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GÓLYATÁBOR

Mint minden közepiskölábán, így,
áugusztus vegen, álig egy leheletre áz
evkezdestöl, bevett szökás, högy áz
intezmenyben tánulmányökát kezdö
elsösöket
„Gölyátábör”
kereteben
köszöntik.
Avátják
„tággá”.
CSALADTAGGA. Merthögy áz elöttuk
állö evek nágy reszet egyutt fögják
tölteni, nágy csálád mödjárá, áhöl ök á
gyerekek, es tánáráik vállálják á
megtisztelö-es nehez szulöfeládátöt. A
pápái KÖZGAZ sem kivetel á fenti
hágyömány álöl: áugusztus 28-29-en
szerveztek á gölyátábört, melynek pröfi
kivitelezeseben áz iskölá „áprájánágyjá”
lelkesen
munkálködött:
közgázös
diákök
es
nevelöik
surgölödtek e ket nápön, högy áz
„Újákát” meltökepp fögádják, játekös
szeretettel vezessek be öket á nágy nevu
álmá máter eletebe. A fö prögrámfelelös
Sömögyi Kátálin tánárnö völt, áki á
közgázös diáksereg tánörán kívuli
hetköznápjáinák
meghátárözö
mözgátörugöjá.
Energiá-es
ötletbömbákent mágá köre gyujtve jö
pár ugyes tánulöt, válösítöttá meg
„gölyá-álmát”:
förgöszínpád-szeruen
egymást
követö,
izgálmásábbnál
izgálmásább feládátökkál igyekeztek
„kifárásztáni”, pröbárá tenni áz
elsösöket. A ket nápös dzsemböri
minden pillánátá játekröl, jökedvröl,
szeretetröl, „csáládepítesröl” szölt. A
fárádhátátlán es kifárászthátátlán
elsösök duskálták á prögrámökbán: völt
kezmuves föglálközás, tánctánulás,
játekös státisztiká, márketingverseny,
hágyömányörzes.

Akinek mindez kevesnek bizönyult,
lábdájátekökbán vezethette le fölös
energiáit. A feládátök káválkádjátöl
megreszegult
elsösökre
ösztályfönökeik es á felugyeleteket
vállálö
tánárök
felugyeltek.
Termeszetes, á „felvigyázás” mellett
szurkölták,
segítettek,
egyutt
nevettek, izgulták á versenyzökkel,
ákik minden feládátöt dicseretre
meltö fegyelemmel es termeszetesen
hátálmás lelkesedessel öldötták meg.
A
nágy
munkábán
levök
pöcákfeltölteseröl
áz
iskölá
közeleben
levö
etteremben
göndösködták.
Minden
elsös
köllegiumi ellátásbán reszesult-így
meg áz „ejszákáleple álátt” is
fölytátödhátött áz ismerkedes. A ket
nápös szellemi es ugyessegi
feládátök csápáttá, kis csáláddá
kövácsölták á bejövöket, ákik á jövö
heti „eles” iskölákezdeskör már
„regi”
ismeröskent
köszöntik
egymást, tudni fögják, höl, mi
tálálhátö áz iskölábán, s ázt is, milyen
kerdesukkel, kit es höl kereshetnek.
Föntös ez áz evindítö játekös
ismerkedes. Alápjá lesz á közgázös
eveknek. Az idei, á möstáni
gölyátábör stábil áláp. Örök elmeny.
Pröfi munká. Melynek eredmenye
minden bizönnyál áz elsösök kesöbbi
szep teljesítmenye lesz. Ahögy ez
már egy jöl összeförrött csáládbán
megszökött.

