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Mi történt az elmúlt két hónapban, iskolánkban?
 
 
Költészet napja
 
Saját verssel ketten is indultak - Szavalóverseny a költészet napja alkalmából
 
Egy nappal József Attila születésének 104. évfordulója előtt, április 10-én csütörtökön
délután  2  órakor  rendezte  meg  iskolánk  a  Magyar  Költészet  Napja  alkalmából
szavalóversenyét.  Az  iskolai  könyvtár  és  a  magyar  munkaközösség által  szervezett
versenyre  már  bő  egy  hónappal  korábban  lehetett  jelentkezni  a  könyvtárban  és  a
magyartanároknál.  A  szépszámú jelentkező közül  végül  többen  nem jöttek  el,  így  a
közönség és a zsűri összesen 11 tanuló előadását hallgatta meg.
 
Gőbölösné Hamar Judit igazgatóhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket, majd Vígh Nóra
tanárnő  névsorban  szólította  színpadra  a  szereplőket.  A  11  tanuló  a  magyar  és  a
világirodalom  líratermésének  izgalmas  keresztmetszetét  kínálta.  Elhangzott  Petőfi-,
Faludy- és Áprily Lajos-, Wass Albert-vers éppúgy, mint Varró Dániel gyerekverse, Ron
Loewinsonnak, a  hippinemzedék  költőjének  műve, illetve  két  saját  vers is.  Sajnos a
fiatalon elhunyt költőnk, József Attila - aki miatt épp április 11-én ünneplünk - műve
ezúttal kimaradt a kínálatból.
 
Mialatt  a  zsűri  tanácskozott,  a  könyvtárosok  megvendégelték  a  jelenlévő  diákokat



süteményekkel,  üdítővel,  s  a  kultúrteremben  zene  szólt.  Az  eredményhirdetésen
mindenki könyvjutalomban részesült, s dicséret illette, aki fellépett, megtanulta a verset,
vállalkozott annak előadására: ők Balassa Andrea, Guth Kitti, Haraszti Boglárka, Kovács
Franciska, Kéri Barbara, Méhes Gyöngyike és Rácz Imre voltak. Iskolánk egykori tanára,
Kellerné Kecskés Kamilla által adományozott könyveket kapták emlékül. Különdíjban és
dicséretben  részesült  Csikós  Mercédesz  és  Peőcz  Szabina,  mindketten  szakiskolás
tanulók, akik a saját maguk által írt verssel szerepeltek.
 
A verseny végeredménye pedig:
1. helyezett lett Hartlieb Gerhard,
2. Gyimesi Adrienn,
3. pedig Molnár Szilvia és Szabó Gyöngyi.
 
Gratulálunk mindenkinek, s jövőre még több tanulót várunk azok közül, akik szeretik az
irodalmat,  a  verseket,  vagy  csak  egyszerűen  szívesen  lépnek  valamely  lírai  alkotás
bemutatásával közönség elé.

K.-Sz. A.

 

 
Most következzen a győztes versmondó választott verse:
 

Ron Loewinsohn: Álmatlanul
 

Egyedül, ébren, éberen
rettegve saját kezeimtől

elorozzák lassan énem délibábját
zöld szemű oázisok a pusztán

vándorlunk, bőrünk szomjazó foglyai
akaratunk láncaiban, szeretet

szabadíthat csak ki a zöld hegyekbe
langyosra öntözi őket múlt telek hava

- gyöngyvirág virít az oldalakon
Isten természetfeletti színe ragyogása

Isten, akit Alleghenie
buja hegyein láttam

a Sacramento Völgy felett
a hóvirágokban a Cloud's Rest hágon

saját testem záporidőn.
Isten, akire hasonlítok, és aki nem vagyok

csak úgy, ahogy az Alleghenie
vagy a Michigan-tó vagyok,

csak ahogy több vagyok vagy kevesebb
saját tudatomnál

mely szeretetre és szeretni szomjas
s csak most érzi át

hogy meg kell hajoljon
a többiek előtt

egy másik tudat előtt
mely éppúgy szomjazik

csak így érhettek el a virághoz.
Csak így, egyedül, ébren, éberen,

abszurditásunk tudatában,
csak így tudunk majd szeretni, adni

felölteni magunkra szép színét
a gyöngyvirágnak

mely sohasem múlik hallhatatlan:
Isten arca! Két és fél billió Isten

szentté koronázza a megőrült világot
természetfölötti gyöngyvirágsor

beragyogja az örökké tartó, szent
augusztusi nap.

 
 

Peőcz Szabina versei
 

Rövid az élet...



 
Rövid az élet, de sok a fájdalom

Szerelmesnek lenni mért szánalom?
Szánalomnak tartja sok hülye ember

Pedig lehet szép is, fájdalomtól mentes!
Mért kell szenvedni, ha szerelmes valaki,
Mért fáj a szív, ha nem viszonozza senki?

Ezek kérdések, melyre még Einstein se tudja a választ
Akkor, hogy tudja meg más a kérdésre a választ??

A szerelem szép dolog, mondják ezt sokan.
De nem szenvedtek annyit?
Vagy csak titokban sírtak?

Sírtak, zokogtak összetört a szívük,
De tartják magukat

És ezt tiszteljük bennük!
Szeretni fájdalom nélkül annyi, mint élni levegő nélkül

De ha nem élek levegő nélkül, hogy éljek fájdalom nélkül?
Meghalni könnyű, mondják ezt sokan,

De megtenni nincs merszük, ennyit erről!
Szeretni fájdalmas, feledni nehéz
Meghalni könnyű? Ennyi az egész.

 
 

Egy lány az éjszakában
 

Egy lány csavarog az éjszakában,
Kezében fehér levélpapír van.

Hideg zord az éjszaka,
De őrajta csak nyári lenge ruha.

Kócos haját a szél fújja,
De ő megy előre lassan mosolyogva.

Mosolyogva, de az arcán könny csillog,
Megmerevedve ujja, foga vacog.

Egy fiú és egy lány jön szembe az utcán,
Neki szájára tapad a keze, és zokogva elszalad mellettük.

Ők azt mondják, erre nevetni kell.
Elhallgat a fiú, keze remeg, és lassan félve hátratekintett.

A lány arcán megfagytak a könnycseppek,
S a sétálók közül sokan odamennek.

A fiú letérdel hozzá, szólítja, de ő csak fekszik,
Hidegen, halottan.

De a levelet még mindig szorongatja.
A fiú elveszi és olvasni kezdi,

Most az ő szemében is könny csorog.
Megmerevednek ujjai, foga vacog.

Ezt a lányt egyszer karjai közt tartotta,
De ő elhagyta, mert megunta és most itt fekszik ő,

Érte megfagyva.
És tudja: hogy az életben nincs többé nyugta!

 
 

Titokban szeretni...
 

Titokban szeretni fáj, kimondani még rosszabb. Mit tegyek?
Hogyan jó? Nem tudom a választ.

Szeressem egy életen át vagy töröljem ki magamból végleg?
Sehogy se jó, Istenem, mondd meg, csak te tudod a választ!

De te is azt akarod, hogy magamtól jöjjek rá?
Mit akarsz, mondd, már áruld el nekem!
Sehogy se jó, csak rosszabb lesz tőle!

Egyedül a világban mit ér az élet?
Barátok, jó barátok, de hiába, ha nincs, aki átölel,

megfogja a kezed és igaz szívből szeret!
Szeretni mért bonyolult, mért fáj az élet?

Nem értem, talán nem is fogom, csak mielőtt lepereg előttem az élet?
Mért így? Mért úgy? Mértekkel van tele az élet,

megérteni nem lehet talán soha végleg!



Ha egyszer vége lesz, vége minden szépnek,
eljön-e az, akit szívből szerettem?

Megtalálom-e valaha, kivel leélem az életem,
vagy soha nem jön el, aki szeret egy életen?

Vajon rájön-e egyszer, kit szerettem,
hogy jót akartam neki akkor is, ha rosszat tettem?

Akkor jön rá igazán, hogy mennyire szerettem?
Vagy akkor is azt mondja, csak rosszat tettem?

Megérzi-e, mikor véget ér az életem?
Vagy nyugodt szívvel lefekszik az mellé, akit akkor szeret?

Kérdések, melyekre nem tudom a választ,
de remélem, hogy egyszer megtudom a választ!

Bízom benne, hogy soha nem tud feledni, mert én se tudom Őt
egy életen át szeretni, de a szívem mélyén ott lesz mindig is,

ott lesz, kitörölni úgyse tudom soha, de soha végleg.
 
 

Gyerekszerelem
 

Meglátta őt, ó, nagy ég!
Bizsereg. Ilyet nem érzett még.

Dobog a szíve, a teste ég.
Szerelmes? Nem is volt még.

 
De talán most az. Szerelmes.

Viszont még nem tudja a kedves.
Mondja meg neki? Hogy tegye?

Üzenjen neki? Mit kellene?
 

Ha hallja a nevét elpirul,
Az érzésekkel nem boldogul.
Mit? Mikor? Miért? S hogyan?

 
S egy napon, vagy annak hajnalán,

Mikor összenéz a fiú és a lány,
A kíváncsiság vonzerejében

Megcsókolják egymást szerényen.
 

Kézen fogva sétálgatnak,
Örök hűséget fogadnak.

Mindig együtt játszadoznak,
Míg egy nap örökre elbúcsúznak.

