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KEDVES OLVASÓ!
Még néhány hét, és végre vége ennek a tanévnek is!
Akadnak már „biztató” jelek: hosszabbak a nappalok, melegebben süt a nap, a tanárok elkezdtek
próbaérettségiket íratni, a szülők pedig egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy nincs már olyan sok alkalom a jegyeink kijavítására.
Addig azonban, amíg a várva várt nyári szünet elérkezik, hátravan néhány zsúfolt iskolai hét: szakmák éjszakája, tanulmányi és sportversenyek döntői, osztálykirándulások várnak még ránk, a végzősökre pedig a ballagás
és az érettségi.

A tanév további részében sok sikert, a nyárra pedig
kellemes pihenést, feltöltődést kíván Nektek:
a FÁMA szerkesztősége
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FÁMA
A Soproni Szakképzési Centrum
Fáy András Két Tanítási Nyelvű
Gazdasági Szakgimnáziuma
diákjainak lapja.
3. lapszám
Felelős kiadó:
Siposné Rétfalvi Edina igazgató
A szerkesztőség munkáját
koordináló tanárok:
Ujvári Szilvia
Végh Boglárka
Segítő tanárok:
Finta Zoltán
Grubits Márta
Hajnal Eszter
Kádárné Rácz Andrea
Keszeg Attila
Lobenwein Harald
Somogyi Miklós
Szabó Miklósné
Takács-Kenessey Tamara
Vódli Zsolt
Munkatársak:
Bakos Kamilla
Baranyai Enikő
Csiszár Dóra
Csiszár Patrik
Csóka Orsolya
Fekete Dániel
Gyurisa Réka
Horváth Noémi Rebeka
Jakab Zsófia
Keresztes Anna
Kiss Barbara
Kiss Viktória
Korenika Virág
Márk Milán
Nagy Virág
Németh Erika
Németh János
Novák Ádám
Rétfalvi Kornél
Schlögl Bence
Sebestyén Kristóf
A szerkesztőség címe:
9400 Sopron, Teleki Pál út 26. fay@sopron.hu
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DÖK-HÍREK – TÉLI ESEMÉNYEINK
Az elmúlt hetekben is tevékenyen működött a DÖK.
Idén is iskolánk kezdte a báli szezont a január 11én megrendezett Fáy-bállal. A bál témája James Bond
- Casino Royale volt, amit a diákönkormányzat tagjai a
díszítésben remekül megjelenítettek. A rendezvényt a
9.-es osztályok tánca nyitotta, felkészítő tanáruk Erlitz
Anita Tanárnő volt. A zenét idén is a Repeta együttes
szolgáltatta.
Február elején ismét megünnepeltük a Valentin-napot iskolánkban. A DÖK munkájának köszönhetően működött a szívposta, aminek segítségével diáktársainkat
lephettük meg üzeneteinkkel, illetve a nagyszünetben
alkalomhoz illő zenéket is hallgathattunk.
Rengeteg tanárt, illetve diákot illet köszönet, hiszen
ezekkel a programokkal is színesítették iskolánk diákéletét! Külön köszönet Keszeg Attila Tanár Úrnak, aki
a DÖK segítője!
Csiszár Dóra 5/13.C
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SZALAGAVATÓ A FÁYBAN
Január 26-án zajlott a végzősök szalagavatója a 12.A (osztályfőnök: Nagy-Takács
Aliz), a 12.B (osztályfőnök: Finta Zoltán), a
12.E (osztályfőnök: Horváthné Pintér Mária) és a Kk.13.D (osztályfőnök Tóth Lajos)
részvételével.
A diákok már hetekkel a nagy esemény
előtt elkezdték a készülődést.
Díszítéseket csináltak az osztálytermekbe,
illetve a tornaterembe, ahol szalagavató-tánccal kezdődött az ünnepség. Először a szülőknek, majd a tanároknak adták elő a tanulók
a táncot. Ezután az aulában folytatódott a
műsor, minden osztály készült egy kis produkcióval, verssel vagy dallal. Siposné Rétfalvi
Edina igazgatónő köszöntötte a végzősöket,
és egyben figyelmeztetett is mindenkit, hogy
közeledik az érettségi. Az este legfelemelőbb
része a szalagok feltűzése volt.
Az ünnepség után az osztályok a tantermekben étellel, itallal és egy kis előadással
várták tanáraikat. A nap zárásaként minden
osztály ünnepelt még egy kicsit – de már az
iskola falain kívül.
