
 

 

 

 

 

 

 

Jó-e itt a Közgazban? (Spoiler: jó!) 

Eredményeink (Mert okosak vagyunk) 

Aranyköpések (Mert nem mindig) 

Versek, könyvek 

Vélemények 

Noszlopy Tükör 
A KSZC Noszlopy Gáspár Szakgimnáziumának diáklapja 
A szerkesztőség címe: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.  
A szerkesztőség tagjai: H. Kovács Bálint, Árbogást Szelina 
Design: Bogdán Krisztina, H. Kovács Bálint 
Felelős kiadó: Keczeli László 
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Versenyeredmények 

 

Résztvevő tanuló 
neve 

Tanulmányi 
verseny 

megnevezése 

Verseny 
szintje 

Elért 
eredmény 

Felkészítő 
tanár 

Egyéb 

Szabó Rebeka, 
Fábián Dávid, 

Horváth Bianka  
12. A 

Takáts Gyula 

Emlékverseny 
 2. helyezett Pap Mária  

Miklós Dániel, 
Kabelács Dániel, 
Ruppert Bence, 
Babai Dominik, 

Mozsgai Gergő 13. A 
Gobányi Máté, 

Horváth Bertlan  
13. D 

Bogdán Márió, 
Harangozó Rajmund 

12. B 
Tábori Gábor 12. A, 
Erdélyi Péter 10. A 

Futsal 

Diákolimpia 
megyei 3. helyezett 

Dovigyel 

Csaba 
 

Bárdos Barnabás  
13. D 

Kaposvári 

Polgári Kaszinó 

– Lekötelező 
irodalom 

versmondó 

verseny 

 2. helyezett 

dr. Rónayné 

Marek 

Györgyi 

 

Kókány Benita 10. A 

Kaposvári 

Polgári Kaszinó 

– Lekötelező 
irodalom 

versmondó 

verseny 

 6. helyezett Pap Mária  

Macher Rózsa 10. B 
Ránki György 

Történelem-

verseny 

iskolai 

forduló 

1. helyezett, 

a megyei 

fordulóba 

jutott 

H. Kovács 

Bálint 
 

Gerse Marcell 11. D 
Ránki György 

Történelem-

verseny 

iskolai 

forduló 

2. helyezett, 

a megyei 

döntőbe 
jutott 

Balogh 

Rajmund 
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Einstein 2. csapat: 
Zathureczky Ádám 
Molnár Gréta Al-
Aswad Aysha Vati 
András Várkonyi 

Mira Nagy Bianka 
Orsós Réka Balogh 
Fruzsina Ajándék  

9. B 

4 for Europe 
regionális 

döntő 
8. helyezett 

Gegő-Kertész 

Nikolett 

vetélkedő az 

Európai 

Unióról 

Elitek csapat: 
Várkonyi Mira Nagy 
Bianka Orsós Réka 

Balogh Fruzsina 
Ajándék 

9. B 

4 for Europe 
regionális 

döntő  

10. 

helyezett 

Gegő-Kertész 

Nikolett 

vetélkedő az 

Európai 

Unióról 

Horváth Judit, 
Lukovics Bianka  

12. C 

Zsebpénz-

ügyes 

Országos 

döntő 
 Pintér Zoltán  

Nagy Dominika, 
Nyári Virág Flóra  

11. C 

Zsebpénz-

ügyes 

Országos 

döntő 
 Pintér Zoltán  

Jaksa Tamara, 
Varsányi Vivien  

13. B 

Zsebpénz-

ügyes 
4. forduló  Pintér Zoltán  

Árk Fanni, Berkics 
Béta, Parrag Csenge, 

Somodi Enikő  
13. B 

Legyél te is 

pénzügyi 

junior klasszis 

Országos 

döntő 
9. helyezett Pintér Zoltán  

Horváth Judit, 
Lukovics Bianka, 

Tóth Viktória 12. C; 
Gonda Luca 13. C 

Legyél te is 

pénzügyi 

junior klasszis 

Megyei 

döntő  2. helyezett Pintér Zoltán  

 

 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez! Külön köszönjük a felkészítő tanárok 
munkáját! Büszkék vagyunk tanulóinkra, hogy iskolánk hírnevét öregbítették! 

 



„…és eltelt 110 év…” 

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági 

Technikum szeptember elsején ünnepi keretek közt 

kezdte meg 110. tanítási évét. Ennek alkalmából a 

2021/22-es tanév számos ünnepi rendezvényt 

tartogat. A tanévnyitót követően a Noszlopy 

Galériában iskolatörténeti kiállítás várta az alma 

mater diákjait, amely többek közt régi 

tankönyveket, sporttrófeákat és száz évnél is idősebb dokumentumokat mutat be. 

Megtekinthető sok más érdekesség mellett az intézmény első igazgatójának, Ráday Gyulának 

az egyetemi leckekönyve, az iskola első pecsétje és egy 1938-as iskolák közti 

futballmérkőzésre hívó plakát is. Nyomon követhetjük az iskola sokszínűségét a különböző 

évtizedekből származó bizonyítványok, a tanári zsebkönyvek és a Noszlopy Tükör című 

iskolaújság hasábjai alapján. Az intézmény jelentős eseményeire utalnak a gólya-, ballagási- 

és versenyeredményekért járó szalagok és a számtalan kifüggesztett meghívó.  

A tárlat nemcsak a múltat idézi, hiszen napjaink életképei segítségével betekintést enged a 

mai „Közgaz” életébe is.  

Az 1911-ben alapított intézmény további 

izgalmas programokkal ünnepli fennállásának 

110. évfordulóját. A tervek közt szerepel egy 

kiállítás Cser Marianna varrásaiból, rendhagyó 

irodalomóra Németh István Péter költő-

irodalomtörténésszel, sorverseny a 110 körül, 

műveltségi vetélkedők és egy 24 órás 

röplabdaverseny is.   

Pap Mária 



4 FOR EUROPE 

 

A magyarországi Europe Direct 

Információs Hálózat, az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviselete és 

az Európai Parlament Magyarországi 

Kapcsolattartó Irodája ismét 

megszervezte a 4 for Europe című 
európai uniós témájú vetélkedőjét középiskolás diákoknak. A vetélkedőre olyan 
négy fős csapatok jelentkezhettek, amelyek tagjai középiskolai tanulói 
jogviszonnyal rendelkeznek. Minden iskolából tetszőleges számú csapat 
nevezhetett.  

A mi iskolánkból több csapat is indult. A verseny első fordulója a vírushelyzetre 
való tekintettel online valósult meg, az Európai Unióval és az intézményeivel 

kapcsolatos feladatokból állt. A verseny első részét kettő csapat is sikeresen 
teljesítette, így tovább jutottunk a verseny második fordulójára. Megérte a sok 

tanulás és erőfeszítés, mert így részt vehettünk Szekszárdon a második 
fordulón. Nagy élmény volt, de ezt az akadályt sajnos már nem sikerült 

teljesítenünk.  

Tapasztalatokkal gazdagabban, tudásunkat bővítve tértünk vissza iskolánkba. 

Jövőre újúlt erővel és tudással szeretnénk ismét nekivágni ennek a kihívásnak.  

Ezútón szeretnénk megköszönni felkészítő tanárunknak, Gegő-Kertész 

Nikolettnek, hogy türelmet és időt nem sajnálva, idáig juttatta a kis 
csapatunkat.  

 

Orsós Réka 9/B 

 

 



Takáts Gyula 110 

 

2020. októberében a Berzsenyi Dániel 

Irodalmi és Művészeti Társaság Takáts Gyula 
születésének 110. évfordulója méltó 

megünneplésére három fordulós pályázatot 

írt ki. A megmérettetésének iskolánk egy 

csapattal képviselte magát. 

Az első fordulón a költő életével és 
munkásságával kapcsolatos kvízt kellett 

kitölteni. A második feladat Takáts Gyula 

stílusában történő versírás volt. Végül pedig 

egy képzelt interjút kellett készíteni Takáts 

Gyulával.  

A 2021. februárra tervezett eredményhirdetés 

a vírushelyzet miatt szeptember 29-re 

tolódott, amelye a Városháza Dísztermében 

egy ünnepi konferenciával egybekötve 

tartották meg. A 11 csapat közül iskolák 

csapata az előkelő 2. helyezést érte el. 

