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Gólyáinknak!
Kedves első vagy inkább 9. osztályosok. Először is legyetek üdvözölve itt nálunk! Jel -mondatunk
: „Ki itt belépsz ,hagyj fel minden reménnyel!” ;)
Gondolom az épületek betűit és tanáraitok neveit több- kevesebb sikerrel eszetekbe véstétek.
Az új órákat is nagy nehézségek árán, de sikerül végig ülni.
És mit csináltok órák után? Go haza, aztán bekapcs a gép, és Hawai dj? Ennyi lenne?!... Akkor
had segítsek egy kicsit! Először is, miért menekültük, amint megszólal a csengő? Azért, mert még
nem ismeritek a közösségi életünket, ami nem egy eget rengető, de aki szeretné bele vetni
magát, az jobbnál is jobb programokra és barátokra lelhet.


Ezek közé tartozik például a Diák Önkormányzatunk, más néven D.Ö.K….Még nem vagy
képviselő? Akkor a legközelebbi gyűlésen ott a helyed! Szervezd velünk a Diáknapot,
hogy te és barátaid a lehető legjobban érezzétek magatokat! Szólj bele az iskola életébe!
Segíts nekünk, hogy mi is segíthessünk!



Elmennél a Pécsi Színházba és művelődnél kicsit? Semmi akadálya! Jelentkezz minél
előbb, hogy neked is jusson hely, és ismerd meg iskolás társaidat!



Olvasgatnál, neteznél? Netán egy nyugodt helyre vágysz, ahol tanulhatsz? Akkor irány a
könyvtár!



Igazi környezet fan vagy? Szereted a madarak csiripelő hangját hallgatni, miközben
szebbnél- szebb helyeken jársz? Akkor húzd fel gyorsan a túrabakancsot és túrázz
velünk!



Szeretsz egészségesen étkezni , odafigyelni a helyes életmódra? Tavasszal ismét jön az
egészségnap, színes programokkal és telis- tele életerővel.



Szeretsz írni verseket, cikkeket, netán történeteket? Mire vársz eljött a te időd! Csak rád
vár a Firkász suliújság! Az irományokat a dokszerkeszto@freemail.hu címre várjuk!



Szereted lekapni,kattintani, megörökíteni az élet mozzanatait? Küld el képeidet nekünk,
és indulj a 11.K által meghirdetett fotópályázaton! Csííííííííííííííííííííz!



Te is jobban érzed magad, ha segíthetsz másokon? Kupakolj velünk! Gyűjtsd te is velünk
a kupakokat,hogy segíthessünk egy beteg kisfiúnak!



Valami bántja a lelked? Regisztrálj az e-bigélre és kérj segítséget! Rájuk mindig
számíthatsz és bármit elárulhatsz segítőidnek, hisz nem tudják a neved és ők nem csak
tanácsokat adnak, de bizalmasaid is!



A színpadra születtél és a közönség a mindened? Vegyél részt az iskola ünnyepélyein és
nyűgözd le társaidat ,mert igenis képes vagy rá! ;)
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Sport mindenek felett? Csak kevés az idő? Semmi gond a suliban több sportágba is
szeretettel várnak, ilyen pl: kosárlabda….

Az a helyzet, hogy ez nem az összes program volt, csupán egy fajta ízelítő NEKED! Ha ezek után is
unatkozol és inkább a gyors haza utat választod, nem tudod mit hagysz ki. Higyj nekem, én
tudom miről beszélek. Minden esetre én sok sikert, és rengeteg szebbnél - szebb pillanatot
kívánok neked és nektek! Mégegyszer üdv nálunk!

