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Nagy várakozás és komoly felkészülés előzte meg az idei diáknapot. Az osztályok feladatul kapták, hogy különböző 

sportágakat mutassanak be a termükben. A legkülönlegesebb dekorációk mellett, a zsűritagok különböző verseny-

helyzetekbe csöppentek, ahol diákok és tanárok mérték össze tudásukat. Egytől-egyik kiváló produkciók és látvá-

nyos termek varázsolták el az odalátogató sportbarátokat. A diáknap legfőbb része a GYIK Rendezvényházban folya-

tódott, ahol a mesefilmek késztették kreatív alkotásra a diákságot. Egy előzetesen elkészített rövidfilm után, látvá-

nyos koreográfiákat mutattak be egymásnak.  

A 2018-as diáknap összesített eredménye alapján az első helyen végzett a 9. c osztály. Második lett a 10. b és har-

madik helyezettként a 11. b osztály került a dobogóra.  

Gratulálunk Mindenkinek a színvonalas előadásokért!  



A hagyományt ápolva, idén is megrendezésre került a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvé-

delmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal közösen szervezett diákbál. A GYIK Rendezvény-

ház szokás szerint zsúfolásig megtelt, ahol éjfélig fergeteges hangulat bontakozott ki.  

A nyitótáncot, a két iskola diákjaiból verbuvált Eötvös-Roth Nyitótánckör prezentálta, Margittai Endréné ve-

zetésével. Az est alatt fellépett az Eötvös-Roth Néptánckör és a Soproni Lővér Vadászkürtösök is. A zenei 

talpalávalóról a Showtime Bulizenekar gondoskodott, akik előtt még a zárás előtt pár perccel is nagy létszá-

mú közönség volt.  

A táncosok névsora: Balogh Nóra, Bujtás Bettina, Csete Martin, Harmuth Hanna, Határ Veronika, Horváth 

Franciska, Horváth Petra, Koós Katica, Kósi Ramóna, Lénárt Lilla, Nagy Viola, Olaj Denisz, Oravecz Hanna, Or-

bán, Daniella Karolin, Porga Bianka, Porga Éva, Psenák Fanni, Radics Anikó, Savin Natália, Szalóki Szintia, Tal-

hammer Gellért, Teleki Róza, Tóth Vivien, Varga Lili.  



Pöttyös ruhák, kockás terítő, színes fények, fergeteges hangulat. Röviden így lehet leírni az iskolánkban megrende-

zett Retró Batyus Bulit, amellyel a szülőknek kedveskedett az iskola.  

Az előző hétvégén fényárban úszott az álom…hotel, helyett az iskola tornaterme, ahol felelevenedett a 60-70-80-90

-es évek élményei. A teltházas rendezvényen fellépett az iskola diákjaiból verbuválódott tánckar és Németh László 

11. c osztályos tanuló, akik látványos koreográfiákkal hívták fel a nézők figyelmét egy jól sikerült nosztalgiázásra. Az 

est folyamán a Showtime Bulizenekar fokozta a hangulatot, amelyet tombola és játékos feladatok tűzdeltek meg.  

Bali Gyula: „2007 óta járunk, az iskola szülői báljaira. Az első alkalom, szintén itt a tornateremben, a mostanihoz 

hasonlóan batyus volt. Akkor, és most is a barátainkkal érkeztünk. Az elmúlt években mindig kerestük az »elsőnk« 

hangulatát, de a hotelekben tartottak valahogy nem adták vissza azt az érzést. Eddig! Idén ismét nagyon jót buliz-

tunk, reméljük a következőn ugyan így fogunk szórakozni! Köszönjük, a szervezőknek a zenekarnak, a fellépőknek! 

Találkozzunk jövőre.” 



A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (szokásos említése: A Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapja) megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 

58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendelte el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben 

minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Kovács Bélát, a Független 

Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szov-

jet hatóságok teljes mértékben jogellenesen, a képviselői mentelmi jog ellenére letartóztatták és 

a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 

25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A politikus letartóztatása és fog-

vatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket 

és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és 

a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jelle-

mezte. Kovács Béla típuspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A 

kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kom-

munizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunka-

táborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata az is, akit 

börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt ül-

döztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lel-

kileg megnyomorítottak.  
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Az idei diáknapon elbúcsúztunk az elmúlt pár év Diákönkormányzatos elnökétől, Markó Dorinától. 
Köszönjük, hogy méltóképpen képviselte a diákokat és részt vett a színvonalas rendezvények lebonyolításában. 

Viszlát Dorina! 

Isten hozott Dorina! 

Takács Dorina 10. b osztályos tanuló választották meg iskolánkban a Diákönkormányzat élére.  