 

 

 

 

 

 

 

A csapat tagjai: Horváth Bianka, 

Szabó Rebeka és Fábián Dávid a 

12.A osztályból.  

Felkészítő: Pap Mária.  

Gratulálunk a szép eredményhez!  

 

  

 



LEKÖTELEZŐ IRODALOM 

 

Immár 24. alkalommal rendezte meg a Polgári Casino hagyományos versmondó 

versenyét, ahol a megye több helységéből is érkeztek a versmondók, 
elsősorban középiskolások. 

A vírushelyzet miatt kevesebben vállalták a részvételt, de ennek ellenére 

szép előadásokat hallhattunk. A versenyzőknek egy verset az ismert, tanult 
költőktől, úgymond a „szöveggyűjteményből” kellett választaniuk, a másik mű 
szabadon választott lehetett. Iskolánkat két tanuló képviselte: Kókány Benita és 

Bárdos Barnabás. Sikeresen szerepeltek, hiszen Benita 6., míg Barnabás 2. 

helyezést ért el. 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek, Pap Máriának és dr. 

Rónayné Marek Györgyinek! 

 

 



 



A „B” épület átadó ünnepsége 

Iskolánkban hivatalosan is átadták a „B” épületet. Az átadó ünnepségen jelen volt többek 
között Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárja, Szita Károly, Kaposvár 
Megyei jogú Város polgármestere és Gelencsér Attila országgyűlési képviselő. 

Az ünnepélyt iskolánk 9. D osztályos 
tanulója, Rádics Bence nyitotta meg 
trombita-előadásával.  A színvonalas 
nyitózenét követően Gelencsér-Tóth Anett 
tanárnő felkérte Csiba Ágota kancellár 
asszonyt, hogy mondjon beszédet.   
A kancellár asszony említést tett a 
felújításokról, beruházásokról, amelyek 
intézményünkben történtek, például a 
diákok számára új padok és székek állnak 
rendelkezésre, a főépület utcafronti részén 
kicserélték az ablakokat, és a termek 
padlózata is megújult. Elhangzott az is, 
hogy a fejlesztéseknek még nincs vége. 

A beszéd után Bárdos Barnabás 5/13. D osztályos tanuló szavalta el Ady Endre A Tűz 
csiholója című művét.  

A vers után hallgathattuk meg Szita Károly beszédét, amelyben kiemelte, hogy az iskolákat 
olyan állapotba kell hozni, amely a diákokhoz méltó. Továbbá bejelentette, hogy jövőre még 
több újítás vár intézményünkre, hogy még jobb körülmények között tanulhassunk.  

Mielőtt Gelencsér Attila képviselő úr elmondta volna beszédét Kókány Benita 10. A osztályos 
tanuló olvasott fel egy novellarészletet, melyet Bächer Iván írt, címe „A pad”.  A képviselő úr 
beszédében elmondta, hogy munka- és tudásalapú társadalmat építünk, ezért fontos a tanulók 
kompetenciáinak fejlődése. 

A következő fellépők Kolumbán Elvira 12. C osztályos tanuló és párja, Horváth Gergő, az 
Eraklin Táncklub Egyesület táncosai voltak, akik standard táncokat mutattak be nekünk. 
Utolsóként iskolánk igazgatója, Keczeli László szólt pár szót. Köszönetet mondott 
mindenkinek, aki segített a fejlesztések során, és kiemelte, hogy megújult egy gépterem is, és 
kialakítottak két öltözőt és egy tornaszobát is. Szót ejtett arról is, hogy iskolánk alapítványa, a 
Trend Alapítvány is jelentős összegeket költött az iskola működéséhez szükséges célokra: 
számítástechnikai eszközökre, iskolai kiadványokra, tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók 
támogatására. 

Végül iskolánk két tanulója, Sipos Zsüliett (11. B) és Decsi Dorothi (11. A) dzsesszbalett-
előadását tekinthettük meg. A műsorok és beszédek után a B épület előtt átvágták a szalagot. 
Miközben elvágták a szalagot, Maczék Niki 11. A osztályos diákunk J. S. Bach Badinerie c. 
darabját adta elő fuvolán.  

A meghívott vendégeket körbevezették a megújult épületben és megvendégelték őket. 

Németh Georgina,  

10. B. 



 

Iskolatörténeti kiállítás 

A Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum Noszlopy Galériájában egy kiállítást láthattunk 

az ősz elején, ahol pár hétig a diákok megismerkedhettek az iskola 110 éves történetétével 
korabeli dokumentumok segítségével.   

A faliújságokon különféle elért eredményeket láthattunk, kimagasló teljesítményeket 

gyűjtöttek össze az elmúlt évekből, főleg újságcikkek tudósítottak intézményünk hajdani és 
újabb dicső momentumairól. Egy vitrinben iskolánk díjait, emléklapokat, okleveleket és 
emlékkönyveket helyeztek el.  

Sok mindent megtudhattunk a többi dokumentumból is: 1911-ben három évfolyammal 

kezdte meg az iskola az első tanévet. 1914-től a háborús események az iskolát sem kerülték 
el, több tanuló teljesített katonai szolgálatot. Az 1950-es években mindenkit lekádereztek, 

vagyis információkat gyűjtöttek az emberekről, hivatalosan 
felülvizsgálták az alkalmasságát és ez alapján foglalkoztatták 

őket, illetve egymást jelentették fel az emberek, senki nem 
tudhatta, hogy ki a barát és ki az ellenség.  

Pár kép is kikerült a faliújságra, például, ahol az 

informatika szakosok Lego-ból készült beprogramozott 

robotjaikat mutatták be, felette pedig kitűzve az iskola 
képzései a 2021/2022-es tanévben. Az „Ötök találkozója” is 

helyet kapott a kiállításon, amire 2019-ben, Pécsen került 

sor. 

Aki végignézte a kiállítást, mindenki büszke lehetett, 

hogy egy ilyen nagy múltú iskola tanulója. Köszönjük a 

rendezőknek, Pap Máriának, Gábor Magdolnának és 
Hegedüs Györgynének a lehetőséget!  

Borondics Réka, 11. A 



Nyílt nap a Közgazban 

Iskolánkban idén is nyílt nap keretében fogadtuk az 

intézményünk iránt érdeklődő diákokat. Rengetegen 
meglátogatták az eseményt, és benyomásokat, 

információkat szereztek iskolánkkal, képzéseinkkel 

kapcsolatban. Megkérdeztünk pár szervezőt és látogatót 
az eseménnyel és a lehetőségekkel kapcsolatban.  

 

Elsőnek Sárdi Barbara tanárnőt kaptuk mikrofonvégre.  

o Mit nyújt a diákoknak ez a nap? 

 S. B.: Megismerkedést az iskolánkkal/szakjainkkal. 

o Milyen programokkal várják a gyerekeket? 

 S. B.: Egyszerű, érdekes német interaktív programokkal, meg persze minden ágazat 
olyan interaktív programokkal, ami kötődik a szakjainkhoz. 

o Milyen előnyökkel jár az ön által tanított ágazat elvégzése? 

 S. B.: A német az világnyelv, sőt egy testvérországunkban is a németet beszélik. Egyes 
szakmákban előny tud lenni, és ezzel a nyelvvel egy kicsit más oldalról is betekintést 
nyerhetünk a német nyelven beszélő országokba. 

Csománé Márkovics Ibolya tanárnő a következő válaszokat adta kérdéseinkre.  

o Mit nyújt a diákoknak ez a nap? 

 Cs. M. I.: Nagyfokú tájékozódást, remélem, segítjük őket a pályaválasztásban, hiszen 
betekinthetnek mind az 5 ágazat életébe, és megtudhatják, hogy milyen szakmát kapnak 

majd a végén, ha minket választanak. 

o Milyen programokkal várják a gyerekeket? 

 Cs. M. I.: Minden ágazat nagyon érdekes interaktív programokkal készül, reméljük, 

hogy lekötjük a tanulók figyelmét és az érdeklődésüket is felkeltjük még jobban. 
o Milyen előnyökkel jár az ön által tanított ágazat elvégzése? 