Fekete Dániel 12.B
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MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS
Idén is felidéztük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit.
Március 14-én tartottuk az iskolában a megemlékezést. A műsor anyagát Dömötör Péter tanár úr állította össze,
és a 9.B osztály tanulói adták elő. Az ünnepségen a témához kapcsolódó zenék és irodalmi alkotások kaptak helyet.
Iskolánk 11.K osztályos tanulója Horváth Noémi Rebeka saját költeményt írt a jeles nap alkalmából.
Horváth Noémi Rebeka:
Halljam a hangod!
Halljam a hangod, halljam úgy, mintha csak szárnya
volna!
Csak, hadd halljam úgy, mintha a lelkedből szólna!
A némaságot hagyd meg a közönynek!
Kik még akkor is suttognak, ha ágyúk dörögnek.
Halljam, mind ki velem van, s mind ki ellenem!
Mind, ki a létezéshez elég eleven!
Halljak üvöltést, mi falakat omlaszt és kapukat nyit!
Csattogó vezényszót, mi parancsol, mi dicsér és mi
irányít!
Sikolyt, ami még a holtakat is felveri!
Zsivajt és káoszt, melyben mindenki az eszét veszti!
Talpamban érezzem, ahogy morajlik a tömeg!
Azt, ahogy újabb és újabb népek jönnek,
S ahogy a himnuszok szép számmal szárba szöknek!
Hisz, ne feledd, a hősök most születnek!
Hadd hallja hát a jövő, s a múlt, mit is üzennek!
Hadd legyen hát, végre hangjuk a történelemkönyveknek!
Hadd halljam a hangod, mi most a széllel száll szabadon!
Hadd halljam a hangod, ami azt kiáltja:
FORRADALOM!

Hajtó Csilla 9.A
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JULIKA NÉNI ÉLETE ÉS A FÁY
Először ápolónő, postaforgalmi üzemmérnök, majd magyar-történelem szakos tanárnő szeretett volna lenni. Kasztnerné Kósa Julianna Tanárnő szakmailag sokszínű életútjába tekinthettem be.
Kezdjük talán az elején. Miután ápolónői terveiről lemondott, a Tanárnő a középiskolát Kisvárdán, a Postaforgalmi
Szakközépiskolában végezte. A kollégiumban segített a gyengébb tanulóknak a felzárkózásban, itt kezdett kibontakozni benne a pedagógusi pálya gondolata. Ám a középiskolát követően a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára
nyert felvételt, és itt szerzett 1979-ben postai üzemmérnöki végzettséget. Ez év augusztusában kezdte meg munkáját
az akkori József Attila Postaforgalmi Szakközépiskolában. 6 évvel később visszaült az iskolapadba és közlekedésiműszaki tanári végzettséget szerzett. Tanárnőnek több osztálya is volt, a diákokkal a mai napig szoros kapcsolatot
ápol. 2006-ban egy lehetőséget kihasználva a Magyar Művelődési Intézetben könyvtáros asszisztensként végzett. Itt
kezdődött számára a könyvtárosi munka, emellett még a postások oktatásában is részt vett. Miután két éve megszűnt
a postásképzés, Tanárnő átvette a könyvtár vezetését.
Nyugdíjas korára is rengeteg terve van. Sok időt szeretne tölteni a családjával, főleg az unokájával. Sokat szeretne
olvasni, és az is szerepel a tervei között, hogy megtanul kötni. Elmondása szerint a kollégák és a diákok fognak hiányozni neki a legjobban, a munka már kevésbé.
A sok-sok Fáyban eltöltött, tapasztalatban gazdag év után Julika néninek egy fontos üzenete van a fáysoknak, amit
szerintem érdemes megfogadni.
„Találjon mindenki egy célt, amelyért érdemes küzdeni, és ezért időben kezdjen el dolgozni. Egy életre válasszon
párt, akivel stabil családi hátteret tud kialakítani. Szeresse a hivatását, hiszen akkor igazán soha nem kell dolgoznia.”
Végezetül szeretnék néhány személyes gondolatot leírni.
Tanárnővel nem találkoztunk annyit, mint osztályfőnökeinkkel, vagy akár szaktanárainkkal, mégis: Julika Néni az itt
töltött éveinknek fontos szereplője volt. Ha bárkinek segítségre volt szüksége, akár a kötelező olvasmányok, akár az
atlaszok vagy függvénytáblák kapcsán, Rá mindig számíthatott. Ő mindig azon volt, hogy nekünk segítsen, ezért az
iskola számára hatalmas veszteség lesz, hogy Tanárnő nyugdíjba megy.
