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Az újság készítésében részt vettek: A Honvéd Akadémia 9. h osztálya, Göbölösné Czank 

Ildikó, Kerpen Dániel, Grigoreff György, Jónás Tamás, Pádár Ferenc, Mike  Anna,  

Szatmári Vivien, Tóth-Kovács Gellért, Dobi István



Katonasuli hírei

2013.  04.12-én  a  vitéz  Szurmay  Sándor  Budapest  Helyőrség  Dandár  rendezésében  Mezei

Futóbajnokságon vettünk részt Püspökszilágyban a dandár kiképzőbázisán a Katonasuli  keretén

belül. 3000 m-es futás és 4x1000 m-es váltófutás számokban indultunk, ahol mindkét futásnemben

az összesített 2. helyezést értük el. Egyéniben Nagy Tamás 10.i. osztályos tanuló ért el 2. helyezést.

Résztvevők: Nagy Gábor és Nagy Tamás (10.i),  Almássy Tamás (11.c),  Hujber Sándor (12.k),

Gyebnár  Krisztián  és  Zsitnai  Simon  (13.k).

Felkészítő  és  kísérő  tanár  Széles  István  tanár  úr  volt.

Köszönjük nekik a részvételt és hogy képviselték iskolánkat ezen a versenyen. Gratulálunk!
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Katonasulink
A  Katonák,  Hősök  programsorozat  részeként  a  KatonaSuli  program  keretében  részt  vevő

középiskolák diákjai menetdal-versenyen vehettek részt. A verseny célja lehetőséget biztosítani a

KatonaSuli programban résztvevő diákok számára saját tudásuk, képességeik összehasonlítására,

valamint tovább mélyíteni a honvédség és a civil társadalom kapcsolatát, elősegíteni a honvédelmi

nevelési  feladatok  eredményes  megvalósítását.  A mi iskolánk 2.  helyezett  lett! Jutalmuk  egy

Parlamentlátogatás és budapesti sétahajókázás. Köszönjük mindenkinek a sok segítséget.

Diákjaink egy csoportja Grigoreff tanár úr vezetésével megtekintette a történelmi zászló kiállítást!

                                  
A  tavalyi,  nagy  siker  után,  idén  is  megrendezte  a  Helyőrségi  Tavaszi  Szemlét  az  MH  vitéz

Szurmay  Sándor  Budapest  Helyőrség  Dandár  és  a  Magyar  Honvédség Budapesten  elhelyezett

katonai szervezetei. 

A  rendezvény  május  17-én,  pénteken  10  órakor  a  Hősök  terén,  Vargha  Tamás  parlamenti

államtitkár  köszöntőjével  kezdődött,  majd  a  Hősök  emlékművénél  koszorúzásra  került  sor.  A

program a varsói és a prágai, illetve az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

32-es különleges díszelgő csoportjainak bemutatójával folytatódott, majd a Városliget napozóréten

tekinthették  meg  a  sok-sok  katonai  bemutatót,  köztük  a  hagyományőrző  katonai  egyesületek

bemutatóit is.
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„ 2013.06. 01-én sikeresen lezajlott a HM szakmai támogatásával, a Balatonalmádi Önkormányzat

védnökségével rendezett XI. Országos Ifjúsági Honvédelmi Összetett verseny! A 17-kilométeres

járőrverseny útvonalba 8 állomás és két ellenőrző pont épült be, valamint a versenytávon belül

kellett megoldani 5 honvédelmi típusú feladatlapot is, melyek összesítése adta az elméleti verseny

eredményét! Az elméleti verseny védnöke a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere volt

(Székesfehérvárról egyébként több általános iskolai és középiskolai csapat is indult). A verseny

elejét  és az első öt csapatot  némi eső megzavarta,  de aztán estig  nyugodt körülmények között

folytatódott  a  vetélkedés!  Eredményhirdetésre  másnap  került  sor.  A  XI.  OIHV  versenyt  a

Crimebox  Bűnmegelőzési  Országos  Egyesület  (és  Honvédelmi  Szakosztálya)  rendezte

hagyományos  terepen  és  a  korábbiakkal  közel  azonos  állomások  berendezésével.  Az  országos

versenyen 21 csapat vetélkedett!!! A versenyre a szervező Crimebox Club külön emlékpólókat is

adományozott a nyertes csapatoknak és kísérőiknek.

