tehetségét, vagy önképzőköri műsorokban való részvételével öregbítette 
iskolánk hírnevét. 

 

 
 
A 11 órai gyülekező után a busz elsőként Ostffyasszonyfa felé vette az irányt. Petőfi Sán-

dor 1939 májusától szeptemberéig tartózkodott itt, és ennek emlékére létrehozott kiállítást 
tekintettük meg, különös figyelmet szenteltünk kéziratainak, amiket igencsak nagy feladat 
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volt elolvasni, de néhány ember sikerrel vette az akadályt. Zárásképpen Petőfi tiszteletére 
közösen elszavaltuk a Szeptember végén című művét. 

A következő utunk Csöngére vitt, ahol Weöres Sándor emlékhelyénél időztünk. Megis-
merhettük pályája szakaszait, életútját, és belehallgathattunk több versének megzenésített vál-
tozatába is, ezzel bizonyítván azok zeneiségét és a magyar nyelv ritmikusságát. 

Az út ezután Kemenessömjénbe, Berzsenyi Dániel pincemúzeumához vezetett. Megnéztük 
annak a híres cseresznyefának a helyét, amelynek árnyékában  magasztos hangvételű ódáit 
írta, valamint bepillanthattunk abba a lakórészbe, amelyben még korabeli bútorokat is felfe-
dezhettünk. Egyházashetyén lakhelyét látogattuk meg, amelyben még ott voltak a szintén kor-
hű eszközök, használati tárgyak. 

Végezetül a Vas, Zala és Veszprém megye határán fekvő Iszkázra utaztunk, ahol Nagy 
László házában tölthetünk egy kis időt. Megnéztünk róla egy dokumentumfilmet, amelyben a 
költő életéről, hivatásáról és gyermekkori élményeiről számolt be. Személyisége, öniróniája, 
ahogy történeteit mesélte, mindannyiunkat magával ragadott. Nekem különösen a bolgár szo-
ba tetszett, melyben a jellegzetes berendezés mellett kolompokat is meg lehetett szólaltatni. 

Az utat a nap közben lezajlott verseny eredményhirdetése zárta, amelynek jutalma csoko-
ládé volt. Igaz, hogy az idő hazaérkezésünkkor borongósra fordult, de mi vidámak voltunk, 
mert együtt tölthettünk egy élményekben gazdag, énekléssel és vidámsággal teli tartalmas 
napot. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni tanárinknak és az iskolának, hogy a segítségükkel és kí-
séretükkel támogattak minket, és megmutatták, hogy tényleg érdemes odafigyelnünk  magyar 
kultúránk, irodalmunk sokszínűségére és szépségére. 

Bónicz Patrícia 
11.C osztályos tanuló 

 

 

...még a nyelv él, él a nemzet is! /Kresznerics Ferenc/ 
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Koltai Jenő előadása Kresznerics Ferenc életéről és pályájáról 

A magyar nyelv hetében, április 27-én, iskolánk dísztermében tartott előadást népes hallga-
tóság előtt Koltai Jenő esperes-plébános, Jenő atya, Kresznerics Ferenc életéről és munkássá-
gáról. 

Kresznerics Ferenc Kazinczy és Berzsenyi kortársa volt, a magyar felvilágosodás egyik po-
lihisztora: tíz nyelven beszélt, matematika professzor volt, nyelvész, aki szépen zongorázott, 
rajzolt, méhészkedett, dalgyűjteményt állított össze, kiemelkedő értékű éremgyűjteménnyel 
rendelkezett, és nem utolsó sorban pap volt. 

Jenő atya elmondta, hogy Kresznerics Ferenc 1776-ban született Iváncon egy „jobbágyér-
telmiségi” családba. Tanulmányait Szombathelyen, Sopronban, Pozsonyban végezte. Már itt 
megírta , 1790-ben, a Magyar Nyelvkönyvet, amely egyik legfontosabb műve. A nyelvkönyv 
egyik fejeztében alapozza meg az általa „ gyökér-rend”-nek nevezett elméletét. Az a meglátá-
sa, hogy minden magyar szó egytagú eredetből származik,és a ragozás következtében bővül. 

Később pappá szentelik,  majd gimnáziumban matematikát tanít, és a matematikához 3 
tankönyvet is ír. Tanári ars poeticája volt, hogy a diákokat nem kell kényszeríteni az ismere-
tek elfogadására, hanem tapintattal kell rávezetni a minél több és mélyebb tudás megszerzésé-
re. Tanítványaihoz való viszonyáról álljon itt egy idézet tőle, melyet egy évnyitó beszédben 
mondott el, s melyet a MTA Könyvtára is őriz: 

„Hogy milyen érzülettel  viseltetem szeretett tanítványaim iránt, arról nem kell 
mit mondanom: szeretem valamennyit., és  ha bármelyiküknek segíthetek, azt semmi okból el 
nem  mulaszthatom. A dolgok természete is azt kívánja meg, hogy ahol nagyobb szorgalmat 
látunk, azokat kiemeljük.” 

Majd elkészíti a „Magyar Közmondások” 6 kötetét, mely később O. Nagy Gábor számára 
fontos forrássá vált. Ezután Ságra kerül a plébániára, ahol 20 évet tölt el papi szolgálatban. 
1827-ben látott napvilágot a Magyar Helységek nevei, mely helytörténeti szempontból igen 
fontos mű. Végül a legérettebb műve 1832-ben kerül nyomtatásra: Magyar szótár gyökér-
renddel és deákozattal. 

 

 
 
Kresznerics Ferencet méltán nevezhetjük tehát a magyar felvilágosodás kiemelkedő alak-

jának, hiszen életében még a Magyar Tudós Társaság is tiszteletbeli tagjai közé választotta. 
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Farkas Gergő, a Falu krónikása 

2011. május 11-én, reggel 10 órakor, a gimi előtti 
parkolóból Nagy Péterné Tanárnővel megindula 
ama hadjárat Keszthely szent városába. Szikrázó 
napsütésben indultunk és tértünk haza. Szerencsére 
az úton is minden rendben volt. A verseny a keszt-
helyi Festetics Kastélyban került megrendezésre. 
Körülbelül 11 órakor érkeztünk meg ama csata szín-
helyre. Kis késéssel, úgy fél kettő körül, megkezdő-
dött a viadal, amit kicsit később – nagyképűséggel 
megfűszerezve – diadalként tolmácsolhatok. A ver-
seny szoros volt, a zsűri kemény. Miután mi, közép-
iskolás sebesültek levánszorogtunk a harcmezőről, a tapasztalt veteránok (felnőtt korosztály) 
vették át az állásainkat. Majd egy rövid fegyverszünet következett. Ama sebbekötözések 
(technikai megbeszélés, evés) után visszatértünk a harctérre. Azt hozzá kell tennem – mint 
krónikás, kötelességem is – természetesen az egész verseny számomra békés hangulatú volt. 
Tehát visszatértünk után, díjkiosztó, ami következtében kiderült, hogy az ország kiváló króni-
kás lettem. Csatabárd elásás következett. Úgy 3 és 5 óra között körülbelül 4-kor megindulánk 
haza. Otthon, édes otthon. Tanárnő és én is hazatértünk oda, ahová a szívünk húzott. Köszö-
nöm szépen Tanárnőnek a felkészítést. Azt, hogy a csaták folytatódnak-e tovább, még nem 
tudni. Így történt meg az háború szent városában, „Falusi Krónika” III. Országos és 
Határontúli Vers- és Prózamondó Verseny Döntője. Keszthely, 2011. május 11. Farkas Gergő 
voltam. 

 

Színház 

Az idei tanév a színházlátogatást illetően nagyon gazdag, a programokat tekintve pedig 
színes és változatos volt. Az iskola szervezésével és támogatásával több diákunk váltott a 
szombathelyi Weöres Sándor Színházba bérletet, így 4 színvonalas előadást láthattunk az év 
folyamán a megyeszékhelyen. Megtekintettük a bérletben Burnett regényéből készített szín-
művet, A kis Lordot; Szókratész védőbeszédét, Madách Imre: Az ember tragédiáját és G. B. 
Shaw: Pygmalion című drámáját. 

 

 
 
A kollégák ügyes szervezésének köszönhetően több osztálynyi diákunk jutott el az Opera-

házba, hogy egy különleges balettet élvezhessen. Mindenkinek igazi ajándék volt, hogy 
Csajkoszkij: Diótörő című előadásában gyönyörködhetett. Decemberben 3 osztályunk rész 
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vehetett egy dráma- és inetraktív játékban, melynek témája a környezetvédelem és hulladék-
gyűjtés volt. "Kis színházzá" alakult négy órán keresztül a díszterem, hiszen aktív részeseivé 
válhattak az előadásnak diákjaink. 

Természetesen tudjuk, hogy a nevetés, az öröm fontos része az életünknek, ezért minden 
évben keresünk olyan vígjátékot, mely kiszakít minket a komor, néha monoton hétköznapok-
ból. Így találtunk rá Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színház előadásában bemutatott Szigli-
geti Ede: Liliomfi című vígjátékára. Nagyokat kacagtunk, és magával ragadott minket a darab 
természetes ereje, a figurák megjelenítése. Az osztálykirándulások keretében, mivel több osz-
tályunk Pécs fele vette az irányt, jó érzékkel választottak az osztályfőnökök a Pécsi Nemzeti 
Színház műsorából. Claude Maguier: Oscar című zenés játékát még sokáig emlegetni fogjuk! 

A Soltis Színház Celldömölkről elhozta nekünk Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
című mesedrámáját. Iskolánkból 200 diák váltotta meg a belépőt, hogy láthassa, hogyan talál-
ja meg Csongor a boldogságot Tünde személyében, melyet annyira keresett. 50 diákunk tekin-
tette meg Sopronban Katona József: Bánk bán című tragédiáját. 

Ezzel párhuzamosan, a darabbal kapcsolatban, már folytak a próbák a 10.B termében, hi-
szen 11 fő vállalkozott arra, hogy bemutatja, még a tanév folyamán, az egész iskolának a da-
rabot. Nem volt könnyű feladat kiosztani a szerepeket sem, hiszen néhány diákkal kevesebb 
jelentkezett, mint ahány szereplő játszik a műben, de voltak „hősök”, akik vállalták, hogy 
egyszerre több figurát megjelenítenek. Februártól májusig hetente mondták fel a szövegeket, 
lelkiismeretesen, lelkesen álltak a munkához a kis "színészek". Megbeszéltük, hogy csapat-
munkáról van szó, „mindenki egyért”, nem hagyjuk cserben egymást. Májusban, az írásbeli 
érettségik délutánjain, több órán át, már színpadi próbákat is tudtunk tartani. Tudjuk, hogy 
nem vagyunk igazi nagy színház pl. a díszleteket illetően, de a szövegtudással szeretnénk ér-
zékeltetni, hogy komolyan vettük Bánk tragédiáját, hitelesek voltunk talán, hogy a konfliktu-
sos dráma végén, a középpontos tragédia kibontásában mégis azt mondhatta Endre, teljes ha-
zaszeretetével: „Magyarok! Igen jól esmérem- szeretnek, /enyimek!” Köszönjük minden kol-
léga segítségét, és hálás szívvel gondolok a 10.B-re. 

Nagy Péterné 
szaktanár 

Énekkar 

Szomorú szívvel összegez akkor 
egy kórusvezető, ha tizenhárom balla-
gótól vesz búcsút. Olyan ifjú emberek-
től, akik külön-külön hihetetlenül kü-
lönbözőek, igazi karakterek, ami azon-
ban mégis mindannyiukban közös, az a 
zene szeretete, a közös érzés- és ízlés-
világ, az, amivel többek másoknál, és 
ami ma hatalmas kincs. Nagy űr marad 
utánuk, csak reménykedhetek abban, 
hogy lesznek utódaik. 

Aki a kóruséneklést választja, azt a 
nehéz, nagy alázatot kívánó feladatot 
vállalja, hogy a színpadon a legtökéle-
tesebb egység részévé válik. Cserébe viszont sokat kap: csodálatos többszólamú hangzást, a 
közösség erejét, magabiztosságot. Elvehetetlen lelki zsákmányt, kifogyhatatlan útravalót. Ez-
zel az útravalóval bocsátjuk el a tizenkettedikeseket: Petrát, Andit, Dórit, Esztit, Zsanit, Andit, 
Petit, Lillát, Doriánt, Tündit, Zsófit, Danit, Márkot. 
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A tanév folyamán részt vettünk valamennyi isko-
lai megemlékezésen. Az idén ismét iskolánk adta a 
március 15-i városi műsort, ahol a fiúk szerepeltek az 
Emberlelkű földeken című dallal gitárkísérettel. Idén 
is szerepeltünk a Szent László és a Szent Miklós 
templomokban, valamint az Éneklő Ifjúság hangver-
senyen. Ez évi teljes műsorunkat először a hagyomá-
nyos Tavaszköszöntő koncerten énekeltük. 

Idei műsorunk: Ave Maria, Mária-ének, Old black 
Joe, Cicerenella, Balatoni népdalok, Valahol a fénye-
ken túl, Liszt: Hajnalozó, Jesu Rédemptor. 

Az év legemlékezetesebb fellépése december 4-én 
volt, amikor a város többi kórusával együtt jótékony-
sági hangversenyt adtunk a vörös iszap sújtotta 
devecseri általános iskola megsegítésére. Megrendítő 
élmény volt hallgatni igazgató asszony visszaemléke-
zését, ugyanakkor megható volt látni az emberek se-
gítőkészségét. Szép, felemelő pillanatok voltak! 

Május közepén – az írásbeli érettségik után – egy 
kellemes kirándulással feledtettük az év fáradalmait. 
Felfedeztünk egy gyönyörű kis falut: Magyarpolányt. 
Megmásztuk a Kálvária-hegyet, megcsodáltuk a Táj-

házat, amelynek pajtája kiváló hangversenyteremnek bizonyult. A helybelieket is megörven-
deztettük egy rögtönzött koncerttel. Az ajkai fagyizást a Somló meghódítása követte. Az ének 
és a gitár természetesen a hegycsúcson is megszólalt. Kísérőink Nagy Péterné és Szijártóné 
Lepsényi Ildikó tanárnők voltak, akik az év során is segítették munkánkat. 

A Filharmónia szervezésében az idén 137 tanulónk vett részt három alkalommal ifjúsági 
hangversenyen. A program a következő volt: 

 

 
 
Budapest Saxophone Quartet műsora Bachtól Gershwinig 
„Liszt Ferenc és a művészetek” – Hegedűs Endre zongora, Mohácsi Attila szavalat 
„Erkel Ferenc emlékhangverseny” – Savaria Szimfonikus Zenekar Medveczky Ádám ve-

zényletével 

Pernecker Csilla 
szaktanár 
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Rajz és vizuális kultúra 2010/2011 

Római mozaikok 
A római és az ókeresztény művészet ked-

velt díszítő technikája volt a mozaikkészítés. 
Ezek az alkotások, (már amelyik megmaradt) 
a mai napig élénk színekben pompáznak, sze-
rintem csodálatosak.  

Úgy gondoltam, ez a téma kiválóan alkal-
mas lenne arra, hogy csoportosan dolgozzuk 
fel az osztályokkal. Hiszen, ahogyan egy osz-
tály különböző személyiségekből áll, úgy a 
mozaik is sok apró színes, ragyogó lapocská-
ból épül fel. 

A tizenegyedikes osztályoknak kiválasztot-
tam egy-egy mozaik részletet, és úgy osztot-
tam fel, hogy mindenkinek jusson egy kis da-
rabka a képből. Az értelmezhető forma szét-
esett foltokra és vonalakra. Ezeket a látszólag 
értelmetlen képi elemeket mindenkinek fel 
kellett nagyítania megadott méretben, végül újra összeillesztettük az elkészült rajzokat. 

A feladat rajzi tanulságai mellett, például mennyire figyeltem meg jól a tónusértékeket, 
pontosan dolgoztam-e, a feladat az osztály egészéről is képet ad. 

A nagy kép összeáll, és minden egyes kis mező hordozza készítőjének személyiséget: elté-
rőek az árnyalatok, más a vonalvezetés. És hogy hiányzik néhány darab? – nem értem... 

Reneszánsz-barokk könyv 
A művészettörténet eme két hatalmas kor-

szakának képzőművészeti vonatkozásait kel-
lett bemutatniuk önálló jegyzeteket és illuszt-
rációkat tartalmazó kis vázlatkönyvben. A 
feladat már csak azért sem volt könnyű, mert a 
tartalmi igényesség mellett a megjelenítés 
egységére, áttekinthetőségére is ügyelniük 
kellett a diákoknak. 

A kreativitásban nem volt hiány, nagyon 
sok ötletes, egyedi könyv készült el. 

A feladatot a Nádasdy múzeumban tett lá-
togatással zártuk, ahol Szibler Gábor segítsé-
gével megfigyeltük a két korszak tárgyi emlékeit. 

A látogatás képregényes összefoglalását Biczó Tamás és Tóth Dániel készítette.  
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Színek, hangulatok 
Érzéseket, gondolatokat közvetíthet zenei dallam, 

egy eltalált szó, arckifejezés, vagy egy mozdulat. De 
mindezeket sokszor képi jelek is kísérik. Érzelme-
ket, hangulatokat közvetítenek a puszta színek és az 
egyszerű formák is és ezek találó elrendezése.  

Ezekkel a képi kifejezési eszközökkel kísérletez-
tünk a tízedikes osztályokban. A diákok hangulato-
kat, érzelmeket neveztek meg, ezekhez megfelelő 
technikát, választottak. Ezeken az órákon volt, aki 
temperával dolgozott, volt aki vízfestékkel és a szí-
nes ceruzát is lehetett használni.  

A színpompás vidámság sokféle kifejezést nyert, 
de akadt ötlet az álmodozás, a magány, a lehangolt-
ság, a veszély vizuális megjelenítésére is.  

A képeket szemlélve lehet gondolkozni, vajon 
nekünk mi jut eszünkbe ezekről a munkákról? 

 
Sziluettek 

A végzős osztályok az érettségi és a felvételi ponthatárok révüle-
tében nem mindig túl lelkesek, ha rajz óráról van szó. Ezzel a 
munkával viszont kölcsönösen megörvendeztettük egymást.  
Sok kiváló grafika született.  
Az egyik órán beállítottuk a fényképezőgépet, és mindenkinek be 
kellett vonulnia a paraván mögé. Úgy nézegethettük egymás ka-
rakteres profilját a vásznon, mint a rajzfilmek tüdőszűrős poénjá-
ban Miki egér csontvázát.  
A következő órákon mindenki saját sziluettjébe képzelt bele vi-
lágokat.  
A kivitelezéshez tust, higított tust és tusfolyatást alkalmaztunk.  
A megoldások önmagukért beszélnek: összetéveszthetetlen ka-
rakterű sziluettek mögött a fantázia csapongó formái lakoznak. 

 
 
Tarsolylemezek 
A tarsolylemezek lenyűgöző motívumai napja-

inkban különösen népszerűek. Előszeretettel hasz-
nálják fel ezeket grafikusok, festők, iparművészek, 
ötvösök, hagyományőrzők.  

A 12.D osztállyal azt próbáltuk ki, hogyan lehet 
ezt a jól ismert motívumrendszert újfajta elrendezés-
sel sajátunkká tenni.  

A tarsolylemezek íves formája helyett a diákok-
nak egy négyzet felületét kellett kitölteniük. Egy 
ilyen bonyolult motívumrendszer felbontása és újra-
rendezése nem is olyan egyszerű feladat, az osztály 
jó része először meg is ijedt. Lassan azonban min-
denki, valóban mindenki megtalálta a saját megol-
dását. Különlegesen szép munkák születtek, a tar-
solylemezek varázsa megihlette az osztályt. 
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Életfa 
Az életfa motívum az egyik legősibb 

szimbólum, minden civilizáció művésze-
tében megtalálható. A magyar honfogla-
lás kori emlékeken is fontos szerepet 
játszik. A 11. évfolyamosok feladata az 
volt, hogy megfigyeljék a tarsolyleme-
zek, a sámándobok motívumvilágát és 
ezek alapján tervezzenek életfa motívu-
mot. A technika a rátétes nemezelést 
idézi, papírkivágással kellett elkészíteni-
ük saját munkájukat. Ez a tervezésnél és 
a kivitelezésnél is átgondolt, pontos 
munkát követelt. 

 

  
 
 Rajzolás az arborétumban Szakköri munka 

 

  
 
 Látogatás Lakatos József festőművésznél Reneszánsz és barokk motívumok megfigyelése  
  a Nádasdy múzeumban 
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Szakköri munka 
 

 
 
 
 
 
Varga Virág: Életfa.  
Nemezelés. 
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 Varga Virág: Megújuló motívumok. Kiss Evelin: Eredetmonda.  
 Vegyes technika.  Papírmasé fej.  
 A Tinódi Szeibert pályázat  
 második helyezést elért, díjazott munkája. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sáray Petra: Vasaló Akóts Réka, Varga Evelin: Gorgó fej.  
 Linómetszet Nemezelt munka.  
  A Tinódi Szeibert pályázat  

  második helyezést elért, díjazott munkája. 
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2. Reál munkaközösség 

A tanévet a szokásos rendben kezdtük. Tanév előkészítő tanácskozások, munkaközösségi 
értekezlet, tanmenetek elkészítése történt meg. A tehetséggondozás területén több diákcsapa-
tunk is bekapcsolódott a Vasi Géniusz programba. Több diákunk indult országos tanulmányi 
versenyeken, a Kenguru matematika versenyen ill. megyei versenyeken. Az első 6-15 helye-
ken sikerült végezniük. Az évek során kialakuló tapasztalatok szerint csak az órai anyag elsa-
játításával, a szabadidőben történő külön gyakorlás nélkül kicsi az esély dobogós helyeken 
végezni. Sajnos a természettudományos tantárgyak óraszám csökkentésének hatása ezen a 
téren is megmutatkozik. Gyors javulásra, már ha egyáltalán lesz, nem nagyon lehet számítani. 
Célkitűzések, ígéretek tervek megfogalmazódtak, de egyenlőre más nem történt. 

Mi is kezdeményeztük egy új típusú osztály, egy reál osztály indítását. Az első év végén 
annyit meg lehet állapítani, hogy több jó képességű diák került ide, de mindenkiről sajnos ez 
nem mondható el. Ők a szorgalom terén is tudnának fejlődni. Így aztán összességében az 
eredményük nem annyira kiemelkedő. A feladat, hogy a viszonylag heterogén osztályban a 
legjobb módszereket alkalmazzuk. 

A kollégák komolyabb csúszás, lemaradás nélkül tudták tartani a tanmenetek szerinti üte-
met. Ebben nagy szerepe van a rendszeres önellenőrzésnek is. Az óralátogatások tapasztalatai 
megnyugtatóak voltak. Egy kisebb mértékű szertárfejlesztést sikerült megvalósítanunk. 

A munkaközösség tagjai között a konzultáció, tapasztalatcsere rendszeresen folyt. A tan-
könyvek kiválasztását is közösen végeztük. A digitális eszközök használata mindennapos. 
Diákjaink is kitűnően közreműködnek ebben. Informatikai ismereteik felhasználásával és az 
internet segítségével tanulóink képesek színvonalas, szakszerű kiselőadásokat tartani. 

Egyenlőre a szokásos, nem túl nagy létszámú diákunk választott természettudományos tan-
tárgyat érettségi tárgyként. Elképzelhető, hogy a jövőben némi emelkedés bekövetkezik. 
Emelt szintű érettségire, ahogy országosan is, kis arányban, néhány tanulónk jelentkezett. 
Amíg a felvételi rendszer ilyen, addig ebben nem várható nagy változás. 