INDULJ HÁT

INDULJ
HÁT

Az előző, esőáztatta napok bizonytalansága
miatt a pápai KÖZGÁZ vezetősége és tanári
közössége az iskola tornatermét, dísztermét és
egy nagy előadóját jelölte ki a 2018-19-es tanév
ünnepélyes megnyitásának helyszínéül. A sok,
díszbe öltözött, mosolygó-mocorgó diák üdvözlő
szavakat, szép verset és természetesen igazgatói
beszédet „kapott útravalóul”. Berta Ildikó
Katalin
intézményvezető
asszony
megnyitójában méltatta az alma máter eddigi
munkáját, büszkén emelte ki az iskola közelgő
80.születésnapját, nem kis örömmel beszélt
sikeres felújításokról és pályázatokról. A
frappáns,
figyelemfelkeltő,
meleg
és
szeretetteljes
szavakat
dióhéjnyi-és
hasonlóképp profi módon megkomponált kis
műsor követte. Elindult hát, ünnepélyesen-és
visszavonhatatlanul a tanév a KÖZGÁZ-ban.
Amit már vártunk, amiben tanár, diák egyaránt
bízik, ami ismét sok izgalmat, kihívást, harcot
ígér. S ami elől nem is akar elfutni az intézmény
négyszáz egynehány tudásra szomjas diákja.

VICC
A
matektanár
sétálgat
egy áruházban, és találkozik régi
tanítványával.
- Hát te fiam, mit csinálsz errefelé?
- Tudja, tanár úr, enyém ez az áruház
meg
a
szemben
lévő
is.
- Ne viccelj velem! Háromszor
buktattalak meg matematikából.
Fogalmad
sincs
a
számolásról, hogyan tudnál te egy
áruházat
üzemeltetni?
- Egyszerű ez tanár úr - feleli a volt
diák. - Veszek valamit, mondjuk 500
forintért, aztán eladom 1500-ért. Na,
hát ez a 27% az én hasznom.

SZERETNÉL SZEREPELNI, HIRDETNI AZ ÚJSÁGBAN?
ÉRDEKLŐDJ CZOBOR ANDREA TANÁRNŐNÉL

NYÁR

ELSŐ NAP

Ez a nyár felkészített, elvett és adott. Megmutatta, kik az igaz barátok, sőt, látképet
adott az álnokokról is. Megtanított kapcsolatokat kiépíteni, ezzel együtemben, azt
megszakítani. Elengedni valami olyat, amiről azt hittem valós, pedig csak téveszme.
Látszat volt, semmi több. De, nem csak fájdalmasan okított az év legszebb időszaka…
Kaptam valamit, pontosabban valakit. Akiben megtaláltam egyszerre önmagamat és azt
a másik teljes egészet, amitől én az leszek, akinek lennem kell. Szerelmet kaptam, s
adtam, amennyit csak tudtam. Ettől volt ez más, mint az eddigiek.

Írjak arról, mennyire vártam ezt a napot? Hogy milyen szuper volt hétfőn, fél hatkor
kelni? Hogy szakadó esőben az iskolához sétáltam, és eszméletlen élményt adott át?
HÁT NEM!

Nem akartam, hogy szeptember 3-án elkezdődjön egy kilenc és félhónapnyi nyüzsi.
Előtte való este, három ébresztőt állítottam be, 5-5-5 perc tolódással. De, hiába nem
akartam, eljött a nap. Besétáltam a nagy, zöld kapun, vizesen, idegesen. Új szak; új
osztály; új tantárgyak… új minden! S az ember fiában először nem az fog
megfogalmazódni, hogy „Jaj, de szuper lesz!”, hanem, hogy „Mikor mehetek már haza?”
Fura, de a másnap már csak két ébresztő kellett. Nem voltam annyira ideges.

Köszönöm nyár, hogy rámutattál, kik az igaz barátaim; köszönöm azt is, hogy segítettél
elengedni, akiket el kellett; és köszönöm azt a valakit, akit ajándékként kaptam.
Őrzöm, amíg csak tudom!