Tökfej
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Óbányán jártunk
Idén első alkalommal mi, a 11.K osztály, valamint osztályfőnökünk Murvai
Árpád az általa meghirdetett természet járásra adtuk fejünket.
Az indulás nem sokkal fél 9 után történt. Noha kevesebben jöttünk, mint
amennyire számítottunk, nem sokáig lógattuk az orrunkat, hisz így a nagy és
kényelmes busz csak is a miénk volt. Már az odafelé úton szépen lassan
kezdtünk felengedni, és egy egész családias légkör alakult ki.
Megérkezésünk után nyakunkba vettük a kis falut és nem győztük
csodálni a szebbnél- szebb kis házakat. Mivel Óbányán régen a fazekasságból
éltek az emberek, sok ház tornácán láthattunk népies motívumokkal díszített
tányérokat, faragványokat. Aranyos kis hely a maga kis rusztikus hatásával,
ami keveredik a már ide települt hollandok által épített új házakkal. A levegő
százszor tisztább, mint egy városban és szinte megtisztul az ember tüdeje,
amikor ezt lélegzi be. Igazán szép és barátságos hely!

Az erdőbe lépve, és ezzel megkezdve egészéves testmozgási adagomat,
szinte nem hittem el, amit látok. A hihetetlen méretűre nőtt fák maguk közé
zárva a közöttük sétálókat, olyan érzést keltettek, mintha óriások őriznének
minket és az erdő kisebb- nagyobb növényvilágát. Bár, még nem lehetett látni
az ősz színpompáit, amit beborítják az erdőt, de a látvány így is festői volt.
Számomra hihetetlen élmény volt, mikor beléptünk a völgybe, és a
napsugarai, mint ezernyi csillámpor töltötték meg melegséggel a szívünket és az
élővilágot is. Ekkor úgy éreztem magam, mintha egy tündérmesében lettem
volna, és szint vártam, hogy mikor bukkan elő egy unikornis, vagy mikor
pillanthatok meg egy nimfát, és csavarja el az valamelyik fiú fejét. Miután se
nimfa, de még Zsákos Frodo sem mutatkozott előttünk, továbbálltunk.
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Jártunk füveken s köveken, szárazon és vizeken. Egyik akadályt a másik után
győztük le és haladtunk, mintha wow-oznánk, és bár továbbra sem találkoztunk
mondjuk sárkánnyal, az „Életveszéllyes” táblával ellátott hídon átjutni felért
bármilyen hőstettel.
Olyan természeti jelenségeket csodálhattunk meg, mint a könnyező
szikla,a vizesések, vagy gyönyörű virágok az arbarétumban..
Szemtanúi lehettünk a gyűrődéses hegyképződés geológiai nyomainak,s
uticélunkhoz, Püspökszentlászlóhoz érkezve láthattuk az ottani zárdában régesrégen élt apácák sírjait, és természetesen lakhelyüket is szemügyre
vettük.Mit mondjak, jobb sorsra érdemes...Megtudtuk, hogy itt tartották
őrizet alatt Mindszenthy bíborost, s mikor is és miért zeng a Zengőhegy...
Ittunk a jéghideg ,de annál tisztább erdei forrásból, és hasunkat is
megtöltöttük az erdő terméseivel… Na jó…! A Klumpás konyhában is megálltunk
és ettünk egy nagyon jót.
Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez a kirándulás egy
kihagyhatatlan,felejthetetlen élmény volt. Nagyon jól éreztük magunkat, és bár
én a meredek hegy láttán is már fáradtabbnak éreztem magam ,mint egy tesi
óra után, de sikerült megmásznunk az egekbe nyúló magasságot- egy kis
nyafogással megfűszerezve- természetesen. De ez is kellett, hogy aztán egy
szép kerek élmény maradjon meg mindannyiunkban. Remélem, minnél hamarabb
újra felvetem a túrabakancsot és a hátizsákot! Mindenkinek a figyelmébe
ajánlanám ezt a természet járást! És remélem, legközelebb megtellik az a
busz…Gyertek el!!!
És köszönjük Diákélet Egyesület a támogatást!!!

