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2013. január 18-án pénteken, ellátogattunk a Szentendrén lévő Magyar Honvédség Altiszti 

Akadémiára. Ahol a mindenki számára megtekinthető nyílt napon vettünk részt. 

Reggel 7:30-kor találkoztunk a Batthyány téren. Innen 31 fővel indultunk el a szentendrei 

HÉV-vel ¾ 8-kor. Körülbelül 40 perc utazás után meg is érkeztük a végállomásra, ahonnan gyalog 

folytattuk utunkat. Pár perc alatt oda is értünk az akadémiához. Miután rögzítették adatainkat 

lepakolhattuk kabátjainkat, táskáinkat. Ezután egy érdekes előadást hallgattunk meg, ahol 

elmondták, hogy milyen képzéseket indítanak és azok mennyi ideig tartanak. Elmagyarázták a 

felvételi eljárást és annak feltételeit. A felvételi 3 részből áll: egészségügyi, pszchiológiai és fizikai 

vizsgálat (ez utóbbi 3200 méter futás, maximum 19 perc alatt; 2-2 perc alatt minimum 40 

fekvőtámasz és felülés). Az előadás után tájékoztattak minket az aznapi programokról. 

Fél 11 körül elkezdtük körbejárni az akadémiát. Először az ottani kis múzeumot látogattuk, 

meg ahol egy történelmi témájú előadást hallhattunk, majd körbenézhettünk. Következő 

állomásunk a toborzó iroda volt. Itt részletezték a felvétellel kapcsolatos információkat és 

feltételeket. Ez után felvettük kabátjainkat és átmentünk egy másik épületbe, ahol működőképes 

járműveket néztünk meg (egy T72-es tankot, egy BTR 80  páncélozott szállító harcjárművet és 2 

teherautót), egy külön teremben láthattunk „félbevágott” BTR -t. A következő állomáson 

fegyvereket néztünk meg. Ezek mellett megtekinthettünk egy rádiós termet, ahol mindenféle 

távközlési technikákkal foglalkoznak. 

Miután itt mindent „felfedeztünk” átmentünk a sportcsarnokba. Itt van lehetőség 

teremsportokra, és konditerem is található. A csarnok mellett van uszoda, lőtér, foci és futópálya is. 

Ezek után a hallgatói szállásra vezetett utunk. Itt 5-7 ágyas szobák vannak, és emeletenként 1-1 

fürdőszoba. Ezeket minden nap alaposan ki kell takarítani, amit ellenőriznek is. Kialakítás alatt van 

egy teakonyha és egy mosószoba. 

Végül visszamentünk a színházterembe, ahol a légvédelmi pályával kapcsolatos 

információkat mondták el nekünk. 

Minden állomáson kb. 15 percet töltöttünk, hogy mindenre jusson idő, mivel mások is részt 

vettek a nyílt napon. Sok új élménnyel gazdagabban indultunk¾ 12-kor haza Szentendréről . 

 ( -Dobi-) 
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Sportkommentátorunk jelenti 

 

Számunkra az október remekül indult, ám örömünk csak a tízedik fordulóig tartott, amikor is kikaptunk a 

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiától. Ám még így is a második helyen álltunk kettő vereséggel ,egy 

döntetlennel és hét győzelemmel. De ekkor még nem tudtuk, hogy ennél még lesz rosszabb is! A 

következő mérkőzésünket a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiával játszottuk, és nem a mi száj ízünk 

szerint alakult a találkozó. (-Berkes M. -) 

„Találkozóink”: 

 

 

MFA-UTE 

2:0 

A mérkőzés nagyon kemény ám igen sportszerű volt. 

Ezt az is jelzi, hogy csak egy sárga lap született a 

találkozón. Jó iramú volt a mérkőzés, nagy csata 

zajlott a középpályán. A 36. percben Csala Csaba 

törte meg a csendet, a balról érkező indítást a 

kimozgó kapus mellett, a hálóba juttatta. 

1:0 

Még az első fél időben döntésre vihettük volna a 

dolgot, ám Fék Zsolt a 41. minitumban tizenegyest 

hibázott, előnyünket ekkor még nem tudtuk 

megduplázni, így a szünetben 1:0-val fordultunk. 

A második félidőben is megmaradt az iram, ami az 

első fél időt jellemezte, de végig uraltuk a játékot. 

Nyomásunk Rózsahegyi révén a 90. percben érett 

góllá. A védekezését feltoló Újpest mögött a 

leshatáron kapott Rózsahegyi egy hosszú indítást, 

amit a kimozgó kapus felett elegánsan juttatott a 

hálóba 

2:0 

 

MFA-Győri ETO 

1:2 

A mérkőzést, Csala Csaba nélkül vártuk, aki 

még a DVSC elleni találkozón sérült meg. 

Rózsahegyi Dominik révén már a 9. percben 

vezetést szereztünk. 

1:0 

Surányi Ernő a 17. percben a 16-oson belül 

buktatta a győriek támadóját Takács Tibort, 

aki értékesítette a bűntetőt. 

1:1 

Az eredmény 1:1 maradt. A második fél 

időben győriek szereztek még egy gólt az 59. 

percben, amikor is kapusunk, Gávai Norbert 

egy védőről levágódó labdát meg akart 

menteni még az alapvonal előtt. Ez sikerült is 

neki, ám a labdát kiejtette a kezéből pont az 

érkező csatár elé, aki középre centerezett, és a 

belül teljesen üresen érkező Lőrincz Attila 

László talált az üresen maradt kapuba. 