A Fáys Közösség nevében szeretnék Neki sok szép évet és jó pihenést kívánni!
Csiszár Dóra 5/13.C
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AGYAGOSSZERGÉNYI KISS ISTVÁN NÉPTÁNCEGYÜTTES
Magyarországon a népi kultúrák és hagyományok egyre jelentősebb szerepet kapnak a társadalomban. Értékeink
megőrzése és továbbadása céljából alakult meg az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes, melynek a vezetője volt fáys tanuló, Czobor László.
Tánccsoportunk az elmúlt hónapban a Tesco által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” közösségi pályázaton vett
részt, ahol 20.000 szavazattal az első helyezést sikerült elnyernünk. A Tesco nagyáruház olyan civil szervezeteket
támogat jelentős összeggel, akik közösségkovácsoló szereppel bírnak. Sikerünkhöz nagyban hozzájárult a rengeteg
plakát, Facebook, illetve Instagram bejegyzés, de az áttörő sikert az általunk szervezett flashmob hozta, melynek
keretein belül agyagosszergényi táncokat mutattunk be a Tesco vásárlóinak és az internet közösségének.
„Az elnyert támogatás segítségével szeretnénk erősíteni az agyagosszergényiek kötődését a szülőfalujukhoz, valamint a helyi közösség összetartását. Három alkalommal tervezünk projektnapokat a nyári-őszi időszakra, melyek
a hagyományos értékek köré szerveződnek, ahogy ezt a cím is sugallja: Közösségépítés a népi kultúra mentén.” –
mondta Czobor László
Csóka Orsolya 11.K
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NYELVTANULÁS EGY SIKERESEBB JÖVŐ ÉRDEKÉBEN
A 11.K osztályban mindenkinek van nyelvvizsgája!
A mai világban életünk jelentős részét a nyelvtudás elsajátítása és alkalmazása tölti ki. Legyen itt szó az érettségiről,
egy nyelvvizsga megszerzéséről, munkáról, nyaralásról vagy akár a továbbtanulásról, nyelvtudás nélkül szinte mindegyik elképzelhetetlen. Egy diploma megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával kell rendelkezni, amely 2020-tól már az egyetemi felvételi minden szakjának kivétel nélkül feltétele lesz, írja a 423/2012.(XII.29.)
kormányrendelet 23.§ 3(a) pontja a felsőoktatási felvételi eljárásról.
Ebben nyújt nagy segítséget a Fáy András Szakgimnázium két tanítási nyelvű képzése, ahol lehetőség nyílik az
angol vagy német nyelv magas szintű elsajátítására. Erre bizonyíték a 11.K osztály, ahol ebben a tanévben mindenki
sikeresen letette a közép-, vagy akár a felsőfokú nyelvvizsgát. A németes csoport közösen készült fel Ujvári Szilvia
Tanárnő segítségével a vizsgákra a tanórák keretein belül. Ezúton is szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni neki!
És hogy milyen előnyei vannak még a nyelvvizsgának? Egy idegen nyelv ismerete hosszú távon akár 10-15%-kal
növelheti a fizetést, továbbá a munkaerőpiacon is nagyobb esélyekkel indulnak a nyelvvizsgatulajdonosok. Ezek mellett pedig a továbbtanulásnál is jelentős pontokat ér egy idegen nyelv ismerete.
Csóka Orsolya 11.K
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SZÍNJÁTSZÁS –ANGOLUL

Aki próbálta, tudja: színpadon játszani még magyarul sem könnyű. A 9.K osztály angol csoportja TakácsKenessey Tamara Tanárnő vezetésével egy angol nyelvű drámaversenyre jelentkezett, amelyet Veszprémben rendeznek.
Az első feladat az volt, hogy egy rövidfilmet forgattunk, amelyben bemutattuk, hogy mit szeretnénk előadni. Nem
ismert művet választottunk. Takács-Kenessey Tamara tanárnő és Szűrszabó Andor 9.K osztályos diák írták meg
a darabot, de mindenki hozott néhány motivációkkal, célokkal kitalált karaktert. Így a szereplők kitalálásához végül is
mindenki hozzájárult. Ezek után véletlenszerűen sorsoltuk ki őket; majd a sorsolás után kitaláltuk a főbb fordulatokat
a történethez. A darab így izgalmas, érdekfeszítő, és további gondolkodásra készteti a nézőt.
Az elkészített filmünk elnyerte a szakmai zsűri tetszését. Ezek után Tanárnő egy szakmai beszélgetésen vett részt.