 Cs. M. I.: Én a vállalkozási ügyviteli ügyintéző ágazaton tanítok legmagasabb 
óraszámban, és az élet minden területén el tudnak helyezkedni ezzel a szakmával, akár a 

gazdaságis szférában, vagy más egyéb szférában/szakigazgatásban/ vállalkozásokban. 

Pár résztvevő diákot is megkérdeztünk.  

o Mit vár a Közgaztól, milyen reményeket táplál az iskolával kapcsolatban? 

 A bátyám ide jár és az miatt is szeretném ezt az iskolát választani, mert az ő 
tapasztalatai alapján nagyon jó. 

o Melyik ágazat érdekli és miért? 

 A pénzügy és a logisztika, ezek keltették fel az érdeklődésemet, meg szeretek számolni 
és alapjáraton jól beszélek angolul. 

o Milyenek az első benyomásai az intézménnyel kapcsolatban? 

 Azt hallottam, hogy jók a tanárok és sok itt tanuló ismerősöm szereti ezt az iskolát. 

Egy másik érdeklődő, egy fiatal srác a következő válaszokat adta: 



o Mit vár a Közgaztól, milyen reményeket táplál az iskolával kapcsolatban? 

 Szerintem elég jó fejek lesznek a tanárok, meg valószínűleg az oktatás is jó lesz. 

o Melyik ágazat érdekli és miért?  

 Informatika, mert szeretek programozni otthon és elég sokat is szoktam. 

o Milyenek az első benyomásai az intézménnyel kapcsolatban? 

 Egész jó szerintem és szimpatikusak az emberek.  

 

Harmadik riportalanyunknak is jó véleménye volt az 

iskolánkról, úgy látszik, a jó bornak nem kell cégér. 

o Mit vár a Közgaztól, milyen reményeket táplál az 

iskolával kapcsolatban? 

 Itt szeretném jól érezni magam, az iskoláról elég 

jókat hallottam, és nagy elvárásaim vannak felé. 

o Melyik ágazat érdekli és miért? 

 Az idegen nyelv, mert eleve jó vagyok benne és van érzékem hozzá. 

o Milyenek az első benyomásai az intézménnyel kapcsolatban? 

 Nagyon jó ez az iskola, jól néz ki, tetszik. 

Riportunk utolsó mondata önmagáért beszél, köszönjük a szervezők áldozatos munkáját. 

Árbogást Szelina 
10. C 

 



Pályaválasztási kiállítás 

 

Ezen a többnapos rendezvényen mindenki lehetőséget kapott arra, hogy 
megismerje a környék iskoláit, szakoktatási rendszereit. Nem csak kifejezetten a 

nyolcadikos tanulóknak szólt, voltak érdeklődő szülők és tanárok is, akik a gyerekeik 
számára kerestek érdekes és izgalmas lehetőséget a következő iskola választásához.  

Rendkívül kellemes, otthonos hangulat várta az érkezőket. Egésznapos 
háttérzenét, étkezést és jó hangulatot biztosítottak a szervezők.  Nem csak 
középiskolák vettek részt a rendezvényen, hanem egyetemek, vállalkozások és 

kollégiumok is. Az iskolák képviselői értékes, hasznos információkat, tippeket 
osztogattak a nagyérdemű közönségnek. Nem volt olyan kiállító hely, ahol ne fordult 

volna elő egy kis kóstoló vagy éppen csokoládé. Szemléletes eszközökkel tartottak 
bemutatókat. Mindenhol osztogattak kisebb-nagyobb ajándékokat is, ezzel is 

ösztönözve a következő generációt arra, hogy az ő intézetüket válasszák. 

 

A tömegben ott voltunk mi is, akik szerény, szeretett iskolánkat képviseltük.  

A sok-sok érdeklődő csillogó szemekkel és tátott szájjal nézte a robotjainkat. Éppen 

ezért sokan érdeklődtek az informatikai-szoftverfejlesztői szakunk iránt. A mi 
örömünkre a nap végére szinte az összes ilyen szórólap elfogyott. 



 

 

A többi ágazat is kapott figyelmet. Interaktív feladatokkal bevezettük a 

kíváncsiskodókat a szakmák rejtelmeibe, izgalmas részeibe. Részletes információkat, 

érdekességeket és tapasztalatokat osztottunk meg a jövendőbeli diáktársainkkal. 

Összességében nagyon tanulságos, érdekes és izgalmas volt az idei 

pályaorientációs kiállítás. Minden standnál kedves és segítőkész emberek fogadtak. 
Remélhetőleg minden kedves kisdiák megtalálta a számára legmegfelelőbb iskolát, 

szakot. 

Maczék Niki 

 

 



Pályaorientációs nap 

 

A 8. osztály utáni pályaválasztás nagyon nehéz tud lenni, és az egész 

életünket befolyásoló tényezővé válhat. Pont ezért tartanak pályaorientációs 
kiállításokat, ahol iskolák/munkahelyek be tudnak mutatkozni, hogy 

megkönnyítsék a fiatalok dolgát. Természetesen az éremnek van egy másik 

oldala is, hiszen minden iskola és munkahely jó képességű dolgozókat, illetve 
diákokat szeretne magának, ezért mindenki a legjobb embereivel áll ki „egymás 

ellen”. 

 A város idén is rendezett egy hatalmas kiállítást a gyerekek számára 

szeptember 15-től 17-ig, ahol bemutatkozhatott számos (körülbelül ötven) 

középiskola, valamint néhány egyetem és cég is eljött. A rendezvényre Somogy 

megye minden tájáról érkeztek kiállítók, közéjük tartozott szeretett iskolánk is. 

Sok gyerek érkezett kíváncsian a standunkhoz, ahol különböző interaktív 
játékok kipróbálására volt lehetőségük. Lehetett Kahoot-tesztet kitölteni az 

interneten az iskolánkról, közmondásokat párosítani, és olyan képeket 

rakhattak ki, amelyek az iskola szakjaihoz kapcsolódtak. Betekintést nyerhettek 

főleg a szoftverfejlesztő és tesztelő szakirányzatunkba, ahol 
megismerkedhettek a legorobotokkal. Nem csak gyerekek, de szülők is 
csodálattal nézték, mikre képesek ezek a „játékok”. 

 A rendezvény nem csak ennyiből állt. A rendező gondoskodott a kiállítók 
jókedvéről is. Folyamatosan szólt a zene, kisfilmeket játszottak le minden 

kiállító iskoláról, egyetemről, cégről. Ezek a dolgok nem csak a vendégeknek, de 
nekünk is nagyon szórakoztatók voltak. A színpad sem maradt üres, 

folyamatosan csoportok léptek fel, kisebb egyesületek, szólótáncosok és 

énekesek. Minden napra egy nagyobb előadót is meghívtak. A legismertebb 

Manuel volt, ő a fiatalok körében népszerű énekes, az X-Faktor egykori második 

helyezettje. 

 Összesítve a kiállítás nagyon jó volt, kedvesek voltak a gyerekek, más 

standokon is mindenki kedvesen fogadta a másik iskolát képviselő diákokat, 

felnőtteket. Sok információval gazdagon jöhettem haza. 

Teveli Kristóf 11.D 



Gólyácska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén is megrendezték a gólyácska ünnepséget, a kilencedikesek felavatását. A 

diákoknak az 1910-es évekbeli stílust kellett feleleveníteni.  

Először az iskola néhány tanára mondott beszédet. Majd az újdonsült 

kilencedik évfolyamosok letették az esküt fél lábon állva, amit a végzős 
évfolyamosok találtak ki. Ezután feltűzték a szalagot, és ezt követte a 

Jeruzsalema tánc, amit a diákoknak jelmezben kellett eltáncolnia. Ezt követte a 

totó, amiben az iskolával kapcsolatos kérdések szerepeltek. Az osztályok nagy 

beleéléssel küzdöttek az első helyért, az egész iskolát be kellett járniuk a 
diákoknak ahhoz, hogy a totót meg tudják csinálni. Az eredményhirdetés után 

pedig minden osztály kapott egy kis jutalmat. Az első helyezett a 9. KNY lett, a 

második az A és a D osztály, a harmadik pedig a B és a C osztály lett 

holtversenyben. Így telt a 2021-es gólyácska.  