1:2 
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MFA-PFLA Felcsút 

2:3 

A találkozó elég nagy vehemenciájúra sikeredett, 7 

sárgalap és 1 piros lap került kiosztásra. A vezetést 

a felcsúti csapat szerezte meg ,egy bal oldalról 

történő beadás után Péter Bence talált be a 15. 

percben. 

0:1 

A 38. percben Szellák Soma szabadrúgására Pendl 

Alex érkezett a hosszú oldalon, és fejelt a kapuba. 

1:1 

Ezután mi domináltunk ,ennek eredménye, hogy 

Csala Csaba kiharcolt egy tizenegyest, melyet Pendl 

Alex sajnos nem tudott értékesíteni. Így az 

eredmény 1:1 maradt. 

A második félidőben korosztályunkban első bajnoki 

mérkőzésén  a félidőben csereként beálló Bíró 

Bence szerzett egy gólt. 

2:1 

Ám 10 perccel később jött a hideg zuhany :a Felcsút 

Sallai Roland révén betalált. 

2:2 

A végjátékban védelmünk ismét kapitulált. Egy, a 

tizrnegyes pontra belövölt labdára csak Damásdi 

Alex érkezett, és kapásból betalált a 87. percben. 

2:3 

 

SKLA-MFA 

3:1 

Az ősz egyetlen olyan találkozója, amikor 

ellenfelünk jobb teljesítményt nyújtott nálunk. 

Csapatunk 3 sárga lapot is kapott. A 17. percben 

Nyúl Krisztián egy szögletet követően, teljesen 

üresen tudott fejelni. 

1:0 

A fonalat még mindig nem sikerült elkapnunk, 

ennek következtében a 27. percben Kaposi Dániel 

hibáját Korozmán Kevin használta ki kegyetlenül. 

2:0 

A második félidőben alakzatot váltottunk, 

védekezésben hátul a védők egy az egyben voltak, 

elől a támadásra fektettünk nagyobb hangsúlyt. 

Ennek eredménye, hogy Fék Zsolt egy remek 

labdaszerzést követően gólt tudott szerezni a 

60.percben. 

2:1 

Reményeink kezdtek feltámadni, ám Szatmári 

István a 70. percben beállította a végeredményt. 

3:1 
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MFA-DVSC 

5:1 

Csapatunk az előző két fordulóban elszenvedett 

vereségek miatt feltüzelve vártuk a találkozót, s 

érzésem szerint az ősszel ezen a találkozón 

játszottunk a legjobban. Ellenfelünket folyamatos 

nyomás alatt tartottuk, ennek eredménye, hogy egy 

oldal-szabadrúgás után a 19. percben Bereczky 

Bence a saját kapujába talált. 

1:0 

A 31. percben Szűcs Kristóf talált be ellenfelünk 

hálójába. 

2:0 

A 44. percben Pendl Alex tizenegyesből talált be a 

hálóba. 

3:0 

A második félidőben sem adtuk alább, s rögtön a 

szünet után a 46. percben ,egy agresszív támadás 

végén Csala Csaba talált a kapuba. 

4:0 

Az i-re a pontot az 59.percben Fék Zsolt tette fel. 

5:0 

Bár Surányi Ernő a 86. percben a 16-oson belül 

szabálytalankodott,  a megítélt bűntetőt Bíró Bence 

értékesítette a mérkőzést sima győzelemmel zártuk. 

5:1 

Pécsi MFC-MFA 

2:1 

Ebben a fordulóban Pécsre látogattunk, egy röpke 3 

órás út keretein belül. A hosszú út után a csapat „a 

buszon ragadt” fejben, és a 2. percben egy szöglet 

után a teljesen üresen érkező Póczik Patrik talált 

fejjel a hálónkba. 

1:0 

Az első 20 percben az történt, amit a pécsiek 

akartak, s ha kapusunk Varsányi Áron nem mutat be 

hatalmas bravúrokat a pécsiek az első 20 percben 

eldöntik a találkozót. A 25. percben, Miklósvári 

Kornél talált a pécsiek hálójába. 

1:1 

A második fél időben sokáig nem született gól. 

Ekkor a 89. percben jött Trimmel Patrik és jó 35 

méterről a kapujából kint álló Varsányi Áron felett 

megszerezte a pécsiek győztes találatát. 

2:1 
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MFA-Pápai ELC 

13:0 

Az őszi szezon utolsó mérkőzésén sok 

kulcsemberünket nélkülöznünk kellett, 

különböző betegségek, sérülések miatt. Ám így 

is fölényes győzelmet arattunk.  

Gólok: Szellák, Szűcs(3), Bíró(2), Németh, 

Csizmadia(2), Laczkó(2), Pendl, Rózshegyi. 

Az őszi 15 forduló után csapatunk az 5. helyen 

tanyázik. 

Kecskeméti TE-MFA 

1:3 

A találkozót elég silány minőségű pályán 

játszottuk a volt edzőnk vezette 

Kecskemét ellen.. A fordulást követően 

sem adtuk alább a tempót. A kecskeméti 

csapat hősien védekezett, ám a 64. 

percben Fék Zsolt értékesített egy 

tizenegyest, ezzel megszereztük a 

vezetést.  

1:0 

A Kecskemét nem adta fel ,ennek 

eredménye lett, hogy a 68. percben 

szögletből egy védekezési hibát 

kihasználva Máté Zsolt talált a 

kapunkba. 

1:1 

Innentől kezdve viszont elfogyott a Kte 

ereje, és Fék Zsolt a 79. percben jó 25m -

ről szerzett nagy gólt.  

