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Sportmarketing a gyakorlatban 

Március 12-én osztályunk tanulói egy nyílt 

óra keretében megismerkedhettek a 

sportmarketinggel. Dr. Hargitai Dávid Máté, 

a Pannon Egyetem oktatója, bevezetett 

bennünket Veszprém és környékének 

sportvilágába. Az előadó, aki maga is 

sportoló, sok érdekes információval szolgált 

a veszprémi sportgazdaságról, annak 

összetételéről. Az előadás főként az 

atlétikáról szólt, mivel ő maga is e sport jeles 

képviselője. Megtudtuk, hogy ez a sportág 

hozza Veszprémnek a legtöbb bevételt, noha 

Veszprém a világszínvonalú kézilabda 

csapatáról híres. 

Az előadó fontos, a sportkarrierünkben is 

hasznosítható tanácsokkal látott el 

bennünket, mint például saját magunk 

menedzselése. Kiemelte mennyire nagy 

jelentősége van, hogy a közösségi médiában 

is jelen legyünk, hiszen itt fel tudjuk tüntetni 

a szponzorainkat. Ha profi sportolók 

vagyunk, számít a megjelenés. A mai 

modern világban a Facebook jelentős 

szerepet tölt be a mindennapi emberek 

életében, ezért ügyelnünk kell arra, hogy mit 

posztolunk. Ezek alapján ítélik meg az 

embereket, ezért ez nagy kihatással van 

népszerűségükre. 

Hasznosnak tartottuk ezt az órát, mert olyan 

információkat kaptunk, melyeket a 

későbbiekben is hasznosítani tudunk. 

Köszönjük a lehetőséget! 

 

Körtélyesi Zoltán, Pintér Benedek, 9.Ny/A 

 

Tanulmányi kirándulás Győrbe 

Hatalmas lehetőséget kaptunk, amikor 

felajánlotta az osztályfőnökünk, hogy 

elmehetünk Győrbe, az AUDI gyárba. 

Én személy szerint habozás nélkül 

elfogadtam. Március 26-án, hétfőn mentünk. 

Reggel 7:15-kor volt találkozó az iskolában 

és együtt indultunk ki a buszhoz, felsőbb 

éves iskolatársainkkal. Az út nem volt túl 

hosszú, egész hamar odaértünk. Útközben 

elhaladtunk az ETO PARK mellett is. 

A főparkolóban álltunk meg. Rengeteg autó 

állt ott. Később kiderült, hogy több, mint 

12000 ember dolgozik ott. Érkezésünk után 

kaptunk egy AUDI-s nyakbaakasztót, amit 

utána megtarthattunk. Majd egy kisfilmet 

néztünk meg az AUDI fejlődéséről, 

kialakulásáról. Utána a kedves 

csoportvezetőnkkel mentünk tovább a 

telepen belül. Busszal kellett közlekednünk, 

mert hatalmas területen fekszik a gyár. Ha 

egy négyzetméterre 2 embert állítanánk 

egymás mellé, akkor az egész magyar 

lakosság ráférne. A buszút alatt több tó 

mellett is elhaladtunk. 

A szerszámgyár látogatása következett. 

Óriási épületbe léptünk be. A látogatóknak 

külön ki volt alakítva egy útszakasz, amit 

nem lehetett elhagyni. Ha valaki nem látta, 

el sem hiszi, hogy mekkora gépek, robotok 

dolgoznak ott folyamatosan. Mikor 

végeztünk a körbevezetéssel, a busz már ott 

állt, hogy vigyen minket a következő 

helyszínre, ami az autógyár volt. Ott már 

majdnem készre hegesztették az autókat. 

Sok hely volt, ahova nem lehetett bemenni, 

mert nagyon titkos, hogy mi történik. Még az 

ott dolgozók is titoktartást fogadtak. 

Nagyjából 13:00 óra lehetett mire 

végeztünk. 

A csoporttal közösen eldöntöttük, hogy még 

bemegyünk a győri plázába. Körübelül 

másfél órát töltöttünk el ott, nagyon jól 

éreztük magunkat. Negyed 4-re érkeztünk 

vissza az iskolához. 

Az egész kirándulást élveztük. Még másnap 

is mindenki erről beszélt. Szerintem sok 

embernek segített ez eldönteni a 

továbbtanulást. Szeretnénk megköszönni 

Várkonyi Gabriella tanárnőnek mint a 

tanulmányi kirándulás szervezőjének ezt a 

csodás alkalmat. 