Nagyon jól éreztük magunkat az ünnepségen, jó érzés volt már igazi 

közgazosnak lenni. 

Horváth-Pizdóczi Anna 9. B 

 



Erdélyi utazás 
 

A Határtalanul pályázat által lehetőségem nyílt elutazni Erdélybe, a Trianonban 

elcsatolt legnagyobb területre, ahol napjainkban is rengeteg magyar él. A 

pályázat keretein belül bárki jelentkezhetett az iskolából, átlag alapján 

válogattak tanulókat a 9.-től a 13. osztályig.  

Az első nap utazással telt, és a nagy távolság miatt késő este értünk a 
szállásra, Nagyszebenbe. Meleg vacsora fogadta a tanárokat, diákokat és persze 

a buszsofőrt is, aki biztosan a legkimerültebb volt. Erdély gyönyörű hely. Már a 

szállásunkról is csodálatos kilátás tárult a hegyekre, a messzeségbe.  

A 6 nap alatt rengeteg helyet megnéztünk. Jártunk Kézdivásárhelyen, 

Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, és Nagyszebenben is körülnéztünk.  

A második nap Kézdivásárhely volt az úti cél. Először megnéztünk egy 

Gábor Áron szobrot, majd egy kiállítást a régi, de napjainkban is előforduló 
foglalkozások kellékeiről. A kiállításon egy elkülönített részen „Zsuzsi-babák” 

voltak megtekinthetőek különböző népviseletben. Utána ellátogattunk a Csíki 

sörgyárba, ahol betekintést kaphattunk a sörkészítés folyamatába.  

Harmadik nap a Mikes-kastélyhoz utaztunk el. A táj szintén gyönyörű 
volt, a kastély egyes részei magántulajdonban vannak, de minden mást 

felfedezhettünk a saját tempónkban.  

A negyedik napon Brassóba vezetett az utunk. Először a fellegvárat 

csodálhattuk meg. Egy történet elmesélése után körbejártuk a várat, és utunk a 

Fekete templomhoz vitt tovább. A templom csodás volt, ezután pedig felülről 
csodálhattuk a várost, a „Brasov” felirat társaságában. Valóban az egész városra 

kilátás nyílt arról az óriási hegyről. Egy kis szabad program után újra a szálláson 

találtuk magunkat. 

Az ötödik napon a szállásunknak helyet adó Csernátonban néztünk körül, 

ezt követően szeretettel fogadták a csoportunkat testvériskolánkban. Az ottani 

diákok nagy örömmel vezettek körbe minket az iskolában. Egy kis utazás után 

egy családi vállalkozás által mézeskalács díszítésére kaptunk lehetőséget, majd 
újra látványos és csodaszép helyekre vittek el minket. Jártunk az Üvöltő 
vízesésnél, ahol két barátságos kutyussal is találkoztunk egy hihetetlenül szép 

táj társaságában. A Bölények völgyében rengeteg olyan állattal találkoztunk, 

amivel itthon nagyon kevés az esély, hogy akár egy szempillantásra is látnánk. 

Ezen a napon több szabadidőt kapva a szálláson el kellett kezdenünk pakolni. 
Szörnyű volt az érzés, hogy másnap ott kell hagynunk a helyet, ami az elmúlt öt 

napban rengeteg élményt adott nekünk.  



A 6. nap reggel korán indultunk el haza. Összességében az egész 

kirándulás fantasztikus volt és sosem fogom megbánni, hogy elmentem. A sok 

program mellett mindig volt szabadidőnk az adott helyen, ahol éppen aznap 
tartózkodtunk. A közösség is elég jól kialakult, és mindenki megtalálta a 

társaságát. Lehet, hogy olyanokkal is összebarátkoztunk, akikkel – ha nincs ez a 

kirándulás – alkalmunk sem lett volna beszélgetni, vagy akár nem is gondolták 

volna, hogy ilyen jó a társaságukban lenni. 

 

Sipos Zsüliett 11. B 

 

 



Légszennyezés, erdővédelem, helyi termékek vásárlása – 

workshopon az 5/13. C 

Szeptember első hetei a diákok számára felejthetetlenek – kinek rossz, kinek jó 

értelemben. Beköszönt az ősz, elkezdődik az iskola (ami így a távoktatást 
követő időszakban rendkívül furcsa érzés). A város megtelik élettel, azonban ez 

negatív következményekkel is jár: a szennyezettség még nagyobb mértékű lesz. 

Körbenézünk az utcán, mindenhol száguldó autók tömkelege, füstölgő 
gyárkémények és szemetelő fiatalok látványa fogad szerte a világon. Ennek 

rengeteg következménye van: mivel nem tulajdonítunk elég figyelmet a 

Földünknek, ezért az szépen lassan revansot vesz rajtunk. Globális 

felmelegedés, erdőtüzek, elapadnak a folyók és a tavak. Örömmel látom 

azonban, hogy már egyre népszerűbbé válik a fiatalok körében is a zero-waste 

(hulladékmentes) életmód, illetve maga a környezetvédelem is. 

Ha már környezetvédelem, kifejezetten örültem, amikor szeptemberben azt a 

hírt kaptuk, hogy jelen lehetünk egy workshopon, ami erre a témára 

specializálódik. A rendezvény fő célja a kaposvári nagyobb cégek, illetve azok 
vezetőinek tájékoztatása Kaposvár klímastratégiájával kapcsolatosan. A 

résztvevők, köztük az 5/13.C osztály és a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki 
Technikum diákjai 3 előadást hallgathattak meg. Az előadások között 10 perc 
szünet volt. Friss pogácsával, szendviccsel, vízzel és különböző üdítőkkel 
kínáltak minket. Az asztalon nem volt műanyag tányér vagy evőeszköz, minden 
ital üveges kiszerelésben volt kihelyezve, ami a környezetvédelem 

szempontjából elhanyagolhatatlan. 

Elsőként dr. Trenyik Tamásnak, a KÖVET Egyesület projektmenedzserének 

előadását hallgathattuk meg, aki a környezetszennyezés gazdaságtanáról 

beszélt. Fő témája a környezetszennyezés, a túlzott hulladéktermelés, illetve a 

gyárak termékelőállítási munkájához kapcsolódó karbonterhelés és ezek káros 
hatása a Föld klímájára nézve. Megnyugtató azonban, hogy - bár ez a probléma 

teljes mértékben sosem szűnik meg - kellő anyagi ráfordítással csökkenthető. 

A 10 perces szünetet követően Szabó József, a SEFAG Zrt. vezérigazgató-

helyettese következett, aki az őshonos fajok megőrzésének fontosságáról, a 
biológiai sokféleségről, illetve a természetes élőhelyek fontosságáról tartott 
prezentációt. Felvilágosította a jelenlevőket mindezek mellett arról, hogy a 
SEFAG dolgozói milyen napi munkákat végeznek a gyakorlatban azért, hogy 

megőrizzék a somogyi illetve baranyai, zalai és veszprém megyei erdők 
biodiverzitását. 



A workshop Prohászka Balázs előadásával zárult, aki a KOMETA ügyvezető 
igazgatóhelyettese. Előadásának célja a helyi termelők népszerűsítése volt. 
Prezentációja során említésre került a Pek-Snack, a Gyümölcstündér, és még 

sok másik kaposvári termelő is. Beszélt továbbá a családi gyökerekkel 
rendelkező gyárak hozzáállásáról (a minőség az elsődleges szempont). Említést 

tett továbbá arról, hogy mennyire fontos az élelmiszer-előállításban a helyi 
alapanyag, hiszen ha helyi termelőtől vásárolják az árut, akkor az elkészült 
végtermék ára alacsonyabb lesz, mivel nem kell hozzáadni a távolról érkezett 

alapanyag szállítási költségeit.  

Személyesen részt venni egy ilyen témájú és ilyen jelentős eseményen 
mindannyiunk számára megtisztelő, illetve szakmai szempontból is rendkívül 
hasznos volt. Segítségként rendezvényszervezés, kommunikáció és titkári 

ügyintézés tantárgyakból a szaktanárainktól előzetes megfigyelési 
szempontokat is kaptunk, ezek pedig megkönnyítették a dolgunkat, amikor az 

esemény kiértékelésére került a sor.  Ezúton is szeretném megköszönni 

mindannyiunk nevében a Kaposvári Szakképzési Centrumnak, a workshop 

szervezőinek, Lunczer Erika szakmai igazgatóhelyettes asszonynak és Csománé 

Márkovics Ibolya tanárnőnek, hogy bizalmat szavaztak nekünk, és jelen 
lehettünk! 