Végül megtudtuk, hogy az előzetes tervek és a kisfilmünk alapján mi is meghívást kaptunk a május végi veszprémi
fesztiválra. Valódi színházi körülmények között adjuk elő a darabot, amihez a világítást is meg kell tervezni, illetve
súgónk is lehet, így aki nem akart színpadra kerülni, az is kiveheti részét a munkából.
Reméljük, Veszprémben is sikert aratunk majd!
Schlögl Bence 9.K
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SIKER A PÉNZÜGYI PROJEKTNAPON
Március 6-án a Pénziránytű Alapítvány rendezésében pénzügyi projektnapon vettünk részt. Az esemény
szervezői és vezetői Grubits Márta tanárnő - szakmai igazgatóhelyettes -, valamint Hajnal Eszter, Kládlerné
Kertész Katalin, Somogyi Rita és Szigeti Enikő tanárnők voltak.
A rendezvény interaktív tanórákkal indult a 10.K, a 11.A, a 11.B és a 11.K-sok számára.
Osztályunk Kládlerné Kertész Katalin tanárnő vezetésével egy pénzügyi teszt kitöltésével kezdte a napot, majd
különböző szituációk költségvetési tervét készítettük el. A program második felében egy pódiumbeszélgetésen vettünk részt az aulában. Garami Gábor műsorvezetővel, a Blahalouisana zenekar két tagjával, illetve iskolánk volt és
jelenlegi diákjaival folyt a beszélgetés, ahol rengeteg hasznos információval gazdagodtunk a pénzügyi tudatossággal
kapcsolatban. Szó esett bankkártyákról, megtakarításokról és azok formáiról, illetve a diákhitelekről is. Mi is aktív résztvevőként voltunk jelen, egy program és telefonjaink segítségével mi is választ adhattunk az elhangzott kérdésekre. A
projektnapot egy online pénzügyi kvíz zárta, melyen iskolánk rekordot döntve, a maximum megnyerhető 300 000Ft-tal
gazdagodott.
Összegezve egy nagyon tanulságos és jó hangulatú esemény résztvevői lehettünk. Köszönjük a lehetőséget tanárainknak és a Pénziránytű Alapítványnak, hogy részt vehettünk a rendezvényen.
Keresztes Anna 11.B
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1. HELYEN A FÁYSOK!
A BGE által meghirdetett gazdasági versenyen országos első helyen végzett a fáys csapat, amelynek tagjai:
Bata Márk, Gyurisa Réka és Horváth Bettina, 12.E-s diákok.
Az egész októberben kezdődött… Ekkor szólt Borosné Grubits Anett Tanárnő nekünk a versenyről, amelyen végül
el is indultunk.
A verseny három fordulóból állt. Az első egy 30 kérdésből álló online feladatlap kitöltéséből és a csapat logójának
megtervezéséből állt. A második fordulóra is helyben készültünk fel. A belföldi turizmus népszerűsítése volt a feladatunk a fiatalok körében. A zsűri nagyra értékelte, hogy egy kérdőívet készítettünk, amit több kortársunkkal is kitöltettünk.
A harmadik fordulóban egy nagyáruház korszerűsítése volt a téma. Az ezzel kapcsolatos terveket már Budapesten
a BGE-n megrendezett döntőn mutattuk be. A zsűri itt arra volt kíváncsi, hogy az áruháznak milyen – a fiatalok által
kreált – trendekhez kell majd igazodnia 2030-ra. Mi abból indultunk ki, hogy addigra még inkább környezettudatosak
lesznek az emberek, az egészséges életmód pedig divattá válik, így ennek megfelelően módosítottuk az árukészletet.
Indokoltnak éreztük azt is, hogy a hipermarket raktáráruházzá alakuljon, ahonnan az online módon megrendelt termékeket házhoz szállítják.
Izgalmas versenyt tudhatunk magunk mögött. Első helyen sikerült zárnunk a megmérettetést, ezt főként Borosné
Grubits Anett Tanárnő felkészítésének, valamint a bíráló bizottság építő jellegű kritikáinak köszönhetjük, hiszen ezek
hihetetlenül motiváltak minket.
Gyurisa Réka 12.E
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FÁYS SIKER A SZAKMA SZTÁRON!
Iskolánk 2/14.C-s tanulója, Jakab Zsófia kiemelkedően szerepelt az országos megmérettetésen. Őt kérdeztük a verseny menetéről, és az ott szerzett élményeiről.