Gacs Miklós 
munkaközösség-vezető 

 

Hegylakó az MFA-ban - Simon András írása az Élet és Tudományban 

A fegyverforgatókat már évezredek óta foglalkoztatja a tökéletes, törhetetlen kard készíté-
sének titka. Az emberek valószínűleg meteorit formájában találkoztak először a vassal. Az 
egyiptomiak is mágikus erőt tulajdonítottak ennek a bronzot felváltó fémnek, majd jött az 
acélpenge és a damaszkolt kard, melynek különlegessége, hogy több vaslemezt hajtogatnak 
egybe magas hőfokon. A magyar kardkészítés virágkora a negyvennyolcas szabadságharc 
időszaka, melyből számos míves huszárszablya maradt fenn. Connor MacLeod mai utódai 
azonban a kovácsüllőt már régen felcserélték a laboratóriumra, s 2010 nyarán az MFA nyári 
tudományos táborában két tucat magyar középiskolásnak lehetősége is nyílt bepillantást nyer-
ni e modern boszorkánykonyhába. Az én feladatom e tábor G~07-es szekciójában a nano-
szerkezetű acél előállítása volt, portechnológiával. 

Az acél szerkezetének kutatása már nagyon régi probléma. Legfontosabb összetevője a 
vas, de kihagyhatatlan ötvözője a szén is, amelyből azonban legfeljebb 2,11 tömegszázalékot 
tartalmazhat. A szén megnöveli az acél szilárdságát, egyben csökkenti képlékenységét. A kü-
lönböző fajtájú vagy mennyiségű ötvözőkkel az acélnak olyan tulajdonságait lehet megváltoz-
tatni, mint a keménysége, rugalmassága, hajlékonysága, szilárdsága, hőállósága, savállósága 
vagy a korrózióállósága. A tömegacél előállítása a széntartalom csökkentésével és később a 
konverter megalkotásával vált lehetővé. Az ívkemencék és az inox acél megjelenése már a 
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XX. század találmánya. A fémkohászat és kompozitgyártás sajátos közös területe a porkohá-
szat és a nanokompozitok gyártása. Ezzel is foglalkozik az MFA kutatóintézete. 

Előzetes elvárásunk szerint az anyagok őrlésével rugalmasabb szerkezetet, és ebből faka-
dóan szélesebb körű hasznosíthatóságot remélhetünk, mert így csökken az anyag szemcsemé-
rete, s ezért a szemcsehatárok menti rugalmatlan deformációk is, s így szívósabb készterméket 
tud előállítani belőle a kohászat, például az atomreaktorok számára. Ennek érdekében a mód-
szerünk szerint először is nano méretű szemcséket hoztunk létre, majd megvizsgáltuk ezek 
méretkvantált tulajdonságait. Ez a mérettartomány ugyanis már határvonal a klasszikus fizika 
és a kvantumfizika között. Minduntalan olyan jelenségek bukkannak fel, amelyek merőben 
eltérnek az anyag klasszikusan várható viselkedésétől. Egy sor fizikai tulajdonság nagyon 
meredeken, rezonanciaszerűen változik a nanométeres nagyságrendű méret függvényében. 
Ezek az úgynevezett méretkvantált tulajdonságok. A nanoszerkezetű acélok átlagos szemcse-
mérete 100 nm alatti, vagy legalábbis más ilyen jellemző méretű szerkezeti, geometriai egy-
ségekkel rendelkeznek. Ezen speciális acélok portechnológiával való előállítása történik az 
MTA MFA intézetében. 

Mi a kiindulási fémekhez ausztenitet vagy martenzitet kevertünk, majd ezeket függőleges 
és vízszintes tengelyű forgókaros golyós őrlőmalmokkal, különböző módszerekkel megőröl-
tük. Malmaink speciálisan grafit- és acélpor finomítására kiképezett szerkezetek, melyek ma-
gas fordulatszámon kerámia vagy fémkorongok segítségével őrlik a vizsgálni kívánt porokat. 
Az így keletkezett anyagokat aztán pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetettük alá, 
ami megmutatta nekünk, hogy a száraz őrléssel kerekded részeket kaptunk, a nedves őrlés (a 
kiindulási anyaghoz alkoholt adva) pedig kisebb lemezkéket eredményezett, míg a vegyes 
őrlés (előbb száraz, majd nedves őrlés) még ennél is parányibb, mindössze 60 nm jellemző 
méretű acélőrleményt produkált.  

Ezek után a keletkezett porból fémmintákat sajtoltunk, majd megmértük a keménységüket, 
amihez az úgynevezett Vickers-féle keménységmérő módszert használtuk, és hajlító vizsgála-
tot is végeztünk. Az őrlendő acélt az ipari gyakorlatot tekintve soknak számító 1 % kerámia 
hozzáadásával őröltük, és azt reméltük, hogy a végső acélgyártmány a szemcsék határára kiült 
fémoxid szemcsék révén majd hosszú élettartamú lesz olyan körülmények között, ahol rend-
kívüli mechanikai igénybevételnek teszik ki. 

A Hegylakó modern utódaiként tehát mi is készíthetnénk – ha méregdrágán is – úgyszól-
ván törhetetlen damaszkuszi kardot.  

 

Tinódis diák sikere a természettudományok országos versenyein 

A Miskolci Egyetemen november 12-
13-án rendezték meg a IV. Országos 
Földtudományi Diákkonferenciát, ahol a 
hidrológia szekció első díját a Tinódi 
gimnázium 11. évfolyamos diákja, Simon 
András nyerte el a Kőszegi- hegységben 
végzett hidrogeológiai vizsgálatainak 
prezentációjával. Előadását meghívták az 
egyetemisták számára hirdetett XXX. 
Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciára is. 

András tavaly megnyerte a The International Nanoscience Community által a nanotechnika 
témakörében kiírt pályázatot, majd a Diákbiológus és – Környezetvédő Napokon megrende-
zett tatabányai versenyen ért el társával harmadik helyezést. Nyáron pályázat útján eljutott a 
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki, Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének tá-
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borába, ahol húsz magyar középiskolás az ország vezető fizikusainak felügyelete mellett egy 
hétig önálló labormunkát végezhetett. Ennek eredményeit foglalta össze sárvári diákunk ab-
ban a cikkben, amelyet októberben jelentetett meg az Élet és Tudomány című folyóirat. 

András mentora Vígh Viktor tanár úr, aki a jövő évben a reál csoport osztályfőnöke lesz a 
gimnáziumban, s aki reméli, hogy hozzá hasonló tehetséges diákokat irányíthat iskolánkban a 
természettudományos és műszaki pályák felé, megfelelve a munkaerőpiac elvárásainak és a 
modern kor fejlődési ütemének, bizonyítva, hogy kisvárosi középiskolából is lehet országos 
szintű eredményeket elérni. 

  

Elhoztuk az első díjat… 

Egy napos novemberi hétvégén rendezte a Mis-
kolci Egyetem Földtudományi Diákkonferenciáját, 
ahol gimnáziumunkat én képviselhettem, a Kősze-
gi-hegységről szóló hidrogeológiai dolgozattal. 

Vígh Viktor tanár úrral már júniusban megkezd-
tük az előkészületeket: a Kőszegi- hegységet jártuk 
gyalog, merítőhálóval és mérőeszközökkel, vagy a 
Tájvédelmi Körzet munkatársának terepjárójával. 
Itthon értékeltünk, grafikonokat gyártottunk, meg-
tanultunk 3D-s modellt készíteni számítógépen… 
majd ajándék csillámpalával megrakodva útra kel-
tünk. 

A verseny Miskolcon, az Egyetemvárosban zaj-
lott, ahol szekciókra bontva versenyeztünk. Én a 
forráselemzéssel a hidrológia csoportba kerültem, 
ahol indultak versenyzők például a Tiszáról, a Me-
xikói- öbölről, az ivóvízről szóló prezentációkkal. 
Szerencsére már az első napon sorra kerültem, így 
nyugodtan figyeltem a többi előadót. 

Az előadások húsz perce után a zsűri kérdései 
következtek, és bizony nem mindenki bánt kesz-
tyűs kézzel az előadókkal. Nekem szerencsére a 
vacsoránál már sokan gratuláltak, például a meteo-
rológus szekció vezetője, Vissy Károly is. 

Másnap az eredményhirdetésen én kaptam az el-
ső díjat; Media Markt utalványt, könyveket és 
meghívót az egyetemisták versenyére. 

A szünetekben és a miskolctapolcai szálláson 
sok versenyzővel ismerkedtem meg, fürödtünk a 
tavasbarlangban is. Mindez felejthetetlen élménnyé 
állt össze, ezért arra buzdítom a földrajzot kedvelő-
ket, hogy induljanak jövőre ezen a versenyen, mert 
hatalmas élmény. 

A gimnáziumnak és Vígh Tanár Úrnak ezúton is 
nagyon szépen köszönöm a lehetőséget: 

 

Simon András  
11.B osztályos tanuló 
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Első helyezés a Környezettudományi Diákkonferencián 

Simon András 11.B osztályos tanuló első helyezést ért el a Pannon Egyetem Mérnöki Ka-
rán Veszprémben megrendezett kutatódiákversenyen, a környezettudomány szekcióban 

  

A Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencián jártam 

A veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Kara rendezte március 25-26-a között azt az orszá-
gos diákkonferenciát, amelyen én is részt vettem Hidrológiai vizsgálatok a vízgazdálkodás 
problémáinak modellezésére a Kőszegi-hegységben című projektemmel. 

A péntek déli regisztráció és vendéglátás után az egyetem dékánja, majd a mérnöki kar 
tanszékvezetője köszöntötte a versenyzőket. Egy fénytani bemutatót követően megkezdődtek 
a versenyek fejlesztő, környezettudományi és feladatmegoldó szekcióban. Én székesfehérvári, 
szombathelyi, zalaegerszegi, veszprémi gimnazisták között szerepeltem. Előadásom után a 
zsűri és a közönség is kérdezett a kutatásokról. A nap végén állófogadás, majd éjszakai város-
nézés következett. Az egyetem kollégiumának kétágyas szobáiban volt a szállás. 

Szombaton délelőtt újabb előadók következtek, majd délben került sor az eredmények is-
mertetésére. Ekkor tudtam meg, hogy a zsűri nekem ítélte az első díjat és az azzal járó pénzju-
talmat. 

Nagyon örültem a győzelemnek, szép élményekkel tértem haza Veszprémből. Köszönöm 
mentoromnak, Vígh Viktor tanár úrnak a felkészítést, s ajánlom minden diáktársamnak, hogy 
vegyen részt ezen a szép élményeket ígérő versenyen. 

Simon András  
11.B osztályos tanuló 

 

Tinódis siker az Utazás és Turizmus tantárgy országos versenyén 
(GTTP Research Award, 2010) 

A sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium tanulói az Utazás és turizmus tantárgyat tanító 
iskoláknak meghirdetett versenyen első helyezést értek el.  

A világ tíz országában (Brazília, 
Jamaica, Oroszország, Kanada, Íror-
szág stb.), köztük Magyarországon  
tanulnak a diákok Utazás és turizmus 
tantárgyat (röviden U&T). A Tinódi 
Gimnázium a 90-es évek közepétől 
csatlakozott az U&T-t tanító iskolák 
közé. A tantárgyat koordináló Iskola-
fejlesztési Alapítvány a Global Travel 
and Tourism Partnership (GTTP) 
Research Award kiírásával összhang-
ban minden évben meghirdet egy tu-
risztikai versenyt, amelyen a Tinódi Gimnázium rendszeresen részt vesz. Az idén Zöldturiz-
mus: tény vagy divat? címmel írtak ki pályázatot. Iskolánkból két csapatot is felkészítettem a 
megmérettetésre. A 12.A osztály tanulói (Farkas Evelin, Incze Enikő, Nardai Júlia, 
Kopnyitzki Réka, Steller Anett)  a környezettudatosan működő, úgynevezett zöld szállodákat 
mutatták be, a 11.B osztály diákjai (Csejtei Tamás, Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam, Né-
meth Zoltán) a zöld fesztiválokat és konferenciákat elemezték. 

Az írásbeli dolgozatot még az előző tanévben készítették el a tanulók, majd a prezentáció-
kat Budapesten a Hotel Flamencoba megrendezett házidöntőn mutatták be 2010. szeptember 
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13-án. A kiírt cím alapján sokféle pá-
lyamunka érkezett. A zöld- vagy 
ökoturizmusnak mindegyik csapat 
más-más oldalát mutatta be. Volt szó 
többek között a Bükki Nemzeti Park 
turistaútvonalairól, a Sziget Fesztivál 
környezettudatosságáról vagy a Kecs-
kemét környéki természetvédelmi be-
mutatóközpontról és a hozzá kapcsoló-
dó tanösvényekről. A dolgozatok és a 
prezentációk alapján a háromtagú szakmai zsűri úgy döntött, hogy idén a legjobb pályázatot a 
Tinódi gimnázium 11.B osztályos tanulói készítették. A győztes díja, hogy novemberben, 
Münchenben is előadhatja prezentációját angolul. A kiutazás teljes költségét a nemzetközi 
szponzorok és az Iskolafejlesztési Alapítvány állja. 

A gimnáziumunkban zajló tehetséggon-
dozás több szinten és több formában is zaj-
lik. A tapasztalati úton történő tanulás egyik 
klasszikus módja a projektmunka, ahol a 
diákok kutatása nem merül ki a szakiroda-
lomból gyűjtött információk gyűjtésével, 
elemzésével, hanem a felmerülő problémák-
ra megoldási javaslatokat is tesznek, sőt ők 
maguk igyekeznek megoldani azokat. Az 
ilyen tapasztalatok szerzésére kiváló a GTTP 

Research Award, ráadásul külön öröm a diákok és a felkészítő pedagógus számára, ha a kuta-
tómunkát ilyen siker koronázza. Gratulálok mindkét csapatnak! 

Vígh Viktor 
biológia-földrajz szakos tanár 

Tinódisok Münchenben 

Észveszejtő, felejthetetlen, tanulságos, kihagyhatatlan és utánozhatatlan 

Talán ezeknek a jelzőknek a használatával lehet leg-
könnyebben bemutatni és érzékeltetni, hogy milyen is volt 
ez a pár nap Németországban, Münchenben. Egy komoly 
konferencia, melynek témája a zöld turizmus, s amely 10 
különböző ország csapatait vonzotta ugyanarra a helyre, 
ugyanabban az időpontban. 2010. november 21-25. Ez a 
dátum számunkra soha nem fog eltűnni a hétköznapok 
szürkeségébe. 

Az egész úgy kezdődött, hogy Vígh Viktor tanár úr, aki 
a Tinódi gimnáziumban az Utazás és Turizmus tantárgy 

képviselője, az egyik tanórára hozott nekünk egy versenykiírást, amelyet a Global Travel and 
Tourism Partnership kiírásával összhangban az Iskolafejlesztési Alapítvány hirdet és szervez 
meg minden évben. Nem is volt kérdés, hogy belevágunk-e, így 4 fős csapatunk (Csejtei Ta-
más, Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam, Németh Zoltán) első feladata egy 20 oldalas pályázati 
munka elkészítése volt. A zöld turizmus témakörén belül a környezetbarát fesztiválok és kon-
ferenciák bemutatását választottuk. Munkánk megfelelőnek bizonyult, ezért szeptemberben 
Budapestre utazhattunk a következő fordulóra. Itt már egy számítógépes prezentáció kíséreté-
ben, szóban kellett ismertetnünk kidolgozott témánkat, mely a Fesztiválok és konferenciák 
zöld szemmel címet viselte. Két napot töltöttünk a fővárosban, ahol az előadásunk izgalma 
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mellett kizárólag jó élményekben volt részünk. 
Előadásunkat végighallgatva a zsűri úgy döntött, 
hogy a mi csapatunk kapja a megtiszteltetést, hogy 
képviselje Magyarországot a nemzetközi diák-
tanár találkozón. Az öröm azonban nem volt teljes, 
mert a négy fős csapatunkból csak ketten utazhat-
tunk Németországba. A döntést Zoli és Tamás 
hozták meg, felajánlva a lehetőséget számunkra. 
Nagyon köszönettel tartozunk nekik, hiszen ha ők 
nincsenek, nem sikerült volna a győzelem. A ma-
gyarországi rendezvényt, így a szállásunkat, a 

négycsillagos Flamenco szállodában, a szervezett programo-
kat, valamint győztesnek járó díjat: a részvétel lehetőségét a 
nemzetközi diák-tanár találkozón nagy nemzetközi cégek 
szponzorálták (Amadeus, Hertz, American Express, HRG, 
WTCC, Lufthansa, Starwood, GTTP). A pesti forduló után 
pontosan tudtuk, hogy rengeteg munka vár még ránk. 

Pályázatunkat és prezentációnkat angol nyelvre kellett le-
fordítanunk, hiszen Münchenben, a konferencián ez volt a 
hivatalos nyelv. A diákok és a felkészítő tanárok a következő 
országokból érkeztek a találkozóra: Kenya, Hong-Kong, Kína, 
Oroszország, Kanada, Jamaica, Dél-afrikai Köztársaság, Íror-
szág, az Egyesült Királyság. Négy napot töltöttünk a belvárosi 
Le Meridien szállodában. Délelőttönként 3-4 előadást hallgat-
hattunk meg az egyik támogató cég, az Amadeus központjá-
ban. Minden egyes prezentáció újabb és újabb információkkal 
gazdagított minket, és mivel minden csapat kiemelte nemzetének környezetbarát oldalát, és 
megismertette azt a többi csoporttal, úgy gondoljuk, hogy szakmailag is kimagasló előadáso-
kat hallhattunk. Ami viszont számunkra még fontosabb, hogy megismerhettünk olyan embe-
reket, akik annak ellenére, hogy több ezer kilométerre élnek tőlünk, bármikor szívesen várnak 
minket hazájukba, és nekünk is boldogságot jelentene az, ha Sárváron mi is vendégül láthat-
nánk őket. A legtöbb időt a kenyai, dél-afrikai és a jamaicai diákokkal töltöttük. Reméljük, 
egyszer együtt szánkózhatnának velük, ugyanis ők még soha életükben nem láttak havat. 
Ahogy telt az idő, napról-napra egyre közelebb kerültünk egymáshoz, megismertük a másik 
kultúráját, szokásait és barátságok köttettek. Az utolsó este már az egész diáksereg együtt 
múlatta az időt, kihasználva minden percet, amit együtt tölthettünk. 
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ez volt életünk eddigi legnagyobb élménye, mely felké-
szítő tanárunk segítsége nélkül csak egy álom maradt volna. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek, akik hozzájárultak munkánk sikeréhez: a Tinódi Gimnáziumért Alapít-
vány anyagilag is támogatott bennünket, az iskolai angoltanáraink pedig segítettek a nyelvi 
felkészülésben. Köszönettel tartozunk az Iskolafejlesztési Alapítványnak, a sárvári Papírusz 
Nyomtatvány-Írószer boltnak, a Csoki Vár Kft-nek, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőnek, a 
sárvári Tourinformnak és természetesen iskolánknak. 

Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam 
11. B osztályos tanulók 

A siker kulcsával a zsebünkben! 

A Budapesti Gazdasági Főiskola zalaeger-
szegi Gazdálkodási Kara az idei tanévben 
először rendezte meg A siker kulcsa című or-
szágos középiskolai csapatversenyt. 2011. 
február 8-án a Green Teamnek keresztelt hár-
masunk öt másik középiskola diákjaival érke-
zett a zalaegerszegi döntőre. 

A döntőt megelőzően csapatunk (Csejtei 
Tamás, Csonka Fruzsina, Hamadi Mirjam) két 
forduló feladatait teljesítette sikeresen. Elő-
ször a Zöld szemüveggel zöld utakon címet 
viselő dolgozatunkat készítettük el, majd pe-
dig a szervezők által összeállított internetes 
feladatlapot oldottuk meg. Ezen két forduló összesített eredménye alapján jutottunk az orszá-
gos döntőbe Zalaegerszegre, ahol további megmérettetések vártak ránk. Villámkérdések, fel-
adatlapok, activity játék, prezentációszerkesztés. Természetesen a feladatok a gazdaság, a 
pénzügy és informatika területét, valamint az általános műveltséget érintették. Nagyon izgal-
mas délután volt, rengeteget tanultunk. Az idő gyorsan telt, nemsokára az eredményhirdetés 
következett. Nagy meglepetés volt számunkra, hogy a pontok alapján a mi csapatunk győzött. 
Az első helyezettnek járó oklevél és a jelképes „siker kulcsa” mellé a nagylelkű szponzorok 
ajándékait is megkaptuk, amelyek értékes elektronikai termékek voltak. 

A versenyre visszatekintve nem is mertük gondolni, hogy közgazdasági szakközépiskolák 
csapatait le tudjuk győzni. Mindezt azonban felkészítőnk, Vígh Viktor tanár úr segítsége, taní-
tása és bátorítása nélkül nem értük volna el. Emellett köszönjük gimnáziumunknak azt a lehe-
tőséget, hogy elindulhattunk a versenyen és támogattak minket. 

A Green Team csapata:  
Csejtei Tamás, Csonka Fruzsina, Hamadi 

Mirjam 
11.B osztályos tanulók  

 

A tatabányai Diákbiológus és környezetvédelmi napok élményei 

Idén a 9.A osztályból hárman is részt vettünk (Gyürü Patrik, Rövid Gergő, Ruzsa Norbert) 
a kétévente megrendezésre kerülő Diákbiológus és környezetvédelmi napokon, amelyet Tata-
bányán, a Bárdos László Gimnáziumban rendeztek. Ez a grandiózus gimnáziumi rendezvény 
elsősorban egy verseny, amelyen egy legfeljebb 10 perces prezentációt kellett előadni. A ver-
seny két napos volt, és két szekcióban zajlott: környezetvédelem, természetvédelem és klasz-
szikus biológia. Mi a környezetvédelmi szekcióban indultunk. Ruzsa Norbert prezentációja 
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egy sárvári rétegvízforrás az Álló-kút komplex 
elemzését tartalmazta, mi egy tanösvényt tervez-
tünk a Csónakázó-tó körül. A prezentációnk címe: 
Zöld-kör tanösvény. A rendezvény alatt különböző 
előadásokat hallgathattunk meg. Nekünk Dr. 
Zacher Gábor toxikológus előadása tetszett a leg-
jobban, amely a méreggel rendelkező állatokról 
szólt. Ezen kívül előadásokat hallhattunk a kanadai 
eszkimókról, az őssejtek beültetéséről, a Kiliman-
dzsáró megmászásáról. A nagyon színvonalas ren-
dezvény programjában szerepeltek még kiállítá-
sok, bemutatók, koncertek. Vígh Viktor tanár úr-
nak sikerült megszerveznie, hogy eljussunk a tata-

bányai Turul madárhoz és a Szelim-barlanghoz is az esti órákban.  Bár Tatabánya nem szép 
város, de az esti panoráma megérte a kitérőt!  A versenyzők számára a teljes ellátást és egy 
háromcsillagos szállodában a szállást is a Bárdos László Gimnázium biztosította. 

Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és megtanultunk egy tu-
dományos projektet elkészíteni. Ráadásul egy kis különdíjjal is távoztunk, amelyben a zsűri a 
fiatal lelkesedésünket díjazta. Köszönjük felkészítő tanárunknak, Vígh Viktornak, hogy részt 
vehettünk ezen a rendezvényen. 

Gyürü Patrik, Rövid Gergő 
9.A osztályos tanulók 

 

Beszámoló a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Ta-
nulmányi Versenyről 

2011. május 6-8. között rendezték meg a Kitaibel Pál Kö-
zépiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 
harminchatodik nemzetközi döntőjét Mosonmagyaróváron. A 
versenyen a hazai gimnáziumok és szakközépiskolák kilenc és 
tízedik osztályos tanulóin kívül a hazánkkal szomszédos orszá-
gok magyar tannyelvű tanulói is részt vettek. A 9. évfolyamos 
szakközépiskolai tanulók közül a döntőben Poós Tamás 9.D 
osztályos tanuló hatodik helyezést ért el.  