1:2 

Laczkó Lénárd a 80. ,Rózsahegyi 

Dominik a 83. percben még begyűjtöttek 

egy-egy sárga lapot, ám az erejét 

teljesen elvesztő Kte ellen Laczkó Lénárd 

a bal oldalról befelé cselezve egy 

gyönyörű gólt szerzett a hosszú sarkot 

kilőve.  

1:3 
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Comenius –projekt az Egressyben 

 

Milyen előnyöket kínál a program? 

 A gyerekeknek: használható nyelvtudást, világlátást, új szemléletet, önállóságot, 

nemzetközi barátságokat, a csapatszellem erősítését, életre szóló élményt. 

 A tanároknak: szakmai tapasztalatcserét, módszertani megújulást, élményszerű tanítást, 

nemzetközi megerősítést, közösségi élményeket, motivációt. 

 Az intézményeknek: élő, bővülő nemzetközi kapcsolatokat, aktív diákokat és tanárokat, a 

pedagógiai vagy képzési program gazdagodását, elismertséget. 

Miről is szól a program?  

 A Comenius-program a megújuló energia felhasználásáról szól.  

 Célja, hogy a tervek, tapasztalatok és ötletek megosztása után megépítsük a saját 

aktívházunkat egyéni tervek alapján. 

Az első pályázatot a 2008-2010-es időszakra nyerte meg iskolánk. A pályázatban Németország, 

Hollandia, Magyarország és Lengyelország vett részt. A projekt legelején a tagállamok vállalták, hogy 

megismertetik saját országuk kultúráját és kihangsúlyozzák a náluk rejlő természeti adottságokat. Ebben a 

pályázatban a diákok munkanyelve az angol, a tanárok, felkészítők munkanyelve angol-német volt. 

A második pályázat a 2011-es évben indult.  Jan, a holland koordinátor, így nyilatkozott iskolánkról: „ 

…az első program alatti sikeres iskolai szereplés, az iskolák jó együttműködése, a tanárok és diákok 

kölcsönös bizalma, barátsága előrevetítette, hogy az Egressy újra részt vehessen a projektben.” 

Az új pályázatban a résztvevők között megjelent Olaszország, Törökország és Szlovákia is. 

„-Sokan nem is értik, hogy mekkora lehetőség ez,-mondta egy korábbi projektben résztvevő felsőéves.-

Nem is gondolják, hogy egy ilyen programban való részvétel akár a munkavállalásnál is előny jelenthet. 

Megtanulunk alkalmazkodni más országok igényeihez bizonyos tekintetben, külföldi környezetben is jól 

meg tudjuk állni a helyünket.” 

A helyi projektben részt vevő diákok: Kalamár Péter, Nagy Dominik, Tóth-Kovács Gellért. 

Dominikot idézve „már alapjáraton nagy megtiszteltetés volt bekerülni az első, külföldre utazó csapatba”. 

A fiúk keményen dolgoznak, hogy minél többet fejlődjenek. nem okoz gondot a közös munka a váltakozó 

csapattársakkal. Mivel a projekt nemzetközi szinten „mozog”, az idegen nyelv használata fontos, 

alkalmazása a gyakorlatban igen hasznos a diákoknak. A precíz munkára is komoly figyelmet kell 

fordítaniuk. 

Nagy Dominik:  

„Nagyon élvezem, hogy megismerkedhetünk más országokban élők iskolarendszerével, illetve a 

gondolkodásmódjukkal; s azzal, hogy mit is gondolnak ők erről a projektről.Teljesen más a közérzet az 

egyes városokban, országokban! Szajda tanár úr, mint „teamleader”?! Szerintem nem is csinálhatná 

jobban! Határozott, precíz, jó vezető.” 

A projekt vezetői:  

Ludger Langfermann (Németország, Bersenbrück), az egész projektsorozat kitalálója, fő koordinátora, aki 

megírta a pályázatot, és nagy tiszteletnek örvend minden országban. Számtalan pályázata fut az 

iskolájában. Szereti hazánkat és fővárosunkat, évente 3-szor, 4-szer is ellátogat Budapestre önszántából. 

Jan van der Weijde a holland iskola Eu-s programjainak koordinátora, a második legfontosabb partner. 

Szakmailag nagyon elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés mellett. 
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A következőkben Kalamár Péter beszámolóját olvashatjuk:  

„ A Comenius –program lényege : az Eu-s tagországok kiválasztott tagjai az aktív házzal 

megismerkedjenek,valamint a környezettudatos technikák is témái a projektnek; s mindeközben a 

különböző országok kultúrájával is kapcsolatba kerüljenek. Az utazások közül én csak a szlovákiain 

vettem részt. A magyarországi projektet hosszas szervezés előzte meg: sok tanakodás és rengeteg 

energia… Amikor megjöttek a projekttársak -kis késéssel -, nekiláttunk a munkának. A köszöntő 

szövegek után körbevezettük őket az iskolában, megmutattuk a különböző szaktermeket, az ebédlőben az 

elektromos vonatot, amely az ebédlő tetején lévő fotovoltalikus elem energiájával működik. Az ebéd után 

busszal mentünk a BME-hez, ahol egy angol nyelvű prezentációt hallgattunk meg egy magyar aktív 

házról. Ezen az estén egy dunai sétahajón vacsoráztunk. Végighajóztunk a budapesti nevezetességek 

mellett, láttuk az éjszakai kivilágítást, a Parlamentet…Sok fotó készült azon az estén, nagyon tetszett a 

projekttársaknak a város. A 2. nap egy átfogóbb városnézésre mentünk. Délelőtt a budai oldalon voltunk. 