Tökfej
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Egy kis fesztiválról….
Hiába,no! Fesztivál – ország vagyunk,s azzá lett a vidék is-úgy bizony!
S ez a nyár is amolyan „csupa fesztivál”-os volt.
Nincs is baj ezzel, mert mégis csak program….,akármilyen is. Kicsit kicsi, kicsit sovány, kicsit
szervezetlen…,de a miénk….mondhatnánk a klasszikus film alapján.
Találkozhattatok ti is Pünkösdi fesztvállal, plakát lökte szemetekbe a Keszeg fesztivált, a Bográcsvagy Kuglóf által nevesített eseményeket, napokat,stb,stb.
A belföldi túrizmusunk most még gyengécske megnyilvánulásának, s az
önszórakoztatásnak bimbócskái ezek a rendezvények. Kellenek persze, kis darabka haza is
megbúvik bennük, tenyérnyi lélekrajz a nagy közösből.
Mert lehet fesztiválozni hagyományból , messze nyúló eredetből,hagyomány őrzésbőlteremtésből is… No,de minden áron…?
Mivel magam is szeretem a rendezvények sajátos hangulatát felfedezni, megtalálni és
átélni,- kihasználva vallási ünnepünk által adatott szünidőt,- elvetődtem megyénk egy jeles
városkájának szorgosan meghirdetett , ízekkel jelzőzött,kóstolásra invitáló fesztiváljára.
Kicsit előbb érkeztem, mint a megígért kezdési idő, mondván a helyi nevezetességeket is
megtekintem, s a hivatalos műsor előtt a várható forgatagba is széttekintek….
Tettem volna is, de nem volt forgatag…,mintha nem is lenne semmilyen esemény a
jelzett időben,s helyen.
A színpad üres ugyan, ám bíztató jelek is mutatkoztak: a Magyar Honvédségről mintázott
egyenruhában megjelent néhány polgárőr, s helyet foglaltak az árnyékban…vigyázták a rendet.
Egyikük fején ugyan egy amerikai nagyváros iránti rajongást kifejező base-ball sapka volt, de
jelenlétük az üres padok társaságában határozottan jelzés értékűvé lett: mégis lesz itt valami!
A meghirdetett időhöz közeledve lassan emberek jelentek meg, többen szép nemzetiségi
ruhába öltözve. Mások ünnepien, megint mások” erősen nyáriasan”..
S szaporodtak különféle ízességek is, melyek megkóstolása, vásárlása az esemény legnagyobb
apropójának lett beharangozva!
Nem csoda hát, ha hamarosan hosszú sorba verődött emberek várták, hogy vehessenek,
vihessenek a névadó finomságokból…,de hiába!
Mert a türelem rózsát terem, meg bosszúságot is!
Várni kell még…A tiroli jódlizó haknipáros műzenéje még fokozza is a percekbe sűrített
várakozást…Legalább eltűnődhetek azon, hogy tiroli népeknek s a városka lakóinak miféle
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genetikai, etnikai ,etnográfiai kapcsolata leledzhet a távoli múltban…? Gyanítom, semmilyen, de
akkor minek ez a nemzetiségi napra harsogott jódlizás?
A sort állók türelmetlenek…
- Még 3 perc, ott a toronyórán is látni is!…Meg hát nincs még itt a Náni néni!
S míg ő nincs, osztás, vásárlás sincs…
Tehát várni kell még, a terülj-terülj asztalsor mindkét oldalán, mert ugye a megnyitó műsorközlő
sem teszi még a dolgát, nem nyitja meg az ünnepet,no!
Várjunk hát…mind, kb. hetvenen a süti-sorban, további ötvenen a padoknál, melyeket már kezd
bekeríteni a megérkező bóvliárusok raja.
S lám, mily hatalma van a türelemnek: nevezett nénike megérkezik, s nyugtázza is, hogy
éppen annyi az idő most, mint tegnap volt ilyenkor, csak az egy másik nap volt…De ezen most
valahogy senki sem vidul, a tűző napon állók,várakozók gyarapodó sorában.
Végre beszéd, hosszúra kerekítve, néha megbotolva, de rend-s mód szerint…Megnyittatik!
- Jajj, még várni kell!…, mert nem ért még ide a Bori néni sem!S nélküle csak nem kezdődhet a
kóstoló,na! Várunk hát ismét….
Így aztán megnyílt a meg nem nyílt fesztivál, a késedelmes kóstolással. S az ezúttal élő zene
álcájában /play-beck/ újra lecsapó tiroli sramli-zene, a legkultiváltabb tolakodással.
Az ugyancsak tolongó, feszengő tömeggel szemben a süteményekkel televarázsolt asztal másik
oldalán hárman álldogálók végre mind egy irányba néznek:
Megjött Bori
néne !….Szabad a kiszolgálás, tülekedés..
El is indul a lázas vásárlás, s a nem egészen hozzáértő kiszolgálás párharca, amely jó
focimeccsnyi ideig is eltartva a legfőbb attrakcióvá válik a meleg délutánban. Valódi fesztivál egy
süteményes asztalsor körül…..
Nos, fiúk-lányok! Ha valaha szervezők, bonyolítók, ötletadók lesztek valamely fesztivál
kapcsán, hát ne így, így ne!