A döntőt egy iskolai, illetve egy megyei forduló előzte meg. 
A megyei fordulót Tamás  megnyerte, így juthatott tovább a 
nemzetközi döntőbe. Az iskolai és a megyei selejtezőkre a 
TermészetBÚVÁR valamint az Élet és Tudomány lapoknak a 
tanév során megjelent biológiai, egészségügyi, környezet- és 
természetvédelmi tárgyú cikkeiből kellett felkészülnie.  

A döntőbe 140 tanuló jutott. A verseny három szakaszból állt. Először egy diaképes fajis-
mereti feladatot kellett megoldani a tanulóknak. Ehhez a feladathoz segítségképpen a verseny 
szervezői egy 200 növényfajból és 200 állatfajból álló listát tettek közzé honlapjukon, ennek 
alapján tudtak felkészülni e részfeladatra a diákok. A lista nagyon sok védett és fokozottan 
védett növény- és állatfajt tartalmazott. A diákoknak a dián bemutatott faj magyar és latin 
nevét is tudniuk kellett. A második feladat egy írásbeli teszt volt, melyet a TermészetBÚVÁR 
és az Élet és Tudomány megjelölt cikkei alapján állítottak össze. Végül a versenyzőknek kis-
előadást kellett tartaniuk a lakóhelyük, iskolájuk közelében lévő terület természetvédelmi ér-
tékeiről vagy környezetvédelmi gondjairól, azok megoldási lehetőségeiről. Mivel Tamás la-
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kóhelye Sitke, a sitkei Hercseg-hegyen végezte megfigyeléseit. A védett növények állományát 
mérte fel a Hercseg-hegy két természetközeli gyepén és a gyeppel érintkező bokorerdőben. A 
védett növényeket felkutatta, majd tőszámlálást, illetve a tarka nőszirom esetében polikormon 
(vegetatív úton kialakuló sarjtelep) számlálást végzett. Ezzel párhuzamosan GPS készülék 
segítségével EOV (egységes országos vetületi rendszer) koordinátákkal ponttérképet készített. 
A térképen piros pontokkal jelölte a növények előfordulási helyeit. Összesen hét védett nö-
vényfajt talált a vizsgált területen: nagy ezerjófű, tarka nőszirom, leánykökörcsin, fekete fo-
dorka, szálkás pajzsika, piros pozdor és fehér madársisak. Vizsgálódásai során az élőhely tu-
lajdonságai, az életfeltételek és az egyedszám alapján következtethetett arra, hogy mely védett 
növények populációi stabilak, és melyek azok, amelyek állománya erősen veszélyeztetett, 
élőhelyüknek kezelése sürgős beavatkozást igényelne. A terepi munkákban, a növények fel-
kutatásában nagyon sokat segített nekünk Dr. Kulcsár László természetvédelmi szakértő. A 
kiselőadás értékelési szempontjai a következők voltak: témaválasztás, tartalom, egyéni mun-
ka, szerkesztő- és kifejezőkészség, szemléltetés. A három legjobb kiselőadást külön díjazta a 
zsűri minden kategóriában. Tamás saját kategóriájában kiselőadásával második lett. 

Úgy gondolom, a felkészülés és a versenyen való részvétel során a diákok nemcsak ismere-
teiket bővíthették, hanem nagyon sok pozitív élményben lehetett részük. A kutató munka so-
rán jobban megismerték lakóhelyük természetvédelmi kincseit, az életközösségeket érintő 
problémákat, és talán egy kicsit ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a természetet szerető, tisztelő, 
felelősséggel cselekvő emberekké váljanak.  

Bognár Nóra 
szaktanár 



 38 

3. Idegen nyelvi munkaközösség 

Utazások 

Munkaközösségünk két tagja a Gabbiano Travel szervezésében október 23-24-én egy 
nyelvtanároknak szervezett osztrák kiránduláson vett részt Lackenhofban, ahol az ingyenes 
vendéglátáson túl angol és német nyári nyelvi táborok szervezéséről kaptak információkat. 

Ebben a tanévben is sikerült néhány tanulónak kipróbálnia angol nyelvtudását anyanyelvi 
környezetben, mivel 10 diák és kísérő tanáruk az őszi szünetben Anglia/Wales tanulmányúton 
vett rész, melynek részleteiről diákok írtak összefoglalót. A következő út előkészületei is zaj-
lanak már. Erre szeptember második felében kerül sor, és több mint 30 diák fog utazni három 
kísérő tanárral.  

Január 5-én a díszteremben  „Bejártuk a világot” címmel Kovács Beáta és 3 diákja tartott 
képes élménybeszámolót Wales-ről, Sárvári Anita Kanadában tett kirándulásáról mesélt, 
Molnár Barbara, egykori diákunk, egy amerikai nyári táborban szerzett élményeit osztotta 
meg diákjainkkal és a szép számban megjelent vendégekkel. Végül, de nem utolsó sorban 
Hevér Mihályné igazgató New York-i beszámolóját hallgathattuk meg. Február 9-én Tóth 
János, az iskola egykori tanára tartott élvezetes előadást ausztráliai utazásáról sok-sok színes 
képpel illusztrálva. 

Továbbképzések 

Kovács Beáta és Némethné Rádl Krisztina angoltanárok továbbképzésen vettek részt no-
vember 15-17. között A tehetség felismerése és gondozása címmel. 

Májusban öt nyelvtanárunk ITK Origó típusú vizsgáztatói képzésen vett részt, így összesen 
már 8 tanárunk vizsgáztathat novembertől ebben a vizsgatípusban. Kovács Bea még egy tan-
folyamot bevállalt májusban Az Excel és a Powerpoint alkalmazási lehetőségei címmel. 

Nyelvvizsgák 

Ebben a tanévben 5 alkalommal szerveztünk középfokú és felsőfokú ECL típusú nyelv-
vizsgát. A következő tanévtől viszont már ELTE ITK (Origó) típusú nyelvvizsgát is lehet 
tenni iskolánkban, mivel sikerült megszerezni az akkreditációt ehhez a vizsgatípushoz is. 

A 2010/11-es tanévben is szépen gyarapodott a nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma. 
A cikk írásának időpontjában 27 német és 63 angol középfokú nyelvvizsgával rendelkező 
diákunk volt. Különösen szép teljesítmény a két nyelvvizsga megszerzése, melyet gimnáziu-
munk alapítványa is támogat. Ebben a tanévben Sásdi Katalin (14.U), Varga Zsófia és Né-
meth Lilla (13.A), Kovács Eszter, Láng Boglárka, Smidéliusz Dóra, Németh Dorián és Keszei 
Balázs (12.B), valamint Hajas Bálint (10.B) rendelkezett két középfokú C típusú nyelvvizsgá-
val. Sikeres felsőfokú komplex nyelvvizsgát tett angol nyelvből Molnár Péter és Pénzes Eve-
lin (13.A), illetve Károlyi Lilla, Takács Tünde és Borzon Tibor (12.B). Német nyelvből Hajas 
Bálint (10.B) tett sikeres felsőfokú nyelvvizsgát. 

Idén májusban 81 végzős tanuló jelentkezett középszintű érettségi vizsgára angol nyelvből 
és 59 tanuló német nyelvből. Angolból 8, németből 3 tanuló vállalta az emelt szintű megmé-
rettetést. Összesen 11 alsóbb éves tett előrehozott nyelvi érettségit.  

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 órá-
ban szakkör formájában tanulták Dhellemné Bárdosi Zsuzsanna tanárnő segítségével.  

Munkaközösségünkből Kovács Beáta tanárnőt idén is felkérték emelt szintű érettségi bi-
zottság elnökének, ill. vizsgáztató tanárának. Van Waardenné Csete Ildikó pedig érettségi 
elnökként fogja iskolánkat képviselni.  

Némethné Rádl Krisztina 
munkaközösség-vezető 
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Anglia - Wales tanulmányút 

A Severn folyó két partján 

Az őszi szünetben,  amíg az osztálytársaink ott-
hon tévéztek és interneteztek, a 10.A  egy kis cso-
portja hosszú útra kelt Kovács Beáta tanárnővel. 
Átszeltük Orangeways luxusbuszunkkal fél Euró-
pát, Ausztriát, Németországot, Belgiumot, Francia-
országot. Átkeltünk Folkestone-nál a Csatorna 
alagúton a tenger alatt, megérintettük a kelta 
monolitkori köveket Stonehenge és Aveburynél és 
végül a Severn folyó függő hídján (welszi nyelven: 
Pont Hafren) átjutva a második nap este vártak ránk 
a vendéglátó családok Cardiffban, Wales főváros-
ában, hogy náluk töltsük a hetet. 

A hagyományosan bőséges angol reggeli után, 
minden nap kirándulni indultunk. Egyik nap a 
Severn folyó jobb partján fekvő Wales-et fedeztük 
fel, ahol a gazdag Bute család  várát jártuk be Car-
diffban, másnap leszálltunk a 40 m mélyen lévő 
Big Pit szénbányába, teljes bányászfelszerelésbe 
öltözve. Örömmel tapasztaltuk, hogy elég jól 
kommunikálunk angol nyelven, de a  mindenütt 
jelen lévő welszi nyelvet (Cymraeg) még elolvasni 
sem tudtuk.  Következő nap a Severn folyó bal 
partján fekvő Angliába tettünk kirándulásokat,  
ellátogattunk Somerset grófságba, Jane Austen 
földjére, amely az írónő mellett híres még a gazda-
gon faragott wellsi székesegyházról, a kék erezetű 
Cheddar sajtról és az Avon folyó partján fekvő 
Bath fürdővárosáról. 

Az időjárás kezdetben rendkívül enyhe volt, de 
aztán két napig csak áztunk folyamatosan. Mindig 
volt egy kis szabadidő vásárolgatni, így beszerez-
tük a kötelező szuvenirokat, mint pl. vörös sárká-
nyos zászló, Penderyn whisky, tea, narancslekvár 
és egyéb csecsebecsék. 

A legnagyobb élményt mégis az utolsó nap tar-
togatta. Londoni gyalogtúránk során lefényképez-
hettük a Big Bent, az őrségváltást a Buckingham 
Palota előtt, a London Eye kapszuláit, Nelson ad-
mirálist a Trafalgar téren, eljutottunk a Covent 
Gardenbe és a Downing Street 10-re, amelyeket 
eddig csak képeken láttunk. 

 
Stonehenge 

  
Welsh Red Dragon  

 
Cardiff Castle 

 
Changing of the Guards 
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Utunkat hazafelé az autópályán a Guy Fawkes 

napi tűzijáték kísérte. Elköltöttük  a maradék euró-
inkat a benzinkutaknál, Kitti és Ricsi megnyerte az 
idegenvezető által rendezett műveltségi versenyt, 
és a hétfői iskolakezdésre már itthon is voltunk. 

Ankus Tünde, Tóth Kitti, Viszket Nikolett, Né-
meth Richard, Horváth Márk 

10. A osztályos tanulók 

 

 

 

All around the world 

2011. január 5-én a Tinódi gimnázium díszter-
mében  „Bejártuk a világot” címmel angoltanáraink 
és diákjaink tartottak sikeres képes élménybeszámo-
lót,  melyen az USA-ban, Kanadában és Wales-ben 
tett kirándulásaikról meséltek. 

Kovács Beáta tanárnő elhozta 3 diákját azok kö-
zül, akikkel az őszi szünetben látogatott el Wales-
be. Hajas Bálint, Kasza Patrícia és Németh Eszter 
egy rendkívüli angol órában is részesítette a hallha-
tóságot, mivel angolul adták elő mondanivalójukat. 
Sok egyéb érdekesség mellett hallhattunk Wales 
természeti szépségeiről, fontos szimbólumairól, hí-
res embereiről, a welszi bárdokról és arról, hogy 
milyen fontos szerepet játszik az ottani emberek 
életében a zene és a költészet. Ennek illusztrálására 
Takács Anna felolvasta Dylan Thomas egy versét, 
melyet Fülöp Csilla  magyar fordításban is elszavalt. 

 
Molnár Barbara, egykori diákunk, tavaly nyáron 

az USA-nak a kanadai határhoz közeli részén egy 
gyerektáborban dolgozott 8 héten keresztül, ahol a 
konyhai háttérszemélyzet tagja volt. Bár nagy bátor-
ságra volt szüksége ehhez a kalandhoz, rengeteget 
fejlődött az angol tudása, remek barátokra tett szert 
a soknemzetiségű közösségben, melynek gyakorlati 
hasznaként vendégül láthatja őket Magyarországon, 
ill. ő is ellátogathat majd hozzájuk. Végül, de nem 
utolsósorban a megkeresett pénzből két hétig utaz-
gatott a keleti parton. 

 
Harmadik előadónk, Sárvári Anita tanárnő kana-

dai nyaralásának emlékeit foglalta össze gyönyörű 
képek segítségével. Próbálta érzékeltetni e távoli és 
talán kevésbé ismert  ország elképesztő méreteit és 

 
 

Big Pit Coal Mine 
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bemutatni természeti kincseit, de részletesebben 
Ontario állam, Torontó és a történelmi főváros, Ot-
tawa műemlékeiről, az itt élő emberek életkörülmé-
nyeiről hallhattunk. 

 
Egy kis szünet után, melyben süteménnyel és 

meleg teával kínáltuk a város általános iskoláiból 
érkezett vendégeinket és a szép számban megjelent 
Tinódis érdeklődőket, Hevér Mihályné, igazgatónő 
tartott élvezetes előadást New York-ról. Személyre 
szabott  helyi idegenvezetője (testvére) segítette 
abban, hogy a népszerű és kevésbé ismert helyeket 
felkeressék és megörökítsék a filmekből is ismerős 
helyszíneket. Érdekes volt látni a felhőkarcolók 
mellett  megbújó,  „európai” szemnek megszokott 
két-háromszintes épületeket, ill. azt az intenzív tö-
rekvést, hogy a betonrengetegbe becsempésszék a 
természetet parkok és rengeteg virág segítségével. 

 

Ausztrália szubjektíven 

Tóth János, egykori tanárunk, élménybeszámolója 

„A világ másik felén” cím-
mel Tóth János, a gimnázium 
egykori tanárának, volt mun-
katársunk élménybeszámolóját 
hallgathattuk meg a díszte-
remben február 9-én. A fény-
képekkel illusztrált, harmincöt 
napos utazás Ausztrália gyö-
nyörű tájait érintette. A tanár 
úr, saját bevallása szerint, „vi-
lágcsavargó”, és feleségével, 
aki szintén iskolánk kiemelke-
dő tanáregyénisége volt, egy 
rokoni meghívásnak tett ele-
get, amikor tavaly ősszel, ami Ausztráliában tavasz jelentett, ellátogatott a kenguruk földjére. 
45.000 km utazás után elmondhatják, hogy a világ egy ősi, különleges földrészén jártak. 

A beszámoló elején Ausztrália történelméről tartott tanár úr érdekes órát, mely kimerítően, 
részletesen  vázolta a múltat, az élet indulásának nehézségeit, a bennszülöttek sorsát, akiknek 
leszármazottai  közül néhányan ma is megjelennek a nagyvárosokban. Majd a jelenről és az 
átélt élményekről láttunk gazdag képanyagot, mely a házaspár részletes megfigyeléseit idézte 
fel. Felejthetetlen fotókat láthattunk a földrész közepén elterülő Urulu hegységről, a „szent 
hegyről”, mely vörös színben pompázik, kiemelkedik az őt körülölelő kopár és élettelen vi-
lágból. A házaspár, szokásához híven, nem sajnálta az energiát, és egy „könnyű” sétával  kör-
besétálták a hegyet 9 km-es körben, megmásztak kisebb csúcsokat. Egyetlen vad, élő kengu-
rut látott tanár úr a buszból, egyébként a társait és pl. krokodilokat inkább állatvédő parkok-
ban fedezhettek fel. Sydney-ben és a többi nagy városban megkeresték azokat a különös he-
lyeket, zugokat, egy-egy szép növényt, parkot, amelyekkel itthon esetleg csak virágboltban 
találkozhatunk. Rácsodálkozhattak a tengerre, a szörföző diákokra, akiknek természetes, hogy 
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iskolai keretek között  felkínálják e sportág oktatását. Láthattuk, hogy egyenruhában járnak 
iskolába a diákok, és így is csinosak, vidámak, kiegyensúlyozottak  voltak, mint általában az 
ausztrál emberek. 

A kimerítő előadás alatt a hallgatóság finom süteményeket fogyaszthatott, kérdéseket tehe-
tett fel az előadónak. Köszönjük tanár úrnak és feleségének az őszinte és „csábító” képeket! 
Mindenki arcán öröm volt, amikor elköszönt az előadótól. Várjuk őket vissza! 

 

Vasi Géniusz 

A Vasi Géniusz Tehetséggondozó Verseny 
helyezettjei angol nyelvből: 

1. Dávid Ádám 10.B osztályos tanuló 
2. Balogh Petra 11.A és Ódor István 10.B 

osztályos tanulók 
3. Hajas Bálint 10.B osztályos tanuló 
4. Sipos Dániel 11.A osztályos tanuló 
Tanáraink már szeptember 1-én megemlí-

tették a Vasi Géniusz versenykiírását. Elmond-
ták, hogy a verseny díjtalan, és különböző tár-
gyakból lehet jelentkezni rá. Az angol illetve 
német nyelv mellett volt lehetőség versenyezni 
magyar nyelvből és kommunikációból, matematikából illetve történelmi jellegű feladatokból, 
melyet „ember és társadalom” címen indítottak a szervezők. 

Az angol nyelv feladatai minden fordulóban érdekesek és ismeretterjesztők, hol könnyeb-
bek, hol nehezebbek voltak. Az első forduló feladatai a Hálaadásról, az angol házak típusairól 
és Skóciáról szóltak, az első prezentáció témája is ez volt. 

A második forduló Mark Twainről, a karácsonyról, és az Egyesült Királyság egy másik 
tagállamáról, Walesről szólt, melyről ismét kellet készítenünk egy rövidebb bemutatót. 

A következő fordulóban a kérdések egy skót ünnepről, a „Hogmanay”-ről , a világnyelvek-
ről és a mindenki által jól ismert „Auld Lang Syne”-ról szóltak. A prezentáció témája ezúttal 
választható volt, így a diákok eldönthették, hogy Robert Burnsről vagy az „Australia Day”-
ről, az ausztrálok nemzeti ünnepéről írnak. 

Az utolsó előtti fordulóban a feladatok az Egyesült Államok és a Szent Patrik nap köré 
csoportosultak; a PowerPoint-os bemutatónak pedig Írországról kellett szólnia. 

A végső feladatsor már teljes egészében az Európai Unióról szólt; feladatait egy szoftver 
segítségével kellett megoldani. A már megszokott prezentációt az utolsó fordulóban már nem 
kérték. 

A feladatok fejlesztették a diákok műveltségét, és némi kutatást igényeltek az interneten. 

Dávid Ádám 
10.B osztályos tanuló 

 

Németesek sikere Sümegen 

Területi országismereti vetélkedő német nyelven 

2010. november 22-én Sümegen egy német országismereti versenyen vettünk részt. Az is-
kolánkat két csapat képviselte. Varga Eszter és Paukovics Gergely, 12.A osztályos tanulók 
alkottak egy csapatot, a másik csapatban pedig Dabis Gábor és én versenyeztünk. 

A két fős csapatoknak egy-egy prezentációval kellett készülniük: a téma Bécs volt. Süme-
gen 11 csapat jelent meg, rendkívül érdekes prezentációkat láthattunk. Voltak, akik Bécs egé-
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szét, a látnivalókat ismertették, de akadtak olyanok is, akik különböző szisztémára fűzték fel 
mondanivalójukat. Eszterék Bécset mint a zene fővárosát mutatták be, Gábor és én a bécsi 
adventi vásárról beszéltünk saját élményeink alapján., ezzel 3. helyezést értük el. 

A zsűri az eredményhirdetéskor külön ki-
emelte a sárváriak leleményességét, hiszen csak 
a mi prezentációink végén voltak kvízek. A 
sümegi tanároknak elnyerte a tetszését, hogy 
felmértük, mennyire figyel a hallgatóság. 

A versenyt nagyon érdekessé tette, hogy a 
sümegi Kisfaludy gimnázium egy osztrák ven-
déget is meghívott, aki számos feladattal ké-
szült. A csapatversenyen kívül önálló feladatok 
is voltak, ezáltal egyéni eredményt is hirdettek. 
Gábor 4. helyezett lett, én az 5. helyet értem el, 
Gergő pedig 7. helyen végzett. A helyezettek 
gazdag ajándékokkal térhettek haza. 

A verseny előtti felkészülésben némettanárunk,  van Waardenné Csete Ildikó segített. Ez-
úton is szeretném megköszönni a segítségét és örülök, hogy részt vehettünk ezen a versenyen. 
Sok érdekes információt tudtam meg ezáltal Bécsről. 

Tendli Dóra  
11. B osztályos tanuló 

ORIGO Nyelvvizsgák iskolánkban 

2011. április-május hónapokban három német és két angol 
nyelvtanárunk vett részt Origó típusú nyelvvizsgáztatói képzés-
ben, aminek köszönhetően az ősztől iskolánkban is elindul a 
vizsgák szervezése. Előre láthatólag a következők lesznek a 
vizsgahónapok: november, január, március és május. Tehát 
négyszer is lesz lehetőség a megmérettetésre, kinek-kinek a 
felkészültségétől függően. 

Nemcsak a középfokú nyelvvizsga szintet érdemes megugrani, hanem már hamarabb is le-
het ismerkedni a vizsgatípussal, ha a diákok vállalják az alapfokú nyelvvizsgát. Ha így dönte-
nek, akkor lehetőség van mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli tudásuk objektív lemérésére, 
ill. azon területek felismerésére, ahol még szükséges az erősítés. De mindenképpen érdemes 
megpróbálni, hiszen sikerélményt nyújt egy alapfokú nyelvvizsga megléte, és erőt ad a továb-
bi kitartó munkához. 

Az elmúlt pár évben sokat változott a hírhedt ’Rigó utcai nyelvvizsga’, és a hiedelmekkel 
ellentétben most már ez is sokkal kommunikatívabb lett, és természetesen azt méri, amit egy 
jelentkező tud és a vizsgán előad. Tehát bátran neki lehet rugaszkodni. 

A vizsgával kapcsolatos információk a www.itk.hu oldalon mindenki számára elérhető. 
Természetesen továbbra is lehet ECL vizsgára jelentkezni, melyet februárban, áprilisban, 

októberben és decemberben tartunk. 