Megnéztük Gül baba türbéjét, mely a törököknek egy zarándokhelye volt. A török társaink hálásak voltak, 

hogy ez is része lett a programnak. Aztán a Budai várba mentünk, ahol megnéztük a Hadtörténeti 

Múzeumot, a Mátyás-templomot és a Halászbástyát. Innen az utunk a Vásárcsarnokba vezetett, itt 

nézelődtünk, megebédeltünk, majd végigmentünk az Andrássy úton, és kiszálltunk a Széchenyi  

Fürdőnél, bementünk, és ott töltöttünk 2-3 órát. A napot egy vacsora zárta a Trófea Étteremben. 

Harmadnap már csak a munka volt, ahol a tanárok és a diákok külön voltak.Végül a találkozó értékelése 

és az ajándékok átadása volt csak hátra.” (Kalamár Péter) 

A program ’végterméke’ egy közös aktív ház lesz. Így ennek érdekében minden nemzetiségnek ötleteket 

és terveket kell alkotnia. A különböző, résztvevő országok előadásokat tartottak meg. Így több ötletekkel 

és újdonságokkal bővült maga az ’egész’ csapat. Az 5. találkozón, Magyarországon, mutatták be az első 

terveiket a különböző országok. 

Mint a többi országnak, ugyanúgy Magyarországnak is prezentációkat és terveket kellett bemutatnia és 

készítenie. Minden találkozóra más milyen feltétel és szempont alapján kellett prezentációt készítenünk. 

Ezeket természetesen elő is kellett adnunk egy előre tervezett időpontban. Hol tanári támogatással hol 

csak diákok vagy egy diák adta elő ezeket. Persze a projekt egyik munkanyelvén, vagyis angolul. 

Emellett többszöri alkalommal készítenünk kellett 3-D-s tervrajzokat. Ezeket egy előre megbeszélt, 

vagyis megszabott program segítségével kellett kiviteleznünk. Ezeknek a tervrajzoknak is megvoltak 

adva a különböző feltételei. A legutóbbi ülésen (Magyarországon) minden nemzet a közösen megépülő 

aktívházból egy-egy berendezés tervét illetve annak működési elvének kifejlesztését vállalta el. Így majd 

szó szerint ’közösen’ fog megépülni az önellátó épület, amelyet a pályázat végére meg is kell 

valósítanunk. Magyarország vállalta, az aktívház geotermikus és napkollektoros hő ellátását. Továbbá 

felvállaltuk a projekt hivatalos weboldalának elkészítését és ennek folyamatos frissítését. Ezt a honlapot a 

projekt közös munkanyelvén kellett elkészítenünk, vagyis elsősorban angolul, másodlagosan németül. Így 

az oldal megtekinthető angolul és németül is. Illetve az Egressysek számára magyar nyelven is elérhető, 

melyet az iskola honlapján találhatnak meg. (Nagy Dominik és Tóth-Kovács Gellért) 
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Merre jártunk? 

Színházi élményeink 

 

„Látványosra szcenírozott felszínes koncert, de ha a 

közönségből akár csak egyetlen embert arra inspirál, 

hogy Szabó Magdát olvasson, már megérte 

létrehozni. Ellenszenves, de igaz: gyerek is 

megtanulja lassanként, hogy a desszert előtt levest 

meg főzeléket is kell időnként enni, mert abban van 

az igazi tápanyag.”-írja  a 7 óra 7 színházi kritikai 

portál  az általunk is megtekintett darabról. 

 

S így fogalmaz minderről Bencze Dániel a 11. e 

tanulója: 

 

 

 

Az Abigélről 

 

 A színházlátogatás, mint osztályprogram, februárban sem maradt el, jómagam pedig egy 

kis beszámolóval készültem. Ezúttal az Abigél című zenés darabot tekintettük meg. 

 Mikor megtudtam, miről is szól a történet, kételyek 

támadtak bennem. Első hangzásra úgy tűnt, mintha lányoknak 

szólna, de amint kezdetét vette a darab, rögtön más szemmel 

láttam a dolgokat. A színészek mind remekül beleélték magukat a 

szerepbe, hamis hangot aligha hallottam, ha egy-egy 

szereplő dalra fakadt, s a korhű jelmezek, a díszlet, a 

felcsendülő dalok tulajdonképpen mind elnyerték tetszésemet. 

Ehhez jött, mint hab a tortán, a csavaros történet, mely már 

önmagában is képes lett volna felkelteni érdeklődésemet. A 

darab egyenesen kíváncsivá tett. Szeretném közelebbről is megismerni az Abigél világát. 

Szégyellem, restellem, sajnálom már, de az eredeti regényt nem olvastam. Sokszor azt kívánom, bár 

megfordult volna kezemben párszor, ám ami késik, nem múlik.  