ma
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Tisztelt Tanáraink, Diáktársaink!

A 11. K osztály szervezésében ismét FOTÓPÁLYÁZATOT hirdetünk!

A pályázóktól a következő
legfeljebb

kategóriákban

várunk képeket,

A-4-es méretben kidolgozva, nem JPG :

- Ember, portré.
- Természet.
- Épített környezet.

A fotókat 2011. december 11-ig lehet eljuttatni az osztályfőnökhöz, /MURVAI
ÁRPÁD/,vagy az osztálytitkárhoz /HORVÁTH LILLA/!

Értékelés , jutalmazás: 2012. év janurjában!

VÁRJUK A JELIGÉS PÁLYÁZATOKAT!!!
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MA

Ma-minden hír dacára-hazatért
Minden fecske.
A viharok még haragosak,
A gőg itt is nagy úr.

Sötétségben fázós ez a május.
Tépett fűszál a tanúm, s látható,
Hogy imádkozom,
Ne legyek többé itt található.

ma
Talány

a telefon jelzett,
sms-ben neked
a bank
üzente meg:
béred megérkezett,
életed újabb
egy hónapjára
lesz fedezet…
talán
talány…

ma
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Ratkó József: Mégiscsak ők
Illyés Gyulának
Mégiscsak ők tartják a földet,
drága halottaink.
Csont törik, izom kékül, foszlik
rajtuk a hús, az ing.
Szép szemük behorpad, pedig
vannak már annyian,
mint az égen a csillag, annyi
szülém, lányom, fiam.
Közöttük küszködik, feszül
elsőhalott anyám.
Tapossuk ágyékát, gerincét,
járunk a derekán.
Ház épül rájuk; tartanak
falat, falut, hazát.
S jövőnk ha van, ők cipelik
még ezer éven át.
Mert mindent elbírnak, hiszen
mi vagyunk a teher.
Vagyunk mi oly gyöngék, árvák minket is vinni kell.
Halandó - egyrangú velük
csak az lehet, aki
oly kemény, legalább
magát meg tudja tartani.
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Sport:
Iskolánk nagypályás focicsapata 3:3 arányú döntetlenre mérkőzött a nagy ellenfél Csapó
szakképző csapatával. Az eredmény azért szomorú,mert három gólos vezetést
2szórakozott" el a minden idők leggyengébb teljesítményét nyújtó együttes.A
továbbjutáshoz bravúrra lenne szükség...
Szerdai napokon iskolánk pedagógusai számára sportolási lehetőséget -röplabda játékbiztosítanak a testnevelők. Minden játszani, mozogni szerető tanárt várnak 14.30-tól!
Kosárlabda szakkör kedden 14.05-től van az "A" épület tornatermében. Idén először
nyílik arra lehetőség, hogy a városi férfi kosárlabda csapat utánpótlásaként bajnoki
mérkőzéseket játszanak a fiúk.Cél: a tapasztalatszerzés, a játék. Sok sikert, jó játékot!