Györgyiné Körösmezei Ágnes 
nyelvtanár 
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NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ TANULÓK 2010/2011 

  NÉMET  ANGOL  NÉMET  ANGOL  NÉMET  ANGOL  ANGOL  
13.A  13.A  12.B  12.B  13.P&U   11.B  13P&U  

Varga Zsófia C Pénzes Evelin C Keszei Balázs C Biró Laura C Berta Klaudia C Kapui Viktória C Szimeiszter Kitti C 
Németh Lilla C Molnár Péter C Kráner Ildikó C Hábeller Philip C Pethő Kitti C Csonka Fruzsina C Rövid Judit C 
Pfeiffer Laura C Németh Szidónia C Smidéliusz Dóra C Megmondja Zsófia C Sásdi Katalin C Danka Zsófia C Kajdi Ferenc C 
Simon Eszter C Hamadi Omar Péter C Szabó Eszter C Bokor Péter C Ruzsics Boglárka C Krajcár Bálint C Sásdi Katalin  C 
Szekeres Gergő C Muhovits Bálint C Németh Dorián C Böröndy Milán C   Szélessy Szabina C Bátorfi Richárd C

 Györke Brigitta B Varga Zsófia C Láng Boglárka C Németh Dorián C 12.C  Sőre Annamária C Pankaczi Fruzsina C 
Kiss Ádám A Németh Lilla C Kovács Eszter B Franczik Petra C Németh Kitti C Tóth Dániel C   
  Varga Enikő C Bősze Zsanett B Süle Dóra C Gyürü Andrea C

 
Magyar Krisztina C    

  Takács Ágnes C Biró Laura A Darázs Adrienn C Horváth László C Fülöp-Molnár Mart-
ina 

C 11.A  
  Varga Eszter C   Szabó Eszter C Kiss Lívia C Németh Andrea C Szabó Márton C 
  Nagy Dániel C 11.B  Károlyi Lilla C Hencsei Tamás C Haller Ákos A Varga Péter A 

   Csitkovits Szabina A Sinka Ramóna C Fazekas Lilla  C Horváth Ádám B Hamadi Mirjam  A   
  Ments Barnabás B

  
Tendli Dóra C Takács Tünde C Fehér Dóra A

 
Simon András A 10.B   

  Simon Eszter B
  

Szakács Eszter B Borzon Tibor C  Király Diána A
  

Németh Dorina A
  

Hajas Bálint C 
      Bándli Leila C Szabados Márk A

  
Horváth Bálint A Károlyi Bettina C 

12.A  12.A  10.B  László Andrea C   Liszta Róbert A    
Móricz Nikolett C Steller Anett C Hajas Bálint C Láng Boglárka 

Szonja 
C     12.C   

Csizmadia Gábor A 
 

Skublics Gergő C   Keszei Balázs C    9.A  Németh Kitti A 
Paukovics Gergő A Varga Dalma C   Smidéliusz Dóra C   Skublics Márk C Tóbiás Patrik C 
  Csizmadia Gábor C 11.C   Soós Dorottya C     Király Diána C 
    Sáray Petra  C Nagy Glória C 12.D 

 
 12.D   Miklós Georgina C 

  11.C  Rádli Nóra B Kovács Ádám C 
C 

Vida Laura A Varga Ákos C Hencsei Tamás B 
  Sánta Dávid C Vörös Vivien B Horváth Andrea B    Horváth Eszter C

  
  

 K
Ö

Z
É

P
F

O
K

 

    Németh Noémi C Kurcsics Imre A       
  13.A   10.B   12.B      12.A   11.B  

  Molnár Péter C Hajas Bálint C Károlyi Lilla C   Varga Dalma B Kapui Viktória B 
    Pénzes Evelin C     Takács Tünde C           
          Borzon Tibor C           
      Biró Laura A       
      Megmondja Zsófia B       

F
E

LS
Ő
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4. Szakképzési munkaközösség 

A szakképzés előkészítő évfolyamain tanulók számaránya évek óta állandó, jelezve, hogy a 
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport iránt a diákok és a szülők érdeklődése nem csök-
kent. A jó képzés alapfeltétele a megfelelő szakembergárda, amely a képzés szakmai hátterét 
biztosítja és a diákok motivációja, érdeklődése. Ez a két fontos elem iskolánk esetében sze-
rencsésen találkozik. Ennek köszönhető, hogy a tanévben szakmai vizsgát tett csoportok átla-
ga dicsérendő volt: 

 
Időpont Szakterület Vizsgaátlag 
2011. március protokoll ügyintéző 3,50 – 74% 
2011. május protokoll ügyintéző 4,25 – 83% 
2011. május utazás ügyintéző 4,50 – 82%  
2011. május vendéglős 4,15 – 77% 
 
A szakmai képzés struktúrájában ebben a tanévben jelentős változás következett, követke-

zik be.  
Ősztől nappali tagozaton, a vendéglős mellett, pincér és szakács képzés indul. A korábban 

is indított utazás ügyintéző képzésen kívül pedig panziós, falusi vendéglátókat is képezni fo-
gunk. 

A város és a kistérség turisztikai adottságai, a szállodák és vendéglátó egységek munkaerő 
szükséglete indokolta, hogy iskolánkban beinduljon a felnőttképzés, az új moduláris vizsga-
rendszer bevezetése révén jelentős feladat elé állítva a szaktanárokat és természetesen a kép-
zésben részt vevő diákokat is. 

Idén márciusban vizsgázott az első felnőttképzési Utazásszervező menedzser 3,00 – 63%-
os eredménnyel és Rendezvény- és konferenciaszervező csoport 4,13 – 76%-kal. A 2011. jú-
nius 27-én tesz vizsgát az Utazásszervező menedzser és július 18-án a Rendezvény- és konfe-
renciaszervező második csoport. Remélhetőleg most is szép eredményekkel teljesítik a vizs-
gakövetelményeket. Mindkét képzés az iskolánkban és a megye más intézményeiben szerzett 
OKJ-s Utazás ügyintéző alapképzettséggel rendelkező diákok számára jelentett ráépüléses 
képzésben újabb végzettséget és jobb esélyt a munkaerő piacon való elhelyezkedésre. 

Ezen esélyek növelése érdekében tervezünk ősztől ráépüléses képzési lehetőséget az idén 
és korábban végzett vendéglősök számára Vendéglátás szervező ráépüléses képzésben. Nekik 
és a szakmával még nem rendelkező felnőtteknek szóló ősszel induló felnőttképzési csoportja-
inkban lehetőség nyílik a Szállodai portás, recepciós, Hostess, Vendéglátó eladó, Pincér, Sza-
kács, Cukrász, Szállodai szobaasszony, Welness-fittness asszisztens OKJ-s szakképesítések 
megszerzésére. 

Reméljük, hogy a magas szintű szakmai mun-
ka, a külső szállodai gyakorlati lehetőségek, a 
megszerezhető vendéglátós és idegenforgalmi 
szakmák még vonzóbbá teszik iskolánkat. 
 

Guba Klára 
szak- és felnőttképzési referens 
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5. Testnevelés munkaközösség 

Sporteredmények a 2010-2011 tanévben: 

Az idei tanévben VIII sportágban indultunk a diákolimpi-
ai, szakszövetségi és meghívásos versenyeken több sportág-
ban vettünk részt fiú és leány csapattal is, illetve több sport-
ágban indultunk több kategóriában is (amatőr, profi, kispá-
lyás, nagypályás verseny stb): 

I. Duatlon diákolimpia:  

Eredmények 
Vas megyei duatlon diákolimpia bajnoka: Hóbor Péter 
2. helyezett: Varga Péter 

II. Kézilabda 

Diákolimpia leány: 
Vas Megyei bajnokságban (9 csapat) 2. helyezést ért csapatunk 
 

Szakszervezetek Országos Diáksport Szövetségi Versenye régió döntőjén 1. helyezést ért 
el csapatunk. 

 

 
A Tinódi Kézilabda kupát idén is megrendezte iskolánk, ahol a 4 meghívott csapat kör-

mérkőzéses formában játszott, és iskolánk csapata a 2. helyen végzett. 
 

Diákolimpia fiú: 
Vas Megyei bajnokságban (3 csa-

pat) 2. helyezést ért csapatunk 
 
Szakszervezetek Országos Diák-

sport Szövetségi Versenye régió döntő-
jén 2. helyezést ért el csapatunk. 

 
A Tinódi Kézilabda kupát idén is 

megrendezte iskolánk, ahol a 4 meghí-
vott csapat körmérkőzéses formában 
játszott, és iskolánk csapata a 2. helyen 
végzett. 
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III. Kosárlabda 

Diákolimpiai versenysorozatban 2 csapattal indultunk, azaz az igazolt versenyzőknek kiírt 
sorozatban, és az amatőr csak iskolai szinten versenyzőknek kiírt amatőr diákolimpián is in-
dultunk. 

 
Az igazolt versenyzőknek kiírt sorozaton a selejtezőben 2. helyen végeztünk nem jutottunk 

a döntőbe. 
 
Az amatőr versenyzőknek kiírt sorozaton a selejtezőben 1. helyen végeztünk, így a megyei 

döntőbe jutottunk, ahol a 4. helyen végeztünk. 

IV. Labdarúgás 

3 különböző kategóriában indultunk 
a diákolimpián: 

 
1. A teremlabdarúgó diákolimpia. 

24 csapat indult, a csoportmérkőzése-
ken 2. helyen végeztünk nem jutottunk 
a döntőbe. 

2. A nagypályás labdarúgó diák-
olimpia, ahol a csoportmérkőzéseket 
megnyerve a megyei döntőbe jutottunk 
és ott a 3. helyen végeztünk. 

3. Az amatőr labdarúgó diákolimpi-
án a selejtezőt megnyerve szintén a 
döntőbe jutottunk, és ott a 3. helyen 
végeztünk. 

 

V. Röplabda 

Diákolimpián leány csapattal indult iskolánk, ahol a megyei versenysorozaton az 5. helyen 
végzett. 

 
35. Csató Béla röplabda kupa. A 9 meghívott csapattal lebonyolított kupán fiú és leány 

csapattal vettünk részt, ahol a leányok 8. a fiúk a 4. helyen végeztek. 
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A Szakszervezetek Országos Diáksport 
Szövetségi Versenye régió döntőjén 5. 
helyezést ért el csapatunk.  

 
 

 
 
 
 
 
 

VI. Atlétika 

Idén 2 jelentős versenyen vettünk részt: 
1. Az iskolánk által rendezett Tinódi Kupa Pünkösthy Huba Emlékverseny, amely egyéni 

és csapat verseny egyaránt. 
 

 
 
14 Vas megyei iskola vett részt a versenyen, amelyen 

leány csapatunk 4. helyen, fiú csapatunk a 6. helyen 
végzett. 

Legjobb egyéni eredmények: 
Kráner Ildikó magasugrás 2. hely 
Hunyadi Géza magasugrás 2. hely 
Horváth András 800m síkfutás 2. hely 
Horváth Dávid 2000m síkfutás 2. hely 
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2. A 12-24 órás futó ultramaratoni országos 
bajnokságon a Tinódi Gimnázium 4 csapattal (3 
leány, és 1 fiú) képviseltette magát a váltóver-
senyben, és hatalmas sikert elérve a női ver-
senyben mind a kategóriát, mind az abszolút 
versenyt megnyerték.  

1. helyezett (abszolútban és kategóriájában 
is): Tinódis aszfaltszaggató csajok: Vizi Barba-
ra, Vizi Ramóna, Szabó Annabella, Szabó Anna 

 
2. helyezett kategóriájában (abszolút helye-

zés 6.): 
Tinódis Run Fun Club Sinka Anikó, Szakos Martina, Németh Andrea, Tendli Dóra 
 
4. helyezett kategóriájában (abszolút helyezés 5.) Csak a csajok csapat 
 
Fiú verseny: 1. helyezett kategóriájában (abszolút helyezés 7.) Tinódi a srácok csapata: 

Hóbor Péter, Góczán Tamás, Szabó Roland, Simon Dániel 

 

VII. Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő 

A sárvári Tinódi gimnázium tanulója nagy sikert ér el a 
Magyar Kerékpáros Szövetség által megrendezett Országúti 
Diákolimpiai döntőn. A két napos versenyen 3 érmet is sike-
rült begyűjteni a fiatal kerekesnek, ebből kettőt a legfényeseb-
bek közül. A versenyt Rajkán rendezték, ahol az időjárás is 
kegyes volt a versenyzőkhöz, derült napos idő fogadta Őket. 

A verseny 2 részből állt: a pénteki időfutamból és a szom-
bati tömegrajtos mezőnyversenyből. 

A pénteki 10 km-s időfutamot Varga Péter félperces idő-
eredménnyel megnyerte, megszerezve első aranyérmét. 

Szombaton a 30 km-s mezőnyversenyben a második helyen 
ért célba, így itt egy ezüst került a sárvári kerekes nyakába. 

Az összetett verseny az időfutamban és a mezőnyverseny-
ben szerzett pontok alapján dőlt el. Ha két versenyző azonos 
pontot ért el, akkor a jobb időfutam eredmény rangsorol, ezál-
tal Varga Péter a rangos összetett versenyben is aranyérmet 
szerzett. 
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VIII. Petanque: 
Az országos döntőt 2011. május 31-én rendezték, amelyen természetesen ott voltak isko-

lánk versenyzői, akik a versenyen ötödik helyezést értek el. 
 
Az idei tanév sem maradhatott el szabadidősportok, sporttábor, sport kirándulások nélkül. 

Ezen keretben zajlottak a méltán népszerű osztálybajnokságok (labdarúgás, kézilabda, kosár-
labda, strand foci, strandröplabda), amelyek nagy létszámban mozgatták meg a tanuló ifjúsá-
got. A sport-mozgásműveltség fejlesztése nem áll meg a tanórai foglalkozásoknál, hanem 
törekszünk arra, hogy tanulóink mozgáskultúrája sokrétűen fejlődjön. Így a 9. évfolyamos 
tanulók nem csak a celldömölki Vulkán fürdőben zajló úszásoktatásra járnak, hanem a klasz-
szikus táncok alapjait is almamáterünk falai között sajátítják el. 

 

A labdarúgó osztálybajnokságban az idei évben rekord nevezés történt 18 csapattal, 
amelynek végeredményeként a 11.B osztály csapata lett az idei évben a Tinódi gimnázium 
bajnoka. 

Kosárlabda bajnokságban a fiúknál 13.A osztály csapata diadalmaskodott, leányoknál a 
10.A osztály csapata. 

Kézilabdában az idei évben egy nagyszabású évfolyam bajnokságot rendeztünk, amelynek 
győztese a 11. évfolyam csapata lett. 

A strandlabdarúgó bajnokság a sárvár fürdő homokos strandfocipályáján került lebonyolí-
tásra, amelynek győztese a 12.C osztály csapata. 

 

 
 

A strandröplabda bajnokságot amelynek helyszíne szintén a Sárvárfürdő volt  
a fiúknál: Dabis Gábor – Steller Anett páros  
a lányoknál: Fehér Dóra – Nardai Viktória páros nyerte. 
 
A sítábor az idei évben is testvériskolánkban, Admontban került lebonyolításra. 2 turnus-

ban sajátították el tanulóink az alpesi sízés alapjait. Az első öt napon a 9-10 évfolyamos tanu-
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lók, majd a következő 5 nap folyamán a 11- 12 évfolyamos tanulók síeltek a Kaiserau sípá-
lyán. 

Erről Németh Dorina 11.B osztályos tanuló számol be: 
 

Sítábor 

Az idei év márciusában is megrendezés-
re került a sítábor a festői szépségű 
Admontban. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
két turnusban indultak el az iskolánk diák-
jai, hogy meghódítsák az Alpokat. 

A hóréteg a sípályákon sajnos nem volt 
olyan vastagságú, mint tavaly, de ez azért 
a kedvünket nem rontotta el. Nemcsak 
sportprogramokon, hanem kulturális tevé-
kenységeken is részt tudtunk venni, ilyen 
volt például az admonti jelmezes felvonu-
lás. A helyiek beöltöztek érdekesebbnél 

érdekesebb ruhákba, és az utcán végigvonulva örvendeztettek meg bennünket. Kedvencem 
két pingvin volt, akiket van Waardenné Csete Ildikó tanárnővel azóta is emlegetünk. A máso-
dik turnusban oktatóink két csoportra osztottak bennünk: kezdő és haladó. Középhaladó szin-
tű tudással senki sem érkezett, hisz csak olyan diákok jöttek, akik még nem síeltek, vagy akik 
már több éve síelnek. A kezdők a gyermek pályán kezdtek ismerkedni ezzel a téli sporttal, 
ahogy mi is tettük korábban. Idén a kezdő csoportba lévők kiemelkedően ügyesek voltak. A 
haladó csoport biztosabbá tette és tökéletesítette tudását, persze ebben a csoportban is voltak 
kisebb nagyobb esések. Estére mindenki tele élményekkel fogott neki a vacsorának, ahol meg 
tudtuk beszélni tapasztalatainkat a síeléssel kapcsolatban. Szakácsainknak köszönhetően min-
dig nagyon finomak voltak az ételek. Vacsora után pingpongozhattunk, focizhattunk, beszél-
gethettünk, de akár táncolhattunk is az erre kialakított teremben. A zenéről diáktársaim gon-
doskodtak. Utolsó nap versenyt rendeztek nekünk tanáraink, ahol a legügyesebbek jutalomban 
részesültek. Úgy gondolom egytől-egyig mindenki nagyobb „síelési tudással” indult haza. 

Nagyon köszönjük igazgatónőnknek, tanárainknak és mindazoknak, akik valamilyen for-
mában hozzá járultak ahhoz, hogy idén is megrendezésre került a sítábor. Reméljük, jövőre is 
ott lehetünk! 

Haraszti Zsolt 
munkaközösség-vezető  



 52 

 

Tematikus hét 

Élj szer-telenül! 

Iskolánk diákjai, pedagógusai 2010. december 6-7-8-án drogmegelőzési programban 
vettek részt 

 A rendezvénysorozat ötlete már régóta érlelődött, hiszen a Pedagógia Programunk is rész-
letesen foglalkozik ezzel a témával. Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin, az alkohol 
és a tudatállapotot befolyásoló drogok ugyanis közvetlen veszélyt jelentenek erre a korosz-
tályra. Olyan formát kell találni ezen anyagok veszélyeinek, személyes és társadalmi követ-
kezményeinek bemutatására, hogy ennek hatására 
a gyerekek elhatárolják magukat ezen anyagok 
használatáról. A diákoknak ismerniük kell az őket 
veszélyeztető anyagok hatásait, el kell utasítaniuk 
ezek fogyasztását. 

 
Hétfőn délelőtt a Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság egyik rendőrkutyájának bemutatóját 
nézhettük meg. Freddy, a fekete farkaskutya egy 
szagazonosító szolgálati kutya, aki kiképzőjével 
együtt az udvaron feladatokat megoldva mutatta be 
munkáját. 

 
Ezután a díszteremben folytatódott a program. Var-

ga Sándor rendőrfőhadnagy levetített egy 
diszkóbalesetet szimuláló kisfilmet, amely igazán sok-
koló volt számunkra. Majd két, közepes ittasságot ér-
zékeltető szemüvegben különböző feladatokat kellett 
megoldani, mellyel a térérzékelés megváltozását, a 
bizonytalanságot tapasztalhattuk meg. Ez a program 
szerdán folytatódott. 

 
 

 
Kedden Klobusitzky György, a Rendőrtiszti Főisko-

la adjunktusa a 9-10-eseknek rendkívül szórakoztató és 
a diákok nyelvén szóló előadást tartott Párbeszéd a 
drogokról címmel. Csaknem két órán keresztül hallgat-
tuk a tanár urat a kábítószer veszélyeiről, megjelenésé-
nek lehetőségeiről, és legfőképpen arról, hogy mi, ma-
gunk vagyunk egyedül a felelősek azért, hogy tudjunk 
NEM-et mondani, ha valaki megkínál bennünket. „Vi-
gyázz magadra! Akkor és ott jusson eszedbe!” – ez a 
két mondat volt az előadás legfontosabb mondanivaló-
ja. 
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A célok megvalósítását egy pályázat segítet-
te elő, amelyet a Magyar Vöröskereszt Sárvári 
Területi Szervezete nyert el, s a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal, a RITMO Kft.-vel és 
az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérsége 
Intézetével együttműködve szervezte meg a 
diákok számára a három napos programot, 
melynek zárásaként vendégünk volt Dr. Zacher 
Gábor toxikológus, aki délelőtt 2 előadást tartott 
a diákoknak, délutáni előadására pedig meghív-
tuk a város többi iskolájának pedagógusait, ifjú-
ságvédelmi és egészségügyi szakembereket és 
szülőket is.  

 
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság anyagából egy kiállítást is berendeztünk a könyvtár-

ban, amely a különböző drogok, használati eszközök felismerését teszi könnyebbé számunkra. 
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Osztálytükrök 

9.A osztály  Osztályfőnök: Czeglédiné Szabó Klára 
Létszám: 28 fő 

 

Andor Boglárka, Berta Vivien, Csordás Botond, Drávecz Zsuzsanna, Farkas Barbara, Fehér 
Kristóf Buda, Görög Petra, Gyürü Patrik Béla, Horváth Csaba, Horváth Márton, Kardos Patricia, 
Kiniczki Péter, Kiss Virág, Kiss Zsófia, Lakner Gergely, Molnár Zsófia, Nagy Andrea, Nagy 
Bálint, Rauch Richárd Károly, Rövid Gergő, Ruzsa Norbert, Skublics Márk, Szabó Dániel, Szabó 
Roland, Szandi Viktória Mária, Szenteleki Eszter, Wágner Zoltán, Zakor László 
 
jeles: Gyürü Patrik, Kardos Patrícia, Kiss Virág 
 
Tantárgyi dicséretek 
 kémia: Rövid Gergő 
 biológia:  Szenteleki Eszter 
 
Közös programok 

ismerkedési délután a várparkban 
karácsonyi sütizés 
adventi vásár Bécsben 
riksa készítő délutánok a diáknap előtt 
osztálykirándulás a Balaton-felvidéken 
bográcsozás Kiss Zsófiék udvarán 
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Osztálykirándulás 

2011. május 20-án mentünk egynapos osztálykirándulásra. 
Elutaztunk a Balaton-felvidékre, ahol több nevezetességet is meglátogattunk a Balaton tör-

ténelmi és természeti szépségei közül. Voltunk a nagyvázsonyi várban, Hegyestűn, a híres 
szentbékkállai kőtengerben, és a tapolcai Malom-tónál is látogatásunkat tettük. Keszthelyen 
többek között megtekintettük a Baba-múzeumot, a Csigaparlamentet és a Festetics-kastélyt is. 
Keszthely sétálóutcáján szabadprogramunkat töltöttük, ahol kedvünkre vásárolhattunk szüle-
inknek. Később lesétáltunk a mólóhoz, ahol a Balaton szépségében gyönyörködtünk. A kirán-
dulást nagyon élveztük, egyrészt a meleg idő, másrészt az osztályközösség miatt. 

Fáradtan, de sok élménnyel értünk haza.  