Most, hogy megismerkedtem a történettel, a nagy csavarokkal, éhes farkasként vetem rá 

magam Szabó Magda regényére. Olvasása közben biztos eszembe jut majd, milyen remek munkát 

végeztek azok, kik e feledhetetlen darabon dolgoztak a dramaturgtól kezdve a zeneszerzőn át 

egészen a színészekig. Már most izgatottan várom, hogy ismét színházba mehessek, legyen szó 

szombat délutánról vagy épp péntek estéről. 
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Rómeó és Júlia 

Az osztályfőnökünk, Somló Katalin javaslata alapján kezdtünk el egy 

„színházjáró kört”, amely során számos darab szóba jött. A Rómeó és 

Júlia című darab volt az első, amire elmentünk. Ezt az Operett színházi 

darabot választottuk. A darabot szenzációsan, fenomálisan rendezték 

meg, de számomra nem adta át azt az érzést, amelyet Shakespeare 

belefoglalt a drámai műbe. Ennek az az oka, hogy a színdarab a műhöz 

képest túlságosan modernizálva lett. Hogy ez alatt mit is értek igazán? 

Például: egy punk hajú színész alakította Mercutiot, emellett a 

szereplők a mai lázadó fiúkat testesítették meg a darab karaktereiben. 

Ez nem azt jelenti, hogy a színdarab nem tetszett. Véleményem szerint  

a színházba járásnak is megvan a sajátos hangulata, a színdarabot 

kiváló színészek adták elő, s az akusztikával sem volt semmiféle 

probléma. A színészek játéka közül kiemelkedően jó volt Dolhai Attila, 

aki Rómeót játszotta. Ami kifejezetten meglepett, a darabot angol 

nyelven feliratozták a külföldiek számára egy kivetítő segítségével. 

Punk Rock 

Először, mikor meghallottam a címét, akkor az első gondolatom az volt, hogy a név kötelez. Mint később 

kiderült a névnek nem sok köze van a színdarabhoz. Mindössze annyi , hogy a főszereplő punk rock zenéket 

hallgat. Nekem erről az a véleményem, hogy nem igazán megfelelő ez a cím, miután néhány ember esetleg 

azt gondolhatná, hogy aki punk rock zenét hallgat, az nem épelméjű, legfőképpen azért, mert a főszereplő 

egy gyilkos. Ez egy tipikusan olyan színdarab, amely a megtekintése után elgondolkodtató. Egyszerűen nem 

lehet szavakba önteni a darab nyelvi leleményességét. Mindenesetre elég szókimondó volt, néhol már 

erőltetettnek is tűnt. Gondolok például a túl sok „zsír, tiplizzünk”, és ehhez hasonló kifejezésekre. Felmerül 

a kérdés, hogy kell-e a szleng a színpadra? Szerintem nem azért megyünk színházba, hogy ott is ezt a nyelvi 

kultúrálatlanságot hallgassuk. Összességében tetszett, és ha valakinek van rá módja, nézze is meg, ajánlom. 

 A következő színikritikánk a Spamalot-ról fog szólni…ha 

 sikerül rá jegyet kapnunk. 

(Tóth-Kovács Gellért ,Kinczel Viktor 10. i) 
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Müncheni kalandjaink: 

 

Münchenben jártunk… 

 

Minden egy hajnali reggelen kezdődött 2012.12.09.-én. Amikor is egy csapat Egressys diák és néhány 

külsős gyülekezett az iskola épülete előtt. Ilyenkor még mindenhol kissé fáradt arcokat lehetett látni. 

De amint elérkezett az idő hogy minden tanár, diák és külsős felszállt a buszra és elfoglalta kényelmes 

helyét a meleg buszon, mindenki egyből felélénkült. Amennyire izgatottak voltunk és vártuk ezt az 

utat, olyan hosszúnak is tűnt. Körülbelül 8 órát utaztunk a busszal, ami egyenesen Bajorország 

fővárosába tartott Münchenbe. Persze azért megálltuk kis pihenőkre. A legtöbb diák végig aludta az 

utat, de azért többen is voltak, akik jól elszórakoztak. Néhány hidegebb pihenő, alvó diák arc 

összefirkálása és vicces film után már ott is voltunk Münchenben. Amint megérkeztünk a szállásra 

mindenki izgatottan rohant be a csomagjaival. Ott legelőször elmagyarázták a házi rendet, amit 

természetesen mindenki figyelmesen végighallgatott. Továbbá elmagyarázták hogyan működik a 

reggeli, illetve vacsora tálalása és elfogyasztása, ami egyébként nagyon finom volt. 

A maradék első napon, a kedves kísérő tanáraink Popp Tanárnő és Szajda Tanár Úr illetve Gaál Tanár 

Úr megengedték, hogy a diákok szabadon nézhessenek körül a városban. Majd a vacsorára 

természetesen mindenki pontosan odaért. Így el is telt az első nap. 

A második nap egy közös reggelivel kezdődött. Majd a finom majszolások vége fele a tanárok 

megszabták a kötelező feladatokat. Miszerint a diákoknak csoportokra kell oszlaniuk és München 

különböző nevezetességeivel „pózolniuk”.Így hát melegen felöltözve nekiindultak a diákok München 

behavazott utcáinak és tereinek. Ezáltal a diákok megismerték a város fő látnivalóit, és rengeteg 

információt és érdekességet tanultak. Majd miután mindenki végzett a feladataival, és azokat 

fényképek bemutatásával be is bizonyították, elindultak a karácsonyi vásárba. Mindenki ismeri a bécsi 

karácsonyi vásárt, de a diákok többsége szerint ez a vásár sokkal jobb. Kellemes hóhullás, kivilágított 

belváros és bódék, kolbász és forralt bor illat, igazi karácsonyi vásár ’feeling’, de németül is ideje 

megtanulni: „Gefühl”. 

Majd estefelé, mindenki pontosan, kicsit átfagyva, de élményekkel teli mosollyal az arcán ült le 

vacsorázni. 