Így irtok Ti……
- Híres egyetem volt a Fasori Egyetem.
- Nagyobb kollégiumok épültek,meg tanár szállók is.
- Cél: nagy ember legyen az értelmiség!
- Megjelent ekkor a református stílus.
- Eldorádó= Kincses sziget, ahova a legjobban akartak eljutni a felfedezők.
- A manufaktúra kitaszította a céheket.
- Európa ekkor területhiányos volt.
- a Föld kerek.
- A hajónapló megjelenítését Tisza Kálmán rendelte el.
- Működött a Tisza Kálmán hajósiskola.
- A kereskedelmi utak keleti csücske törökkézre került.
- A mayák európai közép-birtokosok szintjén éltek.
- ...addig onnan el nem mennek, amíg a király nem veszi őket közgyűlésnek…
- A jakubinusok annyira beleélték magukat,hogy aki mérsékelten volt jakubinus,azt lefejezték.
- Gijotin alá vetették őket.
- 16. Lajos 17 000 embert fektetett giotinpadra.
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Évzárás, évkezdés
Kedves Diákok!
Néhány információt szeretnék adni a 2010/2011. tanév zárásáról.
A tanulói létszámunk a tanév folyamán 1407 főről év végére 1362 főre apadt. Ennek oka
elsősorban a tanulmányaikat megszakító nem tanköteles tanulók elvándorlása, illetve a
fegyelmi indokkal eltávolított tanulók máshová helyezése volt. A tanév közbeni átvétel
nem volt jelentős, de kicsit csökkentett a tanév elejei és a tanév végi létszámkülönbségen.

Az iskola tanulmányi helyzetére jellemző adatok:
A szakiskola tanulmányi átlaga 2,71 (tavaly 2,42), bukás 30,8%.
A szakközépiskola tanulmányi átlaga 2,94 (tavaly 3,07), bukás 30%.
Érettségi utáni szakképzés átlaga 3,27.
8., 10. osztályra épülő szakképzés tanulmányi átlaga 3,26.
Javítóvizsgán körülbelül a vizsgára utaltak fele jelent meg. A sikeres javítóvizsgát a
megjelentek kb. 40%-a tett.
Az év végi érettségi, szakmai és szakiskolai vizsgáinkon egyaránt jó színvonalon
teljesítettek vizsgázóink. Teljesítményükre néhány esettől eltekintve nem volt panasz,
több esetben büszkén hallgathattuk a felelteket.
Az iskolatípusok legjobb átlagú osztályai:
szakközépiskola: 13. F
szakiskola: 10.T
érettségi utáni szakképzés: 2/14.C
8., 10. osztály utáni szakképzés: 3/11.G
Az iskola fegyelmi helyzetére jellemző főbb számok:
Elsődleges okként az igazolatlan hiányzás említhető.
A dohányzás, illetve az iskola engedély nélküli elhagyása miatt kerültek a bizottság elé.
Kirívó eset néhány alkalommal fordult elő.
Sajnos sok diák „visszaeső” és ezért több fokozat birtokosa is egyben.
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2010/2011.
Határozatok száma

114

megrovás

38

szigorú megrovás

33

áthelyezés

16

áthelyezés
felfüggesztve

26

kizárás felfüggesztve

1

kizárás

0

Ezek száraz tények, de a tanév közben történő események egy része nem deríti jókedvre
sem a tanulók többségét, sem a tanárokat. A dohányzás, az iskola területének engedély
nélküli elhagyása és a sok esetben tiszteletlen tanulói magatartás nem teszi könnyűvé a
hétköznapokat.
A szabályok betartása azért is fontos, mert a nagy tanulói létszám egyes épületrészekben
nagy diáksűrűséget eredményez, ami sokszor a tolerancia hiányában konfliktusok
kialakulásához vezet. Érettebb magatartással ezek a helyzetek kezelhetőekké válhatnak.
Ebben partner kell, hogy legyen a tanuló és tanára egyaránt.
Kívánok minden tanulónknak, dolgozónknak eredményes tanévet!
Juhász Gábor
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Szerzők:
Murvai Árpád
Horváth Lilla
Resch Attila
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