Wágner Zoltán 
9.A osztályos tanuló 
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9.B osztály  Osztályfőnök: Lukács Katalin 
Létszám: 33 fő 

 

Barasits Bianka Fanni, Bogdányi Márk, Bokor Ádám, Böröndi Vivien, Hetyei Judit Annamária, 
Horváth Dorottya, Kiss Gergő, Kopácsi Evelin Kitti, Nagy Dorina Rita, Nagy Virág, Nardai 
Viktória, Németh László, Németh Nóra, Őri Erika, Őri Regina Zita, Pados Nikoletta, Patyi Kinga, 
Pénzes Petra, Pup Ramóna, Reichardt Péter, Simon Dániel, Smidéliusz Márk, Soós Réka Anna, 
Szalai Benedek Ferenc, Szár Enikő, Szekeres Levente, Szélessy Vivien, Tóth Árpád Imre, Tóth 
Viktória, Varga Eszter, Varga Máté, Vizi Ramóna, Wolf Zsuzsanna 
 
Kitűnő: Szalai Benedek, Szélessy Vivien 
Jeles: Bokor Ádám, Horváth Dorottya, Nagy Dorina Rita, Smidéliusz Márk 
 
Tantárgyi dicséretek 
 történelem: Horváth Dorottya 
 német nyelv: Őri Regina Zita 
 kémia: Szélessy Vivien 
 testnevelés: Nardai Viktória, Soós 

Réka, Vizi Ramóna 
 informatika: Böröndi Vivien, Nagy 

Dorina Rita 
 
Osztályprogramok 
  gólyabál 
  karácsonyi osztályműsor 
  karácsonyi ajándékozás 
  Tinódiról szóló műsor – iskolai ünnepély 
  sítábor (9 tanuló) 
  Vörösmarty: Csongor és Tünde  -  a Soltis Színház előadása 
  hangversenybérlet: 8 tanuló 
  egynapos osztálykirándulás: Nagyvázsony–Hegyestű–Szentbékkála–Keszthely 
  koszorúcska 
 



 57 

 
 

   

 

Osztálykirándulás 9.B 

Már hónapokkal ezelőtt elterveztük a Balatont és csodálatos környékét úti célunknak. 
Reggel 8 órakor az iskola előtt gyülekeztünk, majd útnak indultunk. Már a buszon jól telt 

az idő a társaságnak köszönhetően. Első úti célunk Nagyvázsony volt,ahol gyönyörködhet-
tünk a régmúlt hőseinek lakhelyén. Ezután a panoptikumot csodálhattuk meg, ahol betekintést 
nyerhettünk őseink szokásaiba. Hegyestűnek vettük az irányt, ahol mindenki elfáradt, de a 
gyönyörű kilátás mindenkit kárpótolt. A szentbékkállai kőtengeren egy geológiai bemutatóhe-
lyet csodálhattunk meg. A kősziklákon megpihentünk. Keszthely volt a végállomás,ahol hajó-
ra szállva egy kört tettünk a Balaton vizén. Eljött a várva várt szabadprogram is! Gyülekező a 
kikötőnél volt, s este 7 órakor hazaindultunk. Várva várjuk a következő kirándulást!                                                                                    

Kiss Gergő 
9.B osztályos tanuló 
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9.C osztály  Osztályfőnök: Dr. Piros Lászlóné 
Létszám: 31 fő 

 

Badics Klaudia, Bánfalvi Bálint Dominik, Benkő Bernadett, Biró Viktória, Borsi Andrea, 
Czöndör Alex, Cseledi Kitti, Csillag Virág, Dénes Bence, Egyed Réka, Fekete Erik, Hajas Endre, 
Halász Bálint, Horváth Dániel, Horváth Elizabeth Dalma, Iván Regina Krisztina, Király Izabella, 
Kiss Viktória, Lőrincz Jessica, Máthé Szimonetta, Nagy Bettina, Nagy Dalma, Németh Krisztina, 
Németh Zoltán, Nyéki Martin, Pataky Benjámin Jácint, Simon Dániel Richárd, Szekeres Eszter, 
Ternák Adrienn, Toldi Diána, Virág Olivér 
 
Ternák Adrienn 9.C osztályos tanuló a Városi 
Kulturális Seregszemlén vers kategóriában 
érdemelt kiemelt arany minősítést nyert 
 
Osztályprogramok 
  gólyabál 
  bécsi adventi vásár 
  karácsonyi ajándékozás 
 
 2011. január Operalátogatás: Csajkovszkij: Diótörő 
  Budai vár: Munkácsi Trilógia megtekintése tárlatvezetéssel 
  Szépművészeti Múzeum 
 2011. március 15. iskolai műsor 
  szereplés a városi ünnepségen 
 
Osztálykirándulás 
 2011. május 20-21. Pécs 
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Osztálykirándulás 9.C osztály 

Osztályunk kétnapos kiránduláson vett részt. Pécs volt 
az úticél. Előtte Szigetváron, a vár körül tettünk egy sétát. 
Pécsen városfelfedező-túrán, játékos vetélkedő keretében 
ismerkedtünk a város nevezetességeivel. Este a Pécsi Nem-
zeti Színházban az Oscar c. vígjátékot néztük meg. 

Másnap a Csontváry Múzeumba látogattunk el. Abalige-
ten, sajnos a rossz idő miatt, elmaradt a csónakázás, amit 
nagyon sajnáltunk. Hazafelé megálltunk Keszthelyen, a 
kikötőben, ahol a Balatont látva az a jó érzés kerített ben-
nünk hatalmába, hogy már bizony nincs messze a vakáció. 
Nagyon örültünk iskolánk két másik osztályával való talál-
kozásnak is. 

Jól éreztük magunkat. Sokat nevettünk, s már hazafelé a 
buszon a jövő évi kirándulásunkat terveztük.  

Toldi Diána 
9.C osztály 
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9.D osztály  Osztályfőnök: Dr. Hajdu Tamás 
Létszám: 34 fő 

 
 

Asbóth Ádám, Dancsecs Vivien, Derdák Bettina, Farkas Martina, Fülöp Péter, Gáncs Ádám, 
Hideg Péter, Horváth Brigitta, Horváth Cintia, Horváth Dalma Veronika, Horváth Krisztina, 
Horváth Réka, Kelemen Bálint, Kocsis Gábor, Kurányi Boglárka, Lakner Bettina, Lisztes Dalma, 
Mijasovics Gerda Mária, Nagy Evelin, Németh Dóra, Németh Mercédesz Renáta, Óvári Cintia, 
Pásti Renáta, Péntek Barbara, Pető Erzsébet, Pintér Alexandra, Poós Tamás, Puklér Petra 
Anna, Simon Evelyn, Soós Mária Magdolna, Szandi Izabella, Sztrapkó Alexandra, Takács 
Katalin, Toldi Ádám 
 

tantárgyi dicséret:  
 testnevelés: Horváth Cintia 
 angol nyelv: Mijasovics Gerda Mária 
igazgatói dicséret:  
 Poós Tamás: A Kitaibel Pál verseny országos döntőjébe jutott 
 

Mivel az osztályban csak hét a sárvári diákok száma, és ez szinte lehetetlenné teszi a taní-
tás utáni programok szervezését, a hivatalos programokon (gólyabál, koszorúcska, osztályki-
rándulás) kívül mást nem szerveztünk.  
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Az osztály 2011. május 20-án buszos osztályki-
ránduláson – kísérőtanár Györgyiné Kőrösmezei 
Ágnes – vett részt, melyen a vörösiszap-katasztrófa 
sújtotta területet és településeket – igaz csak a busz 
fedélzetéről megtekintve, felkereste a balácapusztai 
római villagazdaság központjának maradványait. 
Két csoportban, idegenvezetői kísérettel, ismerke-
dett meg a főépülettel, ill. annak környezetével. 
Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében római-
nak mondott ruhákat felpróbálására is alkalma nyílt 
a vállalkozó kedvűeknek. 

Balácapuszta után egy 
rövid nagyvázsonyi kitérő, 
majd Veszprém következett.  

Itt a „Veszprém séta” tú-
rán kellett az osztály tagjai-
ból szerveződött csapatok-
nak egy feladatlapsor kitöl-
tésével bizonyítani, hogy 
valóban végigjárták az útvo-
nalat. A túra egyes stációit a 
közterületeken elhelyezett 
tizenkét nagyméretű réztábla 
(via duodecim tabularum), 
rajtuk a vésett városrajz és leírás jelölte. A csapattagoknak az állomásokhoz tartozó épületek 
latin feliratait, építtetőinek, nevezetes lakóinak neveit, vagy a szobrok épületek helyi elneve-
zéseit kellett összegyűjteni bármely segédeszköz (helyi lakos, Turinform iroda stb.) felhaszná-
lásával.  

A feladatlapok leadása után egy óra belvárosi szabadprogram, majd a Serpa Kalandpark 
töltötte ki a délutánt. Itt a vállalkozó szelleműek kipróbálhatták a mászótornyot, az íjászatot, a 
drótkötélcsúszdát és az izmokat alaposan megdolgozó, 5 m magasságban futó kalandösvényt. 
 
A túra megpróbáltatásait a Balatoni bob pályáján 
suhanva pihenhette ki az egész osztály. Akinek ez 
is kevés volt, ráadásként, „önszorgalomból”, meg-
tapasztalta a ”hintóka” gyomorforgató húzásait is. 
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10.A osztály  Osztályfőnök: Csikós Györgyné 
Létszám: 26 fő 

 
Adorján Tamás, Ankus Tünde, Bajnok Bendegúz József, Béres Chiara, Boda Stefánia, Góczán 
Tamás, Horváth Gergő Gábor, Horváth Márk, Kassai Jennifer Ildikó, Kereszturi Flóra, 
Komáromi Anita, Kontó Edit, Molnár Dániel József, Nagy István, Németh Debora, 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 

 

Osztályprogramok 

A tanév során több osztályprogrammal 
színesítettük a tanítási időszakot. 

December 16-án Budapesten a Nemzeti 
Galériában megtekintettük a Munkácsy tri-
lógiát és a Vörösmarty téren az Adventi vá-
sárt. 

December 20-án tekézni voltunk a Kék 
golyó tekepályán, ahol csapatokban verse-
nyeztünk, és jó hangulatú három órát töltöt-
tünk el. 

Decemberben, az utolsó tanítási napon 
karácsonyi ajándékozást tartottunk, játék-
kal, beszélgetéssel, sportolással. 

Az osztályból három csapat részt vett az iskola labdarúgás és kosárlabda házibajnokságán. 
A fiúk labdarúgásban 5., kosárlabdában 6. helyezést értek el. A leányok a 10.B osztállyal 

karöltve megnyerték a leány kosárlabda-bajnokságot. 
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Május 20-21-én az iskolai tanulmányi kirán-
dulást a Balatoni felvidékre terveztük. 

Tapolcáig vonattal, onnan kerékpárral tettük 
meg az utat Révfülöpön át Badacsonytomajra, ahol 
a campingben volt a szállásunk. A kerékpározást 
gyalogtúrával vezettük le, a badacsonyi hegyet 
másztuk meg, visszafelé a Bujdosó lépcsőn jöttünk 
le, s mentünk vissza a campingbe. 

A szabadprogram fürdőzéssel, játékkal telt el. 
Másnap kerékpárral indultunk Keszthelyre, ahol 

ebédeltünk és megtekintettük a Festetics kastélyt és 
kiállításait: Vadász, Makett, Hintó kiállítást. A szabadprogram után az esti vonattal indultunk 
Sárvárra. 

A kissé fárasztó, élménydús kirándulásra mindig szívesen emlékezünk vissza.  
 

Csikós Györgyné 
osztályfőnök 
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10.B osztály  Osztályfőnök: Berkovits Rita 
Létszám: 30 fő 

 
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  
jeles: Dávid Ádám, Fülöp Csilla, Gróf Eszter, László Szilvia, Takács Anna 
 
tantárgyi dicséretek:  
 irodalom: Dávid Ádám, Fülöp Csilla, László Szilvia, Lónai Dorina, Takács Anna  
 történelem: Hannos Attila, Molnár Attila, Takács Anna  
 matematika: Gróf Eszter, László Szilvia  
 angol nyelv: László Szilvia, Lónai Dorina  
 biológia: Takács Anna  
 kémia: László Szilvia  
 ének-zene: Fülöp Csilla, László Szilvia  
rajz- és vizuális kultúra: Magó Viktória  

Osztályprogramok:  

szalonnasütés  
adventi kirándulás Budapestre (Parlament, Bazilika, karácsonyi vásár)  
karácsonyi teadélután  
színházlátogatás:  

Szigligeti Ede: Liliomfi – Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg  
Katona József: Bánk bán – Petőfi Sándor Színház, Sopron  
Claude Magnier: Oscar – Pécsi Nemzeti Színház  
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Az osztály tanulóiból szerveződött színjátszó csapat Nagy Péterné tanárnő irányításával jú-
niusban előadta Katona József: Bánk bán című művét.  

 
Az osztályból két tanuló tett előrehozott érettségi vizsgát: Károlyi Bettina angol nyelvből, 

Hajas Bálint német nyelvből. 
 

Osztálykirándulás 

2011. május 20-án, egy napos péntek reggel osztályunk 
buszra szállt, hogy a többi tinódis diákkal egy napon ta-
nulmányi kiránduláson vegyen részt. A 10. B célpontja a 
2010. év európai kulturális fővárosa, Pécs volt. Kísérőta-
náraink szerepében osztályfőnökünket, Berkovits Rita 
tanárnőt és Nagy Péterné tanárnőt, Erika nénit tisztelhet-
tük. 

Az indulás tervezett időpontja reggel 7 óra volt, azon-
ban ezt a „küldetést” nem sikerült teljesítenünk néhány 
otthonfelejtett és nélkülözhetetlen tárgy miatt, így utunkat negyed 8-kor kezdtük meg. A bu-
szon már az első pillanattól fogva különösen jó hangulat uralkodott, erről –többek között – a 
technikus osztálytársunk által biztosított zene gondoskodott. Az első megállónk Kaposváron 
volt, ahol kaptunk fél óra szabadprogramot, amely a legtöbb ember számára ’mekizést’ jelen-
tett. Miután mindenki kedve szerint eltöltötte a kapott 30 percet, folytattuk utunkat Pécs felé. 
Először a Zsolnay Kulturális Negyed felé vettük utunkat, 
ahol megtekintettük a  „Gyugyi Gyűjtemény – A Zsolnay 
Aranykora” elnevezésű kiállítást. Gyugyi László egy ma-
gyar származású, Pittsburghban élő műgyűjtő, aki közel 
negyvenévnyi elhivatottságnak köszönhetően egy páratlan 
értékű, 600 tételből álló Zsolnay-gyűjteményt hozott létre. 
Az egyedülálló kollekció a Zsolnay Gyár historikus és sze-
cessziós korszakát képviseli.  

A szebbnél szebb műremekek megtekintését követően 
egy ’Cool-Túra’ nevű programon vett részt az osztály. Eb-
ben a programban Pécs belvárosát és nevezetességeit fedez-
tük fel 3 fős csapatokra felosztva, és közben kérdésekre 
kellett válaszolni az adott nevezetességgel kapcsolatban. A 
„versenyt” az nyerte, aki a legtöbb jó választ adta a feltett 
kérdésekre. 

Miután kellemesen elfáradtunk a városnéző sétától és a 
gondolkodtató kérdésektől, a Flekken étterem felé vettük 
az irányt, ahol elfogyasztottuk vacsoránkat. Ezt követően 
elfoglaltuk szállásunkat, ahol mindenki kellőképpen felké-
szülhetett a következő programra, a színházlátogatásra. 

A Pécsi Nemzeti Színház színpadán Claude Magnier 
’Oscar’ című vígjátékát tekintettük meg. A történet cse-
lekménye tele volt bonyodalmakkal, váratlan fordulatokkal 
és félreértésekkel. Mire a sok félreértés a mű végére meg-
oldódott, addig a nézők szinte könnyesre nevették magu-
kat. A színház utáni szabad programot követően vissza-
mentünk a szállásra, hogy kipihenhessük magunkat a kö-
vetkező nap programjaihoz. 
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A második nap első programja Pécs különböző nevezetességei-
nek megtekintése volt. Megnéztük többek között a Barbakánt, 
Janus Pannonius és Liszt Ferenc szobrait és a Csontváry Múzeu-
mot. A századfordulón emelt neoreneszánsz épületben 1973-ban 
nyílt meg a magyar festészet magányos óriásának, Csontváry 
Kosztka Tivadarnak a kiállítása. Életművének pályája mintegy 
másfél évtizedbe fogható be, alkotásainak száma alig haladja meg 
a százat, mégis az eredetileg gyógyszerész alkotó a modern festé-
szet egyik legjelentősebb képviselője. Itt található legismertebb 

műve, a Magányos cédrus is. 
Az idő délelőtt még kegyes volt hozzánk, ám a nap további 

programjait már esőben és a kelleténél hűvösebb időben kellett 
eltöltenünk, ám a rossz idő nem szegte kedvünk. Az orfűi Ma-
lommúzeumot már viharban kellett megtekintenünk. A Ma-
lommúzeum az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is 
használt dörzsölőkövektől kezdve napjaink őrlési technológiá-
jáig. A múzeumban két malomtípus is megtekinthető. Az 
egyik a Mekényesről áttelepített, egykoron lóhajtásos száraz-
malom olajütővel, a másik a Vízfő-forrás patakjára települt 
XIX. századi vízimalom. Az idegenvezető nem csupán mesélt 
az orfűi malmok működéséről, hanem a túra végén működés 
közben is megmutatta a vízimalmot. Ezután a Mecsek egyik 
legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója, az 
abaligeti cseppkőbarlang volt az úticélunk. 

A cseppkőbarlang megtekintése után már csak 
egy dolgunk volt hátra, az a valami, amit senki nem 
várt: el kellett indulnunk hazafelé. A hazaút hason-
lóan kellemesen telt, mint az oda vezető út. Mielőtt 
hazaértünk volna, megálltunk Keszthelyen, ahol 
ettünk- ittunk, és pár ember még egy kisebb fürdőt 
is vett a Balatonban. Ez a megálló egyúttal tanul-
mányi kirándulásunk utolsó programja volt.  

Sárvárra szombat este 8 óra körül érkeztünk. A 
suli előtt még elbúcsúztunk egymástól, megköszöntük kísérőtanárainknak a kirándulást, majd 
kimerülten, de sok felejthetetlen élménnyel gazdagodva hazamentünk, hogy kipihenjük e két 
nap fáradalmait. 

Dávid Ádám 
10.B osztályos tanuló 
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10.C osztály  Osztályfőnök: van Waardenné Csete Ildikó 
Létszám: 32 fő 

 
Akóts Réka, Bándoli Martin, Bodorics Anett, Bozi Klaudia, Bödör Dóra, Czeglédi Bence, Dávid 
Annamária, Góczán Mónika, Horváth Jennifer, Horváth Martina, Iván Dániel, Keresztényi Bálint, 
Kopácsi Lilla, Kopácsi Liza, Kovács Martin, Mozsolicz Martina, Muth Imre, Müller Jennifer, 
Nárai Dávid, Németh Lilla Hanna, Neumann Cintia Jennifer, Novák Noémi, Ódor Krisztina, 
Pataki Bálint, Péntek Teodóra, Schimmer Patrícia, Sélley Máté, Sinka Zsolt, Sipőcz Alexandra, 
Szabó Annamária, Varga Evelin, Vaskó Viktória 
 
Jeles: Varga Evelin 
 
Tantárgyi dicséret 
 angol nyelv: Góczán Mónika 
  Mozsolicz Martina 
  Varga Evelin 
 
2010. december 11. Parlamenti látogatás Budapesten, a Vörösmarty téri karácsonyi vásár 

megtekintése 
2010. december Karácsonyi ajándékozás 
2011. május 13-14. Osztálykirándulás: Szigetvár-Pécs-Abaliget-Villány-Keszthely 

Színházlátogatás Pécsett, Nemzeti Színház: Moliere: Tartuffe,  az Aradi 
Színház vendégjátéka román nyelven 

2011. június Tanévzáró grillparti 
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10.D osztály  Osztályfőnök: Simonné Keszei Anita 
Létszám: 34 fő 

 
Biczó Martin, Bíró Eszter, Gaál Felícia, Gazdag Dániel Renátó, Hajas Erik, Hegyi Szimonetta, 
Horváth Alexandra, Horváth Dorina, 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, Kupi Bettina, Molnár Enikő, Mórocz Nikoletta, 
Nagy Dániel, Nardai Beáta, Németh Henrietta, Pap Barbara, Pintér-Kovácsovics Jennifer, 
Pusztai Boglárka, Sali Csaba Szilveszter, Szabó Kitti, Szabó Krisztián Balázs, Szabó Roxána 
Viktória, Varga Mátyás, Zsoldos Dóra 
 
Osztálykirándulás 
 2011. május 20-21. Balatonfelvidék 
 
Operalátogatás 
 2010. december Csajkovszkij: Diótörő 
 
Hangverseny 
 8 bérlet 
 

A 10.D osztálykirándulása a Balatonnál 

Végre eljött május 20-a, a kirándulás napja, mit oly régen vártunk. 
Miután felszálltunk a buszra, már indultunk is Balatonfűzfő felé. Útközben meglátogattuk 

Egyházashetyén Berzsenyi Dániel szülőházát, és egy szál virágot helyeztünk el ott. 11 óra 
volt, amikor odaértünk a kalandparkba, ahol mindenkinek lehetősége nyílt kipróbálni a nehéz 
kötélpályát és az izgalmas bobot. Balatonfüredre érve megcsodálhattuk a Jókai-villában nyíló 
tárlatot, majd sétáltunk a Balaton partján. Pár óra múlva megérkeztünk Zánkára, és birtokba 
vettük a szobáinkat. Az éjszaka sem telt unalmasan. Az osztályfőnöknek köszönhetően 3D-s 
filmet nézhettünk meg a moziban, amit csak nekünk vetítettek. Másnap reggel fáradtan készü-
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lődtünk az indulásra. Szinte felüdülés volt, amikor csónakázhattunk a hűvös tapolcai 
tavasbarlangban. A következő állomás Keszthely volt, ahol megtekinthettük a kastélyt, és 
fürödhettünk a strandon a szabadprogram alatt. A buszban már mindenki álmos volt, de még 
az utolsó állomáson, Zalaszántón a sztupa várt ránk. 

Mikor hazaértünk, már esett az eső, de ez nem tudta elrontani a kedvünket: Jó mulatság 
volt ez a kis kirándulás!  
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11. A osztály  Osztályfőnök: Csejteiné Libricz Henriett 
Létszám: 35 fő 

 
Balogh Petra Anna, Berta Zoltán Dániel, Bódi Dorina, 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 Ibolya Kármen, Varga Péter, Varga Virág 
 
Tantárgyi dicséretek: 
 történelem: Németh Olivér, Szabó Márton 
 testnevelés: Pataki Gyöngyi 
 ének-zene: Szabó Márton 
 
Színházlátogatások: 

Szigligeti Ede: Liliomfi (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg) 
Katona József: Bánk bán (Soproni Petőfi Színház/Iskolai előadás: 10.B osztály) 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Soltis Színház) 

 
Osztálykirándulás:  2011. június 20-22. Északi-középhegység 

(Eger, Szilvásvárad, Aggtelek, Bélapátfalva, Parád, Kékestető, Hollókő) 
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Ha azt mondom 3 nap Eger – akkor 11.A 

Igen, igen, igen! Teljes életnagyságban megostromolta 
Eger várát ez a kis tinódis csapat. Mindent láttunk, még 
azt is, amit nem kellett volna... Eger városában többek 
között a várat, a minaretet, illetve egy marcipánmúzeumot 
látogattunk meg, majd betértünk  a Gárdonyi-házba és a 
Bazilikába,  persze este az elmaradhatatlan  McDonaldsba 
is. A Minaret egy nagy dilemma volt nekünk: magasnak 
magas, nagynak nagy, ámbár  nem sok mindenkinek volt 
kedve Eger kilátását a Minaretből megtekinteni. Azért 
voltak vállalkozó szellemű tagjai az osztálynak: valaki 
megbánta, hogy felment eme csigalépcsős borzadályon, 
valaki nem. Következő állomásunk a Marcipánmúzeum 
volt. Hozzáfűznivaló: a marcipán még mindig mandulá-
ból készül, igen. Mindent összevetve a vár volt a legna-
gyobb látványosság számunkra. Bennem először az a 
kérdés merült fel, hogy a törökök ezt a monstrum épít-
ményt hogyan tudták elfoglalni?! Még a bejutás is nehéz 
volt: a jegyvásárlás mindig bonyodalmas ezeknek az osztálykirándulás nevű rendezvények-
nek. Személy szerint csak elszenvedtem azt az 5 perc várakozást 40 fok árnyékban, amíg a 
belépőink megérkeztek, de remélem, nem én voltam az egyetlen türelmetlen lélek. 