Végül elérkezett az utolsó nap, itt már a diákok többsége reggel panaszkodott, hogy nem akarnak még 

haza menni. Egy közös energia és nevetés dús reggeli után mindenki szorgosan összecsomagolt. Ki 

jelentkeztünk a hotelből, mindegyik csoport visszaadta a kulcsát, és semmilyen házirendi szabályt 

vagy íratlan viselkedési szabályt sem felrúgva, eltávoztunk a hotelből. Mindenki felszállt a buszra, 

várni kellett néhány szerelmes párra, de végül elindultunk. Mégpedig a müncheni BMW (Bayerische 

Motor Werke) gyárba. Megérkezve még bámészkodhattunk egy kicsit az előtérben, ahol már a legtöbb 

fiú diáknak elcsordult a nyála. Majd egy körbe vezetést kaptunk, természetesen németül. Bárhova 

néztünk a hatalmas, és modern épületben, mindenhol ragyogóan elegáns BMW modelleket láttunk. Itt 

minden kisrác és férfi szíve megdobbant. Persze a hölgyek is találtak magukhoz illő, méreg drága 

autókat. Mint tudjuk a BMW több márkát vett át és dolgozik közre velük. Így még láthattunk MINI, 

Husqvarna, Rolls Royce modelleket is. Miután mindenki beült álom kocsijába, lemerítette a 

fényképezőgépét, és elhatározta, hogy innentől kezdve szorgalmasan tanulni fog (főképp németet), 

hogy majd ilyen kocsija lehessen, eljött az ideje hogy elinduljunk haza. Így mindenki könnyes 

szemekkel búcsút intett szerelmének illetve magának Münchennek. A haza utat már a legtöbben végig 

hülyéskedték, de természetesen az erős kezű tanáraink rendet tartottak minden téren. Végül az esti 

órákban megérkeztünk kedvelt iskolánk elé. Mindenki fáradt fejjel fogta a csomagját és elköszönt a 

többiektől. Másnap mindenki mesélt és élménybeszámolót tartott. Hogy diáknyelven fogalmazzak, ez 

a kirándulás király volt.(Nagy Dominik) 
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A 11. c az Europonton járt 

 

 

Az EU felépítése illetve tagállamainak bemutatása volt az 

előadás lényege. A hölgy elmondta, hogy az Európai Unió 

az Európai Közösségekre alapulva jött   létre.  

Az első 6 ország aki belépett és alapította is egyben:  

 

Németország  

Franciaország  

Olaszország  

Hollandia  

Belgium  

Luxemburg  

 

Azt is megtudhattuk, hogy 1951-ben írták alá a Párizsi Szerződést, melynek eredményeképpen 

megalakult az Európai Szén-és Acélközösség. Ennek az integrációnak a célja az európai béke 

megvalósítása, a szén és acélipar terén a közös piac megteremtése volt. A Szerződés 1952-ben lépett 

életbe, határozott időre, 50 évre szólt, 2002-ben lejárt, de rendelkezéseinek többsége az Európai Közösség 

keretei között ma is érvényes.  

1957. március 25-én aláírták a Római Szerződéseket. Ezek egyfelől létrehozták az Európai Gazdasági 

Közösséget (EGK-t), melyet ma az Európai Közösség (EK) elnevezéssel illetnek. Az EGK fő célja 

gazdasági együttműködés elősegítése, a közös piac teljes körű megvalósítása volt. Másfelől létrejött az 

Európai Atomenergia Közösség (Euratom), amely az atomenergia békés felhasználását tekinti fő 

célkitűzésének. Mindkét szerződés 1958-ban lépett életbe és határozatlan időre szól. Az 1992. február 7-

én aláírt Maastrichti Szerződés hozta létre az Európai Uniót. A szerződés 1993. november 1-jén lépett 

hatályba. Az Európai Unió létrejöttével nem szűntek meg a korábbi Közösségek. Az Európai Unió 

elnevezést az európai integráció egészére használjuk. 

Az EU összes tagállamát is bemutatták nekünk és belépésük idejét is megtudhattuk. 

A hölgy különböző munkalehetőségeket mutatott be nekünk, mint például pincér, szakács, bébiszitter, 

hajós felszolgáló, recepciós, villanyszerelő. 

Nekem leginkább a pincér és a szakács szakma tetszett, mert elég sok pénzt keres kint külföldön és 

régebben az szerettem volna lenni. 

Az előadás végén mindenki kapott egy feladatlapot, amit a hallottak alapján ki kellett töltenünk. 

 

 

 

 

 

 



14 

Puy Saint Vincent 

Egressy -sítábor 2013 

Egy hideg pénteki estén január 11-én 19:00 

körül vágtunk neki a hosszú útnak. 

Sok minden izgalmasat nem tudok mesélni 

az útról, mivel vagy valami lehetetlen 

pózban aludtam, vagy a levetített filmek 

egyikét néztem a tv-ben. Szünet 4-5 óránként 

volt egy benzinkútnál, ahol természetesen 

minden méregdrága volt. Az Alpokba érve 

már szebb volt a kilátás, de mindenki elég 

nyomott volt a hosszú út miatt.  

Leszálltunk a buszról és a friss tiszta 

levegőbe beleszívva a mennyekben éreztük 

magunkat. Az apartman 1600m-en volt. 

Miután kipakoltunk a buszból, s mindegyik 

körlet megkapta a lakáskulcsot, elfoglaltuk a 

szobánkat, és kirámoltunk a táskából. 