„2019. április 12-14-én volt idén a Szakma Sztár verseny döntő fordulója Budapesten, ahol az iskolát képviseltem a
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakmában.
Kedden a nyitóünnepségen a meglepetés fellépő Tolvai Renáta volt. A megnyitó után megkezdődött a verseny
mindenki számára. Két esettanulmányt kellett feldolgoznom és előadnom, valamint a versenyzők számára az ebédet
jelentő szendvicsek kiosztását kellett megszerveznem, majd erről is egy prezentációt készítenem, és fejlesztési javaslatokat ajánlanom.
A csütörtöki záróünnepségen meglepetés vendégként rögtönzött koncertet adott nekünk a „The Biebers”, az élén
Puskás Petivel.
A versenyen végül az 5. helyet sikerült elérnem.
Remélem jövőre is sikerül valakinek eljutni ide, és átélheti ezt az élményt, amiben nekem is részem volt!”
A FÁMA szerkesztősége nevében gratulálunk Zsófinak és felkészítő tanárainak: Gosztola Józsefné, Asztalos
Bernadett, Némethné Funtek Dóra és Kládlerné Kertész Katalin tanárnőknek!

KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENYEN SZEREPELTÜNK
Március 22-én, pénteken Kádárné Rácz Andrea Tanárnő vezetésével katasztrófavédelmi versenyen vettünk
részt.
Az első állomáshely a Handler Nándor Szakgimnáziumban volt, ahol a témával kapcsolatos tesztet kellett kitöltenünk.
Ezután a verseny a soproni HTP-n (Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon) folytatódott, ahol különböző gyakorlati
feladatokat kellett megoldanunk. Ilyen volt például a tárgyfelismerés, a sötétkamrában elvégzendő feladat, az akadálypálya, valamint a homokzsák-pakolás.
Csapatunk szép eredménnyel zárta a versenyt, 3. helyezést értünk el. A csapattagok: Holweg Kristóf és Kőhalmi
Dominik 11.A osztályos diákok, valamint Schlögl Bence és Márk Milán a 9.K-ból.
Márk Milán 9.K

KÖ R N Y E Z E T
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LÁTOGATÁS A VÍZMŰTELEPEN
Március 22. a víz világnapja. Ez alkalomból a 9.A osztály a Vízműtelepre látogatott.
Ezen a pénteki napon dél után nem sokkal elindultunk a soproni Vízműtelepre. Szeretettel fogadtak minket.
Érdekes előadásokat hallhattunk. Először a diszpécser szobába mentünk, ahol elmondták, hogy mi a diszpécser
feladata, és mit csinál a nap 24 órájában. Utána egy kiselőadás következett, amely a vízcsövekről szóló bemutató
volt. Ezután a csatornákról beszélt egy előadó, megtudtuk, hogy mi a különbség a szennyvíz- és a csapadékcsatorna
között.
Mindezek után pogácsát kaptunk, és elköszöntünk.
Nagyon érdekes látogatás volt, köszönjük a szervezést Kádárné Rácz Andrea tanárnőnek, a kíséretet pedig Takács
Éva osztályfőnökünknek!
Sebestyén Kristóf 9.A
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FUTSAL SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KUPA – MEGYEI DÖNTŐ
Február 7-én, 8:30-as kezdettel rendezték meg a Kupát a Bercsényiben.
Rajtunk, a fáysokon kívül még négy csapat vett részt az eseményen: a Porpáczy, a házigazda Bercsényi, a Lukács
és a Krúdy. Nagy volt a tét, mivel csak az első két helyezett juthatott tovább a területi döntőbe.
Küzdelmes, de izgalmas mérkőzések zajlottak. Sajnos csak az 5. helyet tudtuk megszerezni, így nem jutottunk
tovább. Talán majd legközelebb.
Csapatunk tagjai: Balogh Ádám, Fazekas Martin, Holweg Botond, Holweg Kristóf, Horváth Bence, Kurutz
Péter, Maksai Szabolcs, Sebestyén Kristóf, Varga Miklós. Felkészítő tanáraink: Finta Zoltán és Németh Norbert.
Futsal Diákolimpia – 3. helyezés az országos döntőn!

RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA – MEGYEI 2. HELYEZÉS
Iskolánk röplabdacsapata eredményesen szerepelt
a diákolimpia megyei döntőjén. A mosonmagyaróvári
csapat után, de a soproni Széchenyi Gimnáziumot megelőzve a megyei döntőn a 2. helyen végeztek. A csapat
tagjai: Bata Márk, Holzmann Patrik, Kocsis Ármin,
Majnovics Martin, Molnár Gergő, Németh Dániel, Purt
Patrik, Vörös Tamás Barnabás. Felkészítő tanáraik:
Németh Norbert és Finta Zoltán.