 

 
 

Másnap fő célpontjaink a Szalajka-völgy-
Szilvásváradon, illetve az Aggteleki Cseppkőbar-
lang voltak, majd esténket a Szépasszonyok völ-
gyében fejeztük be. Drága buszsofőrünk kis híján 
a szívbajt hozta ránk, tudniillik a legmagasabb 
kilátóra mutatott mint túránk célpontjára. Mi, a 
naiv 11.A-sok elhittük, hogy oda, a hegy tetejére 
is fel kell másznunk. Itt el is kezdődött a panasz-
kodás, siránkozás, illetve az össznépi haldoklás. 
Mire elértük a hamis célpont negyedét, ott vol-
tunk az eredeti végállomásnál. Amíg eljutottunk 
a kisvasútig (50 méter) mindenki kórusban kiál-
totta: „Jaj de jó, hogy vége van!”  
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Az Aggteleki cseppkőbarlang még mindig csodálatos természeti szépségeket hordoz ma-

gában. Sokan nem hittünk a szemünknek , hogy mire nem képes a természet. Este a Szépasz-
szonyok völgyébe látogattunk: ez igazi „turistalelőhelynek” számít. 

Harmadik napra mindenki elfáradt már. A napok összefolytak, egymástól kérdezgettük: 
„Hol vagyunk? Hová  megyünk?”- Egerben voltunk és Hollókőre illetve a Kékesre készül-
tünk. Úti céljainkat elértük. Sikeresen haza is értünk. Egy szó mint száz: osztálykirándulni 
még  tudunk. 

Kovács Jutta Karina 
11. A osztályos tanuló 
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11.B osztály  Osztályfőnök: Haraszti Zsolt 
Létszám: 38 fő 

 
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, 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, 
Szélessy Szabina, Tamics Beatrix Mária, Tendli Dóra, Tóth Dániel, Vass Szilárd 
 

Jó adottságú, képességű osztály, akik át is érzik az adottságukból adódó lehetőségeket, 
nagyrészt komolyan veszik a tanulmányi munkát, bár a lehetőségeikhez képest maradt bennük 
tartalék. Az osztályátlagban a félév folyamán javulás következett be, és a jeles és kitűnő ered-
ményt elért tanulók száma 8-ról 14-re emelkedett. Megduplázódott a kitűnő eredményt elért 
tanulók száma is, bár ez  nem azt jelenti, hogy a félévkor 2 kitűnő tanuló mellé újabb kettő 
zárkózott fel, hisz 3 új kitűnő átlagú tanuló lett, 1 pedig visszaesett a jeles rendűek közé. 

Évvégi osztályátlag: 4,55 
Kitűnő eredményt 4 tanuló ért el: Krajcár Bálint, Sinka Ramóna, Szakács Eszter, Szélessy 

Szabina.  
A jeles rendű tanulók közül 5 tanulónál 1 vagy 2 négyes érdemjegy került a bizonyítvány-

ba. 
Az iskolai tanulmányi munka mellett nagyon aktí-

vak egyéb tanulmányi és közösségi munkában is.  
Az osztály nagy része szívesen vesz részt az osztály 

közösségi életében, aktívak, van véleményük, és van-
nak jó ötleteik. Így megvalósíthatóak közös osztályki-
rándulások (Bécs, Praebichl), közös tekézés és uszoda-
látogatás. Több tanuló segíti az iskolai és városi közélet 
tevékenységeit.  
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Nemcsak aktívak hanem sikeresek is, ezt jelzi a sok kiváló verseny eredmény, és az ezért 

kapott igazgatói dicséret: 
Szakács Eszter  
- A Magyar Kultúra Napja alkalmából Körmenden rendezett szavalóversenyen elért I. he-

lyezés eredményéért. 
- Énekkari szerepléseiért. 
Haller Ákos 
- Énekkari szerepléseiért. 
Csejtei Tamás 
- Énekkari szerepléseiért. 
- Az Utazás és Turizmus tantárgy országos versenyén elért I. helyezéséért. 
- A Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegen szervezett országos középiskolai verse-

nyén elért I. helyezéséért. 
Csonka Fruzsina 
- Az Utazás és Turizmus tantárgy országos versenyén elért I. helyezéséért. 
- A Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegen szervezett országos középiskolai verse-

nyén elért I. helyezéséért. 
Hamadi Mirjam 
- Az Utazás és Turizmus tantárgy országos versenyén elért I. helyezéséért. 
- A Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegen szervezett országos középiskolai verse-

nyén elért I. helyezéséért. 
Németh Zoltán 
- Az Utazás és Turizmus tantárgy országos versenyén elért I. helyezéséért. 
Simon András 
- A természettudományok országos versenyein elért eredményeiért, aki több tudomány te-

rületen is az országosan megméretette magát, és nagy sikereket ért el: 
 IV. Országos Földtudományi Diákkonferencia 1. hely 
 Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 1. hely 
Kiss Flórián 
- az iskola érdekében végzett közösségi munkájáért (iskolarádió). 
Dabis Gábor 
- A Sümegen rendezett német nyelvű területi országismereti vetélkedőn elért eredményé-

ért. 
Tendli Dóra 
- A Sümegen rendezett német nyelvű területi országismereti vetélkedőn elért eredményé-

ért. 
Sinka Anikó 
- Énekkari szerepléséért 
 
Mindezek mellett aktívak a városi művészeti és sportegyesületekben, az iskolai sportélet-

ben. 
Németh Zoltán és Szakács Eszter főszerepet játszott a városi dráma- és színjátszó csoport 

nyári előadásain. 
Dabis Gábor magyar válogatott karatésként részt vett a Németországban rendezett Európa 

bajnokságon. 
Horváth András a Sárvár FC NBIII-s felnőtt csapatában kap egyre nagyobb szerepet. 
Tendli Dóra, Sinka Anikó, Szakos Martina, Németh Andrea csapat részt vett az országos 

12 órás futás verseny számában ahol kategóriájukban 2. helyen végeztek. 
Haller Ákos, Csejtei Tamás a városi koncertfúvós zenekar aktív tagja. 
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Kiss Flórián nem csak az iskolai hanem a városi rendezvények megbecsült hang- és számí-
tástechnikusa. 

Biczó Tamás részt vett a petanque országos diákolimpia döntőn ahol 5. helyen végzett is-
kolánk csapatával. 

Osztályunk tanulói részt vesznek az iskolai diáksport egyesület munkájában, megtaláljuk a 
fiúkat labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, és röplabda csapatok munkájában, a leányok a röp-
labda edzéseket látogatják. 

Osztályunk csapata elindult az iskolában rendezett 
osztálybajnokságokon, labdarúgás, kosárlabda, kézi-
labda, strandröplabda, stranlabdarúgás sportágban. 
Ezek közül labdarúgásban és strandröplabdában 1. 
helyen végeztek. 

A Sárvár FC ifjúsági csapatában, a városi tánccso-
portokban is dolgoznak 11b-sek. 
 
Az osztálykirándulás programja 
 
Osztálykirándulásunkat az idei évben az ausztriai 
Steiermark tartományba, Praebichlbe szerveztük. Cé-
lunk volt az alpesi vidék, táj, geológiai képződmé-
nyek, élővilág bemutatása, a természetben és a he-
gyekben űzhető sportformák megismertetése azaz az 
egészséges életmódra nevelés, és a környék (Graz) 
kulturális értékeinek bemutatása. 
 

Részletes program 
2011. május 20. péntek  
7 óra találkozás a gimnázium parkolójában 
Indulás Praebichl-be 
11 – 18 óráig alpesi túra amelyen 2 lehetőség közül 
választhattak diákjaink. 
1. Könnyű túra: Polster csúcsra 1911m magas és visz-
sza a szállásra (Nordich Walking stílusban lehetséges 
2. Nehezebb túra: Reichenstein csúcsra 2165 m ma-
gas és vissza a szállásra. Közben a hegyképződés 
geológiai folyamatainak megismerése, a növény és 
állatvilág megtekintése. 
18 órától vacsora és szabadprogram 
2011 május 21. szombat 
Reggeli után indulás a Salza folyó völgyébe ahol szintén két 
lehetőségből választhattak diákjaink: 
1. Rafting a Salza folyón és a Gesause Nemzeti Parkban a 
Wasserlochalm vízesés alsó szakaszának megtekintése 
2. A Wasserlochalm vízesés teljes szakaszának megtekintése 
a Gesause Nemzeti Parkban. 
18 órától vacsora és szabad program 
2011 május 22. vasárnap 
9 óra reggeli és indulás Graz érintésével haza 
Graz nevezetességeinek megtekintése 
Óratorony és séta a belvárosban. 
A kirándulás nagyon jól sikerült, és a tervezett programot 
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balesetmentesen problémák nélkül megvalósítottuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezenkívül az idei évben terveztük a bécsi Picasso kiállítás és Természettudományi Múzeum 
megtekintését, amelyre el is indultunk, de közúti baleset miatt nem értünk oda. Helyette meg-
tekintettük az adventi vásárt. 
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11. C osztály  Osztályfőnök: Takács Attila 
Létszám: 34 fő 

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

Kitűnő: Rozmann Nóra 
 

Jeles: Kulcsár Annabella, Molnár Réka, Stabó Martina 

 

Színházbérlet 4 tanuló (Weöres Sándor Színház, Szombathely 

Hangversenybérlet: 8 fő 

Osztályprogramok: 
 2010. december 11. budapesti advent  
 2011. május 20-23. osztálykirándulás Pécs  

Osztálykirándulás 11C 

Nem kis dolog manapság vonattal útra kelni. A Pécsig tartó 
öt óra a forróságban próbára tette idegeinket. Aztán a séta a fő-
térig. Emelkedőn gurulós bőröndökkel… A szállásunk a ciszter-
ci rendi gimnáziumban, közvetlenül a Dzsámival szemben, az 
igényesen felújított főtéren volt. Miután magunkhoz tértünk, 
felbuszoztunk az állatkertbe. Nagy sikert aratott az állatsimoga-
tó. Az egyik kecske még diáktársunk ruháját is megkóstolgatta. 
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Az első nap fennmaradó részében a város délutáni és éjszakai életével ismerkedtünk. Tény: 
éjszaka is van mediterrán nyüzsgés a belvárosban. Másnap kivonatoztunk Villányba, ahol 
kisebb gyalogtúra után hangulatos ebéd, borkóstolás, pincelátogatás következett. A lecsapó 
zivatart  is sikeresen elkerültük. Este mozilátogatás, majd egy kis „lépcsőzés” – ismerkedés a 
Lépcsőház klubbal és VV Anikóval. Harmadnap, kissé fáradtan, az ókeresztény komplexum-
mal kerültünk közelebbi ismeretségbe.  A hazaút eseménytelenül és hosszan telt. Fáradtan, de 
élményekben gazdagodva értünk haza Európa (tavalyi) kulturális fővárosából. 

Sáray Petra 
11.C osztályos tanuló 
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11. D osztály  Osztályfőnök: Lőke Dóra 
Létszám: 36 fő 

 
Bertha Martin, Biczó Bernadett Dorina, Bognár Anett, Bősze Krisztián, Csanyiga Zsófia, 
Csongrádi Rebeka, Csonka Renáta Tamara, Eredics Nóra, Fricz Enikő, 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, 
Simon Gergő, Soós Enikő, Süle Alexandra, Szabó Lilla, Szabó Mónika, Szabó Roxána, Szakács 
Lucia, Tendli Alexandra, Varga Milán, Varga Viktória, Zseli Erika Anna 
 

 
Jeles: Poór Henrietta, Simon Gergő 
 
 

Tantárgyi dicséret:  
 angol nyelv: Szakács Lucia 
 

Kirándulás: 
 2010. december 11. Budapest, adventi vásár 
 2011. május 20 – 21. Pécs és környéke  
 

Osztálykirándulás  

2011. május 21-én útnak indult a 11. D osztály, s 
Pécsnek vettük az irányt. Első megállónk az Abalige-
ti-cseppkőbarlang volt, ahol a sok cseppkő között 
felfedezhettük Hófehérkét a hét törpével, de akár ta-
lálkozhattunk a Mikulással is. Majd a jó kis barlangi 
hűsölés után utunkat Pécs felé vettük. Egy kis „kultu-
rálódásként” megtekintettük a Zsolnay porcelángyűj-
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teményt. Mindezek után a szállás elfoglalására került a 
sor, amelynél már a parkolással gondok adódtak. Ám 
sikeresen elfoglaltuk, és újfent elindultunk...immár 
gyalog. Nekivágtunk Pécs városának, hogy megtekint-
sük az Ókeresztény sírkamrákat. A roppant érdekes és 
részletes tárlatvezetés kellőképpen lefárasztotta az osz-
tályt, s pihenésként leültünk a pécsi Székesegyház lép-
csőire. Ám pihenőnk nem tartott sokáig, újra úton vol-
tunk. Egy gyors látogatást tettünk Pécs főterén, majd 
elindultunk vacsorázni.  

A vacsora után visszatértünk a szállásra, ahol min-
denki rendbe szedhette magát, és készülődhetett az es-
tére. Az este hamar eljött, és mi belevetettük magunkat 
a pécsi éjszakába... Sajnos a hajnal is igen hamar ka-
csintott ránk, és újra készülődhettünk, immár a hazaút-
ra. Ám még mielőtt elhagytuk volna Pécs városát, egy 
vetélkedőn vettünk részt, ahol a belváros történelmi 

értékeit fedezhettük fel. A várost elhagyva egy borkóstolón vettünk részt Villányban, ahol 
megkóstolhattuk a táj jellegzetes borait. Innen elindulva a következő és egyben utolsó megál-
lónk Keszthely volt, ahol kaptunk egy szabad órát, és mindenki azt csinálhatott, amit akart. Ez 
az egy óra sajnos gyorsan eltelt, és a hazafelé útról sajnos csak ködös emlékeim vannak, akár-
csak másnak, mert ahogyan én, úgy mások is elaludtak. 

Simon Gergő 
11.D osztályos tanuló 
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12. A osztály  Osztályfőnök: Bognár Nóra 
Létszám: 25 fő 

 
Bíró Bálint, Csizmadia Gábor, Farkas Evelin, Farkas Gergő, Göller Alexandra, Horváth Ramóna, 
Incze Enikő, Kóbor Júlia, Kolonics Szabina Andrea, Kopnyitzki Réka, Kupi Marcell, Móricz 
Nikolett, Nardai Júlia Zsuzsanna, Németh Andor János, Németh Balázs Lajos, Paukovics 
Gergely, Skublics Gergő Imre, Steller Anett, Szabó Ágoston, Szemes Mátyás, Tarr András 
Zoltán, Varga Dalma, Varga Eszter, Varga Szabolcs, Wolf Martina 
 
Kitűnő: Varga Dalma, Varga Eszter 
 

Szokatlan környezetben 

Ismét elérkezett a várva várt pillanat. Két nap, amiért 
megéri a többit is végigszenvedni, beleértve azok minden 
viszontagságát, nehézségét. Emellett azonban az év egyet-
len olyan hétvégéjéről van szó, ami tanári felügyelet mellett 
telik el. Két nap, ami alapvetően a pihenésről szólna, mégis 
a legfárasztóbb mindközül. 

Az említett két nap május 14-ét és 15-ét foglalja magába. 
Reggel már mindenki bőröndök ezreivel várta a különjárat 
érkezését, ami hamarosan elénk is teleportálódott némi füst 
társaságában. 1 megyényi, avagy 2 órányi utazásunk is kellően érdekfeszítő és tetszetős volt. 
Ezt ezúton köszönjük egymásnak, a tanárnőknek és nem utolsó sorban buszunk sofőrjének, 
akinek jóvoltából a tervezettnél is több látványosságnak lehettünk szemtanúi. Először Tapol-
cára mentünk. A buszból kiszállva szinte hőgutát lehetett kapni a nagy melegtől, azonban ha-
marosan egy hűsítő csónakázásban vettünk részt. Egyesek egész közelről szemlélhették meg a 
vizet, ez alatt gondolok arra a társaságra, akik megelőztek minket, majd – Isten nem ver bottal 
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– csónakjuk féloldalas pozícióba került egy 
éles kanyarbevétel következtében, ők pedig a 
vízben landoltak. Nagyon csúnya dolog volt 
tőlünk, hogy kinevettük őket, de az érzések-
nek nehéz parancsolni. Bár nem lehetett vé-
szes ez a kis felfrissülés; a víz alapjában vé-
ve nagyon tiszta. Mélyebb és sekélyebb ré-
szeket is találunk benne, néhol egész félel-
metes, ahogy látjuk alattunk a nagy víztöme-
get. Előtte elsétáltunk a Malom-tó mellett is, 
persze csak olyan sebességgel, hogy legyen 
lehetőségünk megcsodálni annak szépségét, 
illetve a szépség szerves részeként a sok-sok 

benne élő halat. Eztán nyomás vissza a buszra. Meg sem álltunk Szentbékkálláig, ahol egy kis 
gyalogtúra után eljutottunk az ott található híres kőtengerig. Kicsit ironikus neve van, ugyanis 
méteres sziklákat takar a „kő” kifejezés. Itt valaki csak pihent, valaki napozott a köveken, 
eltanulva mindezt a gyíkoktól, valaki pedig adrenalintól fűtötten ugrándozott kőről kőre. Ezt 
követően úti célunk a szálláshely volt. Igényes, tiszta és szép kinézettel rendelkezett ez a kol-
légium. Itt kellemes vacsorával koronáztuk meg a napot, amelynek még korántsem volt vége. 
Kis idő elteltével, egy néhány kilométeres esti séta után, máris Balatonfüred mozgalmas éj-
szakájának részévé váltunk. Vásárolgatni, sétálgatni, ismerkedni éppen ideális volt az időpont 
és a helyszín. A strandra is kinéztünk, ahol néhány vállalkozó szellemű osztálytársam a vízbe 
is befutott, majd foguk vacogásával utaltak arra, hogy hazudtak, amikor bentről azt kiabálták: 
„nem hideg ez…”. Mi, többség, inkább a partról szemléltük az eseményeket. Ezen kalandok 
sorozata után visszatértünk a kollégium épületébe, ahol az alvást sikertelenül próbáltuk szín-
lelni.  
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Ennek másnap reggel lett meg a böjtje, mivel már reggel korán fel kellett kelni, tekintettel 
arra, hogy sok látnivaló vár még ránk. Egy Tesco-túra után el is indultunk Balatonedericsre, 
ahol az Afrika Múzeumot csodálhattuk meg, természetesen kívülről és belülről egyaránt. A 
múzeum legkedveltebb pontja láthatóan az élő állatok részlege volt. Ezután Zánkáig buszoz-
tunk, ott kicsit megálltunk néhány hadi jármű mellett, amelyek egy újabb kiállítás tárgyát ké-
pezték. 10 percnél többet itt nem töltöttünk, hiszen indulnunk kellett Keszthelyre, ahol meglá-
togattuk a Festetics kastélyt. Emellett egy vadász-, egy hintó- és egy kisvasút-kiállítást tekin-
tettünk meg. Aztán egy rövidebb, jól megérdemelt szabad program következett egy keszthelyi 
bevásárlóközpont területén, ahol még elkölthettük maradék pénzünket, különösen étkezési és 
életben maradási célokra. Végül ismét fel a parkolóban elhelyezett buszra, és fáradtan, de 
élményekkel tele elindultunk Sárvár felé. A busz a gimnázium előtt tett le, a haza utat már 
mindenki maga oldotta meg. Utolsó osztálykirándulásunk véleményem szerint tökéletesen 
sikerült. Izgalmas volt, egyedi, nem túl sűrű, mindezt tarkította a társaság, az összeszokott 
csapat, avagy a 12. A osztály. 

Hazaérve elég fáradt voltam, de arra gondoltam, megérte. Nem bántam meg, hogy ott vol-
tam, és ezzel nem vagyok egyedül. Nem panaszkodtunk a kirándulás tartalma miatt, senki és 
semmi nem adott erre okot. Tipikusan úgy telt, ahogyan egy utolsó osztálykirándulásnak tel-
nie kell. És bár több ilyen nem lesz, ennek az egynek az emléke örök időkig felidéződik ben-
nünk. 

Tarr András 
11.A osztályos tanuló 
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12. B osztály  Osztályfőnök: Gacs Miklós 
Létszám: 34 fő 

 
Amey Boglárka, Bándli Leila, Bíró Laura Kitti, Bokor Péter, Borzon Tibor, Böröndy Milán 
Károly, Bősze Zsanett, Darázs Adrienn, Fazekas Lilla, Franczik Petra, Gőcze Gergő Zsolt, 
Hábeller Philip, Hóbor Péter, Hompok Hunor, Horváth Andrea, 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: Franczik Petra, Kráner Ildikó, Láng Boglárka,  László Andrea, Smidéliusz Dóra, 
Süle Dóra, Szabó Eszter, Takács Tünde 

 
Jeles: Darázs Adrienn, Megmondja Zsófia 
 
Dicséretek  
 Általános tantárgyi: Kráner Ildikó, László Andrea, Takács Tünde 
 Történelem: Keszei Balázs, Smidéliusz Dóra 
 Matematika: Franczik Petra 
 Testnevelés: Amey Boglárka, Hóbor Péter, Láng Boglárka, Soós Dorottya 
 
 Kitűnő érettségi: Bokor Péter, Franczik Petra, Kráner Ildikó, László Andrea,  
  Smidéliusz Dóra, Süle Dóra 
 
 Jeles érettségi: Böröndy Milán, Láng Boglárka, Takács Tünde 
 
Középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány: 28 db 
 
Felsőfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány: 3 db 
 
Hangversenybérlet: 10 fő  
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12.C osztály  Osztályfőnök: Vígh Viktor 
Létszám: 38 fő 

 
Auer Marietta, Bognár Gabriella, Csonka Klaudia, Csuka Henrietta, Dancsecs Klaudia, Dominek 
Marietta, Erdélyi Bianka Dorina, Fehér Dóra, Fekete Melitta, Gerencsér Viktor, Gyürü Andrea 
Anna, Hegyi Péter, Hencsei Tamás, Horváth Ádám, Horváth József, Horváth László, Kardos 
Ramóna, Király Diána, Kiss Anett, Kiss Lívia, Laczi András, Magyar Gabriella, Mészáros Elza 
Flóra, Miklós Georgina Klaudia, Nagy Dávid, Németh Adrienn, Németh Kitti, Németh Lilla, 
Pados Réka, Sipos Barbara, Stájerics Ádám Sándor, Stefanics Arnold, Szabados Márk, Szabó 
Dániel, Szabó Szandra, Tóbiás Patrik, Tóth Anna, Vincze Viktória 
 
Kitűnő: Kiss Lívia 
Jeles: Gyürü Andrea, Hencsei Tamás, Horváth László, Németh Kitti, Szabados Márk 
 
Tantárgyi dicséretek 
 testnevelés: Fehér Dóra 
 angol nyelv: Hencsei Tamás, Németh Kitti, Tóbiás Patrik 
 
Osztálykirándulás 
 2011. március 25-26. Győr – Komárom – Sopron 
 
Közös tevékenységek 

teremlabdarúgó osztálybajnokság 
karácsonyi ajándékozás  

 

A 12. C osztálykirándulásának beszámolója 

Március végén Győr felé vette az irányt a 12.C, az utolsó osztálykirándulást egy „egyéj-
szakás” kalandként letudva. Első megállónk Komárom volt, ahol a Monostori erődöt néztük 
meg. Egy nagyon tartalmas és élvezetes vezetésen vehettünk itt részt, végigbandukolva Euró-
pa egyik legmonumentálisabb erődrendszerén. Sötétben, bokaforgató lépcsőkkel, tüdőt telítő 
porban, lányokat sikítóssá tevő, denevéres folyosókon haladtunk át. A régi háborús tankok és 
ágyúk megnézése után átsétáltunk Szlovákiába megnézni az úgynevezett Európa Udvart. Né-
mi csalódással és lábfájással együtt szálltunk fel a buszra.  
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Győrben, az egyetemi kollégiumban aludtunk. Ez rendben volt. A tisztálkodás előtt egy 
rögtönzött másfél órás kispályás focit tartottunk a fiúkkal. Tizenegykor már partiszerkóban, 

tisztán és illatosan gyülekeztünk a koli előtt, hogy 
éjszakánkat az egyetemisták bulijában a Laposban 
folytassuk. A kétszintes szórakozóhelyen az úri 
közönség már múlatta az időt. Hozzájuk csatla-
kozva, körülbelül hajnal háromkor kerültek ágyba 
azok, akik aludni szerettek volna az utolsó osz-
tálykiránduláson. (A létszámuk közelített a nullá-
hoz.). Másnap a Győri Zoo-t látogattuk meg. Az 
esti fáradalmakat a földimalac földönkívüli látvá-
nya és a csimpánzok botdobálása gyorsan elfeled-
tette.  