Iskolánk  már  szinte  törzsrésztvevője

ennek  a  versenynek,  nagyon  jó

kapcsolatokat  ápolunk  a  verseny

rendezőivel,  szervezőivel.

Versenyzésünk  kezdete  óta  több

második  és  harmadik  helyezést  értünk

el, és most végre megszerezték a fiúk a

hőn áhított első helyezést az összesített

eredmények alapján! Gratulálunk Nekik.

Személy  szerint:  Almássy  Tamásnak,

Dobi Istvánnak és Hajdú Andrásnak. 

Természetesen a kilencedikes csoportnak

is  gratulálunk,  akik  méltó  utódaik

lehetnek  az  előbb  felsorolt  csapatnak.

Név  szerint:  Pádár  Ferenc,  Ravadits

Kornél,  és  Tóth  Levente.  Ők  is  szép

eredményeket értek el, 1 arany 1 ezüst és

1 bronzérem. A nagyok is szereztek még

1  arany  1  ezüst  és  1  bronzérmet.

Gratulálunk  mind  a  6  tanulónak,  akik

öregbítették  iskolánk  hírnevét,  idejüket

nem kímélve és példaképül állítjuk őket iskolánk tanulói elé.
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Miért jó nőként katonának állni? 

Iskolánkban  2008-ban  indult  a  katonai  program.  A

Honvédelmi Minisztérium által  indított  projekt célja az,

hogy  a  katonai  pályát  újra  népszerűvé  és  tekintélyessé

tegyék.  Kezdetben  még  kevesen  csatlakoztak  hozzá,

talán, mert tartottak tőle. De mára egyre népszerűbb, és

nem csak fiúk körében. A csajok táborát iskolánkban a

katonai  alapismeret  tantárgyból  már  öten  erősítik,  pedig  az  egész  iskolában  összességében

körülbelül húszan vagyunk lányok.

A társadalomban mai napig előítéletek élnek a női katonákkal szemben. Még mindig ott tartunk

gondolkodásban, hogy ez csak férfiaknak való hivatás. Pedig sok nő jobban megállja a helyét a

honvédségben, mint egyes férfiak. A legtöbb pasi nem bízná az életét és a hazáját a gyengébbik

nemre. Mikor mi sokkal több dologra, és koncentráltabban tudunk figyelni, s ez nagy előnyt jelent

háborús helyzetben.

A fakultáció megtanít  minket a fegyelemre, amit az élet  minden területén tudunk kamatoztatni.

Megismerjük a hivatás alapjait, a honvédség felépítését, feladatait és hallunk a különböző missziót

teljesítő honfitársainkról.

Emellett rengeteg élménnyel gazdagodunk az órákon kívüli programok által. Rendszeresen részt

veszünk  a  Vitéz  Szurmay  Sándor  Budapest  Helyőrség  Dandár  ünnepségein,  és  így  közelebb

kerülünk gyakorlatban is  a katonákhoz. A táborok és az alaki

gyakorlatok  alkalmával pedig fizikailag  és  átélhetjük  azt,

amit egy hivatásos honvéd.

Hiába  vagyunk  lányok, velünk  sem  kivételeznek.  Ugyan

úgy kell teljesítenünk, mint a férfiaknak, ez benne a jó. 

Reméljük  egyre  többen erősíthetjük  majd  a  lányok

táborát!
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Majálison  a  9.  h  : A  munka  ünnepe  munkaszüneti

nap,mindenki ki akar kapcsolódni. Sokan kijárnak ilyenkor

olyan  eseményekre,  melyen  mi  is  részt  vettünk  a

Bókay-kertben.

Honnan  jött  az  ötlet,  hogy  mi  is…?  Az  egyik  pesti

csapattársunk mondta,  hogy nincsen messze ez a majális.

Elmondta az útvonalat, mi meg kisétáltunk.

Mi volt a Kertben? Dodzsem, Ufo, Break Dance, körhinta,céllövölde, ringlispi; a nagyszínpadon

táncosok,zenészek. Nekünk a körhinta tetszett. A nagyszínpadot tk. meg sem néztük.