És már az új sem volt annyira új. Tetszett.
Varga Zsanett Evelin, 9.C

HAMAROSAN MINDENSZENTEK (HALLOWEEN)
De mi is pontosan a Halloween?
Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az
Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - a Samhain-t, vagyis "a nyár
végét" és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a holtak Ura előtt.
Hitük szerint ugyanis ezen a napon tért vissza a földre azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt
esztendőkben haltak meg, és azóta állatok testében "léteztek". Megfelelő áldozatok bemutatásával ezen a
napon engesztelést lehetett szerezni az elhunytaknak, hogy ezáltal átkelhessenek a mennyországba.
Kétségtelenül a legismertebb jelképe Halloween-nek a faragott töklámpás.

KÉZMŰVES

9.C

10.B

11.B

2018. augusztus 29.-én szerdán délelőtt
gólyatábori kézműves foglalkozás volt.
Ismételten egy izgalmas és ötletekkel teli
délelőttön vehettünk részt, ahova idén is
édesanyám jött el. Kedves kis figurákat
készítettünk: sünit, baglyot, faleveleket és
gólyát. Nagyon sok szép figurák kerültek ki
elsőseink kezei közül is. Az alkotó tanulók
az elkészített díszeket haza vihették vagy a
saját tantermüket is feldíszíthették velük.
Nagyon
sok
kilencedikes
diákot
ismerhettem meg. Köszönjük a meghívást
édesanyámmal együtt, nagyon jól éreztük
magunkat.

2018.09.21 én 8:30 kor elindultunk
Győrbe vonattal, majd a leszállás után
9:45 perckor a városháza előtt
találkoztunk az idegenvezetőnkkel. A
hölgy kalauzolásával elindultunk a Baross
úton, közben több nevezetességet
láthattunk,(Baross Imre szobor) és
érdekes történeteket hallhattunk a
városról. Győr főteréről elindultunk a
kilátóba, majd megtekinthettük Szent
László hermáját. A kirándulásunk végéhez
közeledve kaptunk 2 óra szabadidőt,
amelyet mindenki máshogy töltött el. Fél
3 kor a városháza előtt gyülekeztünk
majd, 14:50 perckor elindultunk haza.
Nagyon jól éreztük magunkat!!

2018.09.20-21-én 2 napos kikönyörgött
osztálykiránduláson
vettünk
részt.
Csütörtök délután kisbuszokkal indultunk
Bakonybélbe, ahol még aznap este vidám
bogrács-, kártya-, illetve activity party-t
tartottunk. Másnap, hogy egy kicsit
kultúrálódjunk, elsétáltunk a bakonybéli
Borostyán-kút
kápolnához,
majd
felkaptattunk a kálvárián a stációk mellett.
Csapatépítő
meating-ként
ügyességi
feladatokban
játszottunk,
majd
levezetésként számháborúban csatáztunk.
A legeslegjobb (kicsit személyes, de épp
attól lett jó) része a kirándulásnak, mikor
hőn szeretett Osztályfőnökünknek BON
JOVI-t énekeltünk, hogy ellágyítsuk a szívét,
hogy mosolyt csaljunk az arcára, boldog
dobogást a szívébe és persze hogy tudja,
hogy tudjuk. A közös ebéd elfogyasztása
után buszra ültünk, majd a szélrózsa minden
irányába hazaszéledtünk. Reménykedünk
benne,
hogy
a
következő
évi
osztálykirándulás is ilyen jó hangulatban
telik majd.

2018. szeptember 21.-én Sopronba
kirándultunk az osztállyal. Két
nagyon érdekes programon vettünk
részt. Többek között a soproni
sörgyárban jártunk, ahol a
sörgyártás folyamatait láthattuk,
majd megtudtuk, hogy a Heineken
sört a világ legtöbb országában
forgalmazzák. A gyárlátogatás végén
kóstolót is kaphattunk
alkoholmentes söreikből. A
gyárlátogatás után a Fertő-tavon
hajókáztunk, amelyet rendkívül
élveztünk. Láthattunk egy vízen úszó
színházat és megcsodálhattuk a tó
madárvilágát is.

Tischler Mercédesz, 11.C

Nagy Johanna 9.C

Papp Viktória 10.B
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Kránitz Soma 11.B

AHOL MINDIG
TÖRTÉNIK VALAMI

ÉVKEZDŐ
JÓTANÁCSOK
Hogy elkerüljük a gyomorfájást, gyomorégést, fertőzéseket!