ASZTALITENISZ – 3. HELYEZÉS
Iskolánk 5/13.A osztályos tanulója, Resch Dominik 3. helyezést ért el a városi pingpongbajnokságon. Gratulálunk neki!

MEZEI FUTÓVERSENY – TAVASZI EREDMÉNYEK
Március 19-én zajlott a tavaszi mezei futóverseny. Kocsis
Ármin (12.B) a VI. korcsoport legjobbja lett, 1. helyen végzett.
Az V. korcsoportban Vörös Péter Bence (9.K) érte el a legjobb
eredményt, ami a 4. helyezést jelenti. Ugyancsak 4. helyen végzett Bognár Dorina (11.K), aki a VI. korcsoportban versenyzett.
Gratulálunk nekik, és felkészítő tanáraiknak: Finta Zoltán és
Németh Norbert tanár uraknak!
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FUTSAL DIÁKOLIMPIA – 3. HELYEZÉS AZ ORSZÁGOS
DÖNTŐN!
Február 15 és 17. között rendezték meg a Futsal Diákolimpia döntőjét Zalaegerszegen. Összesen 20 csapat vett
részt a háromnapos eseményen. 4 csoportban játszottak a csapatok. A Fáy először a Békéscsaba, a Pécs, a Székesfehérvár illetve az Esztergom elleni meccseket nyerte, így továbbjutott a legjobb 8 közé. Ezek után a Szegedet verték
meg a fiúk, így ismét továbbjutottak a legjobb négy közé. Sajnos Veszprém csapatától kikaptak, így a bronzmeccset a
házigazda Zalaegerszeg ellen játszották, amit meg is nyertek.
A csapat tagjai: Bata Márk, Halász Márk, Holzmann Patrik, Kiss Péter, Kocsis Ármin, Majnovics Martin, Purt
Patrik, Vörös Péter Bence, Vörös Tamás Barnabás. Felkészítő és kísérő tanáraik: Finta Zoltán, Németh Norbert.
A fáysok 399 induló csapat közül kerültek a legjobb 3 közé, így igazán büszkék vagyunk rájuk, és gratulálunk nekik!
Sebestyén Kristóf 9.A
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KIRÁNDULÁS BÉCSBEN
2018. december 13-án a 10. K osztály Bécsbe kirándult Hajnal Eszter tanárnővel és Keszeg Attila tanár úrral.
Az első állomásunk a Time Travel Vienna nevű múzeum volt, ahol
megismerhettük Ausztria és fővárosa, Bécs történelmét. Az első teremben egy 5D mozi segítségével élhettük át 2000 év eseményeit, a
pestisjárvány időszakát, a középkori Bécset és a II. világháborút is. Az
időutazás további hét termen át tartott, minden teremben egy-egy külön korszak állt a középpontban. Egy teremben találkozhattunk Sissi,
Ferenc József, Mária Terézia és Miksa császár élethű viaszfigurájával,
akik egy vicces beszélgetés keretében meséltek a Habsburg-család
történetéről. A következő teremben már a bécsi zenei életet mutatták
be, ismert zeneszerzőkkel és báli hangulattal. A háborús éveket légvédelmi bunkerben élhettük meg, légiriadóval kísérve. A lezárás egy
virtuális hintóban zajlott, amely elrepült Bécs nevezetességei mellett,
bemutatva a mai fővárost és látnivalóit. A 60 perces utazás alatt érdekfeszítő információkat kaptunk, és a német nyelvet is gyakorolhattuk.
Egy kevés séta után elértük a következő látnivalót, a Museum der
Illusionen múzeumot. A különleges helyen kb. 70 kiállítási tárgy található. Van terem, amelyben nincs gravitáció, egy szoba, ahol a szemünk
előtt nőttek óriássá osztálytársaink, amíg a terem másik végében állók egyre csak mentek össze. A Vortex-alagútban kihívás volt talpon
maradni a mozgó falaknak köszönhetően, a tükörteremben mindenhol
magunkat láthattuk. Rengeteg vicces kép készült az osztályról, amik átadják a hely és a diákok vidám hangulatát. A programok után kaptunk a környéken szabadidőt, akkor megcsodálhattuk
a gyönyörűen kivilágított Bécs belvárosát és a karácsonyi hangulatot.