Szerintem nagyon jó ötlet  volt,  mert  sokat  nem vagyunk kinn.  Jó volt  egy kicsit  hülyéskedni,

szórakozni, jobban elengedni magunkat, mint ahogy szoktuk. 

Állatkert:  Amikor  délutáni  tanítás  lett  volna  az

Egressyben  a  9.  h  tanulásmódszertan  és

kommunikáció óráját délelőtt a Fővárosi Állat – és

Növénykertben  töltötte.  Már  a  legelején  kiosztotta

Ricsi  bá’  a  feladatokat.  3  csapatot  alakítottunk,  s

körbejártuk az egész állatkertet. Különböző állatokat

kellett  megkeresni,  lefényképezni  ,  és  megtudni

róluk mindent, amit lehet. ehhez mindenki kapott a

bejáratnál egy térképet segítségül. A degukkal gyűlt

csak meg a bajunk. Sehol nem leltük őket. Így új feladatot kaptunk.

A kirándulást közös fényképen örökítettük meg.

Presztízsmeccs:  Honvéd-Ferencváros-4:1-A  mérkőzés  elején  a  Honvéd  FC  nem  találta  a

megfelelő iramot, így az elején kaptak egy gólt. Az első 10 percben a Ferencvárosnál volt többet a

labda, de a Honvéd bemelegedett, és átvette az irányítást. Ez után a Honvéd diktálta iramot a Fradi

nem tudta követni, és így kiegyenlítettünk. Hamarosan a Fradi „összeesett”, s így lőtt a Honvéd

még  egy  gólt,  és  átvette  a  vezetést.  A  Honvéd  csapata  nem állt  le,  nyomás  alatt  tartotta  az

ellenfelet.  A nagy zavarodásban a Honvéd rúgott még egy gólt.  A félidőben a csapatok 3:1-es

eredménnyel  vonulhattak  az  öltözőbe.  A  2.  félidőt  jól  kezdte  a  Honvéd,  mégis  sok  helyzet

kimaradt. A Fradi nem tudta a tempót felvenni,így olyan volt , mintha csak egy csapat lett volna a

pályán. Ezt a meccset mondhatjuk rangadónak, de az eredmény is azt mutatja, hogy könnyű volt ez

a Honvédnak.

A jövő: Kaposi Danit idézve: „ Gyaloglunk befelé győztesként a célba!”
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ÖKO-híreink

Egyik  legszínpompásabb  szárnyasunkat  a  gyurgyalagot  választotta  2013  madarává  a  Magyar

Madártani és Természetvédelmi Egyesület a beérkezett szavazatok alapján. A fokozottan védett,

100 ezer  forint  eszmei  értékű  madár  Afrikában  telel,  és  a  hosszú  vándorlást  követően  csak  a

legmelegebb hónapokra érkezik hazánkba költeni. 

Az év madara

Az "Év madara" program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű

bemutatása,  melyek  védelmében  a  lakosság  egészének  vagy  egyes  csoportjainak  (például:

gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van. 

8



Iskolánk  az  idén  csatlakozott  a  Magyar

Madártani  Egyesület   „Madárbarát  iskola”

programjához.,  melynek  lényege  a  madarak

megfigyelése,  télen  etetése,  odúkihelyezés,

madáritató működtetése.

Bármikor  lehet  csatlakozni  a  csapathoz,  a

c25-ben van a szálláshelyünk.

Újra elkezdődött a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának gyurgyalag kutatása.

Olvassátok el a madarászuk írását!

http://mttmuzeum.blog.hu/2013/06/05/uregek_a_loszfalban_tobb_mint_egy_fajt_kolt
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„Tehetséghidak Program” -

Szülő-pedagógus

Műhelybeszélgetések sorozat  3.

programja

Az idei tehetségnap végén egy hölgy felkért minket, hogy tartsunk egy bemutatót az iskolánkban

zajló  robotszakkörről  az  ISZE,  Informatika-Számítástechnika  Tanárok  Egyesülete  által

megszervezett  „Szülő-pedagógus  Műhelybeszélgetések”  rendezvényen.  Az  ötlet  mindannyiunk

számára kedvező volt, ezért Földvári Eszter tanárnő felvette a kapcsolatot az ISZE  főtitkárával,

Bánhidi Sándornével, majd az időegyeztetések után megjelentünk a megadott helyszínen. 