 
Nem maradt más, csak emlékek,

Boldog, huncut, kacér képek.
Tiszta, igaz szeretetérzet,
Melyet vén szív is érez.

 
A múlt: elcsókolt csókok.

Elnevetett nevetések,
Elpillantott pillantások,
Örök hangú becézések.

Egyszerre már csak emlékek.
Így van vége egy gyerekszerelemnek.

 
 

Búgócsiga (Zs. A.) versei
 

Fekete nap I.
 

Kihalt az utca,
halvány fények a betonra verődnek.

Egy lány hazafelé megy,
s egy férfi utána siet.

A lány hátranéz,
látja a férfi közeledtét.
Nem gondol rosszra,



mert saját magát rondának tartja.
Valami azt súgja - nézz hátra -,

az életed múlhat rajta.
 
 

Fekete nap II.
 

Szavakkal nem tudom elmondani,
mi az, mit most érzek.

De belül érzem, hogy nagyon félek.
Rettegek minden apró nesztől,
hogy egyszer újból felém jön,

s elkapja két kezem, befogja szám,
s megbélyegzi testemet,

mint egy ŐRÜLT oroszlán.
 

Apukámnak  

Elmentél.
Oly messze jársz tőlem.
A hiányod minden nap,

minden egyes percében érzem.
Lassan már az arcod sem látom,

Tíz éve érzem hiányod,
s nem mondod: Veled

boldog lehetek, kislányom.
Nincs, kit átöleljek,

S ha vétkezem,
Neked nem vezekelhetek.

Bárcsak egyszer úgy kelnék,
hogy Te ébresztesz!

Akkor szorosan átölelnélek,
és elmondanám: Édesapa,
olyan nagyon szeretlek!

 

 

Kérdések az Európa-napról
 
Reméljük, emlékeztek az Európa-napra, amelynek keretében április 11-én, pénteken az
óraközi szünetekben az Európai Unióval kapcsolatos játékokon vehettetek részt.
 
De vajon tudjátok-e, hogy:

-   iskolánkban a négy játék közül  hármat más pécsi középiskolákból (Janus, Pollack,
Simonyi) érkezett diákok vezettek?

-   az Angsterből három másik iskolába (Keró, Simonyi, Szent Mór) mentek diákok, hogy
játékra invitálják az ott tanuló diákokat?

-   a mi iskolánkból a következő diákok vezettek játékot itthon, vagy másutt: Bárdos
Bertalan (10/14.), Benedek Ákos (11/3.), Derjanecz Brigitta (10/11.), Kovács Katinka
(10/11.), Laczkovich Levente (11/3.), Orsós János (10/13.), Varga Dávid (10/12.),
Zsoldos Anett (10/11.)?

-   az ő játékuk az "Európa-mix" volt, amelyben híres személyeket és tárgyakat kellett a
megfelelő országhoz kapcsolni?

-   őket Ficzek Andrea tanárnő készítette fel?



-   összesen  10  pécsi  középiskolában  (az  eddig  említetteken  kívül:  Babits,  Nevkó,
Kodály, Radnóti) zajlottak ugyanabban az időben a mieinkhez hasonló játékok?

-   összesen 80 diák játékvezető járult hozzá a program sikeréhez?
-   a mi iskolánkból indult a kezdeményezés, és innen szerveztük az egész akciót?
-   a játékosok és a játékvezetők jutalmainak biztosításához nagyon sok intézmény és

cég járult hozzá, többek között a  Bóbita Bábszínház, a Pécsi Harmadik Színház, a
Pécsi  Nemzeti  Színház,  az  Uránia  Mozi/Pécs  Tv,  a  Cinema  City,  a  Bookline
Könyváruház,  az  Oxford  University  Press,  az  Ulpius-ház  Könyvkiadó,  a  METRO
Kereskedelmi Kft., és nagyon sok ingyenes kiadványt kaptunk az Európai Bizottság
Magyarországi Képviseletétől?

-   a helyi szervezésben a 11/9. osztály (osztályfőnök: Farkasné Storcz Judit) segített?
-   az "Európai foci" nevű csoportos játékon a 9/3. (osztályfőnök: Ugróczky Éva), a 9/4.

(osztályfőnök: Simon Tünde), a 11/3. (osztályfőnök: Farkas Szilárdné) és a 10/12.
osztály (osztályfőnök: Varga Ágota) tanulói vettek részt?

-   a  helyi  vetélkedő  lebonyolítását  Baloghné  Szántó  Márta,  Farkas  Szilárdné  és
Ugróczky Éva tanárnők végezték?

-   a játék alcíme ez volt: "Hoztunk nektek egy játékot"?
Nagy Katalin szervező

 

 

Projektvetélkvedő
 
Főztek, festettek, ültettek és üldöztek
 
Nagy sikerű projektvetélkedő kilenc szakiskolás csapattal
 
Hetek óta tapasztalhatták az iskola szakiskolás diákjai, hogy valami készül. Azok is, akik
nem sokat  hallottak  a  projektvetélkedőről,  látták,  hallották,  hogy  társaik  interjúkat
készítenek,  kerítést  festenek,  szöveget  tanulnak,  térképeket  gyártanak  és  "valami
projektnaplóhoz"  fotóznak,  írnak,  nyomtatnak.  Na,  meg  a  tanár  engedélyével
hiányozhatnak az óráról. Mert készülnek valamire.
 
Az a bizonyos valami  az  NSZFI (Nemzeti  Szakképzési  és Felnőttképzési  Iroda) SZFP
(Szakmai  Fejlesztési  Program)  Programiroda  által  meghirdetett  Országos
Projektvetélkedő  2008  iskolai  fordulója  volt,  melyet  április  15-én  kedden  11  órától
rendeztek meg iskolánk kultúrtermében, kilenc fellépő csapat részvételével. A csapatok
projektjük  kivitelezésére  nyolc-nyolcezer  forintot  kaptak  előzőleg. A  rendezvényen  a
háromtagú zsűri elnöke az SZFP Programirodától Nagy Zoltán volt, a zsűri tagjai pedig
az  iskola  igazgatóhelyettese,  Baloghné  Szántó  Márta  és  Nagy  Mélykuti  Ildikó,
tagozatvezető. A nagyszámú közönség is szavazhatott, kiadtak egy közönségdíjat. Az
összegyűlteket  Zoltán  Béláné,  a  SZFP  II.  projektvezetője  köszöntötte,  ő  vezette  a
programot.  A  két  és félórás vetélkedő  nagyszabású  és sikeres volt,  kis  vendéglátás
fogadta a négy-öt fős csapatokat, segítőiket, felkészítő tanáraikat. Az első fellépő csoport
egy  diákkövető  Baranya  térképpel  nyitott,  bemutatta  hogyan  lehet  beazonosítani  a
tanulókat, ha épp nincsenek az iskolában. A versenyt a Puding-Tuning csapat nyerte,
ők így vélekedtek az eseményről:
 
Tavaly csak néhány csapat vett részt az iskolai fordulón, az idei sokkal színvonalasabb
volt - meséli Tomity Bettina, a győztes csapat "lelke". A 10/5. osztály tanulói közül idén
társai voltak Bosnyák Ádám, Bosnyák Róbert, Gelencsér Gergely, Mák Sándor, de Hénel
Andor, tavalyi osztálytársuk is sokat segített nekik. Bettina és Andor a Rét utcai iskola
felé sétál  mellettem, miközben összehasonlítják a két év vetélkedőjét: - Tavaly is mi
nyertünk, akkor a karosszéria szakmát mutattuk be, a területi verseny itt a "Keró"-ban
volt. Még nem volt elég tapasztalatunk, izgultunk is. Idén már az iskolai forduló is sokkal
jobban sikerült. Az idei téma "Az iskolánk szebbé, jobbá tétele" volt. Nagyon sok ötletet
gyűjtöttünk, akadtak olyanok, amelyeket később más csapatok valósítottak meg. Végül a
saját projektünknek a "Határtalanul" címet adtuk. Kerítést festettünk, közben délután
főztünk. Nemcsak a csapattagok, de mások is részt vettek a munkában, a készülődés
összekovácsolt bennünket. S most már, a tavalyi tapasztalatok után,  magabiztosabban
utazunk el a májusi területi döntőre, Szekszárdra. A suliversenyen egyébként egy-egy
pendrive-ot nyertünk.
 
Felkészítő tanáruk, Nagy Katalin csak dicséri őket:
Nagyon  ügyesen  szerepeltek  a prezentáción, pedig semmiféle  technikai  eszközt  nem
vettünk igénybe. Bemutattuk a "Határtalanul" projekt lényegét: a közös munka során és



következményeképpen milyen határokat szeltünk át, milyen egymás melletti  területek
találkoztak:  tanárok  és  diákok,  az  iskola  és  a  szponzorcégek,  a  tanári  szoba  és  a
tantermek  stb.  Egy  Tom Sawyer-jelenettel  indítottuk  a  bemutatót,  amelyikben  Tom
kerítést  fest, majd felrajzolták  a gyerekek  az  említett  határokat  és kapcsolatokat. A
zsűrit is bevontuk a prezentációba, az utolsó három határvonalat már ők húzták be. A
"Határtalanul" projekt tartalma egyszerre szimbolikus és kézzelfogható: a kerítést, mely
a külvilágot és az iskolát elválasztja, mindkét oldalról megszépítették, miközben emberi
kapcsolatok épültek. Nagyon szorgalmasak voltak a gyerekek, sokat dolgoztak, hétvégén
is  próbáltunk.  S  hadd említsem meg,  hogy  a  szponzorokkal,  az  Anda  Kft-vel  és  a
Coca-Colával is a csapattagokkal együtt tárgyaltunk.
Hofecker  Krisztina, a 10/6. osztályfőnöke, a  2. helyezett  Fali-kutya csapat  felkészítő
tanára is nem egyszer estébe nyúlóan dolgozott a diákokkal, akik az iskolarádió projekt
kivitelezői voltak.
 