Mihály Henrietta 



Az NKEHH az iskolánkban 

 

November 12-én, egy pénteki napon egy izgalmas előadáson vehettek 

részt a 12. és 13. évfolyamos tanulók. Az előadást iskolánk egyik volt tanulója, 
Tóth Renátó tartotta, aki egy prezentációval bemutatta a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát. 

Egy virtuális egyetemi látogatás keretében megmutatta nekünk Renátó 

az egyetemet, a hozzá tartozó létesítményeket, az egyetem karait és képzéseit. 

Ismertette velünk a felvételi eljárásokat és az érettségi követelményeket is. 

Természetesen első helyen áll az érettségi! Ezután a felvételizőknek 3 
alkalmassági vizsgán kell részt venniük, teljesítésükkel lehet az egyetemre 

bejutni. A fizikai alkalmassági vizsgán felmérik a jelentkezők teherbíró 

képességét. Ezt követően jön egy pszichológiai teszt, melyben különböző 
személyiségteszteket, IQ teszteket kell kitölteniük a felvételizőknek. Végül jön a 

harmadik, egyben az utolsó alkalmassági vizsga, melyben a felvételizők 

egészségügyi állapotát mérik fel.  

A logisztika számos területen jelenik meg a mindennapi életben, a 

katonaságban is fontos szerepet játszik, ezért az egyetem a logisztika 

szakiránnyal is bővítette a karát. A szak hivatalos neve: katonai logisztika. A 
katonai logisztika tovább tagolódik katonai pénzügyre, katonai közlekedésre és 

katonai informatikára.  

Renátó elmondása szerint iskolánk tanulói erre a szakirányra nagyobb 

eséllyel juthatnak be, mint más iskolák tanulói, hiszen ezekre a szakirányokra 

specializálódó iskolában tanulunk.  

„A sikeres OKJ-s vizsga nagyobb esélyt, többletpontot jelent az 

egyetemen!” – ezzel a mondattal bátorította Renátó a tanulókat az előadás 
végén.  

 

Fábián Dávid 

12. A 



Aranyköpések 

 

 

Csokonai: ,,Nékem már a rém hímtelen”   Miért? Milyen legyen? Cirmos alien? 

,,Azért fordul a tihanyi Ekhóhoz, mert állást szeretne.” Kedves Csoki! És a Munkaügyi Központ? 

 

Hogyan terjedt a felvilágosodás? – „Bordélyházakban a nemesek között.” Akkor a parasztok nem 

kapták el? Művelt alkalmazottak lehettek a bordélyban! 

A horvátok saját kormányablakot akartak a kiegyezés után. Ha maradtak volna, Orbán talán 

megadja nekik. 

Hol született Jézus? – „Betlehemben, egy vályúban.” Hááát…? 

Névváltozatok: Rousseo, Roshou, Reousso, Rousseao, Rousszó, Brusho Nehéz a korabeli francia 

hieroglifákat kibetűzni… 

 

Néhány gyöngyszem a felvételizők fantáziáját dicsérendő:  

Vak egér is talál szemet. 

Vak kutya is talál szemet. 

Vak róka is talál szemet. 

Annyira boldog, hogy vaddisznót lehet vele fogatni. 

Annyira bátor, hogy egeret lehet vele fogatni. 

Medvét melengetett a keblén.  

 

Mikszáth Kálmán: Kis csizmák   /elbeszélő költemény/ - Elemzés 

 

Mikszáth Kálmán írta A jó palócok névre hallgató kötetébe. 

 A cím nem a versre utal, mert a csizmák csak a végén jelennek meg. A mű kezdetleges hangulatú. 
A költeményt tájleírással indítja, pár mellékszereplővel tűzdelve. De a második bekezdésben 

kireggeledik, ekkor megmutatkozik benne Bizi apó szemét, de jó oldala is. Bizi egy hervasztó, 

balszerencsés ürge, egy vén bácsi. A történetre jellemző a hirtelen befejezett befejezés. A mű 
naturalista, hiszen teljesen valós történetet mond el sok részletekkel. 

A műnek nincs sok hatása a közéletre, szerintem jelenkorunkban unaloműzésen kívül nincs sok 

értelme. A mű mondanivalójára nem sikerült rájönnöm, ettől függetlenül tetszett a történet. A 

történetben megjelenik Mikszáth sajátosságai is. 



Két nyelven a Közgazban, két lábbal a világban 

 

A német kéttannyelvű képzésre úgy érkeztem, hogy korábban csak angol 

nyelvet tanultam, így semmiféle német nyelvtudással nem rendelkeztem. 

Ennek ellenére a képzés végére sikerült megszereznem a felsőfokú német 
nyelvvizsgát, ami a továbbiakban hatalmas előnyt jelentett. Az egyetemet úgy 

kezdhettem el, hogy a nyelvvizsgának hála az alap- majd mesterképzés alatt 

nem kellett a tanulmányaimon kívül másra figyelnem, sőt, még a doktori iskola 
felvételijéhez is biztosítva volt a kért nyelvvizsga. Erre mondhatjuk, hogy ha 

nem is tíz, de sok legyet egy csapással! Minden nyelvvel, amit elsajátítunk, 

egyben egy újabb szakmát is szerzünk. Történészként számomra különösen 

értékes a képzés alatt megszerzett nyelvtudás, mivel a kutatásaim során olyan 

segítséget jelentett, amit még szavakba foglalni is nehéz. A képzéshez csupa jó 

emlékek fűznek. Kedves, mindig segítőkész tanárok vettek minket körül, akik 
mindent megtettek azért, hogy sikerüljön a céljaink elérése. Szuper osztályunk 

volt, összezártunk, egymást mindig segítettük. Pontosan tisztában voltunk 

azzal, hogy mikor tanuljunk keményen, és mikor kevésbé. Mivel én az 

utóbbinak igazi bajnoka voltam, különösen fontos volt, hogy tanáraim nem 

hagyták, hogy a lustaság kiütéssel győzzön ellenem.  

Turnár Erik 

 

Miért ajánlanám leendő diákoknak a Noszlopy német két tanítási nyelvű 
tagozatát? Visszagondolva az eltelt évekre az egyik legjobb érvem, hogy 

megfelelő szakmai alapot, de elsősorban piacképes nyelvtudást szereztem, amit 
az érettségi után azonnal, aktívan használni is tudtam. Tanáraim nagy hangsúlyt 

fektetettek az idegen nyelv színvonalas oktatására, melynek köszönhetően nem 
csupán „egy” C1-es német nyelvvizsgát tudhatok magaménak, hanem általa 

magabiztos, jó kommunikációs készségre tettem szert. Mindemellett az 



egyetemi éveim alatt a német nyelv tanulása helyett tudtam más tantárgyakra 

is fókuszálni. A Noszlopyban tanító pedagógusokat emberközpontúság jellemzi, 

ahol szívvel-lélekkel dolgoznak azon, hogy olyan tudást adjanak át diákjaiknak, 

amely a jövőben is meg fogja állni a helyét. A két tanítási nyelvű tagozat 
véleményem szerint mindenki számára egy jó választás, hiszen egyre több aktív 

nyelvismerettel kell rendelkezni annak érdekében, hogy könnyebben 

boldogulhassunk a mindennapokban, de leginkább a munka világában! Azt 

hiszem, IV. Károly szavai jól bizonyítják az előbbi kijelentésem: „Ahány nyelvet 

beszélsz, annyi embert érsz″ Na és a fentieken túl a jó hangulat mellett sem 
mehetünk el szó nélkül: öt éven keresztül egy olyan közösség részese lehettem, 

ahol életre szóló kapcsolatok, barátságok köttettek. Ne feledd, a középiskola 

életünket nagyban befolyásolja. Dönts jól!  

Muth János 

 

– Ó, egy hullócsillag! Azt 

kívánom, hogy tudjak 

németül!  

– Soha! 

