Kedves Gólyák! :)
Hamarosan következik a várva várt gólyatábor! Ne feledjétek elhozni a fürdőruhátokat,
az összes sportos ruhát, amit csak találtok otthon, minden energiátokat és jókedveteket!
Pár dolog, amit jó ha az eszetekbe véstek mielőtt elindultok:
-

-

Tabletet, Ipodot, Hajvasalót, Hajszárítót, Hajgöndörítőt, Sminkkészletet, Laptopot és minden olyan felesleges felszerelést HAGYJ OTTHON, amit úgysem tudsz
majd használni! Ha mégsem tudsz elszakadni ezektől a kacatoktól, akkor azokért felelősséget nem tudunk vállalni!
Hangtechnikai felszerelést vinni TILOS! (a miénk úgyis hangosabb lesz ;) )

Aludj sokat, hiszen az elkövetkező pár nap igen fárasztó lesz, de emlékezetes élményekkel fog gazdagítani!!!

MINIMUM láblógatás MAXIMUM Xántus életérzés

Pár szóban a DÖK-ről

Hogy mi is az a DÖK?
Csupa móka és kacagás, komoly munkával és sok feladattal fűszerezve.
A csapathoz bárki csatlakozhat, aki kedvet kapott egy kis szervezői munkához, úgy érzi
bármit megtenne az iskoláért, szereti megvalósítani ötleteit, és szívesen van jelen a legjobb iskolai programok back stage-ében.
A DÖK munkáját két tanár segíti, Párizs Ágnes tanárnő és Fazekas Zoltán tanárúr. Nélkülük nem is tudjuk elképzelni munkánkat.

Párizs Ágnes tanárnő

Fazekas Zoltán tanárúr

Minden osztályból két tanulót várunk. A DÖK képviselőknek rengeteg feladatuk van, többek között:
 Diáktársaik, osztályuk képviselete iskolai fórumokon, az iskolavezetés, a tanári kar
előtt
 Rendezvények szervezése és lebonyolítása
 Rendszeres megjelenés a gyűléseken
 Új ötletek gyűjtése és megvalósítása
Tehát ha felkeltettük az érdeklődéseteket, nincs más dolgotok, mint eljárni a gyűlésekre,
és szorgalmasan részt venni az összes programon!

Szeretettel várunk mindenkit!!!

A STAFF

Néhány szó szeretett iskolánk mindennapjairól…
Már egészen biztosan mindannyiótoknak eszébe jutott, hogy vajon hogyan is
zajlik az élet szeptembertől júniusig a nagy X falai között.
Nos, az első szembetűnő dolog rögtön a kapunál fogad majd benneteket.
Bizony, ez nem más, mint a beléptető rendszer. A képlet egyszerű: belépés,
kártya lehúzása, név és a belépés időpontjának megjelenése a monitoron, a
portán, késés regisztrálva, bünti kiosztása. (Úgyhogy ha jót akartok, 7:45 előtt
érkezzetek!) Ugyanezzel a mágneskártyával működik majd az alagsorban a
vidám színű szekrénykétek, és a könyvtárban a kevésbé vidám fénymásoló is.
A második, a szünetekben kialakuló három legfontosabb találkahely lesz. Tavasszal az udvar, télen az alagsor, valamint egész évben a büfé előtti kis terület, ami mindig tele van Peti finom melegszendvicsét falatozó diákokkal. Tehát
ezeken a helyeken óriási tömeg garantált, hely foglalása ajánlott!
Annak ellenére, hogy a Xántusban semmi sem lehetetlen az órák persze itt is
45 percesek. (Az már egy másik dolog, hogy néha ennél sokkal-sokkal-sokkal
többnek tűnnek!!!) Az órarendetek kilencedikben nem lesz túl változatos, az
alaptantárgyakon kívül, nagyjából ötven milliárd célnyelvi órátok lesz.
Az órarendeteket pedig egy hihetetlenül csodálatos rendszerben, az enaplóban is megtekinthetitek. Itt természetesen a jegyeiteket is szemmel
tudjátok tartani (na meg persze a szüleitek is).
Valószínűleg a legfontosabb téma, ami mindenkit érdekel, az nem más, mint a
tanári kar. Szemtelenkedés, beszélgetés, evés az órán tilos! Puskázni csak
okosan, de inkább ne próbálkozzatok! Nálunk is vannak különleges tanárok,
mint például Hosszú Éva kémia tanárnő, akit mindig hosszú, fehér köpenyében
láthattok a folyosón. De persze az élet az X-ben nem csak a tanulásról szól.
Néha szórakozni is van időnk. A kétévente megrendezésre kerülő M3 (Mutasd
Meg Magad) diáknap, valamint a gólyahét, a végén gólyabállal biztosan elnyeri
majd a tetszéseteket. A decemberi szalagavatón, és az áprilisi végzősök bálján
a 13.-osoké a főszerep. Az Egészség- és Sportnapon az egész iskolának megmutathatjátok csodás sportos testalkatotokat, a diákparlamenten pedig bedobhatjátok jobbnál-jobb ötleteiteket szeretett iskolátok fejlődésének érdekében.
Nos, reméljük sikerült a hallott pletykáknál kicsit többet, és bővebben megtudni a Xántus-életről.