A  rendezvényre  egy  prezentációval  és  egy  robottánccal  érkeztünk.  A  prezentációt  jómagam,

Tóth-Kovács Gellért  adtam elő. A robottáncot a szakkörre járó diákok és a robotra általánosan

beépített mozdulatsorokból állítottam össze. Azért, hogy még hangulatosabb legyen a produkció,

egy előre megszerkesztett zenét alkalmaztunk aláfestésnek.

Az előadásunk végeztével tucatnyi kérdést kaptunk, melyekre kielégítő választ tudtunk adni, ezzel

felkeltve  a  tanárok  érdeklődését.  Úgy  vélték  a  tagok,  hogy  a  robot  egy  új  utat  nyithat  az

informatika világában, ezért a programban egy új cél nyílt meg: sikereket elérni a robotokkal. Sok

dicséretet  kaptunk  a  robotprogramozásban  való  hozzáállásunkért  és  tehetségünkért,  mely

életünkben az elismerés űrét töltötte be.

Az  előadásunk  után  teaszünet  következett,  ahol  sokféle  finomságból  fogyaszthattunk.  A

lakmározást  Dr.  Gyarmathy  Éva  Diszlexia  a  digitális  korszakban  c.  előadása  követte,  mely  a

hosszúságától  eltekintve  élvezetes  volt.  Számomra  döbbenetes  volt,  ahogy  a  mondanivalóját

érvekkel és ellenérvekkel egészítette ki. Miután ezt az előadást meghallgattuk, egy rövid búcsút

mondva távoztunk a helyszínről. Reméljük, sok ehhez hasonló rendezvényen vehetünk még részt a

közeljövőben.

Tóth-Kovács Gellért, 10.i
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Színházi est a Fészekben

AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN
Zenés színházi est Ady versei alapján

A Medve Társulat előadása

Szereplők:
CSUJA IMRE Jászai-díjas, érdemes művész,

KAKASY DÓRA színművész,
SÁRKÖZI DÁVID hegedűművész

Zeneszerző: BALÁZS BARNABÁS
Szerkesztő-rendező: HALMY GYÖRGY

A színházi megvalósításkor énjének több, első látásra sokszor ellentmondásos megnyilvánulását, a
megkettőzött, egy férfi és egy női lelkületű személyiséget két színész, a Férfi, illetve a Nő eleveníti
meg. Különböző énjei nemegyszer vitában, haragban léteznek, egymást nem tűrve. Máskor keleti

beavatott, bölcs táltosként felülemelkedik problémáin, életén, s közösségéért küzdve érte
haragszik. A Testámentumától eljutunk a „Győzöm a harcot bús haraggal / S késik az álmom s a

halálom / Így nem fogok sohse meghalni” befejező gondolatig.

Hol  is  kezdjem?! 2013.  április

25-én  csütörtökön belső  kényszer

támadt  bennünk,  hogy nézzünk meg egy

Ady- féle  színdarabot. A  Fészek

Művészklubot választottuk,

mivel  egész  központi helyen  van-

Blaha-  ,és  jókat hallottunk  róla.

Én személy szerint úgy éreztem, ha már 1

évben  egyszer elmegyek,  egy

ilyen klubba kiöltözök egy kicsit. Utólag

belegondolva ez nem lett volna túl szükséges. 

Este 19:30-ra mentünk és meglepődve tapasztaltuk barátommal, hogy mi vagyunk az elsők, akik az

estre érkeztünk. 2-3 ember járkált pár kellékkel és ennyi. Az üdvözlés elvárható azért egy ilyen

helyen, főleg 1500 forintért. Te jó ég, most néztem, hogy ennyiért már egy szerény jegyet tudtam

volna váltani a Madách Színházba. A terembe belépve- hogy is mondjam -,groteszk érzés fogott el.

A terem kb. 100 éves látványt nyújtott megspékelve olyan székekkel, hogy még a suliban is jobbak

vannak.  Lassan  tudatosult  bennünk,  hogy  ezt  már  csak  poénkodással  lehet  szebbé  tenni.