A kirándulásról mindenki pozitív emlékekkel tért haza, a múzeumok látványossága különlegessé tette a tanáraink
és az osztály kirándulását.
Korenika Virág 10.K

ADVENT BÉCSBEN
2018. december 15-én egy 20 fős csapattal és 2 kísérőtanárunkkal barangoltuk be Bécs hófödte utcáit.
A téli kirándulás első fele tanulmányi jellegű volt.
Meglátogattuk a Hadtörténeti Múzeumot, ahol angol nyelvű tárlatvezetésen vettünk részt. Természetesen a csapat németes részét sem
hanyagolta el Vódli Zsolt tanár úr, mert segített a fordításban. Ezután
szabad program következett, sokan ellátogattak Bécs valamelyik mesés adventi vásárába, de voltak, akik a karácsonyi ajándékaikat válogatták össze. Akik tanár úrékkal tartottak egy rövid idegenvezetést is
kaphattak, sok új információval lettek gazdagabbak a városról.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Vódli Zsolt tanár úrnak és Végh
Boglárka tanárnőnek a szervezést és a kíséretet.
Kiss Viktória 11.K
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ÉLMÉNYEK ÉS BENYOMÁSOK – AUSCHWITZ-KRAKKÓ
Február elején egy hétvégét Auschwitzban illetve
Krakkóban tölthettek az érdeklődők.
Történelemórán elhangzott, hogy lehet erre a kirándulásra jelentkezni. Mindig is érdekelt a téma, ezért feltétlenül szerettem volna eljutni Auschwitzba.
Február 2-án hajnali 3 órakor indult a busz. A 8 órás út
során párszor megálltunk és így fél egykor pillantottam
meg az „Arbeit macht frei” feliratot.
Az idegenvezető körbevezetett minket a rideg barakkok között. Nem mindegyikbe lehetett bemenni, de
amelyikbe igen, ott különféle kiállítások voltak. Egyes
barakkokban az eseményekről lehetett informálódni,
másokban az ott fogvatartott emberek hamvait, tárgyait,
életkörülményeit láthattuk. Számomra a legmegrázóbb
a 2 tonna női haj volt, amit még lefotózni sem engedtek.
Szívszorító volt a sok gyerekcipő és ruha látványa. Amikor beléptünk a krematóriumba, megcsapott a hideg és
mindenkit rossz érzés fogott el.
Ezután átmentünk Birkenauba, és megemlékeztünk
az ott elhunyt magyarokról, majd koszorút helyeztünk el
az emléktáblára. Ez a tábor felfoghatatlan nagyságú volt.
Ott is megnéztünk pár barakkot belülről, és felmentünk
az őrtoronyba is. Azt tapasztaltam, hogy az Auschwitzban élő emberekre is hatással van a múlt, látszik rajtuk
a megkeseredettség.
Másnap a gyönyörű Krakkóban kirándultunk, ami arra
volt jó, hogy kicsit feledtesse velünk az előző nap nyomasztó élményeit.
Örülök, hogy éltem a lehetőséggel és mindenkinek
csak ajánlani tudom. Azt hittem, hogy ha odamegyek, fel
tudom majd fogni az ott történteket, de ez emberi ésszel
felfoghatatlan.
Köszönjük az út megszervezését Vódli Zsolt Tanár
Úrnak!
Rétfalvi Kornél 9.K
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BERLINI TANULMÁNYÚT – AZ ELMÚLT ÉVSZÁZAD
NYOMÁBAN
A Fáyból 13 diák egy csodálatos tanulmányi kiránduláson vehetett részt. Örülök, hogy az egyik közülük én
lehettem.
Március 14-én indultunk a bécsi reptérről 8:30-kor, majd 10:00-kor megérkeztünk Berlinbe.
Az első helyszín, amit meglátogattunk a Pergamonmuseum volt, ahol sok érdekes dolgot megfigyelhettünk, például
Hammurapi törvényoszlopát, vagy az Istár-kaput Babilonból. Ezután megnéztünk néhány nevezetességet, mint például a Katedrálist (itt nekem kellett egy kicsit ismertetnem a többiekkel ezt az épületet), TV-tornyot, Schlossplatz-ot, Neue
Wache-t, az Alexanderplatz-ot. Miután kinézelődtük magunkat, elmentünk a Német Történelmi Múzeumba, ahol angol
nyelvű vezetés volt, így a tanár úr fordított nekünk. Ez volt aznap az utolsó programunk, így visszatértünk a szállásra,
vacsoráztunk, majd pihentünk.