Néhány hasznos információ
Iskolánk igazgatója: dr. Fehérvizi Judit
Igazgatóhelyettesek:
Nyíri Sándor általános igazgatóhelyettes. Irodája az első emeleten a főlépcsőtől jobbra található.
Mátyás Erika tanulmányi ügyekért felelős igazgatóhelyettes.
Vizsgákkal, tanulmányi kérdésekkel kereshetitek fel a Tanárnőt. Irodája az első emeleten a tanulmányi
irodából nyílik.
Pál Gabriella szakmai igazgatóhelyettes. A
szakközépiskolai osztályokban oktatott
szakmai tantárgyakkal, vizsgákkal kapcsolatos kérdésekkel fordulhattok a Tanárnőhöz. Irodája a II.
emeleten, a könyvtárral szemben található.
Ha valamilyen okból kifolyólag (pl. orvosi vizsgálat) a tanítási
időben el kell hagynotok az épületet, ezt szüleiteknek előzetesen be kell írnia
az ellenőrzőbe. A kérelmet először az osztályfőnökkel, majd ezt követően az
ügyeletes igazgatóhelyettessel kell aláíratnotok. Az igazgatóhelyettesi ügyelet
az első emeleti hirdetőtáblán található. Itt nézhetitek meg a tanári helyettesítést is.

Tanulmányi iroda:
Itt intézhetitek a diákigazolvánnyal kapcsolatos tennivalókat,
itt kérhettek iskolalátogatási igazolást is. Az iroda az első
emeleten a főlépcsőtől jobbra található.
Az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatos információkat,
segítséget Sárosi Tünde tanárnőtől kérhetitek, aki a 9. A/Kny
osztályfőnöke, irodája a félemeleten, a büfével szemben található.
Osztályfőnökök:






Sárosi Tünde tanárnő:
Basics Gabriella tanárnő:
Szentgyörgyi Ágota tanárnő:
Lakiné Tóth Gabriella tanárnő:
Hernády Betti tanárnő:

9. Akny osztály
9. Bkny osztály
9. Ckny osztály
9. Dkny osztály
9. F osztály

the STaff
Ménesi Áron
Elnök
Áron nem régóta áll a legjobb
DÖK csapat élén. Imádja az extrémsportokat és a zenét. Ne várjátok, hogy egyből kedves lesz
veletek, de idővel ez változhat!
Szervezésben nagyon otthon
van, így ez a három nap is
élménydús lesz! Egyet jó ha
megfogadtok : „Ne húzzátok ki
a gyufát!” ;)

Nagy Csongor (Csongi)
Alelnök
Csongor 12. osztályba megy, ez a
második gólyatábora, mint DÖK-ös.
Alapjáraton nagyon kedves mindenkivel, de ha valaki felbosszantja, az
pórul jár. Amerikai focizik, szóval, ha
bárki más is oda van ezért a sportért,
akkor nagy előnyt élvezhet. Nyugodtan vehettek neki Magnumot, és akkor
biztosan jól fogjátok magatokat érezni.

Gottscháll Gergely (Godzsi)
Gergő imád sportolni, főleg úszni és műugrani.
Mindenkivel kedves lesz, de csak akkor, ha ti
is azok lesztek vele! Szervezésben mindig a
maximumot nyújtja, így mindenképpen számíthattok rá, hogy jó emlékekkel tértek majd
haza! Egyet jó ha megfogadtok: nem érdemes
vele kekeckedni!

Szathmári Eszter
(Eszti)

Eszter szeret sportolni, a
barátaival lenni, sütni-főzni,
jó könyveket olvasni és zenét hallgatni. A reggeli kávé előtt jobban jártok ha
szót fogadtok (persze utána
is!!!), mert olyankor még
elég morci. Utazás nélkül el
sem tudja képzelni az életét,
szóval, ha te is nagy világjáró vagy, akkor biztosan
jóban lesztek! 

Neubauer Orsolya (Orsi)
Orsi egy mosolygós, kedves lány. Bármi
gondod van, hozzá nyugodtan fordulhatsz,
mert meg fog hallgatni. Ő egy igazi
társasági ember,
aki szívét-lelkét
beleadja a munkába. Könnyen
ismerkedik,
de
fontosak neki az
igaz kapcsolatok,
így érdekből senki se próbálkozzon! Imád énekelni, sportolni és
nevetni. Ha ügyes vagy, akkor egy-egy szóval könnyen mosolyt tudsz csalni az arcára.
Nem tűri a trágár beszédet, akitől meghallja,
az számíthat néhány fekvőtámaszra. Ő egy
igazságos lány, akitől méltó büntetést is elnyerhettek, ha okot adtok rá.