Ne a csodára várj, gyere 

inkább a Közgaz kéttan-

nyelvű képzésére! 



 

A kéttannyelvű képzésről… 

„Sziasztok, Csőkör Anitának hívnak. 2020-ban 

szereztem meg a diplomám és jelenleg 

logopédusként dolgozom Baján, egy iskolában. 

Hogy mi indított el erre a pályára? 

Egyértelműen a nyelvtanulás. Furcsállod, ugye, 

hogy hogyan függ össze a kettő? De nagyon 
egyszerű.  
A Közgazban a német szavakon kívül megtanultuk a megfelelő 
kommunikációt is. Különböző humoros, tréfás szituációkat 

játszottunk el, sokszor beleélve magunkat a szerepbe és tovább 

gondolva a legjobb perceket töltöttük el. Elsajátítottuk a 

megfelelő kiejtést, olykor kipróbálva minden dialektusban, ami 
szintén vidám perceket okozott az órákon. Higgyétek el, a 

kéttannyelvű osztályban olyan egyéni figyelmet, és magasszintű 
oktatást kaptok kedves tanáraitoktól, hogy csak arra eszméltek: a 

szüneteket is a német nyelv szépségeivel töltitek, lefordítva a 

kedvenc mesétek főcímdalát, és azt hangosan énekelve várjátok a 
tanárt. Nem beszélve a megannyi programról, túrákról, 

közösségépítő, szórakoztató elfoglaltságról, ami vár ott rátok. Na 

és mit kaptok cserébe? Felsőszintű nyelvtudást, lehetőséget arra, 
hogy az érettségivel együtt a felsőfokú nyelvvizsgát is 
megszerezhessétek, ami minden felsőoktatási intézményben 
megállja a helyét. Nem beszélve arról, hogy közben 

belekóstolhattok a közgazdaság rejtelmeibe, természetesen német 

nyelven, megalapozva ezzel akár a későbbi terveiteket. Nem 
fogtok csalódni, ha a Közgaz kéttannyelvű osztályát választjátok! 
Egy jó fej, kedves tanári csapat várja a leendő ’Lieblingeket’! Sok 

sikert kívánok!”  



Az utca embere 

 Ebben a számunkban is érdekes, aktuális kérdésekről faggattuk a 
közgazosokat, most elsősorban a 9.-eseket. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan 

érzik magukat az új iskolában, és hogy esetleg milyen változást/változtatást 

javasolnának az oktatásban, ami jobbá tehetné ezt a folyamatot, helyzetet. 

 

1. Mi az, ami tetszik az iskolában? 

 

- Én nagyon élvezem az iskolát, bár nem a tantárgyak miatt, de azok 

között is van érdekes. Leginkább az tetszik, hogy felelősségteljesebbnek 

érzem magam. 

- Én egy nagyon jó osztályba kerültem, szóval már ezért is jó, hogy ebbe 

az iskolába jöttem. A legtöbb tanár kedves és a tananyagot is érthetően 
adják le. 

- Maga az iskola, és a közösség is nagyon jó. Szakmát és érettségit is ad. 

- Azt szeretem az iskolában, hogy nagyon jó az osztály, jó tanáraink 

vannak és érdekesek a szakmai órák.  

- Én pozitívan csalódtam, ugyanis eleinte senki nem volt szimpatikus. Már 

az első héten megváltozott ezzel kapcsolatban a véleményem. Nagyon 
aranyosak a tanárok, az osztályt is kifejezetten kedvelem. Minden nap 

szívesen jövök be a suliba, mert jól érzem magam, és a körülöttem lévő 
emberek is észreveszik rajtam, hogy mindig jó kedvem van. 

- Eddig nagyon tetszik a suli, nagyon szeretem az osztályt, a tanárok 

megértőek, kedvesek, segítőkészek és viccesek. Szeretem az automatát. 

 

2. Mi az, ami nem tetszik az iskolában? 

 

- Az iskolában talán két negatív dolgot tudnék kiemelni, de ezek is kisebb, 

„nevetséges” dolgok. A büfében sajnos megszüntették a nyalókát, 

illetve a mosdóban nem mindig van WC-papír. 

- Én azt nem szeretem az iskolában, hogy korán kezdődik a tanítás. 
- A buszozást nem igazán kedvelem, korán kell kelni, sötét is van még. 

Amit még nem igazán szeretek, hogy butának érzem magam.  

- A felsőbb évesek lenézik az alattuk lévő osztályok tanulóit, ha nem 
tetszik nekik valami. 

- Ami szerintem negatívum, hogy a felsőbb évesek undokabbak és 
nagyon lenézőek a kilencedikesekkel. 

- Én mindent kedvelek a sulival kapcsolatban, később lehet, hogy a 
tanulás nehézséget fog okozni, de egyelőre ezzel sincs bajom. 



- Drága a büfé :( 

- Az iskolában azt nem szeretem, hogy nagyon sok ember jár ide. 

 

 

3. Min változtatnál az oktatási rendszerben? 

 

- Szerintem az oktatást digitálisan lehetne fejleszteni, valamint az órák 

menetén változtatnék egy keveset, például lehetne több csoportmunka. 

- Szerintem kevesebb lexikális tudást kellene számon kérni, valamint nem 

azt nézni, hogy ki mit nem tud, hanem, hogy ki miben jó és azt 

fejleszteni. 

- A diákok érdeklődésük szerint tudjanak órákat felvenni. Persze az 
alapműveltséghez szükséges tanórák kötelezőek lennének. 

- Fontosabb órákon a rosszabb gyerekeknek külön elzárást adni. 

- Hétköznap odafigyelek, hétvégén tanulok, jut mindenre idő, szóval 
igazából nekem így jó, ahogy van. 

- Sokkal nagyobb szabadságot kellene adni a tanároknak, hogy mit 

tanítsanak és hogyan. 

- Kezdődhetne később a suli, például kilenckor. 

Gonda Luca 13. C 

 



 



Alan Hlad: Szárnyra kelt remény 

A szerelem az ellenséges vonalak mögött is megtalál 

 

Alan Hlad üzletemberből vált íróvá, és több, mint fél éves kutatómunka után írta meg a 

lehengerlő első regényét, A szárnyra kelt reményt. A könyv 2020-ban jelent meg, és azonnal 

felkerült az amerikai sikerlistákra is.  

A történet rettentően olvastatja magát. Két történetszálból épül fel. Az egyik a postagalambok 

által végzett küldetés, ami segítségével kapcsolatot tartanak a francia ellenállással. A küldetés 

közben rengeteg galamb elpusztul, de a visszatérők felbecsülhetetlen információkat juttatnak 
a briteknek a német csapatokról. A másik történetszál Susan Sheperd és Ollie Evans 

kibontakozó szerelme. Susan a galambtenyésztéssel foglalkozó nagyapja mellett dolgozik 

Eppingben, az amerikai Ollie Evans pedig a Királyi Légierőhöz szeretne csatlakozni. Egy 

összetűzés következtében viszont Eppingbe kerül, ahol megismerkedik Susannel és egymásba 

szeretnek. Mikor a postagalambokat szállító repülőgép veszélyes helyen zuhan le, Ollie és 

Susan a lány legszeretettebb és legintelligensebb Hercegnő nevű galambjával tartja a 

kapcsolatot egy ideig.  A galamb egyszer csak nem tér vissza a lányhoz, és végül külön 

utakon jár a két fiatal. Sok-sok évvel később egy cikk által, ami egy titkos kóddal írt levélről 
szól, végül Hercegnő mégis összehozza a szerelmes párt.  
 

Érdekes és szerethető történetet kaptunk az író tollából, és bátran ajánlom mindenkinek.  

 

 

 

Horváth Viktória  

10. C 

 



Baráth Viktória: Egy év Rómában 

 

Ez a könyv egy magyar írónő tollából való sokszínű történet, amely szereplője a 
boldogságot keresi.  