Elkezdődött az előadás 10 perc késéssel, de sebaj, így is voltak, akik a felénél jöttek be ,olyan 8 óra

körül. 3 főből állt a „Medve társulat”. 2 ismertebb színész, akiknek a nevét nem tudom, de arcukat 
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felismertem.  A hegedűs  ismeretlen

volt,  de  nagyon ügyes.  A  mű

lényegében  abból állt,  hogy  Ady-

verseket  sorolt  az egyik  férfi  és  a

másik  női  szereplő. A  felénél  esett  le,

mivel  olvastam  a programot  neten,

hogy  mind  ketten Ady  szerepében

vannak bemutatva ezáltal a korai művészoldalait. Elég unalmasra sikeredett, csak a hegedű dobta

fel, 1-2 verset ismertem fel, amiért büszke is vagyok magamra. Viccesebb volt viszont, hogy az

előttünk levő sorokban, legalább két személy aludt, komolyan mondom csak emiatt volt élvezhető

az előadás, lehet fizetett statiszták voltak így utólag… Az öltözékről annyit, hogy én öltönyben már

sznobnak tűntem, hisz a többi vendég vagy hétköznapi ruhában volt, vagy max. egy inget vett fel

megtisztelve a publikumot. 

Összegezve csalódás volt, az est hisz azért 1500 forintért elvár valamit az ember. Hallottam, hogy

régen nívósabb volt ez a hely, valószínű sokat változott a mai helyzetben. Sajnálom a színészeket,

mivel megérdemelnék, hogy tehetségükhöz mérten jobb helyen adhassák elő egy más formában

tudásukat.   Végig olyan Magyarország -érzetem volt,  a rendező is tudhatja  szerintem, hogy ez

vajmi kevés, de hát jó lesz ez a népnek. Akinek nem tetszik ,az így járt, bár a végén lett volna

lehetőség maradni és beszélgetni a műről. De minek???? Szóval nem javaslom ezt a helyet, max

olyannak, aki már nem tudja mire költeni pénzét. A személyzet viszont kedves volt,  segítőkész

gratula nekik.  
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Ady/Petőfi avagy alszunk vagy figyelünk

Május 8-án ellátogattunk a Thália Színházba, ahol az

Ady/Petőfi  előadást  néztük meg  Scherer  Péter

rendezésében.  Mikor utánanéztünk  a  műnek,

nem  tudtunk  meg  lényeges információt  a  műről,  így

kíváncsian  vártuk az előadás napját.

Eljött a „nagy nap”. Mikor beléptünk  a  színházba,

egy terembe vezettek minket, aminek a mérete az osztálytermünk kétszerese volt. Egy emelvényen

ültünk,  s  velünk szembe  2  darab  szék  volt.  Nem tudtuk,  hogy mire  számítsunk,  mert  néhány

osztálytársunk  egy  nagyon  száraz  előadáson  vett  részt  pár  napja  hasonló  témában,  ahol  csak

verseket olvastak fel. S mi csak reménykedni tudtunk benne, hogy mi több szerencsével járunk.

De „imánk meghallgattatott”! Egy nagyon jó, humorban gazdag darabot láthattunk.

A 2 szék magyarázata  pedig  az volt,  hogy 2 színész alakította  a  2  főszereplőt  és  a  kb.  10

mellékszereplőt. Így nem volt szükség több székre.

Nekünk  Egressysek  számára  pluszhumor  volt,  hogy  három  tanárunk  is  megelevenedett  az

előadásban: Berta tanárnő és Füredi tanár úr nem csak külsejében, hanem egy-egy tulajdonságában;

Simon tanárnőnek pedig habitusára és magyarázásának stílusára ismerhettünk rá. 

Rendkívül jó volt megoldva az előadás, hisz több szálon futott a cselekmény, vagyis mindig

változott a szereplők szerepe. Katona László egyszer , mint Ady, egyszer, mint irodalomár; mindig

más  szerepet  alakítva  volt  jelen,  s  Kovács  Krisztiánt  sem  csak  Petőfiként  szemlélhettük.A

színészek  előadásmódja  alkalmazkodott  a  modern  kor  követelményeihez  ,és  ezáltal  a  fiatal

közönség  széles  köréhez  jut  el  a  darab  mondanivalója,  úgy,hogy  miközben  Katona  gitározik,

21.századi eszközöket és szleng szavakat használ dalszövegében. (Mint például: Iphone, Facebook,

unom, anyád…)

Számomra egy élvezetes, humoros, érdekes előadás volt, pozitívan csalódtam.