Németh Bence Viktor (Bence)
Bence szeret aludni, pókerezni, úszni, olvasni, biciklizni, díszállat-kereskedésbe
és könyvesboltba járni.
Utál főzni, időt pocsékolni, veszekedni, mezítláb járni, későn kelni,
utálja a popcornt, a
lábujjakat, a pókokat, a
vígjátékokat, az elektronikai kütyüket, a szénsavas üditőket, a televíziót. Szereti a folyókat,
hidakat, ropogtatni az
ujjait, a gumicukrot, a
tavaszt, a lilahagymát,
a csípős fűszereket és
felesleges információkat gyűjteni. A macskákat jobban szereti a kutyáknál, megőrül a falióra kattogásától, egyébként pedig rend a lelke
mindennek. Elvárja a tisztelettudó viselkedést, de szereti a jó humort és az iróniát.

Nguyen Dóri
Dóri imád sportolni, így ha úgy adódik könnyen
összeállít egy fekvőtámaszokat és guggolásokat tartalmazó edzéstervet számotokra, tehát csak óvatosan! De emellett egy kedves, jószívű lány, akihez
bármikor mehettek, ha valami problémátok van.
Kell egy kis idő, hogy valaki igazán megismerje, de
ha jófej vagy vele, ugyanezt kapod vissza.

Dencsi Krisztina (Kriszti)
Kriszti a szélsőségek embere, ha arról van szó bármiben
segít, számíthatsz rá, nem csak gólyatáborban, de később a suli életben is. Végzős, így szinte mindent tud a
suliról, bármiben kérhetsz tőle tanácsot. Azonban ha
valami nem tetszik neki a mosolygós, cuki, pörgős csaj
hatalmas vérengzést képes rendezni, hiszen neki van a
legnagyobb hangja, és talán a legrémisztőbb is. Szóval
megéri jónak lenni és elnyerni bizalmát! Néhány tipp:
imádja a kemény rock zenét, szeret táncolni, olvasni,
öltözködni, lovagolni és oda van minden kreatív tevékenységért. Egy kis érdekesség: a testvérével összefut-

hatsz a táborban. 

Hodosi Danielle (Deni)
Vidám, élettel teli csajszi, aki az élet minden percét
kiélvezi. Pont annyira makacs, mint amennyi a
hasznára válik, ezért ha valamit eltervez, akkor az
úgy is lesz. Ha valami
érdekli, akkor azt komolyan is veszi, tanulásban és sportban is
kiemelkedő, és ha valakinek segítségre van
szüksége, akkor rá
biztosan számíthat az
ember. Szóval, ha
bármi kérdésetek vagy
problémátok akadna,
akkor hozzá nyugodtan fordulhattok.

Vékás-Kovács

Réka
Réka egy kedves, mosolygós lány. Szereti a
REGGELI
SOKÁIG
ALVÁST (amiben nem
lesz része ), szóval én
reggel nem ingerelném
fel, mert nem lesz jó vége! Továbbá nagyon szeret hosszú szövegeket írni, de sajnos nem ma…

Vincze-Bandi Eszter (Eszti)
Eszti egy nagyon életvidám, kedves lány. Bár ez lesz az
első gólyatábora DÖK-ösként, ez nem jelenti azt, hogy engedékeny lesz veletek! Mindenről el lehet vele beszélgetni,
és bármi van, ő meghallgat, de ugyanakkor lelkiismeret
furdalás nélkül adja ki a feladatokat, akár futásról vagy
fekvőtámaszról van szó. Szóval nem árt vele vigyázni!
Szeret sportolni és vele tuti, hogy nem fogtok unatkozni,
hiszen mellette mindig nagy a pörgés! Imádja az epres
Milkát, ha esetleg kedvetek támadna meglepni Őt!

Sárközi Bianka (Bibi)
Bibi egy kedves, mosolygós lány, szinte állandóan jó kedve van. Csokik helyett néhány szép szóval is levehetitek a lábáról. Szeret énekelni
és dúdolni mindenki nagy örömére. Jobban jártok ha megdicséritek.

Bármivel fordulhattok hozzá. Mindent meg fog tenni, hogy ez legyen az eddigi
legjobb táborotok! 

Dencsi Attila

kis érdekesség: a
borban.