Leila Findley, egy 33 éves írónő életéről szól, aki nehéz időket él át az 
életében, és ez miatt a karrierje is kockán forog. Ultimátumot kap a kiadójától, 
méghozzá azt, hogy vagy elutazik egy évre Rómába. és mire visszatér, lesz egy 
kézirata, vagy elveszíti az állását. Így hát elutazik Rómába, ahol egy papot 
bíznak meg – név szerint Jonathan Rajmond atyát – hogy vezesse körbe a 
városban, így szerezzen ihletet a könyvéhez. Eleinte a nő nem nagyon díjazza, 
hogy egy pappal kell töltenie idejét, de lassan megbarátkozik vele. Barátságuk 
egyre szokatlanabbá és elmélyültebbé válik, ami miatt Leila úgy érzi, hogy van 
kiút a kiláthatatlan helyzetéből.  

A könyv utolsó fejezete hatalmas, döbbenetes fordulatot tartalmaz, és 
őszintén megmondva kétszer is neki kellett futnom, mire teljesen megértettem a 
lényegét.  

Nagyon lehengerlő történet, és szívből ajánlom minden olyan lánynak, aki 
szereti az izgalmas és nem kiszámítható történeteket.   

 

 

Horváth Viktória 10. C 



"Színház az egész világ, és színész benne minden nő és férfi" 

Az Imre Sándor Szeretetszínház alapítója, igazgatója, Bartokos Tamás feladatának érzi a rászoruló, 
sérült, tehetséges gyermekek felkarolását, segítését. 

 

Én lassan 1,5 éve játszom a színháznál. Gondolom felmerült bennetek az a kérdés, hogy 
"Hogyan keveredtem a színházhoz?" 

Rengeteg versmondó versenyen vettem részt… és ahol a legtöbb ilyen verseny volt, ott 
Bartokos Tamás volt a zsűri elnöke, és időről időre látta a fejlődésemet, és látta, hogy milyen  
hatással  vagyok a közönségre. Aztán elhívott táborozni a színházzal, és ott rámosztotta életem 
első szerepét: a Valahol Európában című musicalben Szeplős szerepébe bújva színpadra léphettem 
velük. Eleinte nagyon bátortalan voltam a próbák alatt, és féltem, hogy elrontok valamit…, de 
aztán rájöttem, hogy ha el is rontok valamit, ők akkor is ott álnak majd mellettem és támogatni 
fognak. Így egyre bátrabban mozogtam a színpadon. Most már "rutinból" csinálom a dolgokat.  

A színházban minden ember 
más és más karaktert, stílust képvi- 
sel és ettől színes a mi társulatunk. 

A próbák alatt bolondozunk, 
viccelődünk, de előadás alatt min- 
denki nagyon komoly és vérprofi. Én 
pont ezért szerettem bele ebbe a 
társulatba... 
MINDENKIBEN van tehetség, csak 
fel kell tárni és használni kell.... Ti is 
próbáljátok ki magatokat a színpadi 
életben, és higgyétek el, hogy nem 
fogjátok megbánni! 

Bozsoki Csilla 9. B 



Továbbléptem, bocs 
 
Egyedül voltam, míg itt nem lettél, 
Nem tudtam, kell e valaki, de te 
kellettél. 
Mikor elmentél, összetörtem, nem ér. 
Nem tudtam, velem leszel-e még. 
 
Kihúztál onnan, ahol voltam én, 
De vissza is löktél, miért? 
Sajnálom, hogy ez történt. 
Hiányzol, tudod még? 
 
Elvesztem nélküled, tudod miért? 
Mert szeretlek én még. 
Itt hagytál, tönkretettél. 
Tudod mit? Húzz innét<3 

Árbogást Szelina    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kránitz Kitti 



  

 

 

Gyivicsán Péter 



 



 

 

Az iskolai bántalmazások 

 

Az iskolában minden nap történik valami. Minden nap van valami nézeteltérés, akár 

kisebb akár csoportos viták. Ez nem feltétlenül rossz, hiszen ezek a viták általában 

azért jönnek létre, mert saját és önálló véleménnyel rendelkezel. Nem olvadsz bele 

az átlagba, és nem bólogatsz egy esetleges „ranglétrán” feljebb lévőnek. (Egyébként 

szerintem ez egy hatalmas baromság, de erről majd később.) Ez azt jelenti, hogy 

kiállsz magadért és a véleményedért. Ha nem esik át az ember a ló túloldalára, 

megtanulja elfogadni azt is, ha éppen nem neki van igaza, hogy bocsánatot kell 

kérnie, ha ő volt az, aki valakit megbántott, és ne csak a megbántott szerepében 

ringassa azt a tudatot, hogy neki is rosszul esett, hogy…  Akkor talán még jól is 

jöhetnek ezek a viták, mert hozzájárulnak a jellemünk fejlődéséhez.  

Viszont ez nem mindig ilyen szép kerek történet. Sőt, ma már ez a legritkább. 
Minden közösségben van legalább egy, de sokszor akár több ember is, aki 

valamilyen bántalmazást élt vagy él át. A fizikai bántalmazás egy nagyon gyáva 

dolog. Hiszen a célpontok fizikailag gyengébbek, és túl sok esélyük nincs, pláne, ha 

egy csoport néz ki magának valakit. Ez egy életre meg tudja bélyegezni az embert, 

és nagyon sok időbe is telhet, mire ezt fel tudja dolgozni. És igen, ez már a csapból 

is folyik, és kicsit néha túlreagáljuk, de ebben az a szomorú, hogy hiába 

hangsúlyozza ezeket mindig mindenki, mégsem veszik elég komolyan. Így is 

rengeteg iskolán belüli bántalmazás van. Ma már a fizikai bántalmazás egyre 

ritkább, de a lelki terror szinte mindennapos. A fizikai fájdalom egyszer elmúlik, de 

amit a szavak, a gúnyos tekintetek, a kiközösítés okoz, az minden nap ugyanúgy fáj. 

Ha egy osztályban valaki azon a bizonyos ranglétrán az alsó fokokon áll, akkor 

gyakorlatilag úgy kezelik, mintha nem is számítana bele az osztályközösségbe.  

Ha azzal gúnyolnak, hogy mennyire népszerűtlen vagy, ha piszkálnak azért, 

mert szeplős vagy pattanásos az arcod, mert molett vagy éppen túl sovány vagy, a 

bőrszínedért, származásod miatt, anyagi helyzeted miatt, az nem a te szégyened. 

Éppen akkor, abban a helyzetben nehéz megfelelőlen kezelni, és biztos, hogy nem is 

fogsz erre a tanácsra még csak gondolni sem, de hidd el, az idő téged igazol. És 
igenis merj magadért kiállni!  És ha olyan olvassa, akinek nincs ilyenben része, de 

ismer valakit, aki nagyon csendes, nincsenek barátai, egyedül ül, akkor ülj oda 

mellé, szólj hozzá, kérdezd meg, hogy van, próbáld megismerni! És a csendes, 

szorongó, ismeretlen osztálytársból, ismerősből máris a közösség teljes értékű tagja 
lesz.  

Kalányos Emese Petra  

11. A 



Tíz éves a kaposvári baranta 

A sportegyesület 10 éve alakult meg, és azóta rengeteget fejlődött a 
létszám a kis baráti társasághoz képest. Sok kitartás kellett ahhoz, 

hogy idáig eljusson az egyesület, de én úgy gondolom, hogy megérte 

az időt és energiát. 

 

Ez egy hagyományőrző sport, nem is feltétlen a harc a lényege, hanem ez 

egy életvitel is. Régi harci eszközöket elevenít fel, mint az ostor, a bot és a 

fokos. Rengeteg gyakorlás és idő kell ezeknek a technikáknak az elsajátításához, 
olykor elég fájdalmas is tud lenni. De szerintem megéri, hisz nem csak 

önvédelmet tanulunk, hanem fegyelmet, állóképességet és kultúrát is. 

Rendszeresen járunk bemutatókra, versenyekre és Erdélybe a magyar 

hagyományőrzés érdekében. 

 

A legutóbbi bemutatónkon Szita Károly polgármester adta át a díjat a 10. 

évfordulónkra, ezúttal is nagyon köszönjük mindazoknak, akik ott voltak és 

őrzik a magyar kultúrát, hagyományt. 

Üst Gergő 9. A 



   

 

Az íjászat 

Az íjászatnak 6 szakága van, pálya-, terep-, 3D, történelmi, futó-, és lovasíjászat. Az olimpián csak 
pályaíjászat szerepel, azon belül terem-, és szabadtéri versenyt rendeznek. Téli időszakban teremíjászat 
szokott lenni, nyári időszakban szabadtéri. Olimpiai versenyeken olimpiai íjat és csigás íjat használnak a 
versenyzők. Az országos és a kvalifikációs versenyeken van lehetőség indulni a többi íjfajtával is.  