A  zene  mellett  hírek,  bakiparádé,  hirdetések,  viccek,  "Tudod-e"  címmel  tudományos
rövidhírek, no és persze interjúk szerepeltek a programban - mondja a tanárnő. - Mindez
nagyon sok előzetes munkát jelentett, de a fiúk lelkesek voltak, előfordult, hogy ötször
vettünk fel egy-egy interjút. Először stúdiót akartak építeni, de ahhoz kevés volt a pénz,
így maradtunk a rádiónál, ami amúgy is hiányt pótol intézményünkben. A bemutatkozás
a vetélkedőn jól sikerült, örültem, hogy másodikként léptek fel, így kevésbé izgultak, s
mindent frappánsan meg is oldottak. Mivel a zsűri rögtön pontozott, az eredmény a vége
felé már sejthető volt, így pont kettőkor már ott várta őket a megrendelt pizza, a plusz
jutalom...  Helyezésükért  fejenként  egy  mikrofont  és  csokit  nyertek,  s  szereplési
lehetőséget a szekszárdi területi versenyen. S van még más folytatás is: az iskolarádiót
szünetekben  üzemeltetik  a  Petőfiben,  és  már  tervezik,  az  Angster-napon  milyen
riportokat fognak készíteni.
 
A négy 10.-es "Fali-kutya", Czank Dávid, Goják Tibor, Matoricz Dávid és Peres Claude,
akik közül mindenki a villanyszerelő szakmán folytatja tanulmányait, azt mesélik, kicsit
izgultak:
 
Jól tudtunk együtt dolgozni, s az osztályfőnök is sokat segített. Az rossz volt, mikor újra
kellett venni  a riportokat, de a bakiparádét például  ebből  vágtuk össze. Nagy munka
volt, de újra vállalnánk ilyent. A rádiós kínálatot persze bővítjük a májusi döntőre.
 
A fiúknak  a  technika  a  mindenük.  A  kérdésre,  hogy  lennének-e  főállású  riporterek,
erősen rázzák a fejüket.
Claude azért hozzáteszi: talán olyan rádiónál, mint a Danubius. De csak hobbiból...
 
A két  továbbjutó csapat  mellett  kiváló  munkát  végzett  még a  3. helyezett  W nevű
csoport, a 9/10. osztály tanulói, Peőcz Szabina, Balla Nikolett, Kiss Zoltán és Zsiborás
Zsolt. Szabina irányításával példásan szép projektnaplót produkáltak. Felkészítő tanáruk
Árvai Ágnes volt. Egyébként minden napló remekül sikerült.
 
Ezt Nagy Mélykuti Ildikó tagozatvezető is megerősíti, aki így nyilatkozik az eseményről:
A 9/5, 9/6, 10/5, 10/6. és a 9/10. osztályok tartoznak nálunk az SZFP II. programba,
ezekből  az  osztályokból  került  ki  a  kilenc csapat. A  fellépő csoportok  az  első három
helyezetten kívül a Mardel és a VFTS, felkészítő tanáruk Valjon Erzsébet, az Infosztráda,
felkészítőjük Varga Péter, a Verebek, felkészítőjük Nagy Katalin, a Köbüki, felkészítő
tanáruk Ligetfalvi Orsolya, valamint a Vass-tagok, felkészítő tanáruk Marosvári-Kámán
Éva  voltak.  Három  részből  állt  a  verseny.  Egyrészt  létre  kellett  hozniuk  egy-egy
projektterméket, aztán egy dokumentációt - más néven ez volt a projektnapló, valamint
be kellett mutatniuk a terméket a versenyen, ez volt a prezentáció. Az elsőnél a zsűri
értékelte a hatást  az  iskolai  életre, környezetre, az  eredetiséget  és a kivitelezést, a
bemutatónál a felépítést és a meggyőzőerőt, valamint a megjelenítést, a naplónál pedig
a tartalmi  és formai  igényességet  vizsgáltuk.  A  versenyen  sorshúzással  következtek
egymás után a csapatok.
 
A szakiskola vezetője elárulja, már egy hónappal korábban megkezdődtek a versenyre
való  előkészületek.  Csak  pozitívan  tud  nyilatkozni  róla:  az  egész  iskola  életére
serkentően  hatott,  nagyon  sok  diákot  megmozgatott,  a  gyerekek  önállóbbak  lettek,
felkészítő, közreműködő tanáraikkal szorosabb lett a kapcsolatuk. Kiválóan használták a
technikai  eszközöket,  s  az  iskola  dolgozói  is  pozitívan  álltak  az  eseményhez,  akit
megkértek, segített, nyilatkozott. S ami dicséretreméltó, a versenyen a közönségdíjat
azok a Vass-tagok kapták, akik kevés pontot kaptak a zsűritől.
 
Tehát májusban Szekszárdon folytatódik a verseny. Hajrá, Puding-Tuning és Fali-kutya,



szurkolunk nektek!
Kulcsár-Szabó Anikó

 

 

Tegyük élhetőbbé iskolánkat!
Országos projektvetélkedő 2008.

 
A 2008. évi Országos Projektvetélkedő dél-dunántúli regionális fordulója május 14-15-én
került  megrendezésre  a  szekszárdi  Csapó  Dániel  Középiskolában.  Iskolánkat  a
színvonalas  helyi  fordulón  résztvevő  kilenc  csapatból  az  első  két  helyen  végzett
Falikutyák  (Czank  Dávid,  GojákTibor,  Matoricz  Dávid  és Peres Claude Róbert  10/6.;
mentortanár: Hofecker Krisztina) és Puding-tuning (Gáspár Dániel, Gelencsér Gergely,
Tomity Bettina 10/5 és Hénel Andor 9/10) csapat képviselte.
 
Míg a tavalyi vetélkedőn a szakmájukkal kapcsolatos projektet kellett megvalósítaniuk a
csapatoknak, idén olyan ötleteken törhették a fejüket, amelyek kivitelezésével az iskola
élhetőbb és  élvezhetőbb  hellyé  válik.  Ezen  felbuzdulva  a  Falikutyák  elindították  az
iskolarádiót a Petőfi  utcai  épületben, és a mai  napig lelkesen és sikerrel  működtetik:
zenét szolgáltatnak, riportokat készítenek.
 
A Puding-tuning egy klasszikus ötletet valósított meg: egyik délután lefestették a Petőfi
utcai épület első kerítését, miközben ínycsiklandó paprikás krumpli rotyogott az udvaron
felállított bográcsban.
 
Egyik reggel a Petőfi utcai épületben varázsütésre megszólalt a rádió... Egyik napról  a
másikra  a  Petőfi  utcai  épület  kerítése  csorba,  fakó  ócskavasból  új,  zöld  kerítéssé
változott...  persze  olyan  varázsütésre,  amit  a  csapatok  tagjai  -  varázspálca  híján  -
gondos  munkával  készítettek  elő:  eszközöket,  anyagokat,  támogatókat,
reklámfelületeket, szövetségeseket, riportalanyokat  kerestek. És találtak: sok diák és
felnőtt tett a sikerükért... és a "Petőfiben" zajlott az élet.
 
A projektekről naplók készültek és egy-egy prezentáció, amit a csapatok a vetélkedőn
mutattak be társaiknak és a zsűrinek. A regionális fordulón 19 csapat versengett. Volt,
aki iskolaújságot indított, többen osztálytermüket újították fel, kerti tavat hoztak létre, a
helyi  csapat  fekvőrendőröket  álmodott  az  iskola  előtti  veszélyes  útszakaszra,  a
győztesek pedig diákklubot rendeztek be, melybe különböző programokkal  csábították
diáktársaikat.  Amint  látjátok,  a  csapatok  nagyon  komoly  projekttermékeket  hoztak
létre... és bizony a prezentációk is ötletesek, meggyőzőek és szórakoztatóak voltak.
 
Izzadt  is  a  tenyerünk  az  eredményhirdetés  alatt.  Bólogattunk,  okoskodtunk,
komolykodtunk. Egymásra sem mertünk nézni... és:
A 2008. évi Országos Projektvetélkedő dél-dunántúli regionális fordulóján a 19 résztvevő
közül a pécsi 500. Sz. Angster József Szakképző Iskola Falikutya csapata a 4., a Puding-
tuning pedig a 2. helyet szerezte meg.
 
Én személy szerint köszönöm mindenkinek, aki segített a munkánkban, nagyon örülök
mindkét csapat megérdemelt helyezésének és az iskola sikerének, és nagyon-nagyon és
különösen  büszke  vagyok  "saját"  csapatom teljesítményére,  mert  "minden  szentnek
maga felé hajlik a keze". Jó volt.