Atti nem egy csendes, visszahúzódó
srác, a humor a középső neve, imád a
társaság középpontjában lenni. Ha emlékezetes pillanatokat szeretnél szerezni magadnak, próbálj a közelében maradni, nem fogsz csalódni! Meg fogod
vele találni a közös hangot, ha szereted
a focit, és van humorod. Azonban nem
tanácsos kihúzni nála a gyufát, ugyanis
szívesen kioszt pár izzasztó fekvőtámaszt! Azt pedig tutira nem szeretnéd… Plusz egy
nővérével összefuthatsz a gólyatá-

Miskolczi

Bernadett (Detti)

Detti egy életvibarátaival
lenni,
és szereti, ha zajlatos, hogy lelki fája
guggolásokat.
ne szegjétek meg a
bakkal tértek haza!

dám, mosolygós lány, aki imád a
táncolni és énekelni. Igazán pörgős
nak az események körülötte. Ő bizdalom nélkül fogja majd osztogatni
Szóval, ha jót akartok magatoknak,
szabályokat és akkor nem sajgó lá-

Ragonese Victoria
Viki egy nagyon pörgős, hangos, vérbeli olasz csaj. Imád
új dolgokat kipróbálni, a városban sétálni, embereket megismerni. Szereti a sportokat, de kizárólag csak nézni és
persze szurkolni. Igazán kedves, de csak azokkal akik
megérdemlik! Ha meg tudod nevettetni, akkor már van
néhány jó pontod nála. Ha szereted a Gelatiamo fagyit, az
Arctic Monkeys-t, a retro dolgokat, és kívülről fújod az
Oroszlánkirály dalait akkor talán nem kell kint aludnod.
Könyörtelen lesz a feladatoknál, de bármikor a segítséged-

re siet, ha arról van szó… Főleg ha nem bírod megenni az ebédet!

Nemes Tímea (Mimi)
Mimi egy élettel teli vidám csaj,
Aki mindig eléri amit akar.
A bulikban mindig megtalálod,
De színházban is szívesen lesz a párod
Súlyzókkal és fegyverekkel jól bánik,
De azért csak semmi pánik,
Vegyél neki egy kondibérletet,
S kevesebb fekvőtámaszt ígérhetek!
Göndör haja me-

nő,
De kezében az erő!
Ne húzd ki nála a gyufát,
Büntetése nem lát határt.
Találd meg a poént nála,
Mi a nevettetésnek az ára?
Bújj bele a szemeteskukába!! 

Kerekes Karina (Kari)
Nagyon kedves és aranyos lány. Imád a barátaival kikapcsolódni, eljárni kosarazni és bárkivel könnyen szót ért, így jól el
lehet vele beszélgetni. Mindenkivel kedves és barátságos,
amíg ti is azok vagytok vele. Bár Karina először van gólyatá-

borban, nem esik nehezére rendet teremteni! Problémáddal bármikor fordulhatsz
hozzá, viszont ha tiszteletlenséget tapasztal, számíthatsz néhány fekvőtámaszra
vagy egyéb kellemes feladatra!

Funk Dániel

Dani elég vidám srác, aki élete nagy részében nagyon nyugodt, ám ha valaki felbosszantja, akkor jobb, ha többet nem kerül a szeme elé, mert a kedves és higgadt
külső, kemény belsőt rejt! Szereti a sportokat, és barátait sem hanyagolja el, így
mondhatjuk, hogy elég nagy társasági életet él. Bárki könnyen szót érthet vele, de
azért senki se várjon kíméletet tőle. 2 éve átélte azt, amit most ti fogtok és azóta
érik benne a vágy, hogy egyszer ő is visszaadhassa azt, amit akkor kapott.. így
biztos, hogy örökre emlékezni fogtok erre a pár napra!

Klement Kármen Zea
Kármen kreatívsága és jó ötletei mellett, profi
problémamegoldó. Bármilyen komplikált
helyzettel fordulhatsz hozzá, hiszen biztos
lehetsz benne, hogy a legjobb tanácsot fogod
kapni! Kiváló csapatjátékos, sportokban szívesen vesz részt. A hülyeségben is benne
van, de nem érdemes túlzásba vinni, mivel 10
éves karate tapasztalatával, ugyan szórakoztatóan és poénosan, de megtanít a jó modorra! Ettől nem kell megijedni, hiszen pozitív
gondolkodása és állandó mosolygása bizalmat ébreszt majd bennetek!

Szaka Dávid
Dávid nem régóta a DÖK tagja. Szenvedélye
a sport, főként a vízilabda. Nagyon jófej és
barátságos srác, aki bármit megtenne a haverjaiért, hiszen imád velük lenni. Szereti a vicces, kedves embereket, de ne várjatok tőle túl
sok elismerést! Szívesen beszélget bármiről,
és bármelyik sportban számíthattok rá, akár
csak az iskolai szervezésekben. Ugyanakkor
reméli, hogy felejthetetlen 3 napotok lesz, de
kegyelemre ne számítsatok!