A KÖZGÁZ kollégiuma, mely az alma máter „tetőterében” kapott helyet, köztudottan a
város több iskolájában tanuló, Pápától messze lakó diákoknak ad lakhatási lehetőséget
(ők, a lakhelyük és tanulóhelyük közti távolság okán kérnek-kapnak itt helyet). A
folyamatosan megújuló, melegséget, „otthonillatot” árasztó szobákban immáron soksok éve laknak a nagy örömmel és egymással, valamint kollégiumi nevelőikkel a
legnagyobb összhangban napjaikat töltők. A hétköznapok megszokott-és bevált rutinjai
mellett számtalan szórakozási, kulturális, sport-és szabadidős tevékenységekre van
lehetőség. A nevelők profin kidolgozott, szívvel-lélekkel összeállított menetrend alapján
gondoskodnak arról, hogy az itt lakók a tanulási kötelezettségeik mellett érdekesértékes „kultúrbombát” is kapjanak, élményeket, barátokat, egy jó közösséget,
melegséget, második otthont. Esti szeánszok, kirándulások, nagy beszélgetések,
vendégelőadók pazar és egyedi „fellépései”, sok izgalmas program, vetélkedők,
vitaestek, koleszünnepek követik egymást, ügyesen-figyelmesen megkomponálva, hogy
a családtól messzi töltött délutánok és esték „elviselhetőbbek” legyenek. És e napok
nemhogy „elviselhetőbbek”, de a több éves visszajelzések alapján egyenesen
imádnivalók! A kollégisták szeretnek kollégisták lenni, szeretik a kis kuckóikat, egymást,
nevelőiket, a programokat. Mindent. Méltó, egészséges, tiszta, jól felszerelt
környezetben várnak az itt lakókra idén is észveszejtő pillanatok, öregkorig szívben élő
percek. Neves évfordulókról megemlékezések, a „kolesz-család” szokásos programjai, a
hónapok újdonságai-itt mindig történik valami. Mindig megújul valami. Mindig tartogat
meglepetést minden nap. Mindig jó itt lenni. Szeptemberben, mert alakul-és éled a
koleszélet. Októberben, mert megemlékezések lesznek, és készül, telik a koleszfaliújság. Novemberben, mert a családról beszélgetnek, hallgatnak előadást.
Decemberben, mert ünnepre készünek. Januárban, mert tanulási-és vizsgastratégiákról
esik szó, ötletek csereberéje lesz, segítve a jobb félévi eredményeket. Februárban, mert
a szenvedélybetegségek kerülnek előtérbe: hiteles-híres előadó segítségével.
Márciusban, mert kokárdás ünnepre készülnek, emellett a húsvéti hagyományok
„lesznek terítéken”. Áprilisban, mert a szavazás, a jogok és kötelezettségek
kulisszatitkaiba kapnak bepillantást. Májusban, mert az előtervezett környezetvédelem
téma mellett a továbbtanulás lesz fókuszban, és ballagnak. Júniusban, mert zárnak,
értékelnek, emlékeznek, kis időre búcsúznak. A 2018-19-es tanévben 62 diák érezheti a
KÖZGÁZ-kollégium vendégszeretetét, profin gondoskodó, segítő figyelmét. Érdemes
lesz részesülni a „tetőtéri” életből.