Az állatkert után Sopronba utaztunk bobozni és 

várost nézni. Szerencsére nem esett az eső, így jó 
néhány lecsúszást követtünk el. A városnézés né-
hányaknak a buszban való alvást, másoknak a Sár-
vár-Sopron labdarúgó mérkőzés megtekintését 
jelentette. Délután hatra értünk haza.  

Osztályfőnökként elmondhatom, hogy utolsó 
osztálykiránduláshoz méltó, jó hangulatú kirándu-
láson vettünk részt. Ez úton is szeretném megkö-
szönni kísérőtanárunknak, Szalai Viktóriának a 
segítségét! 

Vígh Viktor 
osztályfőnök                  
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12.D osztály  Osztályfőnök: Pernecker Csilla 
Létszám: 34 fő 

 
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, Horváth Evelin, Horváth Vivien I, Horváth Vivien II, Juhász Martina, 
Kertes Mónika, Kiss Titanilla, Molnár Gergő, Molnár Kata, Németh Evelin, Pencz Krisztián 
Gábor, Puklér Tímea, Pup Klaudia, Rajki Georgina, Rozmann Zsolt, Seregély Ildikó, Szabó 
Ádám, Takács Roland, Tóth Anett, Tölgyesi Richárd, Varga Ákos, Vass Eszter, Vida Laura 
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13.A osztály  Osztályfőnök: Sárvári Anita 
Létszám: 33 fő 

 
Bogdán István, Bogdán Lajos, Csitkovits Szabina, Farkas Kinga, Fehér István, Gömbös Dániel 
Gábor, Györke Brigitta, Hamadi Omár Péter, Joós Szimonetta, Kiss Ádám, Kusztor Barbara, 
Markovics Dániel, Ments Barnabás, Mészáros Ramóna, Molnár Péter, Muhovits Bálint, Nagy 
Dániel, Németh Lilla, Németh Szidónia Katalin, Ódor Kristóf, Orbán Ramóna, Pásti Laura 
Eszter, Pénzes Evelin, Pfeiffer Laura Erzsébet, Raschka Patrik, Reimringer Kevin, Simon Eszter 
Katalin, Süle Bence, Szekeres Gergely, Takács Ágnes, Varga Enikő, Varga Eszter, Varga Zsófia 
 
Kitűnő: Takács Ágnes 
Jeles: Molnár Péter, Németh Lilla, Pfeiffer Laura Erzsébet, Szekeres Gergely 
 
Tantárgyi dicséretek 
 
 magyar nyelv és irodalom: Pásti Laura 
 magyar irodalom: Németh Szidónia, Varga Zsófia 
 matematika, biológia: Takács Ágnes 
 
Jeles érettségi: Németh Lilla, Szekeres Gergely, Takács Ágnes, Varga Zsófia 
 
Középfokú C-típusú nyelvvizsga angolból: 11fő 
Felsőfokú C-típusú nyelvvizsga angolból:2 fő 
Középfokú C-típusú nyelvvizsga németből: 6 fő 
 
Programok 
 november 27. szalagavató bál 
 december 7. osztálykirándulás Grazba 
  karácsonyi ajándékozás  
 január 21. Educatio kiállítás (15fő) 
 június 17-19. „búcsúbuli” Csopakon 
 
hangversenybérlet: 5 fő 
Weöres Sándor Színház bérlet: 5 fő  
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Ballagás 

 
Most, kilencszázkilencvenhatban, 

Én, Varró Dániel diák, 
Lógást, lapítást abbahagytam, 

Bevégezvén az iskolát, 
Számomra megszűnt egy világ, 
- Fordulhat-e sorsom naposra? -, 

Hűlt helyemen legyen virág 
E csöppnyi testamentumocska. 

 
Töri-, matek-, rajz-, nyelvtanárok, 

Kerámiák, köcsögdudák, 
Könyvtárosok és csillagászok, 

Vegyétek szívem búcsúját! 
Nem vágok hozzá bús pofát, 

Ha könnyem csorran, elkenem, 
De mit tagadjam, sok pupák, 

Hiány ül majd a lelkemen 
 
Kedves Ballagó Diákok, Tanárok és Vendégeink! 
 
Most, 2011-ben is eljött a búcsú ideje. Az esemény mindig ugyanaz, csak a főszereplők 

változnak. 
Kedves Végzősök, Varró Dániel Kicsinyke tes-

tamentumával búcsúzom tőletek. Kezdhettem volna 
valamelyik kellően ünnepélyes Kosztolányi vagy 
Arany idézettel is, de talán ez az a vers, amely iga-
zán kifejezheti egy ballagó diák édes-bús érzéseit, 
felvetve a kérdést, hogy mit is jelentett számára az 
iskola. Hisz bármennyire is nehéz volt olykor regge-
lente felkelni, majd hosszú órákat végigülni, bizo-
nyára mindannyiótok lelkén hiány ül majd, ha vég-
leg kiléptek az iskola kapuin. 

Ám most még van egy kis idő, míg eljön ez a pillanat. Itt állva az érettségi előtt tele izga-
lommal biztos sok emlék eszetekbe jut, hisz ez a néhány év életetek egy meghatározó idősza-
ka volt, és ez a hely talán eddigi társasági életetek egyik központja.  

Szinte minden nap találkoztatok ugyanazokkal a meg-
szokott emberekkel, mégis az órák alatti buzgó figyelmet 
néha az előző napi események kibeszélése váltotta fel. Az 
évek során bizonyára kiváló osztályközösségek alakultak, 
örökké tartó barátságok kezdődtek, és olyan élményeket 
szereztetek együtt, amire néhány évvel később is tisztán 
emlékeztek majd: a jó hangulatú tanórák, az osztálykirán-
dulások, vagy amikor tanárból hirtelen tanuló lett egy di-
áknapi műsor alkalmával, felejthetetlen pillanatokat nyúj-
tottak.  

Tudom, hogy olykor bizony jól esett egy kicsit késni 
reggel nagy bocsánatkérések közepette, amikor az osztály jó része már javában a padokban 
ült, de ahogy Varró Dani is írja: „Hiába no, gyarló az ember”. Habár tanáraitok ezt nem min-
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dig nézték jó szemmel: a késéseket olykor egy-egy kisebb feleltetés követte, de ez is azt a jó 
célt szolgálta, hogy majd később, ha továbbtanultok, munkába álltok, tudjátok, hogy ezeket a 
dolgokat szigorúbban veszik. 

Mindenesetre egy kis lustaság, a tettetett fáradtság, az időközben el-elábrándozás a „föl-
földobott kő mellett”, az új barátságok, kapcsolatok, egy-egy nézeteltérés az osztálytársakkal, 

a nagy felnevetések és az óriási gondok: a ho-
gyan írjam meg a matek dogát kettesre címszó 
alatt, mind-mind hozzátartoznak a középisko-
lás évekhez, éppúgy, mint a tanulás, a hajtás, a 
küzdelem valamilyen cél elérése érdekében.  

Remélem, hogy mindezekből elegendő ta-
pasztalathoz, ismerethez jutottatok ahhoz, 
hogy további tanulmányaitok során ne vessze-
tek el, és tudjátok kamatoztatni az eddig elér-
teket. 

Hisz hosszú utat tettetek meg idáig, de még 
hosszabb áll előttetek tele akadályokkal, meg-
oldásokkal, kudarcokkal, de persze sikerekkel 
is.  

Kívánom, hogy valamennyien találjátok meg a saját utatok, Dorothy sárga kővel kirakott 
útját, mely Óz csodás birodalmába, mindannyiótok szépnek álmodott jövőjébe vezet. Mi eh-
hez jó szurkolóként sok sikert kívánunk.  

Varró Danival kezdtem, így őt egy kicsit átírva zárom is a kicsinyke testamentumot. 
 

Hát nem is folytatom tovább, 
Bozontos orrú hercegem: 

Ha nem lakom már iskolád, 
Hiány ül majd a lelkemen. 

 

Szakács Eszter 
11.B osztályos tanuló 
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"Minden nap megszűnik valami, 
Amiért az ember szomorkodik, 
De mindig születik valami új, 
Amiért érdemes élni és küzdeni." 
 
Tisztelt Igazgatónő, kedves Tanáraink, Diákok, Szülők, Ismerősök és Barátok! 
 
Takács Tünde vagyok, immár 18 

éves végzős diák. Éppen egy éve áll-
tam így Önök előtt, ekkor még ballag-
tatóként búcsúztattam az előző tizen-
kettedikes és tizenharmadikos osztá-
lyokat. Ma viszont már nekünk szólalt 
meg a búcsúzó csengő, mi jártuk végig 
utoljára így együtt az iskola folyosóit.  

Ha visszatekintek az elmúlt idő-
szakra, furcsa elhinni, hogy máris itt 
tartunk. Mintha csak néhány hete lett 
volna, mikor félszegen hagytuk, hogy 
ránk tűzték a jelvényt, amellyel befo-
gadtak bennünket ebbe a színes és ér-
dekes világba, amely szinte már otthonunkká vált.  Később a jelvény mellett a szalag is meg-
jelent, amely sajnos túlságosan véglegessé tette, hogy nincs már sok időnk. Természetesen 
mindannyian próbáltuk nyújtani a percet, az együtt töltött időt, de ez lehetetlen. Ma állunk itt 
utoljára teljes jogú diákként, és érezhetjük magunkénak a Tinódi indulót. Azonban ez nem 
szabad, hogy elszomorítson minket, hiszen annyi vicces és emlékezetes dolog történt itt ve-
lünk, amely biztosan felvidít majd minket. Ilyen élményeink közé tartozhatnak a gólyanapi 
műsorok, az osztálykirándulásokon átvirrasztott éjszakák, a diáknapok színes forgataga, vagy 
azok a hatalmas marhaságok, amelyeket képesek voltunk benyögni feleléskor. Legutolsó ilyen 
pillanata volt az osztályomnak, mikor Gacs tanár úr gitárkíséretével együtt szerenádozhattunk. 
Ezek az emlékek mindig velünk maradnak, vagy, ahogy Schiller írta: 

 
,,Minden elmúlik, mint az álom 
Elröpül, mint a vándormadár, 
Csak az emlék marad meg a szívben, 
Halványan, mint a holdsugár.” 
 
És hogy mi változott tavaly óta? Semmi és minden. Úgy érezhetjük, hogy mi belül nem 

változtunk, csak a világunk lett egészen más. Az átélt sikerek önbizalmat adtak, a kudarcok 
figyelmeztettek bennünket, hogy nem úgy van minden, ahogy mi azt egész addig tudtuk, hit-
tük, reméltük. Új kihívásokkal kell szembenéznünk, és eljött az idő, hogy az érettségi réme 
ránk is lecsapjon.  

Én azért bízom abban, hogy a vizsgák mindenkinek az általa várt teljesítménnyel zárulnak 
majd. Kedves Diáktársaim, ehhez nagyon sok sikert kívánok! Egy kis biztatás Tóth Árpádtól 
is: 

 
,,Előre, föl, miénk az élet, 
A széles földnek kerekén 
Szemünkben csillog az ígéret 
És bennünk ring a jó remény!" 
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Hiszem és remélem, hogy mindenki 
megtalálja majd az életben a helyét, teremt 
magának egy új otthont, és eléri mindazt, 
amit szeretett volna. Lehet, hogy nem fog-
juk tudni megváltani a világot, de mikor 
idősek leszünk, gondolhatunk arra, hogy 
legalább megpróbáltuk. 

Kedves Tanáraink! Ez úton is szeret-
nénk megköszönni Önöknek mindazt, amit 
értünk tettek: az eddigi munkát, az időt, 
amit ránk áldoztak, hogy megpróbálják a 
fejünkbe verni a tananyagot néha több, 
néha kevesebb sikerrel. Bízom benne, hogy 

szeretettel fognak visszagondolni ránk, a tetteinkre, és a hibáinkra is.  
Drága Szüleink, kedves Rokonaink! A ti segítő támogatásotok nélkül most egészen biztos, 

hogy nem állhatnánk itt talpig ünnepi ruhában. Köszönettel tartozunk azért, hogy mindig mel-
lettünk voltatok, támogattatok minket, és hogy a helyes útra próbáltatok terelni bennünket, ha 
sokszor nem is hallgattunk rátok. Mihez is kezdhetnénk nélkületek? 

Kedves Ballagtató Osztályok! A mi helyünket az iskola életében ti foglaljátok el, de ne 
higgyétek, hogy ez egyszerű dolog. Mi is így gondoltuk addig, amíg nem hallottuk minden 
harmadik mondatban, hogy érettségi. Jövőre ti fogjátok átélni azt, amit most mi. A továbbiak-
hoz nagyon sok sikert és kitartást kívánok nektek! 

Kedves Diáktársaim! Beszédem zárásaként megosztanék veletek egy idézetet, melyet egy 
nagyon kedves barátnőmtől kaptam búcsúzóul. Remélem, ti is egy szép, valamint találó mot-
tóként gondoltok majd rá a most következő időszakban. ,,Nem szabad félnünk elmenni, mert 
mindaz, ami számít, mindig velünk marad…”  

Ezekkel a gondolatokkal búcsúznék tőletek, az iskolától, tanárainktól, és bízom benne, 
hogy sokan egyetértenek velem abban, ha azt mondom, Tinódisnak lenni jó! 

Takács Tünde 
12.B osztályos tanuló 
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Tisztelt Alpolgármester Úr, kedves ballagó Társaim, Tanáraink, Szüleink, kedves Egybe-
gyűltek! 

 
Megérkeztünk, együtt vagyunk. Ti nem látjátok, de 

én innen olyan sok arcot látok, és ebből annyi ismerőst, 
amennyit így, együtt még soha. Mind olyanok, akikre 
büszke vagyok, akikkel megtiszteltetés itt lenni. Kü-
lönböző iskolák padjait koptattuk sokan, de most, 
együtt forgattunk, buliztunk, együtt mentünk a 12/24 
órás futásra, locsolni a lányokat vagy együtt kéziztünk, 
fociztunk, szurkoltunk az Sárvár FC-nek a soproni 
meccsen. Jól nézzük meg egymást! Így, együtt, most 
vagyunk utoljára. Mire a rég várt nap, az iskola vége 
eljön, lassan már hiányzik…? Valljuk be. Van, ami visszahozhatatlanul mögöttünk marad. 
Úgy éreztük az évek folyamán sokan, hogy a világ változik. Nem! Csak mi magunk. Sokan 
szüleinket, testvéreinket, követtük a padokban. Talán felnőttünk, talán nem. Számomra az 
iskola, ez a város, ez a sok barát, ez a sok hely, olyan, mint egy nagy teás filter, és mi va-
gyunk a tiszta vízcseppek, amik belehullnak, és mikor továbbjutunk, valami többet, valami 
színt, valami aromát, a levél ízét visszük magunkkal. Tudom, mire gondolunk sokan. Nem 
lesz több szünetbeli nevetés, nem lesz óráról lógás a büfében, futásfelmérés alatti megbújás a 
bokrok mögött, nincs több közös szombat este, és „Az életben nincs már több móka.” Amit 
megkaphattunk, megkaptuk. Mi voltunk az összes sárvári diák példaképe, a focipályák, az 
informatika termek, a színpadok legnagyobbjai. Nem is olyan sokára, újból a legkisebbek 
leszünk, de ma még, miénk a világ. Ez a kis világ, Sárvár. Mindaz, ami majd egyszer egy 
megsárgult kép és egy kiakasztott tabló lesz a falon, itt van, mi vagyunk azok, s ennek a kép-
nek kerete a város. Innen akárhová repülünk ki- és nagyon sokfelé megyünk- a színeit, az em-
lékeit magunkban hordjuk, ide mindig visszajöhetünk. Véget ért a középiskola – véget ért egy 
közös életérzés. Bárhova kerülünk, ezek a képek velünk lesznek, az életérzést és az emlékeket 
már senki nem veheti el tőlünk.  

Nincs naplóm, nem vagyok tanár, és nem hor-
dok iskolai egyenruhát. A világ legnehezebb 
nyelvéből érettségizem 3 nap múlva, és rajtam 
kívül több ezren értik, hogy mire gondolok, ami-
kor azt mondom, közép szintű érettségi. Az STG-t 
nagy betűkkel kell írni, és nem örülök ha össze-
keverik Tinódit Sylvesterrel. Büszkén gondolok 
iskolánkra, az igazgatókra, osztályfőnökömre, 
tanáraimra és a városra. Szeretem a Tinódi Rá-
diót, a büfét, a 15 perces szünetet, a gólyabált és a 
diáknapokat. Itt tanulok Sárvár szívében, a diák-
napon a Cések lettek a császárok, és igen is ná-

lunk tanulnak a világ legszebb diáklányai! Iskolám, Sárvár, én így szeretlek!  
Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Szabados Márk 
12.C osztályos tanuló 

 



 95 

Vendéglős 

13.V osztály Osztályfőnök: Kovács Beáta 
Létszám: 23 fő 
 

    

Balogh Tímea, Baranyai Evelin, Csepregi Georgina Renáta, Csontos László, Desits Milán 
Zoltán, Diósi Roland Sándor, Ferenczi Evelin, Fider Gábor, Hencz Dóra Ramóna, Hideg Ádám 
János, Józsa Balázs, Karáth Ibolya, Kiniczki László, Kiricsi László Gábor, Kiss Noémi, Kocsis 
Dalma Erzsébet, Kontó Norbert József, Kupi Alexandra, Németh János, Sárközi Anita, 
Sebestyén Richárd, Takács Roland, Varga Máté 
 
Jeles: Hencz Dóra Ramóna 
 
Tantárgyi dicséret 
 számítástechnika: Hencz Dóra Ramóna 
 
Programok 

Sitke Borostyánkert Vendéglő bográcsozás, tenisz, bowling 
Karácsonyi party 
Vonyarcvashegy - Szigliget hajózás, Eszterházy Pince borkóstoló 

 
Nyelvvizsga 

Angol  Hencz Dóra Ramóna Középfok C 
 

Szakmai kirándulás Vonyarcvashegy – Szigliget – Keszthely 2011. június 10-11. 

Reggel korán indult a vonat Vonyarcvashegyre, ahol egy 30 perces séta várt ránk a szállá-
sig. A Park Camping nagyon szép környezetben volt, közvetlenül a Balaton partján, saját 
stranddal és kikötővel.  

Miután kipakoltunk, kicsit pihentünk, és felfedeztük a környéket. Elindultunk a balaton-
györöki kikötőhöz, ami egy újabb 45 perces sétára volt a szállástól. Nagyon kellemes nap 
volt, igazi kiránduló idő. Balatongyörökről áthajóztunk Szigligetre, ahol fenn, a hegyen egy 
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szakmailag nagyon jól előkészített borkóstolón vettünk részt az Esterházy pincében. 6 féle 
balatoni bort kóstoltunk meg, főleg száraz, fehér borokat (Olaszrizling, Szürkebarát, Char-
donnay) de ittunk Pinot Noir rosét is. A legkülönlegesebb zamatú a 16 gyógynövényben ázta-
tott Ürmös fajta volt. Rövid kis szabad program után visszaindultunk a hajóval Vonyarcra.  

A szálláson pihentünk, fürödtünk egy jót, és egy közös gulyásfőzésen vettünk részt, amit 
jóízűen el is fogyasztottunk. Este lementünk a Balaton partra, zenét hallgattunk, táncoltunk. 
Szerencsére Máté és Roland sem veszett el véglegesen. 

Szombaton átmentünk Keszthelyre. Néhányan fürödtünk, pizzáztunk, fagyiztunk a stran-
don, mások kisebb-nagyobb ajándékokat vettek az itthoniaknak, és a pünkösdi turistacsaloga-
tó programokat hallgatták a sétáló utcán. Így zárult a 13.V első közös osztálykirándulása. 

Németh János, Kovács Beáta 
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14.V osztály Osztályfőnök: Dobos Enikő 
Létszám: 20 fő    

 

 
Dugmanits Ádám Miklós, Dugovics Ádám Titusz, Farkas János, Gazdag Máté, Gerbert Helga, 
Gombási Bernadett, Gosztolya Ákos Péter, Horváth Vanda, Jánosi Imola Nikolett, 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 
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Utazás- és protokoll-ügyintéző 

13.P osztály Osztályfőnök: Nagy Marietta 
Létszám: 12 fő 

 

Berta Klaudia, Horváth Beáta, Jánossy Edit Éva, Joó Bettina, Kozma Amanda Mária, Kubovics 
Tímea, Molnár Alexandra, Piri Zsanett, Rövid Judit Anna, Ruzsics Boglárka, Sásdi Katalin, 
Silnicki Zoltán Mihály, Süle Alexandra, Szele Nikoletta, Szimeiszter Kitti, Tömböly Réka, Zádori 
Nikoletta 
 
Kitűnő:  Sásdi Katalin, Süle Alexandra, Szele Nikoletta 
Jeles: Zádori Nikoletta 
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14.U osztály Osztályfőnök: Nagy Marietta 
Létszám: 17 fő 

 

Fider Bettina, Horváth Ádám, Horváth Dóra, Kajdi Ferenc Attila, Korcz Lívia, Lakos Katalin, 
Németh Valentina, Oláh Klaudia Katalin, Pankaczi Fruzsina, Pethő Kitti, Pusztai József Tamás, 
Szalai Noémi 
 
Jeles:  Németh Valentina, Oláh Klaudia Katalin, Pethő Kitti 
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IV. Szabadidős tevékenység 

Túlélőtábor a’la Tinódi: Börzsöny 

A börzsönyi Bajnokok Ligája 

Május végén rekkenő hőségben in-
dultunk át a Duna másik oldalára, hogy 
megmásszuk Magyarország egyik leg-
szebb vulkanikus hegységét, a Bör-
zsönyt. Döntően exdiákokból és egy 
vizsla kutyusból (Mázli) álló lelkes csa-
patunk este kilencre ért a hegy lábához, 
Kemencére. Mint a Himalájában túrá-
zók, mi is folyamatos ”műholdas” kap-
csolatban álltunk a hazaiakkal, ugyanis erőteljes hidegfront érkezését jelezte a meteorológia. 
Tíz kilométer megtétele után érkeztünk a padokkal, tisztással, patakkal és tiszta vízzel váró 
Dr. Kenyeres Balázs forráshoz. Gyors vacsora után a sátrainkba menekültünk a pontosan ér-
kező villámok és zivatar elől. 