Eltérve a tárgytól, azért is volt jó alkalom ez a színház, mivel a Batthyány tértől az Örs vezér

térig sétálva jobban megismerhettem osztálytársaimat, olyan tulajdonságaikkal szembesültem, amit

gondolni se mertem volna, természetesen pozitív értelemben.
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Tehetségnap

Sokféle értelmezése létezik a szónak. Gyakran idézik: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk 
valamiben… 

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 
kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén 
az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni." 

2013. április 18-án, csütörtökön a TÁMOP343 pályázatunk eredményeinek fenntartása keretében 
ismét megrendeztük a Fülemüle Tehetségnapot, amely egyben a Fülemüle országos informatika 
versenyünk díjkiosztója is volt. Idén 5 országból (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és 
Ukrajna) 80 iskola nevezte összesen 221 tanulóját versenyünk  2. fordulójába. (Az elsőt az iskolák
rendezték.)

Helyszín: a Dr. Török Béla Általános Iskola színházterme. (1142 Budapest, Rákospatak u. 101.) 

A program a következő volt:

14:00     Endless Addition - Egressy 13.E - zenekar

14:10     Köszöntő - Amőba verseny díjkiosztó (Szőllősiné Sipos Virág Dr. Török Béla Ált. Isk. 
igazgató)

14:20     Az Ökoiskola program - Néder Katalin (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

14:35     Aprók tánca - A Dr. Török Béla Általános Iskola kisdiákjainak táncelőadása

14:45     Linux az oktatásban (HUEDU) - Hargitai Zsolt (Novell)

15:00     Fülemüle díjátadó (Dr Bánhidi Sándorné - ISZE elnöke)

15:15     Google Apps for Education - Szatmári Tamás (Revevol)

15:30     Nagyok tánca- Sam Land táncegyüttes - Egressy 13.E -

15:40     Egressy versenyek díjkiosztói

15:50     Hallássérült tanulók klarinét koncertje - Dr. Török klarinét szakkör

16:00     "Web-programozó, Android - Mobil alkalmazásfejlesztő, valamint Objective C - Mobil 
alkalmazásfejlesztő diákműhelyek Kaczur Sándor (GDF)"

16:15     Robotok tánca – Egressy- Robot szakkör

16:20     Aktív ház projekt -  Tóth-Kovács Gellért, Nagy Dominik, Kalamár Péter

A fényképeket meg lehet tekinteni iskolánk honlapján a Tehetséggondozás címszónál.
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Egressy-nap

8 órától indultak a főzések az iskolaudvaron. Hatalmas sikere volt a

bográcsozásnak,de volt aki a gyors lángosra szavazott.

Az alábbi beszámolót Marsai Máté készítette, a Honvéd Akadémia 9. h osztályos tanulója:

„  Ez a  nap nem egy átlagos  csütörtöki  reggellel  kezdődött.  A suliban  különféle  programokkal

vártak bennünket. Első feladatunk a fekvőzés volt. A cél: mindenkinek lenyomni belőle 40-et. De

voltak közöttünk, akik 90-et is lenyomtak. Ezután Fék zsoltnak drukkoltunk ,aki Fifuzott (X-boksz

volt az ebédlőben),de ő sajna az első körben kiesett. Az udvaron lángossütés zajlott. Mindenkinek

ízlett  ám !!! A betonos pályán ügyességi biciklis feladatok voltak. Itt Fehér Bence teljesített  a

legjobban.  Nyert  az  osztálynak  15  tábla  Milka  csokit.Ezen  kívül  nagyon  tetszett  nekünk  a

dzsiudzsicu bemutató és a Guitar Hero-a játék az ebédlőben. 

Jól megszervezett  nap volt.  Néhány játékot  még tennék bele:  osztályfoci,  akadályverseny,  több

ember fifázhasson...stb.

Összességében tetszett mindenkinek,jó napot tölthettünk megint együtt.”