Nagy Katalin, a Puding-tuning csapat mentortanára

 

      



      

Határtalanul szól a rádió
 
A  kerítés  elképesztő  gondolatmenetre  ösztönözte  négy  lelkes  szakiskolai  tanulónkat
projektjük  elkészítésekor.  Tomity  Bettina,  Gáspár  Dániel,  Gelencsér  Gergely  a  10/5
osztályból és Hénel Andor a 9/10 osztályból remek csapatot alkotott Pudingtuning néven
Nagy Katalin tanárnő támogatásával.
Projektjük terméke a Petőfi utcai kerítés festése volt, melyet paprikás krumpli főzéssel
tettek csalogatóbbá iskolatársaik számára.
Hogyan fogalmazódott meg a prezentációtok címe: Határtalanul?

A kerítés elválaszt a külvilágtól, de összeköt a szomszédokkal egyben. Megkülönbözteti a
bent levőt, kihangsúlyozza annak fontos elemeit. A kerítés mégis akkor jó, ha enged
rálátni a körülöttünk levő világra. Projektünk kivitelezése során sok emberrel kerültünk
kapcsolatba, akikkel azelőtt nem, vagy alig. Több határ nyílt meg: diákok egymás közti,
tanár-diák, igazgató-diák, iskola-szülő, iskola-cégek, na és a bemutatónk végén a zsűri
és a csapatunk közti határ. - feleli Bettina.

A prezentáció mely része volt számodra a legérdekesebb, Gergely?

Én  leginkább a  bemutatónk  elején  előadott  Mark Twain: Tom Sawer  darab részletet
élveztem. De meglepő  fordulatot  jelentett  az  is,  hogy  minden  zsűri  tagot  kihívtunk
szerepelni egy betűfestés erejéig.

Melyek voltak a zsűri értékelési szempontjai?

A prezentáció színvonala számított leginkább, majd a projekt ötlete, terméke, hatása,
végül  a  projektnapló.  Ebben  rögzítettünk  írottan,  fotókkal,  számlákkal  minden
megtörtént eseményt az ötlet kipattanásától a vetélkedőig. - tudjuk meg Danitól.

Ezzel véget ért a csapat munkálkodása Andor?

Reméljük, nem. Mi élveztük a közös munkát, nagyon sok időt és energiát szántunk rá.
Sokan segítettek, mi is szeretnénk segíteni a jövőre induló csapatoknak. Azt tervezzük,
hogy mentoráljuk majd a mostani kilencedikeseket.
Más elképzelésünk is van: a suli előtti közterületet örökbe fogadjuk, és kedves kis parkot
csinálunk belőle padokkal, virágokkal, tóval. - szól közbe Bettina.

Czank  Dávid,  Goják  Tibor,  Matoricz  Dávid,  Peres  Claude  a  10/6  osztály  tanulóitól
tudhatták meg a szekszárdiak, mi is a "falikutya". Ők a 4. helyezést szerezték meg ezen
a vetélkedőn Hofecker Krisztina tanárnő segítségével. A Petőfi utcában április eleje óta
szól az iskolarádió az órák közti szünetekben.

Elképzelésetek  szerint  mi  a  feladata  az  iskolarádiónak?  -  kérdezem Matoricz  Dávid
riportertől.

Mi  úgy  gondoljuk,  hogy  zenesugárzással  szórakoztassa a  tanulókat,  tájékoztasson  a
mindenkit érintő információkról, hívja fel  a figyelmet fontos dolgokra, hangozzanak el
riportok, legyen ismeretterjesztő szerepe is.

Hogyan osztottátok meg a feladatokat egymás közt?

Szerencsére  ketten  nagyon  értenek  a  technikához, ezért  a  Tibi  és a  Czank  Dávid a



stúdiómunkát vállalták, a Matoricz Dávid és én, Peres Claude készítettük a riportokat,
mondtuk be a híreket. A tanárnő segített a műsorok és a prezentáció szerkesztésében.

Több iskolarádió-ötlet is szerepelt a vetélkedőn. Mit gondolsz, miért a Ti prezentációtok
érte el a legelőkelőbb helyezést?

A mi prezentációnk volt a legkidolgozottabb. A "Falikutya" - féle iskolarádió tartalmas,
folyamatosan működő. A többi hasonló ötletre ezek nem voltak jellemzőek.

Mikor sugároz utoljára a sulirádió?

Terveink szerint az utolsó tanítási napig működtetjük. A következő tanévre szeretnénk
kinevelni az utánpótlás csapatot. - tájékoztat Czank Dávid.

Gratulálunk az iskolánk hírnevét öregbítő eredményhez kedves tanulóinknak!
Köszönjük a felkészítő tanárok önfeláldozó munkáját!

Nagy Mélykuti Ildikó, tagozatvezető

 

 

Roma-nap
 
Mi a "punya"?
A választ csak az tudja, aki járatos a roma kultúrában. A kerekre sütött, ropogós héjú
kenyeret  csak  tépve  szabad darabolni  az  eredeti  szokás  szerint.  Zsírral  megkenve,
zöldhagymával minden korgó bendőt élményként tölt meg.
Autentikus Roma-napot  tartottunk egy Alapítvány szervezésében iskolánk Petőfi  utcai
Szakiskolai  tagozatán  2008.  április  24-én.  A  kilencedikes  és  tizedikes  tanulók
ismerkedhettek  meg  a  cigányság  történetével,  kultúrájával.  Az  események  több
helyszínen  zajlottak  épületünkben.  Lehetett  beás  nyelvet  tanulni,  elsajátítani  a
cigánytánc lépéseit, érdekes előadást hallgatni, plakátot készíteni, filmet nézni.
A szünetben az alapítvány munkatársai meleg cigánykenyérrel vendégeltek meg minket.
Hagymával, uborkával ettük, nem tudtuk abbahagyni.
A  program  zárásaként  a  tornaterem  előtti  csarnokban  két  cigány  együttes  zenélt
(közreműködtek az újpetrei  és a gerdei hagyományörző együttesek). Öröm volt látni,
hogy tanulóink együtt énekeltek és táncoltak velük.
Június 3-4-én két napos tréningen vesz részt önkéntes jelentkezés alapján 15 tanuló és
10 felnőtt (szülő és tanár) Magyarmecskén. A program folytatódik, célja egymás és a
hagyományok megismerése, megőrzése.

Pozsonyiné Puskás Gabriella iskolai koordinátor tanár

 

      



      

 

 

Angster-nap 2008.
 
 
Az idei  Angster-nap sokkal  jobban sikerült  az  eddigieknél, s ez  köszönhető a remek
szervezésnek és tanáraink hiperaktív részvételének, hiszen rengeteg színes, izgalmas
programmal vártak bennünket az iskola Ifjúmunkás utcai épületében.
8 óra tájékában diákok hada lepte el a Tanműhelyt, ahol a szokásokhoz híven idén is
megrendezésre került  az  autó-  és motorbemutató.  A sportot  kedvelők többek  között
focizhattak  és  ping-pongozhattak,  az  ücsörögni  vágyók  KRESZ-vetélkedőn  és
kvízjátékokon  vehettek  részt,  ahol  természetesen  a  legjobbakat  díjazták  is.  A
bevállalósabb  diákok  gyógynövényfőzeteket  kóstolgathattak  és  ismerhettek  meg  az
emeleten, míg a rajzolni vágyók aszfaltrajz-versenyben, a "Föld napja" témában élhették
ki kreativitásukat.
Ilyen  és  ehhez  hasonló  diákhívogató programokkal  színesítették  meg számunkra  az
Angster-napot, ahol  a felsoroltak mellett  még rengeteg kedvünkre való elfoglaltságot
találhattunk.
Talán nem úgy ébredt a diákok többsége, hogy: "- De jó, Angster-nap!", de voltak, akik
sokat tettek azért, hogy ezt a szombati napot színesebbé tegyék számunkra és szerintem
ezért érdemes volt felkelni...

Földi Kata 10/14

 

Tologatós szlalomverseny KRESZ és ügyességi vetélkedő
 

Aszfaltrajz-verseny

 

Henna-festés



 

Készülnek a divatbemutatóra

 

Szavazás a természetfotókra
 

"Házi" mozi-rendszer bemutató

 

Készül a tea
 

Kvízvetélkedő

 

Asztalitenisz-verseny
 

Autó- és motorbemutató

 

Tanár-diák football-mérkőzés

 

 

Elballagtak...
 
Az előtte esti  jól  sikerült  közös szerenád után 2008. április 30-án  délután 2  órakor
búcsút vettek iskolánktól végzős diákjaink. Bár délelőtt csöpörgős volt az ég, szerencsére
kegyes volt hozzánk az időjárás, és a ballagás óráját meghagyta nekünk szárazra, sőt
még a nap is kisütött. A 11.-es és 10.-es osztályok osztályfőnökeikkel igencsak kitettek
magukért,  hogy  erre  az  alkalomra  virágokkal,  idézetekkel  széppé  varázsolják  az



osztálytermeket és a folyosókat. A műsorunk része volt, hogy nemcsak mi, itt maradtak
búcsúztunk tőlük, hanem minden végzős osztály egy-egy képviselője készült egy rövid
kis búcsúszöveggel. Ebből idéznénk néhányat.
 