 

Szalay Zalán 9.Ny/A 

 

 

Húsvét 

Manapság a húsvét  a csokoládéról és a 

nyúlról szól, a vallás már nem számít, 

márpedig ha más nem is, ez egy igazán 

vallásos ünnepe az emberiségnek. Ismerjük 

meg szokásait és eredetét, mert ez nem csak 
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ünneplés, hanem a kereszténység  egyik 

legnagyobb ünnepe. 

Húsvétkor a kereszténység Jézus Krisztus 

feltámadását ünnepli. A húsvét a legrégebbi 

keresztény ünnep és ugyanakkor a 

legkiemelkedőbb is. Húsvét vasárnapján az 

egyház arra emlékezik, hogy Jézus az 

éljenző tömeg közepette szamárháton 

Jeruzsálembe jött. Nagycsütörtökön 

emlékeznek Krisztus elfogására az Olajfák 

hegyén. Nagypénteken Pilátus elítélte Jézust 

és keresztre feszítette. Nagyszombaton 

pedig a keresztény hívek körmeneteket 

szerveznek Jézus tiszteletére, aki – mint 

ahogy azt előre megmondta – harmadnap, 

azaz húsvét vasárnap hajnalán feltámadt. 

 

Simonfalvy Bálint 9.Ny/B 

 

Szolgai Bence Loudest Paradise c. angol 

nyelvű verse az 5. oldalon található. 

 

Ne tedd! 

Kávézás, dohányzás, alkoholfogyasztás, 

kábítószerhasználat...sok dolog, amit sok 

ember csinál, de egészségtelen. 

Az életünket ezek a dolgok rövidebbé teszik. 

Különféle betegségek alakulnak ki, mint pl. 

májzsugor, daganatok, függőség, 

fogproblémák, stb. Mind egészségtelen és 

tulajdonképpen mindegyik a drogok közé 

tartozik. Ezzel az a legnagyobb probléma, 

hogy egyre több ember kezdi el fogyasztani 

őket. 

Nemcsak a mi egészségünkre, hanem a 

környezet tisztaságára is rossz hatással van. 

Mivel ezek az anyagok bekerülnek a 

környezetbe, így olyan emberek 

szervezetébe is eljutnak, akik nem 

fogyasztják ezeket a drogokat. 

Szóval ha nem akarsz beteg lenni és az 

életedet lerövidíteni, akkor ne is próbáld ki, 

vagy ha már rászoktál, akkor minél előbb 

szokj le róla. 

 

Tislér Bence 9.C 

Top 10 német mondat, melyek nélkül ne 

indulj külföldre 

 

1. Nem beszélek jól németül. 

 

2. Hol találom a...? (pl. mosdót, egy utcát, 

repteret, metrót, éttermet, hotelt.) 

 

3. Szeretnék egy… (buszjegyet)/ 

 

4. Mennyi az idő? 

 

5. Elnézést, beszélne egy kicsit lassabban? 

Megismételné ezt, kérem? 

 

6. Rosszul vagyok. 

 

7. Tudna nekem segíteni? 

 

8. Engem…-nak hívnak. Én…-ből jöttem. 

 

9. Mentők: 104. Tűzoltók: 105. 

Rendőrség: 107. Kérem jöjjenek a ......-hoz. 

 

10. Köszönöm szépen. 

 

Fogl Szonja, Végh Viktória 9.Ny/B 
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Loudest paradise 

 

Music can be really helpful 

When someone made you feel awful, 

When someone let you down 

And you wanna feel better now. 

Or when you're learning! 

It helps with thinking! 

If you get a question like this: 

'What was the last time you flipped the 

switch?' 

You can give the answer in 5 seconds, 

You don't have to think about it for lessons 

'The time since I switched off is 

About one and a half minutes' 

At least I would say so 

How you do that, dunno. 

Have you ever thought about living... 

...Without music? It would be nothing! 

Silence would be in your head: 

This would make you go mad. 

Noise would be around you, 

You would become crazy by this too. 

God blessed us with music; 

Techno, hip-hop, jazz and electric. 

I like electric, hip-hop rocks 

But dubstep never stops 

Would like to know what you like, 

But I don't care at the same time... 

Go and listen to music 

Don't just read all this... 

I don't wanna make you waste time, as 

I wrote in my previous poem, timeless. 