A következő íjfajtákat használják az íjászat kedvelői: nomád íj, hosszú botíj, ismertebb nevén: 
longbow, vadászreflex, berbow íj, olimpiai íj, csigás íj, számszeríj (nyílpuska).  Történelmi versenyeknél 
csak nomád, longbow, vadász és számszeríjat lehet használni modern kiegészítők nélkül. Az érdeklődők 
örömíjász versenyeken ismerkedhetnek meg az íjászattal, aki komolyan belekezd a versenyzésbe, az a 
Magyar Íjász Szövetségen belül versenyengedélyt szerez, 
és így indulhat az országos és nemzetközi bajnokságokon 
is. Az országos bajnokságok előtt el kell indulni egy 
kvalifikációs megmérettetésen, és ha megfelelő szintű 
teljesítményt ér el, akkor indulási jogot szerez. 

A pályaíjászaton egy adott íjnemhez és 
korosztályhoz kötik, ki hány méterről lő, és milyen méretű 
lőlapra. Gyerekek 10m-re, bármelyik korosztály (a 
gyereken kívül) a nomád, longbow és vadászreflex íjjal 
maximum 30m-re lőhet. Csigásíjasok 50m-re, olimpiai 
íjasok 70m-re lőnek. Teremíjászatban 18m-re lőnek, előírt 
nagyságú lőlapra.  

 Érdemes egy pár szót szólni külön a történelmi 
íjászatról.  
A honfoglaló magyarok nagy találmánya az volt, hogy a 
visszacsapó íj végére szarvakat tettek, így a vessző 
sebessége felgyorsult, mert megerősödött az ideg  
(az ideg az a megerősített fonál, amiből kilövik a nyilat). 

Felszerelésük: 

- süveg (egy fejfedő prém farokkal) 
- tunika, kaftán (ing és kabát) 
- hegyes elejű cipő 
- tarsoly (ott hordták a tűz készítéséhez való eszközöket) 
- alkarvédő 
- ujjvédő 
- tegez (abban tartották a nyilakat) 
- csanakot használtak (ebben hordták az ivóvizet) 

Történelmi íjászként is lehet bajnokságra menni, ezen belül távlövő és távcéllövő bajnokságokra is.  

 
Kulcsár Gergely 



Miért jó konditerembe járni? 

 

Pár sorban szeretnék beszélni arról, hogy mi is az előnye vagy esetleg hátránya annak, ha 

valaki konditerembe jár.  

Nagyjából 4 hónapja kezdtem el konditerembe járni, mert nem volt semmi önbizalmam, és 

nem tetszettem magamnak. Aztán miután nekikezdtem, és fogytak le a kilók, kezdett 

megjönni az önbizalmam, és a közérzetem is sokkal jobb lett. Az egyik haverommal kezdtem 

el és szerencsére folytatjuk azóta is.  

Összefoglalva, az előnye az, hogy a közérzeted javul, és jobban fogsz tetszeni magadnak, 

talán a személyiséged is megváltozik. A hátránya az, hogy meg kell dolgozni érte rendesen, 

ezért kevés szabadidőd lesz, és ha véletlenül megsérülnél, akkor utána visszarázódni elég 

nehézkes. 

Nekem ennyi a véleményem a konditerembe járásról, és aki teheti és persze meg is engedheti 

magának, az vegye rá valamelyik barátját és menjen el vele, mert mindenképpen megéri. 

Perák László 11. D 



Miért is jó cukrászkodni?  

 

Szerintem a cukrászkodás egy olyan hobbi, amit 

lehetetlen megunni. 

A házi süteményeknél nincs finomabb édesség. Minden 

egyes desszert elkészítése egy élmény, főleg ha olyan 

desszertet készítünk, amely nagy kedvenc a családban. 

Kedvencem a francia cukrászat, többek között a híres 

macaron.  

Nagyon nehéz elkészíteni, de megéri, annyira finom. Mindenkinek csak ajánlani 

tudom.  

 

 

A torták elkészítése 

is nagy élmény, a 

díszítésben 

kiélhetjük az összes 

kreativitásunkat.  

 

 

 

 

A Legjobb sütireceptek ezen 

az oldalon találhatóak! 

                 https://streetkitchen.hu/ 

 

                      Orbán Enikő Kamilla, 9. A 

FONTOS! 

Mielőtt nekiállnánk bármilyen süteménynek  

és recept alapján készítjük, mindig 

figyelmesen nézzük át, mert sok téves 

receptet is találhatunk. 



„Ha győzni akarsz, el kell 
viselned mások ítéletét.” 

avagy: „NE sz*rakodj, ÉLJ!” 

 
A bizonytalanságtól való tartózkodás onnan ered, hogy félünk mások véleményétől, félünk a 

kritikáktól. Félelemmel tölt el minket az esetleges kiközösítés, ami a magányt fogja magával 

hozni. Az életben sok akadályt kell megugranunk, ami nem mindig úgy sikerül, ahogy mi azt 

elképzeljük. A sikertelenség egy kellemetlen helyzetet kelt, ami miatt rosszul érezzük 

magunkat. Ha egymás után többször esünk ilyen kellemetlen helyzetbe, könnyen a „kudarc 

embere” pecsétjét nyomhatjuk magunkra.  

 

„Ha fejlődni akarsz, nyugodj bele, hogy bolondnak 
és butának néznek.” 

(Epiktétosz) 

 

Soha nem fogsz tudni kibontakozni, ha mindig a környezeted véleményével foglalkozol. 

Pedig az élet órája ketyeg, akármit is mondanak rólad. A kritikáktól való félelem miatti 

őrlődésre szánt idődet a saját életedből veszed el.  

Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy abszolút ne vedd figyelembe mások véleményét! 

Sokszor mások véleménye segíthet nekünk az egyes akadályok megugrásában. Ha tényleg 

győzni akarsz, akkor el kell fogadnod a véleményeket és a kritikákat is. Ezek lehetnek 

pozitívak és negatívak is. A negatív véleményekből tanulni kell, de nem szabad engedni, hogy 

túl mélyen érintsenek, mert az lehúz téged! Aki tényleg nagyra törekszik, el kell fogadnia, 

hogy okoskodónak fogják nézni.  



Akik a bizonytalanságtól rettegnek, valójában attól félnek, hogy hibát találnak bennük. Egy 

illúzió köti őket a földbe vert karóhoz. 

De ennek nem kell így történnie, tudsz ellene tenni! Fogadd el a bizonytalanságot!  

Mond ki: Elfogadom a bizonytalanságot! 

Mindig arra gondolj, hogy az álmaid ebben a bizonytalanságban vannak. Egyből másként 

tekintesz ebbe a sűrű ködbe. Továbbra is félelem tölt el a bizonytalanság hallatán, de az 

álmaidban való hit és remény megszűri ezt a ködöt. 

Állj a sarkadra és ugorj neki az akadálynak! Ragadd meg a pillanatot, akármilyen nehéznek is 

tűnik!  

Kezdd apró dolgokkal! Az iskolába más úton gyere! Menj el délután kávézni! Reggel kelj 

előbb, és olvass egy kis részletet a kedvenc könyvedből! Hívd el a kiszemeltedet randira! 

Mindenben van bizonytalanság, de ha nem ugrasz neki, soha nem tudod meg, hogy mi lesz. 

Az élet órája közben ketyeg… Felnőtt, idősebb korodban ugyanúgy őrlődni fogsz, csak a 

múlton: „Miért is nem tettem meg?! – lehet, hogy minden másképp lenne…” 

Soha ne add fel! Mindig állj ki önmagadért! Csinálj olyat, ami nem vall rád! (persze itt nem a 

bűnözésre gondolok!) És ami a legfontosabb: Éld az életet! 

 

Fábián Dávid 12. A 

 

 

 

 

 

 

A forrás, amelyből én is motivációt, okosságot és önbizalmat nyertem:   

Gary John Bishop: NE sz*rakodj, ÉLJ! Útmutató a nem elb*szott élethez 