Harmadikban  találkoztunk  először  és  az  elmúlt  két  év  alatt  igazi  csapattá
kovácsolódtunk.  Nem volt  olyan  óra,  amelyen  ne  hangzott  volna  el  valamelyik  az
alábbiak közül: "Maga a kedvenc tanárom!", "Elnézést a késésért!", "Nem voltam itt!" és
"Miért? Volt házi?" Felejthetetlen volt ez a 4 év nekünk és a tanárainknak. (12/1)
 
Ezennel  eljött  a  búcsú  napja.  Itt  is  vagyunk  mindannyian,  gépészet  és könnyűipar.
Hosszú és rögös volt az út idáig. De hátra van még a neheze. Végezetül nem marad más,
mint 3 kalappal kívánni. Hogy az 500-asba jártatok nem fogjátok megbánni. (12/2)
 
A 12/7-es osztály 15 gépíró tagja elindult, hogy az 1700 leütést 10 perc alatt leírja.
Számítógépet kezelünk, iktatunk, s tán illemtanból sem bukunk.
 
A 12/9-es osztály nevében szeretnék elköszönni. Emlékezzünk vissza, mennyi  vicces
dolog  történt  velünk  az  itt  töltött  3  év  alatt.  Például  az  osztálykirándulás
Malomvölgyben. Amíg Papp Robi  főzte nekünk  a  finom pörköltet,  addig mi  hatalmas
focimeccseket  vívtunk,  és  kisebb-nagyobb  sérülésekkel  tértünk  haza.  Iskolánknak
köszönhetően kétszer is eljutottunk Pestre, először a Titanic-kiállításra, később a Terror
házába,  ahol  nagyon  sok  érdekes  és  meghökkentő  dolgot  láttunk  és  tanultunk.
Szeretnénk köszönetet mondani kedves osztályfőnökünknek, Takács Helénának, akinél
jobb osztályfőnököt el sem tudtunk volna képzelni magunknak. Mindig kiállt mellettünk,
szigorúságával, következetességével segített minket és eljuttatott minket a mai napig.
Tanárnő, köszönünk mindent!
Végül  szeretnénk  megköszönni  tanárainknak  kitartó  munkájukat  és  önzetlen
segítségüket.
 
Két osztályból egy osztály, mi lettünk a prímosztály.
Bár mindig szidtak minket a tanulásunk végett, ezért az arcunk sokszor égett.
Szorgoskodtunk, tettünk, vettünk, az órán néha megjelentünk.
Az osztályban mindig ment a harc, mert nálunk mindenki nagy arc.
Mondhatnánk még jót s szépet, de nem volt köztünk szentlélek. (12/10)
 
Volt problémánk, nem kevés. Célunk a megfelelés.
Koptassa a padot más, kinél gyengébb a tudás.
Feszültség és ellenállás, admittancia-számítás,
Felkészültünk, nem vitás, hisz ez már nem problémás.
Képzettség és szaktudás, elkészült a szakmunkás. (13/3)
 

Képek a ballagásról
 

     
 

Képek a budapesti évfolyamkirándulásról
 



     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

Bajók Katalin



 

 

TISZK-hírek
 
2008.  május  14-15-16-án  került  megrendezésre  a  Pannon-TISZK  nemzetközi
projektzáró  rendezvénysorozata.  A  Pannon-TISZK  Központi  Képzőhelyén  került
lebonyolításra az a Nemzetközi Műszaki Verseny, ahol iskolánk is képviseltette magát a
gépészet és az elektronika területén. A program másik két fő helyszínét a Hotel Pátria
(itt zajlott a Nemzetközi Tanirodai Verseny), valamint a Hotel Palatinus adta, amely a
zárókonferencia mellett a Nemzetközi Diák Művészeti Produkciók Versenyének is otthont
adott. A színes programot tovább gazdagította a KIVISZ-ben megrendezett főzőverseny
is.
 

    
 

 
Szabó Péter

 
A Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola nemrég felújított részében rendezték
meg  a  TISZK-es  elektrotechnika  versenyt.  A  tájékoztató  a  legszebb  teremben,  a
bemutatóteremben lett  megtartva. Ez  a  terem a legkorszerűbb az  iskola  épületében.
Regisztrálás  után,  amikor  megkaptuk  az  ajándékcsomagokat,  felmentünk  a
mérőterembe,  ahol  nekiláthattunk  a  feladatoknak.  Elkezdődött  a  verseny,  délután  1
óráig kaptunk időt arra, hogy befejezzük a riasztót. Fél kettőkor volt eredményhirdetés,
helyezést  nem  osztottak  ki,  mivel  mindenki  nyert,  aki  részt  vett  a  versenyen.
Ajándékokat kaptunk, majd megebédeltünk a Hotel Palatinusban.
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Comenius-program
 
Iskolánk Comenius-csapata (Várnagyi Mihály igazgató úr, Gőbölösné Hamar Judit igh.,
Gregóné Szabados Katalin  tanárnő, Kissné Banai  Szilvia tanárnő, Vígh Nóra tanárnő,
Keszthelyi  Tibor tanár úr, Varga Zoltán II. tanár úr; Bognár Attila, Rédei  Dávid 12/1
osztályos tanulók) - melynek három éves programjáról már beszámoltam - a projektnek
köszönhetően  az  idén áprilisban  eljutott  Törökország Khütaya városába. A  két  iskola
között 1600 km van, melyet Isztambulig repülővel, onnan pedig busszal tettünk meg.
Isztambultól már a román partnerekkel utaztunk együtt tovább. Bár a hosszú utazás egy



kicsit  megviselt  bennünket,  de  mindezt  feledtette  a  vendégváró  kollegák  szeretete,
jókedve.
 
Délelőttönként a kötött programokon belül  a török középiskola életével  ismerkedtünk,
illetve a második év programjának kidolgozásán munkálkodtunk. Az ott  töltött 3 nap
minden délutánján pedig a város közelében levő természeti és egyéb értékeket csodáltuk
meg.
Khütaya ötezer évvel ezelőtt alapított város, éltek itt görögök, rómaiak és a bizánciak,
szeldzsukok, majd 1428-ban az oszmán törökök foglalták el.
A belváros fölött egy régi fellegvár őrködik, mely valaha börtönként funkcionált. Innen
gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A város híres a kerámiáiról, a Nagy Mecsetjéről és
egy lényeges magyar vonatkozásról, a Kossuth-házról. Kossuth Lajos két évet töltött el
ebben a városban.
 
Még  van  egy  híres  vonatkozása  a  városnak,  mégpedig  hosszú  évek  óta  Pécs
testvérvárosa.
 
Negyedik nap nehezen hagytuk ott a vendégszerető tanárkollegákat és az egyenruhába
bujtatott, ám ízig-vérig mai török diákokat.
 
No  és  ugye  hol  másutt  futhattunk  volna  össze  egy  a  közelmúltban  Pécsett  tanuló
egyetemistával? Természetesen Khütayában! Az ő üdvözletét is magunkkal hoztuk.
Hazafelé jövet Isztambulban szálltunk meg, a világ egyik leginkább magával ragadóbb,
legizgalmasabb városában, ahol  a régi  és az új, a kelet és a nyugat érdekes, egyéni
keveredését tapasztaltuk. Valószínűleg vonzerejét és hangulatát az fokozza, hogy két
világrész, Európa és Ázsia találkozik itt egymással. Így az sem véletlen, hogy évszázadok
óta írók, költők, képzőművészek legőszintébb bámulatát keltik fel ez a keleti mesevilág.
Konstantinápoly látképénél szebb látványban még nem gyönyörködtem.
Egy napunk volt a város felfedezésére. Belevetettük magunkat a város műemlékekben
leggazdagabb részébe. Szinte hihetetlen volt látni az elsüllyedt Palotát, a Német kutat, a
Kígyós oszlopot, Konstantin oszlopát, a Kék-Mecsetet (ami inkább zöld volt).
A  Hagia  Sophia  belső  tökéletes  összhangja  mindannyiunkat  elvarázsolt.  A  padlót,  a
falakat görög, ázsiai  és afrikai  márvány borítja. Persze nem hagyhattuk ki  az  Izzadó
oszlopot,  babona  ide  vagy  oda,  megérintettük,  bízva  abban,  hogy  a  kívánságunk
teljesülni fog.
Bejártuk a Topkapi szerájt a szultánok otthonát, mely a történelmi idők folyamán szinte
valóságos  városkává  nőtte  ki  magát.  Bepillanthattunk  a  szultán  mindennapi  életébe
kulináris élvezeteket nyújtó konyhájába, kincstárába, fogadószobákba, tulipánkertjébe,
fegyvergyűjteményébe  és  nem  utolsó  sorban  a  háremébe.  (A  gyors  felsorolás
természetesen nem a teljesség igényével készülhetett.)
Délután pedig alku a bazárban!
Az egy hét, amely tartalmazott munkát és bővelkedett csodálatos látnivalóban gyorsan
eltelt.
 
Annyi volt a látnivaló, hogy lehetetlen lett volna mindent megnézni. Szerintem az adott
keretek között egészen ügyesek voltunk!
A  2008/2009-es  tanévben  a  projekttalálkozó  Pécsett  lesz.  Reméljük  sem  a
vendégszeretetünkkel, sem a városunk és annak csodás értékeinek bemutatásával nem
vallunk szégyent.
 