Első nap még nem lehetett síelni, mivel 

síbérletünk a felvonókhoz csak másnaptól volt érvényes, így igénybe vettük a tv- szolgáltatást, 

(32€ volt egy hétre), és mivel egyik leleményes társunk hozott konzolt, így ”kockulással” töltöttük 

el azt a napot.  

Másnap reggel korán, 7-kor keltünk, hogy nyugodtan megreggelizzünk, és 9-re a pályán lehessünk, 

ugyanis akkor indultak a felvonók. Mielőtt szétszéledtünk volna, kaptunk a veteránoktól egy kis 

eligazítást. A nap első csúszása elég érdekes volt mindenki számára, főleg az újoncok 

ügyetlenkedtek, de mindenkinek el kell kezdenie valahol. A pálya legalacsonyabb pontja 1400m-en 

volt, innen egy 6személyes felvonó vitt fel 1800-ig. Sajnos, míg a felvonó felvisz, az minimum 15 

perc, viszont gyönyörű kilátás nyílik a minket körülvevő hófödte hegyekre. Egy-két lazább csúszás 

a kék pályákon, és néhányan már első nap felmerészkedtünk a csúcsra, (2750m La Pendine) 

,ahonnan piros és fekete pályák vezettek le az alacsonyabb pontokra. Mi természetesen a fekete 

pályát választottuk, a hírhedt Carment, amin bukósisak és sítudás nélkül nem egy életbiztosítás 

lecsúszni. Nap közepére már bevetettük magunkat az erdőbe, ahol a snowbordosok otthonosabban 
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mozogtak, nem úgy, mint én, aki minden kanyarban felborultam a szűk ágas -bogas terepen a szűz 

hóban. Kezdett sötétedni, a felvonók délután fél5ig üzemeltek, szóval még mindenki csúszott 1-2-t 

és kimerülten visszatértünk szállásunkba, ahol megszabadulva haszontalan ruhadarabjainktól 

siettünk le a szaunába, ahol megosztottuk egymással élményeinket és tapasztalatainkat. Este 

lefekvés előtt elfogyasztottuk az általunk hozott vacsoránkat ,és rendeztünk egy gyors 

pókerjátszmát. Teltek a napok, mindenki egyre ügyesebb és vakmerőbb volt a pályán, hisz nincs 

annál jobb érzés, mikor 80Km/h-val szinte repülsz le a hegyről, és az adrenalin átjárja a tested, a 

snowparkban még fokozhattad is ezt az érzést néhány ugrató használatával. Ha a nagy izgalmak 

közepette megéheztünk, vagy a szállásról magunkkal hozott elemózsiát majszoltuk, vagy 

megálltunk a pályák mellé épített hütték egyikénél ,ahova belépve a kellemes meleg, jó illatok, és 

ősrégi ereklyék tömkelege fogadtatott a falon, hogy együnk és igyunk valamit. Némelyik nap 

megadatott, hogy ne csak napközben, hanem este is élvezhessük a sportágat, ugyanis volt az 

”éjszakai”síelés, ami igaz, hogy nem éjszaka, de koromsötétben egy-két kivilágított pályán volt 

lebonyolítva 6-tól 8-ig. Csütörtök este mindenki kiereszthette a gőzt, ugyanis egy alacsonyabb 

ponton lévő kis vendéglőben, (aminek a tulajdonosa magyar származású volt) disco volt sajnos 

arról nem tudok sok mindent mesélni, mert nem az én stílusom volt, de mindenki nagyon jól érezte 

magát, és rengeteg széplányka volt, mivel a vendégek 80%-a magyar volt. Reggel a buli után 

mindenki kicsit szétcsúszott volt, és mivel ez az utolsó nap volt, így mindenki ki volt merülve. Már 

péntek este rendet raktunk, és bepakoltunk, hogy szombat reggel rendezetten, és tisztán tudjuk 

átadni az apartmant. Szombaton mindenki leadta a szobakulcsokat. Dél körül indultunk el haza, az 

út szintén unalmas és hosszú volt ,viszont tele voltunk élménnyel és mindenki hullafáradt volt. 

Vasárnap hajnalban 5 órakor érkeztünk meg az Egressy elé ahol elbúcsúztunk egymástól, és 

MINDENKI hazatért épen, egészségesen! (-Almássy -) 
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Verseny 

 

2012. jan. 24-én került megrendezésre iskolánkban a szokásos éves vers- és prózamondó verseny. 

Kellemes meglepetésként érte a zsürit, hogy ebben az évben minden évfolyamból volt  

bátorjelentkező,s összesen –fő a babona!- 13 versenyzőnk volt. 

A kötelező vers Weöres Sándor : Ki minek gondol, az vagyok annak…c. verse volt . 

 

Ki minek gondol, az vagyok annak...  

Mért gondolsz különc rokontalannak?  

Jelet látsz gyűlni a homlokomra:  

Te vagy magad, ki e jelet vonja.  

 

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,  

Mert fénye-árnya terád sugárzik.  

Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:  

Rajtam látsz törvényt sajátmagadról.  

 

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.  

Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.  

Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;  

Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.  

 

Szemem tavában magadat látod:  

Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.  

 

A szabadon választott versek igen változatosak voltak: Petőfi Sándortól Varró Daniig, legtöbbször 

ügyesen eltalálva, a versenyző egyéniségének megfelelően. Sőt, saját költeményt is hallhattunk! 

A zsűri tagjai: Csáki Viktória, Fürstingerné Juhász Márta, egy pártatlan diáklány, valamint 

kikértük a jelenlévő dr. Somló Katalin tanárnő véleményét is a végső döntésünknél. 