A nap programjai között szerepelt még a katonai hagyományőrző csoport bemutatója, vasútmodell

kiállítás,a Budapest Helyőrségi Dandárral kapcsolatos programok.
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Challenge Day 2013.

Május  30-án  megrendezésre  került  iskolánkban  a  sportnap,  ahol  az  osztályok  különféle

versenyekben mérethették meg ügyességüket és erejüket egymással szemben. 

Elég rosszul  kezdődött,  mivel  az időjárás nem kedvezett  számunkra,  mert  az eső úgy esett,

mintha dézsából öntenék. Emiatt  elmaradtak a kültéri  versenyek, azaz a foci és a váltófutás.  A

tornateremben lett  lebonyolítva:  a büntetődobó verseny, a dartsverseny,  a kötélhúzó verseny, a

fekvőtámasz  verseny és  a  tanár-diák  kosármeccs.  A tornateremben  sokan  gyűltek  össze,  hogy

minden  versenyszámot  láthassanak.  Az  összes  feladat  élvezetes  volt  és  humorban  gazdag.

Leginkább az, amikor osztályunk megnyerte a kötélhúzást, s 10 fős csapatunkat kihívták a tanárok,

akiket  „fenékre  ültettünk”  úgy ,  hogy egy  megadott  jelre  elengedtük  a  kötelet.  Szerencsére  a

tanárok többsége nem vette zokon, hanem velünk együtt  nevetett.

A tanár-diák kosármeccs volt az eredményhirdetés, ahol minden versenyszámban az első három

helyezett díjazásban részesült.

A kosármeccset a diákok nyerték meg.

E számos,  érdekes  program mellett  néhány osztály  fakanalat  ragadott  és  valamit  főzött.  Mi

csülök-pörköltöt készítettünk, amit a versenyek után jó ízzel el is fogyasztottunk.

Egy izgalmas napon vagyunk túl, ami egy kis pihenő volt az utolsó hetekben. De most már

mindenki a nyárra koncentrál és számolja a napokat a VAKÁCIÓ!-ig.

Dobi István 11.C
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Így írtok ti –„Tavaszi Csibész „ verse

 Én édesem, én kedvesem                               Te meg én,mi vagyunk.                   Hogy semmi kis életem

 Aludj csak vélem ,szép csendesen.                Mi, és senki más!                            egy kis pillanatát.

 Te kis virág,lágy holdvilág,                           Hogy szívemmel érezlek,               Nélküled kelljen majd

 Maradj itt nálam,ne menj tovább.                  Ez a nagy varázs.                            Szenvednem át.

 Temérdek könny,bánat,öröm,                        Érezem a szíved,                             Te meg Én,MI vagyunk.

 Gyászban van szívem,de megköszönöm,       S ez a legfőbb kincs,                       S míg te is így érzed, 

Hogy életem véled élhettem én,                      Mert kinek szívében élsz,               Van miért küzdenem,

S hogy eldobom most ily könnyedén.             Kívüled más senki nincs.                Van miért élnem. 

Én elhittem neked minden szavad,                  Szívemben senki más,

De rájöttem szeretni nem volt szabad.            Lelkem is tiéd,

Mindig is azt hittem,megértelek,                    S ha egyszer majd belevágsz,

Szerelmünk vége,már nem védelek.               Kérdezem miért?

Kérlek, hogy engedj el ,oly könnyedén,         Kérdem, de tudom, 

Mintha csak szél vinne, s elhinteném,hogy    Hogy nem tennél soha 

Szerelmed, szíved nem volt enyém,               Olyan dolgot,

Így hát az életem bezárom én.                        Mi szívemnek mostoha.

Bezárom szívemet és lelkemet,                      Szeretlek!

Nem tér be többé a rettenet.                            S e szó szívemből éled, 

Nem rágja többé bánatvirág,                           Szeretnék boldogan 

Alussza álmát, tisztul a világ.                         Meghalni véled.

Én édesem, én kedvesem,                               Vagy veled halni,                                                         

Aludj hát nélkülem, szép csendesen.              Vagy veled élni                      

Te kis virág, hazug virág,                                Lényeg, hogy ne kelljen

Elmegyek, többé nem várok rád.                     Attól félni,
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