     
 

     
 

     
 

Gőbölösné Hamar Judit

 

 

A szociális munkás rovata
 

Deviancia-prevenció
 
Iskolánk és a "FÜGE-Ház"  közösen próbál  a  komplex  egészségmegőrzés szellemében
támogatást  nyújtani  diákjainknak  és  közösségeiknek.  Ennek  érdekében  pályázatot
nyújtottunk  be  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztériumhoz,  amit  elfogadtak  és
támogatnak.  A  pályázat  gyakorlati  megvalósítása  2008.  márciusa  és  májusa  között
zajlik.
 
A program célja, hogy a diákok az ismeretátadás és a készségfejlesztés révén alkalmassá
váljanak olyan életvezetési  stratégiák elsajátítására, amellyel  felelősségteljes, dönteni
tudó tagjai lehetnek a társadalomnak.  Fő hangsúly a közösségi együttműködésen van,
amely  nemcsak  a  tudás  bővülését  szolgálja,  hanem egyfajta  attitűdformálást  is.  A



program által  érthetőbbé válnak  olyan  társadalmi  folyamatok-médiahatások, amelyek
sok esetben negatívan befolyásolják életünket. Értelmezésre kerül a szenvedélybetegség
kialakulásának  folyamata,  amely  által  csökkenhet  az  előítélet  az  ilyen  problémával
küzdőkkel  kapcsolatban.  A  program  általánosan  megfogalmazható  célja  a  korai
kezelésbevétel,  azaz  azoknak  a  diákoknak  az  elérése,  akik-  bármilyen-problémával
küzdenek.
 
Az  osztályokban  kettős  csoportvezetéssel  zajlanak  a  prevenciós  foglalkozások.  A
csoportfoglalkozások  5x45  perc  időtartamúak.  A  csoport  formája  beszélgetés.  Az
osztálytermekben  a  padok  eltolásával  egy  nagy  kört  formálnak,  így  mindenki  lát
mindenkit, és egyenrangú félként van jelen az órán. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a
kortárshatásra.  Azaz  a  diákok  saját  történeteikkel  beszélik  végig a  témákat,  amiből
levonják a megfelelő következtetéseket. Ez azt jelenti, hogy a csoportvezetők tesznek fel
célzott, segítői kérdéseket és a választ maguk a csoporttagok adják meg maguknak és
egymásnak, ezáltal is érvényesítve a kortárshatás nélkülözhetetlen alapelvét.
A foglalkozások során nincs jelen pedagógus. Őszinte, nyílt kommunikáción alapszik ez a
fajta prevenció. Ezt csak úgy érhetik el a szakemberek, ha olyan személy, aki  ismeri
őket, vagy utána számon kérheti  őket nincs jelen. Egyik legfontosabb alapszabálya a
csoportnak  a  titoktartás.  A  titoktartás vonatkozik  a  tanulókra  és a  csoportvezetőkre
egyaránt. A csoportról konkrétumokat (neveket, hogy ki mit mondott) nem lehet kivinni.
Csak általános információt lehet elmondani külsős személyeknek.
Nagyon fontos az interaktivitás. Az órákon a diákok hozzák a témát, ami bármi lehet
(család, párkapcsolat, szexualitás, kortárs kapcsolatok, internet, legális és illegális szerek
használata,  iskolai  problémák,  osztályközösség,  mentális  problémák  stb.).  A
csoportvezetők minden felmerült témát érintenek a beszélgetések közben. Fontos, hogy
azok a problémák kerüljenek  előtérbe  az  5x45  perc alatt,  amik  az  adott  osztályban
aktuálisak. A csoportvezetők nem kényszerítenek semmilyen témát az osztályra.
A  foglalkozások  során  számos játékot  vetnek  be  a  csoportot  vezető szakemberek. A
játékoknak több célja van: oldja a feszültséget, bizalom kialakítása, türelem fokozása,
személyiségfejlesztés, megerősítés, figyelemfelkeltés.
Reményeink  szerint  az  egyes  személyeknek,  az  osztályközösségeknek  és  az  egész
iskolának hasznára válik a kezdeményezésünk.

Verbai Csaba - iskolai szociális munkás

 

...és a másik oldal
 
Megmondom őszintén, hogy amikor bezengték nekünk ezt a deviancia-prevenciós dolgot,
akkor mi, diákok arra számítottunk, hogy bejön 2-3 ember, aki 5 órán keresztül arról fog
nekünk  beszélni,  hogy  a  droghasználat  és az  egyéb szenvedélybetegségek  mennyire
roncsolják  a  személyiséget  és társai.  Ezekről  a  dolgokról  is  beszélni  KELL,  de  nem
mindegy,  hogy  kinek  és  milyen  körülmények  között....  Úgy  véltük,  hogy  órákon
keresztül "oktatni" fognak minket.
Ehelyett viszont egészen kellemes meglepetést okozott, hogy 5 kellemes órát tölthettünk
el 2 fiatallal, akik arról beszélgettek velünk, amiről mi szerettünk volna. Egy nagy körbe
ülve cseverésztünk az élet nagy dolgairól, azokról, ami  a mi  korosztályunkat érdekli.
Játékosan és egyenrangú félként kezeltek minket, ez elég volt ahhoz, hogy viszonylag
hamar megnyíljunk, és nyíltan beszélgessünk egymással, akár egymásról is, ha a helyzet
úgy hozta. Egy ilyen program keretében sok olyan dologról kérdezhettünk, amiről talán
máskor nem... A téma mindegy volt, csak olyat kellett keresni, ami mindenkit érdekel.
Közösségépítő is lehetett ez a néhány óra, minden rajtunk-diákokon múlott.
A  mai  fiataloknak  szüksége  lenne  több  ilyen  programra,  ahol  toleranciát  és  talán
emberséget is tanulhatunk, hogy tudjunk másokat is meghallgatni, mert ezek is fontos
dolgok.
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Védőnői rovat
 
Magas vérnyomás (hipertónia)
 
Mi is az a magas vérnyomás?
 
A szív a tüdőből érkező oxigéndús vért pumpálja a test minden részébe, ellátva ezzel az
összes sejtet az élethez nélkülözhetetlen anyagokkal. Amikor a szív összehúzódik (ezt a
folyamatot nevezzük szisztolénak), az üregeiben felgyülemlett vért az erekbe pumpálja.



Ilyenkor - bár az egészséges erek rugalmasak és tágulni képesek - megnő bennük a vér
nyomása. Vérnyomás alatt azt a nyomást értjük, amit az áramló vér az erek belső falára
kifejt.  Az  ilyenkor  mérhető  legmagasabb  értéket  szisztolés  vérnyomásértéknek
nevezzük.  Ezt  mondjuk  először  (pl.:  130/...).  A  szív  összehúzódását  elernyedés
(diasztolé) követi,  a  szív kitágul  és újratöltődik friss vérrel,  ilyenkor  a  vér  nyomása
csökken.  Az  ekkor  mérhető  legalacsonyabb  nyomásértéket  diasztolés
vérnyomásértéknek nevezzük. Ez a / (per) után következik.
 
Mikor beszélünk magas vérnyomásról?
 
A szisztolés érték normális felső határa 140 higanymilliméter (mmHg), efelett  magas
vérnyomásról  van szó. A diasztolés normális érték felső határa 89 mmHg. Tehát egy
felnőtt normális vérnyomása 140/89 mmHg, vagy ennél alacsonyabb.
 
Mi okozza a magas vérnyomást?
 
100 hipertóniás betegből csak 5-6-nál lehet megállapítani a betegség pontos okát, ami
általában vese-, pajzsmirigy- vagy szívbetegség. Az  esetek 90-95 %-ában nem lehet
felderíteni  az  okát. Az  öröklött  tényezők mellett a stressz, a  túlzott  lelki  terhelés,  a
testsúlytöbblet, a túlzott alkoholfogyasztás, az ételek mértéktelen sózása, a testmozgás
hiánya mind-mind előidézheti, illetve hozzájárulhat a kifejlődéséhez.
A  kezeletlen  vagy  nem megfelelően  kezelt  hipertóniás betegek  halálokai  között  első
helyen  a  pangásos  szívelégtelenség  áll,  ezt  követi  a  szívinfarktus,  majd  a
veseelégtelenség és az agyvérzés következik.
 
Hogyan  előzheti  meg  a  magas  vérnyomás  káros  következményeinek
kialakulását?
 
Az orvos utasításainak megfelelően rendszeresen szedje gyógyszerét!
Rendszeresen mérje meg vérnyomását!
Változtassa meg étkezési szokásait:
     - korlátozza a sófogyasztást
     - kerülje a zsíros ételeket
     - csökkentse a cukorfelhasználást
     - egyen több zöldséget!
     - hagyja abba a dohányzást!
     - mérsékelje az alkoholfogyasztást!
     - vigyázzon a testsúlyára!
     - mozogjon többet!
     - kerülje a túlzott stresszt, pihenjen eleget!
 
Elsősegélynyújtás
 
Iskolánk  elsősegélynyújtó  csapata  2008.  április  15-én  részt  vett  a  városi
elsősegélynyújtó  versenyen,  mely  a  Köztársaság  Téri  Általános  Iskolában  került
megrendezésre. 15 csapat közül az előkelő 6. helyezést érték el diákjaink. Gratulálunk
nekik és köszönjük, hogy részvételükkel képviselték iskolánkat.
A csapat tagjai: Decsi Mónika, Hegedüs Petra, Herendi Zsüliet, Schlepp Emese - 11/2
osztályos tanulók, Szekeres Viktória, Varga Judit - 10/3. osztályos tanulók.