1. Mindig friss kaját készíts magadnak! (Bár szereted a tegnapit, a maradékot, hidd el,
nem szereti a gyomrod:)
2. Kaját, csak olyat csomagolj, amit szeretsz, és tutira meg is eszel.
3. Folyadékról is gondoskodj!!Ásványvíz a tuti, az energiaitaltól inkább óvakodj, nem
jó.. (de tényleg!)
4. Kajakészítés előtt, és ha lehet, persze, utána is javallott a kézmosás. Ugye, tudod,
miért?:))) Minden teremben van csap, folyékony szappan.
5. Hozz gyümit is, almát, narancsot, banánt, külön csomagolva, természetesen-kell a
vitaminbevitel!
6. Ha hosszú napnak nézel elébe, rakj be nasinak kis csokit: mondom, KIS csokit, jót
tesz az agyműködésnek-a KIS csoki:)-ha nagyobbat sikerült beraknod, kínáld meg vele
padtársadat, ofődet, a portás bácsit.
7. Uzsidobozt mindig mosd el, fertőtlenítsd ki, persze, hogy otthon, mosószerrel, hogy
ne maradjon se morzsa, se esetleg baci benne.
8. Legyen nálad tisztítókendő, fertőtlenítő lapocskák vagy gél, hogy biztosra menj a
bacikkal szembeni harcban!
9. Ha maradna kaja, tedd el, vidd haza, útközben, ha látsz ilyet, add oda egy négylábú
kóborkának, esetleg „madárlátta” falatként ezzel üdvözöld reggel óta nem látott házi
kedvenced, vagy a morzsákat a madáretetőkbe is bedobhatod.….....pár szem szotyi
kíséretében.
10. Figyelj hát a gondos, nyugodt, tartalmas, egészséges kajákat tartalmazó étkezésre.
Így a tanulás is könnyebb lesz.

EURÓPAI NYELVEK

AMIKTŐL ŐSZ AZ ŐSZ

Ezeket a nyelvek európai napja alkalmából csinálta az idegen nyelvi
munkaközösség.

Fincsi vitaminbombák a színes levelű fákról: mandula és gesztenye Magas tápértékűek,
van bennük B-vitamin, magas a szénhidrát tartalmuk, különböző antikarcinogénjeik a
rák ellen védenek. A mandula édességekben fordul elő leggyakrabban: sütik, muffinok,
marcipán, macaron formájában. Fincsi és egészséges, fogyasztása bármikor, bárkinek
ajánlott-és javallott:) A gesztenye illata az utcákon ér bennünket, hamar kapható is lesz,
mennyei a sült gesztenye íze-és nem mellesleg „ő” is energiabomba. Sütikben is fincsi,
na és persze a gesztenyepüré:)) Szerintem, abból nem lehet eleget enni.
Köszönjük, Természet, Kincseidet!

TEHETSÉG ÜNNEP
Immáron hagyományszámba menő, élménydús délutánt tölthettek együtt a vers, zene,
tánc és egyéb „varázslatok” szerelmesei a KÖZGÁZ-ban, ahol is a 9. évfolyamosok
tehetségkutató versenyére került sor. A zsúfolásig megtelt díszterem méltó helyszínül
szolgált a rangos eseménynek. Az igazgató asszony köszöntő-buzdító szavai után profin
megkomponált sorrendben jöttek a műsorszámok, melyek közt szép számmal voltak
versek, dalok, táncok, sőt, a délután fénypontjaként egy igazi fodrászbemutatónak is
részesei lehettek a nézők. A nehéz helyzetben lévő zsűri, természetesen, hosszas
gondolkodás után, meghozta döntését, mely szerint a tehetséges gólyák közül bronzot
érdemelt Trosits Vanessz, csodás zongorajátékával, a képzeletbeli ezüst érmet az
aranykezű fodrász, Erdősi Fanni kapta. A tehetséges délután legjobbjának Bejczi
Viktóriát ítélték, aki Vargha Gyula: A Dunaparton c. versével varázsolta el a közönséget.
Sok érdekes-értékes fellépő mutatta meg ezen a délutánon, hogy a KÖZGÁZ ismét
tehetséges tanulókkal gazdagodott, akikről, minden bizonnyal hallunk még: nem
feltétlen a pénzügyesek vagy logisztikusok „viadalain”, lehet, hogy a tehetségkutató
délután fellépői közül legközelebb a televízió képernyőjén keresztül szurkolhatunk
valamelyikőjüknek. Bárhogy is legyen, e délután bevonult az iskolatörténet
felejthetetlen pillanatai közé.
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