Az eredmény a következőféleképpen alakult: 

 

I. Berkes Máté-9. h osztály-szabadon választott verse: Varró Dániel: Email 

 

Hát el vagyok egészen andalodva, 

és gyönge szívem, ímé, reszketeg, 

mióta éjjelente, hajnalonta 

veled titokban ímélezgetek. (-részlet-) 

 

II. Mester József- 11. c osztály saját költeménye 

 

III.  Nagy Csongor –9. k osztály Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma 

 

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2012. jan. 29-én a nagyszünetben a könyvtárban volt, ahol a 

győztes fiatalemberek átvehették oklevelüket és jutalmukat. 
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Így írtok ti  

 

Ez úton szeretném felhívni kedves diákjaink figyelmét, hogy íme, itt a fórum, ahol minden 

egressys  kis és nagy költő ,író fórumot kap művészete bemutatására! 

 

Kozma Róbert a KÖR-verseny keretein belül Brecht Salamon –dalát írta tovább 2 versszak 

erejéig. 

 

Határtalan egyenlőség 

Egy egyenetlen társadalomban 

A társadalom társa a rom 

A vezetők szava aranyból krimzon 

Sztálin elvtárs mondta vala: 

"A kommunizmus a népnek áll!" 

Boldog, ki ettől távol áll. 

 

A perzselő nap melegében 

Perzsa testek hevernek régen 

A táborban kivégzések 

A józan ész, ha életképes 

Leonidasz árnyékától 

Megrettenő katonák, gyáva és 

Boldog, ki ettől távol áll. 

 

 

Mester József verse 

 

 

Mit ér a szépség,  

ha nincs mellé ész? 

Az ismeret, mond ,mit ér, 

 ha nincs hozzá cselekvés! 

Mit ér az élet, a lét,  

ha rettegsz és félsz? 

Mondd, ó,mondd,mit ér! 

A boldogság eszméje mily szép; 

Harcolj, küzdj e nemes célért, 

S akkor se add fel, ha savanyú a méz. 

Ha szíved sötét, mély,s  

nem látod hová mégy, 

Akkor hívd az Élet teremtőjét, 

s meglátod révbe érsz! 
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Doba Niki: A végső 

Tudtam, s tudtad. S kézen fogva mentünk, 

Elfogadva, az utolsó útra. 

Kevés volt már a világod lelke. 

De még egyszer. Még átéljük újra. 

 

Ajkaddal már nem nyújtottál semmit, 

S szorításom egyre lejjebb szántott, 

Éreztettem, nekem ennél több kell, 

S eltapostam pillangó-világod. 

 

Hamvas tenyérrel fojtottam a vágyad, 

Beleontva mindent egy kín-kéjbe, 

Véres ajakkal harcoltam magammal, 

S véres kézzel zuhantam az éjbe. 

 

Fel-feldobott halott szívverésed, 

Átszakítva vékony dobhártyámat, 

Büszkén tűrve, könnyes bűnmosásban, 

Néma csöndben haraptam a számat. 

 

Szembogarad vájta lelkem bőrét, 

Át-átéltem gyilkolásom vágyát. 

Isten lettem. Én döntöttem végre, 

S elraboltam egy halandó álmát. 

 

Megtört a csend. S vad felhorkanással 

Éreztem, hogy beteljesült minden, 

majd hatalmam elvitte a lelked, 

S maradtam egy elkárhozott isten. 
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Egressy-bál 

 

Hosszú kihagyás után másodszor rendeztük meg az Egressy - bált, amely teljes bevételével 

iskolánk alapítványát támogatja. A szervező trió kiegészült egy remek dekoratőrrel ( Szajda 

Szilveszter, Gaál Richárd, Gaál-Mózer Mónika, Csáki Viktória), így a bál igazán szép 

környezetben, remek hangulatban zajlott.  

A körülbelül ötven fős vendégsereget élőzene fogadta (Gásza Party Music) , a szépen megterített 

asztalokon pedig háromfogásos vacsorát ( grill, tészta és vega ételek) fogyaszthattak. Desszertként 

nemcsak torta és aprósütemények voltak, hanem kiváló 

program is. Iskolánk egyik tanulója (Tarnóczi Ádám) hip-hop 

tánccsapatban táncol, az ő negyedórás előadásuk majdnem 

akkora sikert aratott, mint az őket követő X-faktoros énekes 

lány, Kováts Vera. A sztárvendég saját dalok mellett elhozta 

nekünk az adásból ismert számait.  Az abszolút extázist, a bál 

fergeteges hangulatát a tüzes táncokat bemutató páros okozta. 

Kisbenedek Katalin tanárnő és párja, a venezuelai származású Joel Nino  latintánc egyvelegétől 

felforrt a vére mindenkinek. Nino rövid táncoktatása elsöprő volt! MINDENKI NYOMTA MÉG A 

GAGNAM STYLE-ra IS!!!!  

A z est további részében ettünk, ittunk, majd éjfél körül a tombolahúzás következett. A sok 

felajánlásért hálásak vagyunk! Sokan nyertek, a legtöbbször páran.  A könyvektől, a kozmetikai 

kezeléseken át, vacsora meghívás, bor, táska és ruhanemű került kisorsolásra. Ricsi bá’ kitűnő 

házigazdája volt az eseménynek! 

A buli hajnali kettőkor ért véget.  Mindenkinek köszönjük, a ki ott volt és jól érezte magát. 

Reméljük jövőre is találkozunk! 

 

    