László Melinda, ifjúsági védőnő

 

 

Színház
 

A Halál nem áll kézen
 



 
Különös  előadásban  volt  részünk  április  19-én  a  Pécsi  Nemzeti  Színház
Kamaratermében, ahol  Mohácsi  János rendezésében színre  vitték Moliere, "A  képzelt
beteg" című komédiáját. Mint tudjuk, az íróért is eljött a Halál a darab bemutatójának
estéjén, 1763. február 17-én, erről a pécsi előadásának mindjárt az elején értesülünk is.
Amikor a Halál  Széll  Horváth Lajos kiváló alakításában eljön, hogy elvigye Argant, a
Stenczer Béla által megformált képzelt beteget, és kiderül róla, hogy valójában nem tud
olvasni, és ezzel végig rettegésben tartja az egész társaságot, hogy kit is fog elvinni a
nap végén, és nagy meglepetésükre végül mindenkit táncra hív. Számomra a középkori
haláltánc jelleget erősítette a mintegy, a Halál szolgálatában álló zenekar (Rozs Tamás
és társai), mivel végig jelen voltak a "színpadon". Maga a színpadkép is igazán ötletes
volt, hiszen a nézőteret egymással szembe helyezték, és a kettő között játszódott maga
az előadás, amelynek a költségvetése nyilván nem filléres lehetett, ugyanis hatalmas
akváriumok  tették  egyedivé  a  díszletezést,  melyek  közül  egy  -  Toinette  kisasszony
dühkitörésének köszönhetően -, minden előadás végén eltörik. De a víz mellett gyomrot
nem kímélően vér is bőven folyik a színpadon, ugyanis a cseppet sem beteg főszereplőt
az egyik orvos (aki  lehetne akár Uri  Geller utódja is) megszabadítja feleslegessé vált
belső szerveitől.

 

     
 

A szereposztásra igazán nem lehet panaszunk, a rendező felvonultatja az összes fiatal
pécsi  színészt,  akiket  már  más darabokban  megkedvelhettünk  (pl.  Ivanov,  Dühöngő
ifjúság, A nép ellensége), de felfedi "bájait" a pécsiek nagy kedvence, a már kevésbé
fiatal  Lipics Zsolt is az egyik orvos személyében. A commedia dell'arte tipikus figuráit
mai  ruhákba  öltöztetve  vagy  vetkőztetve  láthatjuk.  Az  öltözködésben  leginkább  a
Darabont Mikold által  megformált kicsi  Rouelle tűnik ki, aki  álmatagon minden ruhát
magára  kap,  ami  épp  elé  kerül,  többnyire  férfiak  levetett  ruháit,  akik  ennek
következtében egy szál alsóban jelennek meg újra. Nővére, Mimolette (Szabó Vera), akit
a  Thomas  nevű  orvoshoz  szándékoznak  hozzáadni,  kissé  butácskára  sikerült,  s
természetesen  másba  szerelmes,  egy  vagyonát  tekintve  jelentéktelen,  de  érzelmi
kirohanásaival együtt imádnivaló fiatalemberbe (Pál András), akiről megtudhatjuk, hogy
gyönyörű énekhangja van.
 



     
 
A  nagyszájú,  cserfes  cselédet,  aki  a  szerelmeseket  segíti,  és  aki  ezúttal  szintén
szerelmes, Herczeg Adrienn alakítja  kiemelkedő színészi  játékkal, szerelme Argan  úr
kissé  léha  öccse  (Zayzon  Zsolt),  aki  sokáig  nem meri  vállalni,  hogy  egy  cselédbe
szerelmes, és amikor végre feleségül kéri és ezt mindenki előtt be is jelenti, kiderül,
hogy őt viszi el elsőként a Halál. És örül ennek az összes jelen lévő orvos (vagy böllér),
megkönnyebbül Argan neje (Kovács Mimi), aki csak férje vagyonáért epekedik, és csak
szegény  Toinette  sír  és dühöng keservesen, és mintegy  elégtételképpen  persze  újra
visszajön a diszlexiás Halál, miután Béralde felolvassa neki az egész listát, és magával
visz mindenkit.
A Halál ábrázolása cseppet sem szokványos, nincs kaszája, úriember kinézete van és a
kezén... "a Halál soha nem áll kézen!". (Azok kedvéért, akik nem látták a darabot, az
est, szerintem fő poénja, ami az összes halálról szóló diskurzusban elhangzik egyszer
megdöbbent  kérdésként:  "Kézen  állt  a  Halál?",  igazából  csak  annyit  szeretett  volna
Argan az elején elmondani, hogy a kezén kesztyű volt.)
 

     
 
Amit Molière nem álmodhatott  bele a darabba, azt  a magyar nyelvnek köszönhetően
Mohácsi István megtette, ugyanis szinte az összes ismert közhelyünket, szólásunkat feje
tetejére  állította  és tette  felejthetetlenné az  előadást  az  efféle  mondatokkal:  "Kinek
mondanám  el  mindenkinek?",  "Remélem,  nem  valamilyen  férfiak  fordulnak  fel  a
fejedben?", "Tudom én, hogy a hátamon köszörülik a nyelvüket." vagy Cléante udvarló
szövege:  "Kisasszony,  van  magánál  kötszer?  Mert  annyira  magába  estem,  hogy
felhorzsoltam a térdemet."

Bajók Katalin
 

 

Színház határok nélkül
 
A recept a következő: végy egy alternatív színházat, adj hozzá egy Háy János darabot,
és az eredmény biztosan felejthetetlen lesz.
A  Pécsi  Harmadik  Színháznak  ez  már  harmadik  alkalommal  sikerült,  igaz,  ezúttal  a
Beregszászi  Illyés  Gyula  Magyar  Nemzeti  Színháznak  adva otthont  április  9.  és 11.
között.  Háy  Jánostól  ugyan  előző  két  műve  alapján  (A  Herner  Ferike  faterja,  A
Gézagyerek)  többet  vártunk  volna,  de  a  darab gyengeségét  ellensúlyozta  a  színészi



improvizáció,  ugyanis  amikor  Pityu  bácsi  (Trill  Zsolt)  váratlanul  "leesett  a
mozgólépcsőről", az  olyan további  poénokat és színészi  játékot hívott  elő, amelyre a
próbák során biztosan nem számítottak.
 
A Pityu bácsi  fia természetesen most is sokáig csak fantomként van jelen, és csak a
végén  jelenik  meg,  mint  a  nagyvárosi  vagány  srác  megtestesítője,  aki  saját
vagányságának lesz az áldozata, amikor a szénáról leesve keresztül szúrja a vasvella. És
hogy a Gyerek miért nem figyelmezteti? Lehetünk-e rá dühösek, amikor megjelenik a
Pityu bácsi fiának farmerében és pólójában? Igazából nem, hiszen ő saját környezetének
az áldozata. A vidéki faluban neki lehetősége sem volt Jimmy Hendrixként kitűnni. Csak
ilyen áron juthatott a hőn áhított farmeron keresztül ahhoz a fajta szabadsághoz, amit
Hendrix képviselt.
 

     
 
A  vidékről  kiszakadás,  a  városba  költözés  valóban  az  eszményi  szabadság  elérését
jelenti?  Pityu  bácsi  sorsát  tekintve  nem  igazán,  hiszen  ő  beleőrül  a  pesti  rohanó
létformába,  ahol  az  emberek  idegenek,  ahol  a  metróra  úgy  kell  felugrani,  ahol  a
mozgólépcső  lerángatja  az  emberek  ruháját,  ahol  pár  négyzetméteres  lakásban
szűkölködik és "fogmosás közben a saját szarját szagolgatja", ahol a munka kizsigereli
az embert, és felesége a gyerekével elhagyja egy jobb élet reményében, és szép lassan
elveszít mindent, ami valaha értelemmel töltötte el az életét.

 

     
 

A mű tragikomédia, a történet tragikus, de a Háytól  megszokott humor nem hiányzik
belőle. És az a sok szép alma a színpadon csak gurult...
 

     
 
Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy hálás közönség voltunk, hiszen a
színészek megtapsoltak minket, és örülünk, hogy ezzel hozzájárulhattunk a beregszászi
színház fennmaradásához.

Bajók Katalin

 

 

Diákjaink dolgozataiból válogattunk



 
 
A demagógia margójára
Avagy  biztos,  hogy  az  elmúlt  évek  politikai  nyomására csökkent  a  kulturális  szférát
igénybevevők száma?
 
Nem vagyok radikális, nem vagyok anarchista, sőt, még populárisnak sem nevezhetem
magam, hiszen nem követhetem a divatot oly módon, hogy naponta más és más elvakult
politikai  ideológiát  tegyek  magamévá.  Nem értem ezt  az  egész  Gyurcsány-kormány
körüli lázadást minden társadalmi szinten, holott nem vagyok eltökélt hívük nekik sem. 
Magyarországon  jelenleg  nem demokrácia  van,  és  nem köztársaság,  hanem egy  jól
szervezett  médiabirodalom,  és  egy  láthatatlan,  nekünk  kisembereknek  elérhetetlen,
felfoghatatlan  ún.  médiahack  részesei  vagyunk.  Nem célom senki  tanítása,  és Isten
óvjon a tudálékosság csapdájától, de a kidolgozásra kapott érvelés címe, témája csak azt
bizonyítja, hogy az  emberek becsapása teljes sikerrel  zárult,  begyűrűzött  a magukat
értelmiséginek nevezők táborába is, ők pedig jó magyar módjára még demagógabbá téve
a dolgot hintik el a széthúzás és gyűlölet csíráit az egyszerű emberek között.
 