Reggel kicsit bujkálós napocskás időben vágtunk neki a hegynek. A húsz kilós zsákok alatt 
meggörnyedve kúsztunk felfelé. Első komolyabb pihenőnk a panorámájáról méltán híres 
Nagy-Mána oldalán volt. A hidegfront utáni gomolyfelhők folyamatos épülését figyelhettük 
meg az völgyekkel szabdalt és erdővel borított hegyoldal felett. A Börzsöny magashegyi arcát 

mutatta most nekünk. Továbbindultunk, és sajnos 
belegyalogoltunk a „tejfölbe”. A Csóványos csúcsa 
(938 m) alatt már zuhogott az eső! A kilátóra azért fel 
tudtunk menni, és a szél által terelgetett felhőkben 
gyönyörködtünk a Tátra látványa helyett. Az eső lába 
ismét csak lógott, ezért úgy döntöttünk, továbboldal-
gunk a Nagy-Hideg hegyi turistaház felé. A vulkani-
kus kaldéraperem kipreparálódott sziklái mint valami 
furcsa óriások kerültek néha elénk. Szuper volt túráz-
ni! Ilyenkor az ember egyensúlyba kerül a természet-
tel! (Fel voltunk készülve a rossz időre, ezért nem 

okozott gondot az eső). A turistaház melege azért jólesett most mindenkinek. A gázfőzőt 
használhattuk és megebédeltünk, bár a turistaház által ajánlott juhtúrós, tejfölös sztrapacska is 
bejött a csapatnak. Némi folyadékpótlás után ismét döntést hoztunk, amely szerint lerohanunk 
a hegyről, és megpróbáljuk egy falusi 
kocsmában végignézni a Bajnokok Ligája 
döntőjét. Úgy is lett. Szomorkás időben, 
egy kicsit csúszkálva leértünk Kóspallagra. 
A dolog bejött, volt kocsma, és a pultos 
néni megengedte, hogy megnézzük a mecs-
cset. A ”Barca” győzelmét útközben tár-
gyalva elértük a szálláshelyünket. A 
kulcsosház, amely mellett sátrazni akar-
tunk, foglalt volt. Egy nagyon rendes sió-
foki gimis osztály lakott ott. Megkínáltak 
fincsi gulyással, ami éjfélkor éppen jólesett. 
Egy randalírozó, részeg, terepjárós banda is 
letelepedett a padokhoz hajnal egykor, aki-
ket a siófoki kolléga gyorsan elkergetett. 
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Reggel már hétágra sütött a Nap. Dimbes-dombos tájon értük el Márianosztrát, amely a pá-
los szerzeteseiről és a fegyházáról híres. A zarándokok által keresett kegytemplom és a 
büntetésvégrehajtási intézmény, amúgy összenőtt. Buszra pont délben szálltunk fel. Budapes-
tet átvészeltük, és fél hatkor már Sárváron voltunk. A túrát a résztvevők igencsak élvezték, és 
nemcsak a kutya nevében, hanem az időjárásban is mázlink volt. 

Ha egyszer eljössz egy túlélőtúrára, igen intenzív élményekben részesülsz. Negatív vagy 
pozitív, de igen intenzív élményben! Ezt garantálom! 

Vígh Viktor 
biológia-földrajz szakos tanár 

Tantestületi kirándulás Dél-Csehországban 
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A DÖK közösségi tevékenységei 

A diákönkormányzatunk ebben a tanévben is igen mozgalmas évet tudhat maga mögött. 
Az első esemény a gólyanap volt. Minden évfolyam számára sokat jelent ez a hagyományos 
rendezvény. Természetesen legjobban mindig az avatandó gólyák, a kilencedikesek izgulnak. 
A mi gólyaavatónk nem az elsősök megalázásáról szól! Természetesen a közösen átélt meg-
próbáltatások (beöltözés, szívatásnak nevezett vetélkedő, a műsor) mind-mind a közösséghez 
való tartozás fontos momentumai. Ezeket minden Tinódis diáknak át kell élnie! A gólyanapi 
események az idén is nagyon jól sikerültek. A 10. B-sek színvonalas vetélkedőt állítottak ösz-
sze. Köszönjük nekik! 

Decemberben a már begyakorlott módon az óvodák mikulásokat igényelhettek tőlünk. 
Az idén hét mikulás és kétszer ennyi krampusz látogatott el az ovikba. A mikulásfelkészítő 

tanfolyamon átment diákok, az óvodákban a minőségbiztosításnak megfelelően mikulásérté-
kelő lapokat is kitöltettek az óvónénikkel. Az értékelőlapok alapján az óvodapedagógusok és 
az ovisok is elégedettek voltak ezen szolgáltatásunkkal. 

A tavasz mozgalmasan telt a DÖK számára. Egyrészt részt vettünk az április végi városi 
nagytakarításban, másrészt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) felé pályázva az óvo-
dásoknak játszóházat szerveztünk. Az április elsejei diáknap mint a legnagyobb DÖK rendez-
vény fergetegesre sikeredett. Az idén a 12.C osztály nyerte el a vándortrófeát. 

A nagyobb események mellett a szokásos tevékenységeink is tovább zajlottak. A három-
fordulós műveltségi verseny márciusban ért véget, amelyet egy jól sikerült kirándulás zárt le. 
Az idén először általános iskolák is részt vettek a vetélkedőben, és derekasan teljesítettek a 
nagyok között. A DUE hálózat tagjaként működtettük az egyre színvonalasabb sulirádiónkat. 
Itt külön szeretnénk megköszönni az iskolarádiós teamnek az egész éves tevékenységét, akik 
nélkül a gimisbulik és az iskolai rendezvényeink nem jöhettek volna létre! 

Az idén érettségizik, és ezzel távozik a DÖK éléről Varga Zsófia (13.A) DÖK titkár, aki 
nagy lelkesedéssel, kifogyhatatlan energiával fogta össze a diákönkormányzatot. Köszönjük 
Zsófinak, hogy jó pedagógiai érzékkel ”anyáskodott” a DÖK tagok felett és azt is, hogy igye-
kezett utódjának, Szalai Benedeknek (9. B) minden tudását átadni. Kívánjuk neki, hogy az 
egyetemi évek és a munka világában is a DÖK tevékenységéhez hasonló tartalmas és sikeres 
éveket éljen át! 

Vígh Viktor 
DÖK segítő tanár 
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Gólyanapi önképzőköri műsorok 
 
Október 29-én Gólyabál, műsor kell, 

gyerekek!- mondta Kati néni egy fárasztó 
pénteki nap utáni osztályfőnöki órán. 

Először félénken, majd egyre bátrabban 
kezdtük felvetni az ötleteinket. Voltak köz-
tük jók is, de a műsor valahogy sehogy sem 
akart összeállni. Végül két héttel a „nagy 
nap” előtt kialakult a végleges verzió, el-
kezdhettük a próbákat. 

A felkészülés jó hangulatban telt, bár 
voltak kisebb-nagyobb problémák, de 
együtt sikerült mindent megoldani. Azt 
hiszem, ez nagyban elősegítette a mostani jó osztályközösség kialakulását is. A fiúk előszere-
tettel videózták a táncot, örültünk egymás sikereinek, és valóban megbizonyosodhattunk arról, 
hogy mindenki tehetséges valamiben, csak éppen lehet, hogy nem tud róla. 

Aztán repült az idő, és eljött a várva várt nap. Félénken léptük át az osztály küszöbét, talál-
gattunk, vajon milyen feladatot találhattak ki számunkra a tizedikesek. Felesleges volt félni! 
A fokhagymás tejszínhab evése, a csempeszámolás, a „neon lámpa elfújása” igazán nem túl-
élhetetlen feladatok. 

A műsorok előadása következett. Mindenki izgult, hogy a legjobb formáját tudja hozni. Si-
került! A zsűritagok rengeteget nevettek a poénokon, és mindenkinek tetszett a tánc is. Elége-
detten indultunk átöltözni. 

Mikor visszaértünk a díszterembe, 
kezdetét vette a játékos vetélkedő, azaz a 
„szívatás”. Együtt nevettünk saját magun-
kon és a vicces ruhákon, amikbe be kellett 
öltöznünk. Az osztályok felvonultak, 
majd mindenki elkezdett izgulni, hogy 
vajon neki szántak-e valamilyen feladatot. 
A résztvevők mindannyian ügyesen oldot-
ták meg a próbatételeket. 

Este, miután előadtuk a szüleinknek is 
a műsort, eredményhirdetés és gólyaava-
tás következett. Bár eléggé gyenge gólyák 
lennénk, mert szinte alig volt, aki végig 
bírta állni fél lábon az avatást, mi nyertük 

meg a versenyt. Nagyon örültünk, az osztályfőnökünk is nagyon büszke volt ránk, és persze 
az sem utolsó szempont, hogy jövőre mi tehetjük próbára a leendő gólyákat. 

Ezután következhetett a jól megérdemelt szórakozás. Igazi retró buli volt, ahol mindenki 
jól érezte magát. Sokat táncoltunk és énekeltük a jól ismert dalokat. 

Úgy gondolom, mostanra már igazi 
összetartó csapattá kovácsolódtunk, és 
méltóvá váltunk arra, hogy Tinódisnak 
mondhassuk magunkat. 

Horváth Dorottya és Soós Réka 
9.B osztályos tanulók 
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A műveltségi verseny kirándulása 

Az idei műveltségi verseny – az 
eddigiekhez hasonlóan – 3 fordulós 
volt. A végeredményt a nyelvi, a hu-
mán és végül, de nem utolsó sorban a 
reál forduló összesített pontjai hatá-
rozták meg. Az így kialakult képze-
letbeli dobogó tetejére a 10.B osztály 
csapata állhatott, míg a második, il-
letve harmadik helyet a 12.B és a 
11.B csapata szerezte meg magának. 
A három osztály egy egynapos kirán-
dulást nyert, melynek célpontja a 
Bakony hegység volt. 

Április 19-én, kedd reggel indultunk el iskolánk elől; kísérőink Szalai Viktória tanárnő és 
Vígh Viktor tanár úr voltak. Utunk első látnivalója a cseszneki várrom volt, mely egy szikla-
szirten látható a Bakony hegységben. A vár falai közt Szalai Viktória – történelem szakos 
pedagógus lévén – mondott pár mondatot a vár történetéről. Megtudtuk, hogy a vár az 1241-
42-es tatárjárás utáni nagy kővárépítési korszak szülötte, melyet később (a XIV. században) a 
Csák nemzetség vásárolt meg. A XVI. században már végvárként védelmezte a Dunántúlt és 
az országot a hódító töröktől. Miután a háborús idők elmúltak, a várat birtokló Esterházy her-
cegi család a kővárat egy kényelmes lakhatást biztosító barokk kastéllyá alakította. 

A vár megtekintése után újra buszra szálltunk, hogy elérjük következő úti célunk, mely a 
Gaja-patak látványos és vadregényes szurdoka volt. A Gaja-patak mélyen a mészkőfelszínt 
átvágva hozta létre a Római- fürdőnek keresztelt áttörést. A patak főleg a tavaszi hóolvadást 
követően nyújt felejthetetlen látványt, ám mi most is megcsodálhattuk kisebb zúgóit és víz-
eséseit. A Bakonyról, és annak környékéről Vígh Viktor tanár úr mondott pár földrajzi vonat-
kozású információt. 

A kellemes mértékű kimerültsé-
get okozó túrát követően a Bakony 
legmagasabban fekvő (461 m) tele-
pülése, Tés felé vettük az irányt, 
ahol megtekintettünk egy kovács-
műhelyt és egy szélmalmot. Ezután 
a „királynék városának” is hívott 
Veszprémbe mentünk, ahol a diá-
kok egy órát tölthettek szabad prog-
rammal, amely a legtöbbeknél egy 
kisebb sétát és „mekizést” jelentett. 
A veszprémi program egyúttal 
utunk utolsó állomása volt. 

Sárvárra délután fél 5 körül ér-
keztünk, egy kicsit kimerülve, de 
felejthetetlen élményekkel gazda-
godva. 

Dávid Ádám 
10. B osztályos tanuló 
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Sulirádió 

Ismét eltelt egy év… és talán ez az év sem lett volna ilyen jó hangulatú sulirádió nélkül. 
Zenével és jókedvvel próbáltuk megtölteni a termeket, folyosókat, illetve az iskola udvarát. 
Az évet az első héten udvarról való zenéléssel kezdtük, és talán elmondhatjuk, hogy egészen 
jó spontán buli kerekedett a szabadtéren. Mivel sok embernek tetszett ez a megmozdulásunk, 
az évet ugyanígy fejeztük be. De ez a két akció csak egy kis része volt az egész évi tevékeny-
kedésünknek. 

Az idei évben is segítettük az iskolai 
rendezvények technikai lebonyolítását. Első nagy 
rendezvényünk a gólyabál volt, majd következtek 
a szalagavatók, majd év végén elérkeztünk a 
diákság kedvenc napjához, a diáknaphoz. Minden 
rendezvényünkön felül akarjuk múlni az előző 
évit, próbálunk valami újjal előrukkolni. A 
nagyobb rendezvények mellett hangosítjuk a 
kisebb rendezvényeket, mint például az évnyitót, 
műveltségi versenyeket, dísztermi műsorokat, 

ballagást, évzárót is. Rendeztünk hagyományos „tinódis bulikat”, amiken kiszórakozhatták 
magukat az itt tanuló diákok.  

A tavalyi költözéssel elnyerte a rádió a végleges helyét, így már 
csak a helyiség szebbé tétele maradt hátra. Ezért a tanév utolsó 
felében ecsetet és hengert ragadtunk, hogy valami szebb formát 
adjunk a stúdió- és egyben raktárhelyiségünknek. Pár apróbb 
munkálat még hátravan, de már így is jelentős a változás. 
Elmondhatjuk, hogy talán ez lett az iskola legszínesebb terme. 
Legalább olyan színes, mint amilyenek mi is vagyunk. Sokkal 
élvezetesebb és jobb hangulatban lehet így itt dolgozni. Az 
átalakításról és majdnem az összes rendezvényről találhattok 
képeket iskolánk fényképalbumában, amit a honlapon könnyedén 
megtaláltok. Érdemes böngésznetek az oldalt, ami állandóan frissül, 
sok érdekességet, aktualitást fedezhettek fel. 

A technikai fejlődés idén sem maradt el. A 
diákönkormányzattól és Grodvalt tanár úrtól most 
is rengeteg segítséget kaptunk. Nekünk mindig 
támadnak új ötleteink, ők pedig segítenek ezek 
megvalósításában. Ezúton is köszönjük nekik, 
nélkülük biztosan nem tartanánk itt. Idén nagyobb 
dologként egy nagy tudású keverőt kaptunk, 
amivel lehetőségünk van nagyobb élő zenekar 
hangosítására is. Az új keverő adottságait először a 
diáknapi tanári műsor hangosításánál tudtuk 
kihasználni. Reméljük, hogy iskolánk tanárai a 
jövő évi diáknapon alkalmi zenekarként újra 

összeállnak, és az ideihez hasonló élményben lesz részünk. A tanári műsor készítése és próbái 
alatt mi nagyon jól éreztük magunkat, reméljük a végeredmény mindenkinek elnyerte tetszé-
sét. 
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Sajnos ebben az évben két nagyszerű 
kollégától kell búcsúznunk. Hóbor 
Péternek és Szabados Márknak a négy itt 
töltött év után itt kell hagynia iskolánkat. 
Reméljük, hogy szép emlékként 
maradnak meg bennük az itt eltöltött 
évek, és ezúton is köszönjük nekik azt a 
rengeteg munkát, amit az iskolai 
rendezvények színvonalasabbá tételéért 
tettek, de szerencsére ezek a 
ténykedések mindig nagyon jó 
hangulatban teltek. Ám sajnos ez azt is jelenti, hogy a rádió személyzete fogyóban van, ezért 
most különösen keresünk olyan embereket, akik éreznek valami vonzalmat a rádiózás vagy a 
technikai dolgok iránt. Jelenleg ötünknek, Sáray Petrának, Soós Ádámnak, Takács Annának, 
Wágner Zoltánnak és jómagamnak, Kiss Flóriánnak kell megoldanunk a mindennapi teendő-
ket. Ha bekerülsz közénk, részt vehetsz a rádió adásának szerkesztésében, illetve a rendezvé-
nyeken is velünk együtt beállhatsz a szervezők sorába. Attól nem kell tartanod, hogy nem 
értesz a technikához, nekünk az elég, ha érdekel a téma. Mi mindent megtanítunk, amire kí-
váncsi vagy, vagy ami érdekel. Aki érez némi affinitást az ilyen téren való tevékenykedéshez, 
és sikerült felkeltenünk az érdeklődését, valamikor keressen meg minket. A rádió ajtaja min-
denki számára nyitott, csapatunk minden érdeklődőt szívesen vár. 
 

Kiss Flórián 
11.B osztályos tanuló 

 

 
A Tinódi Rádió legfőbb támogatói 
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Diáknap 

Riksával a Tinódi Trófeáért – bolondos bolondságok a Tinódi gimnáziumban 

Riksaverseny, sportvetélkedők, alter ping-pong, és egyéb 
más bolondságok a sárvári Tinódi Gimnáziumban bolondok 
napján. Ha április elseje, akkor diáknap! Ezt mindenki tudja, 
aki Tinódis! Az idei rendezvény is sok meglepetést és renge-
teg derűvel teli pillanatot tartogatott a gimisek számára. 

Április elseje mindig is különös nap volt a sárvári Tinódi 
gimnázium számára, ugyanis e napon tartják az iskolában a 
Diáknapot, amikor egy napra „átveszi" az irányítást az isko-
lavezetőségtől a diákság, valamint vicces, játékos és sportos 
vetélkedőkben mérik össze a tudásukat és ügyességüket az 
STG osztályai a Tinódi-trófeáért. 

Az épület több helyszínén zajlottak egyszerre a vetélke-
dők. A díszteremben rendezték meg a fura hangszerek verse-
nyét, ahol hangszereken kívül bármivel lehetett zenélni. A 
diákok kihasználva a kreativitásukat, szinten mindenen – 
sörös dobozon, lovas kengyelen, műanyag fólián, poháron, 
polifoamon, és még sorolhatnánk, mi mindenen zenéltek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasonló ötlet vezérelte az alter ping-pong termet, amelyben mindennel lehetett játszani, 

csak asztalitenisz-ütővel nem. Volt itt palacsintasütő, vágódeszka, papucs, CD, fakanál, stb. 
Az Las Vegas terem és az „országszoba" is sok tanuló érdeklődését felkeltette. A programok 
között szerepelt még sportos ügyességi verseny, körömépítés, filmszoba és számtalan egyéb 
esemény. 

 



 110 

A legnagyobb shownak a TIGRIKSAV, azaz a Tinódi Gimnázium Riksa Verseny számított 
az idén! Az osztályok által készített riksával kellett a Gyöngyös-patak melletti földúton verse-
nyezni. A riksa kinézete és a sebesség döntött a versenyzők között. Néhányan Kínát megszé-
gyenítő riksával érkeztek, de volt itt átalakított kiskocsi (kulló), kuka és egyéb tákolmány. Az 
osztályversenyt - a kisebb versenyek összességét - a 12.C osztály nyerte meg, így ők vihették 
haza a Tinódi-trófeát és a vele járó pénzjutalmat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Az eredményhirdetést a minden évben várva várt diáknapi 

tanári műsor követte. A tükör című produkcióban egy video-
klip, két fordított óra és egy élőzenés produkció is helyet 
kapott. Az idei rendezvény is nagyon jól sikerült! Jövőre, 
április elején újra Diáknap! 

Vígh Viktor 
DÖK segítő tanár 
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V. Tinódi Gimnáziumért Alapítvány 
Az alapítványi támogatásra benyújtott pályázatok 2011. február 24. 

 Pályázó Cél 
Igényelt  

támogatás 
Megítélt 

támogatás Megjegyzés 

1 Vígh Viktor 
Diákbiológus és Környezetvédelmi Napok Tatabánya  3 

diák+ 1 kísérőtanár 23 000 23 000  

2 Vígh Viktor 
Utazás és Turizmus  fakultáció szakmai tanulmányút a 

budapesti Utazás kiállításra+ a Néprajzi Múzeum megtekin-
tése 500Ft/fő 26 főre 

13 000 13 000  

3 
Némethné Rádl 

Krisztina 
Műveltségi vetélkedő kiterjesztése az általános iskolai 

korosztályra: jutalomkirándulás, ajándék 
10 000 10 000  

4 

Szalai Benedek 
DÖK Titkár - Vígh 
Viktor DÖK segítő 

tanár 

Műveltségi vetélkedő nyerteseinek jutalomkirándulása 
1100/fő 30 főre 45 000 30 000  

5 Haraszti Zsolt DSE Iskolai sítábor szervezésének támogatása (81 fő) 250 000 200 000  

6 
Humán munkakö-

zösség 
Weöres Sándor Színház "Az ember tragédiája" előadásának  

utiköltségtámogatása (50 fő) ösz. buszköltség: 23 000 
23 000 23 000  

7 
Simonné Keszei 

Anita 

Irodalmi kirándulás diákjainknak Vas megyében (Ostffyasz-
szonyfa, Csönge, egyházashetye, Iszkáz, Duka) buszköltsé-

ge 33 főre össz utiköltség 35 000 Ft 
35 000 33 000  

8 Nagy Péterné 
1848. márc. 15-i  városi megemlékezés műsorának dekorá-

ciójára 
9 000 9 000  

9 
Nagy Péterné-

Csejteiné Libricz 
Henriett 

Színházlátogatás Zeg. Liliomfi (6 osztályból 71 fő) összkölt-
ség: 142 000 Ft. 142 000 71 000  

10 Lukács Katalin of. 9/B. Festetics-kastély belépő 33 főre 33 000 33 000  

11 
Horváth Elizabet 9.C 

osztály 
Magyar Állami Operaház Diótörő előadása ill. Munkácsy 

Krisztus-trilógiájának megtekintése (30 fő vett részt) 
46 500 30 000  

12 Lisztes Dalma 9/D 9/D Balácapuszta, római villa  megtekintése belépő (34 fő) 20 000 34 000  

13 
Skublics Gergő Imre 

12.A Sítábori támogatás összeg megjelölése nélkül 

Lehetőséghez 
mérten ösz-

szegmegjelölés 
nélkül 

0 

A sítábor csoportos támogatásban 
részesült, egyéni pályázatokat a kuratóri-
um korábbi döntése alapján nem támoga-

tunk. 

 Összesen Összesen: 649 500 509 000  

  Felosztható összeg az egész évben : 600 000   
 

A Tinódi Gimnáziumért Alapítvány kuratórima által 2011. április 18-án  elbírált és megítélt támogatások összesítése 

Pályázó Cél Kért támogatás 
Megítélt 

támogatás Megjegyzés 

Medvegy Antal Díj Kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzős diák jutalmazása 10 000 10 000  

11.A 
Osztálykirándulás Aggtelek, cseppkőbarlangi belépő, 

csoportos diákjegy 23 100 23 100  

Molnár Attila Ódor 
István Savária Országos Történelmi Vetélkedő nevezési díja 2000 2000  

Bognár Nóra 
Poós Tamás (9.D) Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és 

Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Országos döntőjé-
ben való részvételének (saját+kísérőtanár)költségei 

20 000 20 000  

Nagy Péterné 
Magyar tanulmányi kirándulás (33 fő), vasi irodalmi 

emlékhelyek, múzeumi belépő 
9 600 9 600  

Simonné Keszei Anita 
Csonka Fruzsina (11.B)  és kisérőjének a Szép Magyar 

Beszéd verseny országos döntőjén való részvétele 13 000 13 000  

Károlyi Lilla (12.B.) Felsőfokú nyelvvizsga angolból 10 000 10 000 
nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása után 

adható ki 

Láng Boglárka (12.B) Két középfokú nyelvvizsga (német, angol) 10 000 10 000  

Szabó Eszter( 12.B.) Két középfokú nyelvvizsga (német, angol) 10 000 10 000 
nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása után 

adható ki 

Takács Tünde (12.B.) Felsőfokú nyelvvizsga angolból 10 000 10 000 
nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása után 

adható ki 

 Igényelt összeg összesen: 117 700   

 Megítélt összesen:  117 700  

 

Dr. Hajdu Tamás 
a kuratórium elnöke 
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