A második napon délelőtt a terror topográfiájával ismerkedhettünk meg, majd a JMB-be, azaz a Berlini Zsidó Múzeumba vezetett az utunk. A délután folyamán megnéztük a Checkpoint Charlie-t, a Humbold Egyetemet, Opernplatz-ot
és a Brandenburgi kaput.
A harmadik napon jártunk a How Enemies Became Friends – nevezetű vezetett túrán és a German Spy Museumban. Ezután következtek a nevezetességek, amik számomra a legizgalmasabbak voltak, Rosenstrasse, majd a nap
fénypontja a Reichstag/Bundestag, ahol csak káprázott a szemem a szép látványtól. A Bundestagban körbevittek minket az egész épületben, még Angela Merkel irodáját is láthattuk. A túra végeztével az ülésterembe is bemehettünk. Az
este folyamán közösen elmentünk vacsorázni a Sony Centerbe a Linden Bräu nevű étterembe, ami sörház is egyben.
Az utolsó napon meglátogattuk az East Side Gallery-t, itt szintén sok szép emlékkel gazdagodtam. Majd irány a
reptér és indultunk haza.
Nagyon hálás vagyok Vódli Zsolt tanár úrnak, hogy lehetővé tette nekünk ezt az utazást.
Nagy Virág 12.A
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Március 20-án a 12.A, a 12.E és a kk 13.D osztály tanulói Budapestre utaztak a XX. századi történelemmel
kapcsolatos tanulmányi kirándulásra. Az A-E osztály a Holokauszt Emlékközpontban és a Terror Házában, a
D-sek a Terror Házában és a Sziklakórház Múzeumban jártak. Álljon itt néhány vélemény a látogatásokról a
résztvevő diákok tollából!
Számunkra érdekes volt látni az akkoriban – második világháború, 1956 – uralkodó körülményeket és helyzeteket.
A történelemórán tanultak mellé rengeteg sok ismerettel gazdagodtunk.
Nagyon jót tett számunkra, hogy egy kicsit kimozdulhattunk, és más módszerrel tanulhattunk, nem az iskolapadban
ülve. Még egy remek napot írhatunk az utolsó iskolás évünkhöz.
Baranyai Enikő, Bakos Kamilla - Kk 13.D
A Terror Házában látottak miatt elmerültem a gyászban. Életemet teljesebbé tette ez az utazás. Történelmet kedvelve ezt jutalomfalatként fogtam fel. Örömteli hangulatban tértem be az épület falai közé, a tárlatvezetés után kicsit
sokkoltan mentem a szabad levegőre. Köszönöm Szabó Miklósné tanárnőnek ezt a feledhetetlen élményt!
Novák Ádám - Kk 13.D
A Sziklakórház látványos kiállítása jól demonstrálja az akkori viszonyokat. Számomra egy feledhetetlen tapasztalat
volt. Az idegenvezetés is jó benyomást keltett bennem.
Németh János - Kk 13.D
Véleményem szerint ez a kirándulás egy életre szóló élményt nyújtott az osztálynak. A Terror Házában – ahogy a
nevében is benne van – a múlt szörnyűségeibe kaptunk betekintést látványban, és az idegenvezetőnek köszönhetően
történetekkel is gazdagodtunk.
Következő megállónk a Sziklakórház volt. Ez a hely is azt mutatta be, milyen is volt az élet a XX. század tragikus
időszakaiban. Láthattunk olyan orvosi eszközöket, amelyeknek már a nevük is elrettentő, bele sem gondolva a használatukba. A rengeteg viaszfigurának köszönhetően a kórtermek zsúfoltságáról is képet alkothattunk.
Összességében egy nagyon jó program volt, kicsit kibeszéltük magunkat és felszabadultunk. Köszönjük az egész
osztály nevében Szabó Miklósné tanárnőnek és Tóth Lajos tanár úrnak a szervezést és a kíséretet!
Csiszár Patrik - Kk 13.D
Nagyon megdöbbentettek a Holokauszt Emlékközpontban látottak. A zsidó emberek szenvedését bemutató videó
szinte sokkolt. Borzasztó, hogy milyen szörnyűségekre képesek egyes emberek.
Kiss Barbara 12.A
A Holokauszt Emlékközpontban nagyon tetszettek a régi emléktárgyak. A videók hátborzongatóak voltak.
A Terror Házában a kivitelezés miatt a Könnyek terme hatott rám leginkább.
Németh Erika 12.A
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