„Azért vállalkoztam erre a feladatra, mert úgy gondolom, hogy tapasztalatokat szerezhetek vele. Fontosnak tar-
tom, a diákság véleményét, amit meghallgatva jobbnál jobb ötletek születnek az iskolai élet színesítésére. Szeret-

ném megmutatni a rátermettségemet, mint az új DÖK elnök amiben sokan támogatnak és ösztönöznek. „ 

Takács Dorina 10. b 



 

Iskolánk leányainak focicsapata első helyen végzett a  
Városi Alapfokú Leány V-VI. KCS Teremlabdarúgó Bajnokságán.  

Gratulálunk!  
A csapat tagjai: Gyöngyösi Mónika 9. a,  Lénárt Lilla 9. c, Varga Nikoleta 10. b, Bassi Mercédesz 10. c, Németh Eszter 

10. b, Pápai Petra 12. b, Göndöcs Vanessza 12. b, Bősze Vanda 12. b.  



 



 

Képmás magazin   

Stílusos, bátor, elkötelezett 

Színes az élet számos területét érintő, főleg családoknak szóló magazin, amely 

kulturális és gazdasági témákkal, tudományos érdekességekkel, gyermeknevelés-

sel, környezetvédelemmel, egészséges életmóddal egyaránt foglalkozik.   

A folyóirat egyik rovata a Hármas kötés fiatalok, kamaszok mindennapi problé-

máival foglalkozik.  

Részlet: 

Létezik élettani lustaság? Van-e fizikai oka annak, hogy a tizenévesek nehezen 
motiválhatók? 
Több mint tíz évvel ezelőtt az Egyesült Államok Nemzeti Alkoholabúzus és Alko-
holizmus Intézetének kutatói arra keresték a választ, hogy miért gyakoribb a tiné-
dzserek körében a veszélykereső magatartás: például a túlzott alkohol-, illetve 
drogfogyasztás, az ittas vezetés, a felelőtlen szexuális kapcsolatteremtés. Tizen-
két kamasz (12–17 év között) és tizenkét fiatal felnőtt (22–28 év között) bevoná-
sával végezték a vizsgálatot. Egy számítógépes játékot játszottak a résztvevők, 
amelyben különböző pénzösszegek elnyerése érdekében kellett célpontokat elta-
lálni. Közben minden résztvevő agyáról funkcionális mágnesrezonanciás felvétel 
készült. Mindkét korcsoportban aktivitásfokozódás mutatkozott bizonyos agyi 
régiók területén, a tizenéveseknél azonban ez feleakkora volt, mint a felnőttek-
nél. A tizenévesek inkább a veszélykeresés révén érik el a hasonló jellegű motivá-
ciós hatást. Ez a megfigyelés további vizsgálatokkal kiegészítve magyarázatul 
szolgálhat arra is, hogy miért jellemzi a kamaszokat bizonyos helyzetekben a mo-
tiváció hiánya, amelyet a külvilág lustaságnak tart. (Forrás: www.ng.hu/
Tudomany/2004/03/Miert_lusta_a_kamasz) A kísérlettel kapcsolatban Balkuné 
Szűcs Emese pszichológus megjegyzi, hogy elég kis létszámú kísérleti alannyal 
végezték el ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket lehessen levonni belőle, 
azonban egyáltalán nem lehetetlen, hogy a fejlődésben lévő agyban ilyen különb-
ségeket tapasztaljunk serdülők és felnőttek között. 

„A serdülőnél a fáradékonyság mellett – meglehetősen kontrasztosan – valóban 
megjelennek a kíváncsiság extrém formái, a kockázatkeresés, saját határainak 
feszegetése, olykor, a konszolidált felnőtt társadalom számára őrültnek látszó 
tevékenységek. A kamaszkorba átmenetileg minden belefér, akár olyan megnyil-
vánulások is, amelyeket felnőtteknél patológiásnak tekintünk. Az viszont fontos, 
hogy ezek ne váljanak szokássá, ne állandósuljanak.” És hogy mibe képes egy 
tinédzser belefáradni? A növekedésbe, a hormonális változásokba, az érzelmi-
lelki válságokba, abba, hogy eddigi élete puzzle darabkáiból össze kell raknia egy 
egészen más, új minőséget: felnőtt énjét. 

K. Németh Margit pszichológus szerint „serdülőkorban sok minden válik fontossá 
azon kívül, amit a szülők kérnek. A felnőttek számára persze mindez lustaságnak 
tűnik, hiszen nem mindent csinálnak meg első szóra (tizedikre sem sokszor). Ko-
moly testi és pszichés változások zajlanak a fiatalokban, az élet nagy dolgairól 
gondolkodnak, közben a serdülőkori feladataikat is meg kell oldaniuk. Ez sok 
energiát, „belső” munkát igényel. Egyáltalán nem biztos, hogy amikor a plafont 
bámulja, akkor éppen nem valamin gondolkodik. Ehhez néha magányra van szük-
sége, akkor ezt kell biztosítani számára. A szülő úgy segíthet, ha biztosítja serdülő 
gyermekét, hogy ott áll mögötte, számíthat rá.” 
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