Mert  egyszerű  emberek  vannak,  sőt  az  ország  pillérei  ezek  az  emberek,  mert  ők
dolgoznak,  és  a  munkáért  kapott  pénzből  keményen  adóznak,  ebből  kap  Ili  néni
nyugdíjat,  Józsi  bácsi  pedig  vesedialízist.  (Abba,  hogy  az  elosztás  igazságtalan,  és
kizsákmányoló,  ne  menjünk  bele,  ez  nem egy  ember  és  nem egy  kormány hibája,
bármilyen,  európai  szinten  korrekt  rendelet,  tervezet,  tanulmány,  indítvány
Magyarországon  elveszik  a  bürokrácia  süllyesztőgödrében,  mielőtt  azt  értelmezni,  és
átélni tudnánk.) Ezek az emberek viszont nem csak adót fizetnek, hanem a megmaradt
összegből gazdálkodva veszik meg a Tescós párizsit, fizetik a számlákat, tartják fent a
családot, majd a maradékot, ha épp nem a hitelek élik fel - mint ahogyan a magyar
családok  nagy  részénél-, igyekeznek  elkölteni  a  kulturális szférában.  Mert  a  kultúra
körülvesz  bennünket,  magába szív  minden  este több millió  nézőt, hiszen  kultúrának
tekintjük a bulvárműsorokat, a Jóban rosszbant és a többi  szemetet. Ha befizettük a
kábeltelevízió díjait, és maradt pénz, azt úgy is elviszi a gyerek, hiszen látta a tévében,
hogy hatalmas bulit szerveznek, ahova csak fehérben lehet belépni, mert ott szabadok
vagyunk. Kár, hogy ez  a túlmisztifikált szabadságérzet a fogyasztói  társadalom egyik
legnagyobb lehúzása:  nem csak  szervezőirodákat  és zenészeket  tart  el,  hanem egy
komplett márkát húznak a színfalak mögé, és a plázák butikjaiban megjelennek a fehér
ruhák, a fehérre festett üdítők, minden, ami egy teljes 15-25 éves korosztályt lefedve
eladható evvel a márkanévvel. Nagyon halkan és óvatosan jegyzem meg, hogy sem a
külföldi  márkák, sem a plázák, sem a szervezőirodák nincsenek magyar  kézen, így a
magyar  társadalom alappillérét  jelentő kaszt  kiadásainak  nagy  része  tulajdonképpen
adózatlanul hagyja el az országot, ami valakinek nagyon jó, de az előbb említett Józsi
bácsi lehet, hogy nem mosolyog, amikor kiderül, hogy fizetnie kell a kezeléséért.
 
De természetesen a kulturális szféra él és virul, csak tulajdonképpen ellenőrizhetetlen.
Nem úgy,  mint  a  számítástechnikai  eszközök  vásárlása,  hiszen  karácsony,  húsvét,
ajándékozás  esetén  ezek  vezetik  a  statisztikák  élét  tízmilliárd  forintokban  mérhető
nagyságrendben,  azt  pedig,  hogy  utána  mire  használjuk,  már  ránk  van  bízva.  Egy
számítástechnikához  analfabéta  embernek  megmutatva a hazai  mozik  látogatottságát
vagy a zeneboltok forgalmának statisztikáit, valószínűleg felüvöltene benne a belévert
demagóg  (bocsánat,  ő  magát  forradalminak  vagy  jobboldalinak  nevezné,  a  definíció
pontos ismerete nélkül), és sorolná a megszorításokat meg a konvergenciákat. Pedig az
ok ennél sokkal egyszerűbb: az internet hozzáféréssel rendelkezők száma nap, mint nap
tömegével nő (tehát erre mégis csak van pénz), és a megjelenéstől számított 3! órán
belül  bármelyik  film vagy  zene,  sőt  könyv  is  birtokunkba kerülhet,  teljesen  ingyen.
Teljesen  ellenőrizhetetlenül,  és  jogilag  is  kifogásolható  módon,  mert  ez  lett  a  XXI.
századra a magyar virtusból.
 
Nem  tértem  még  ki  a  színházra,  irodalomra,  képzőművészetekre  és  a  felnőtt
korosztálynak szóló könnyűzenei  eseményekre. Kétségtelen, hogy ezek látogatottsága
mérhetően csökken, így  a  bevétel  is kevesebb, ergo nagyobb állami  támogatottságra
szorulnak. Ezt persze nem minden esetben kaphatják meg, hiszen emlékezzünk, volt
nekünk egy kommunista (elnézést, szocialista) rendszerünk, mely egy nagy egészhez, a
Szovjetunióhoz  tartozott,  és miután  nem várhattunk  segítséget  oroszoktól,  nyugatra
fordulva hitelt kértünk, mely hitel törlesztése a mai napig tart, államadósságként vagy
államháztartási hiányként hallhatunk róla. Ekkor még egy olyan ember irányított, akiről
a legutolsó hírünk az, hogy ellopták a koponyáját. De vissza az előbbi témához: mivel
ezek a rendezvények, művészeti ágak nem kapnak támogatást, és nem foglalkozik velük
egy  szűk  rétegen  kívül  senki,  lehúzhatják  a  rolót.  Természetesen  a  kormány  azon



döntésével, hogy  a  múzeumok, kulturális  intézmények  legyenek  önfenntartóak,  nem
értek egyet, mivel  önszántából  senki sem megy el, hiszen nem ismerik az adott hely
varázsát,  lehetőségeit,  tartalmasságát,  a  tízmillió  győzike  (nem,  nem  nagybetű)
országában.  Természetesen  egy  jól  kitalált  marketing  hadjárat  sokat  segítene  ezen
intézményéken, de hát pénz nélkül, nulláról kezdeni?
 
Itt jön a képbe a tanárok, pedagógusok és az oktatás szerepe, szervezettségének foka.
Ha  képesek  vagyunk  az  eltorzult  értékrendű  fiatalokat  a  társadalomba  reintegrálni,
megszűntetni a devianciákat, rossz családmodelleket, melyet természetesnek vesznek és
egy emberközpontú, felvilágosult oktatást biztosítani nekik minden politikai pártállástól
függetlenül, talán van esély a leendő legnagyobb adózó tömeg itthon tartására, és a
kulturális érdeklődés egészséges vágányra való rátalálására.

Hartlieb Gerhardt 11/10

 

 

A jegyellenőrzésről
(volt diákunk írása)

 
A magyar emberek általi mentalitásról annyit, hogy tegnap sajnos mi is találkoztunk vele
jegyellenőr  formájában  egy pécsi  járaton. Azért  említem ezt  így, mert  pont  a héten
lehetett hallani hasonló dolgokat különböző élelmiszerek, húsok állagáról és éttermekről.
Szerintem nem mindegy, mit várunk el a pénzünkért, mit várunk el az Európai Unióban.
A következő történt. Felszálltunk az egyik buszra, mely jó lett volna nekünk. Ketten
mentünk egy barátommal. Nekem volt bérletem, ő jegyet vett. Felszállás után én rögtön
leültem  az  ajtóval  szemben  lévő  ülésre,  a  barátom  mellém.  Majdnem  egy
karnyújtásnyira  volt  tőlünk  a jegylyukasztó.  Leülés után a barátom rögtön  elkezdte
elővenni a zsebéből a jegyet, amit előzőleg vett. Ennek két oka volt, az első, hogy ha
vett jegyet, használja, hogy ne büntessék meg, a második pedig, hogy a buszon épp jött
hátrafelé egy jegyellenőr. Körülbelül 10 másodperc telt el mire előkerült a jegy, addigra
a jegyellenőr már előttünk volt, és erősködött, hogy felszállás után rögtön lyukasztani
kell.  Én  fel  voltam háborodva, hogy most  szálltunk fel,  ebben a  pillanatban  akartuk
kilyukasztani  a  jegyet!  A  jegyellenőr  pedig csak  mondta  a  magáét. Elkérte  barátom
iratait,  és  megbüntette  2000  Ft-ra.  Annyiban  korrekt  volt,  hogy  nem kérte  a  jegy
utólagos  kilyukasztását.  Én  azóta  is  fel  vagyok  háborodva,  szerintem ez  mutatja  a
magyar mentalitást.
Megfogadtam, ha hasonló esetünk lenne, nem adok iratot az ellenőr kezébe, hisz nem
hatósági szerv, ill. félrelököm, kilyukasztom a jegyet, és utazok tovább.
Könyörgöm,  ha  nem  akkor,  felszállás  után  a  jegyellenőr  megpillantása  után
lyukasztanánk ki a jegyet, akkor mikor?
És még azt is feltételezem, hogy az a 2000 Ft zsebbe ment, mert ugyan kaptunk egy kis
cetlit a helyi bírság értékéről, de a többiben már nem vagyok biztos.

Kádár Péter

 

 

Játék
 

A reimsi katedrális labirintusa
Keresd a kiutat!

 

Sodoku - kezdőknek
 



Sodoku - haladóknak
 

Ha nem bírnád ki nyár végéig - egy
ötlet

 
 
 

 
 

 
Vigyázzatok magatokra a nyáron!

Jó pihenést és...
szeptemberben találkozunk!
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