 

 
 

Szolgai Bence 9.Ny/A 

 

 

Sports marketing in practice 

 

 
 

On 12th March my classmates and I could 

learn about sports marketing in an open 

lesson. Professor Máté Dávid Hargitai, 

lecturer at the University of Pannonia, 

introduced us to the sports world of the 

Veszprém area. Mr Hargitai, who is a 

sportsman himself, told us a lot of interesting 

things about the sports economy of 

Veszprém, and its composition. The 

presentation focused mainly on athletics 

because the lecturer is a great representative 

of this sport. It turned out that athletics 

brings the most profit for Veszprém, even 

though the city is more famous for its 

handball team. 

We got a lot of useful pieces of advice on our 

sporting career, such as self-management. 

The lecturer stressed the importance of using 

social networking sites because this way we 

can indicate our sponsors. If we are 

professional players, online presence 

matters. In this modern world Facebook 

plays a key role in ordinary people’s lives, 

so we must be careful what we post. Others 

may judge us on these posts, which can have 

an effect on our popularity.  

We found this lesson good because we will 

be able to use the new information later too. 

Thank you for the opportunity! 

Körtélyesi Zoltán, Pintér Benedek, 9.Ny/A 
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School trip to Győr 

 
 

We got a huge opportunity when our form 

teacher offered us that we could go to the 

AUDI factory in Győr. I immediately 

accepted it. We left on 26th. March, on a 

Monday. The meeting was at 7.15 a.m. in the 

school and we went to the bus together with 

our senior schoolmates. The journey to Győr 

wasn't too long, we arrived fast. On our way 

we also passed ETO PARK. The bus parked 

at the main parking. We saw a lot of cars 

there. Later we were told that more than 

12.000 people worked there. After we had 

arrived, we got AUDI neckbands that we 

were allowed to keep. Then we saw a short 

movie about the emergence and 

development of AUDI. After that we went 

further inside the factory with our very kind 

guide. We had to move about by bus because 

the area of the factory is huge. If 2 people 

stood by each other in one square metre, the 

whole Hungarian population would be able 

to stay in the factory. While we were on the 

bus, we passed several lakes.  

The next station was the tool department. 

We entered a huge building. There was a 

small road reserved for visitors that we were 

forbidden to leave. If somebody does not see 

it for themselves, they will not believe how 

vast machines and robots work there 

continuously. When we finished, the bus had 

already been waiting to take us to the next 

station. It was the car factory. The cars were 

almost fully welded. There were a lot of 

places where we could not go because it is 

top secret what is going on here. Even the 

employees were sworn secrecy. The tour 

was over around 1 p.m.  

The group decided to go to the shopping 

centre in Győr. We spent there about one and 

a half hours. We arrived home at about 3.15 

p.m.  

We had great fun. Everyone still kept talking 

about the trip the next day. I guess it helped 

many of us to decide where we should go to 

university. We would like to say a big thank-

you to Mrs Várkonyi, the organizer of the 

school trip, for this wonderful day. 

 

Szalay Zalán 9.Ny/A 

 

 

Easter 

 

Nowadays, Easter is about chocolate and 

rabbits. Religion does not matter. However, 

it is a truly religious celebration for 

humanity. Let us get acquainted with its 

traditions and origin because it is not simply 

a holiday, but a celebration of Christianity. 

At Easter, Christendom celebrates the 

resurrection of Jesus Christ. Easter is the 

oldest Christian holiday and, at the same 

time, the most prominent one, too. On Easter 

Sunday, the Church remembers that Jesus, in 

the midst of the cheering crowd, came to 

Jerusalem on the back of a donkey. Great 

Thursday is the day when Christ was 

captured on the Mount of Olives. Good 

Friday is the day of judgment and death of 

Christ by Pilate. Finally, at the big night of 

nights, the Christian world remembers that 

Jesus, as he said before, will be resurrected 

on the third day, that is, on Easter Sunday. 

Simonfalvy Bálint 9.Ny/B 
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Mach das nicht! 

 

Rauchen, Alkohol trinken, Drogensucht, 

Kaffee trinken... viele Dinge, die viele Leute 

machen, aber das ist ungesund. Unser Leben 

machen diese Dinge kürzer, deshalb 

entstehen verschiedene Krankheiten, z. B. 

Geschwüre, Leberzirrhose, Abhängigkeit, 

Zahnprobleme usw. Alles ist ungesund und 

sie alle gehören zu den Drogen. Das ist 

Problem, dass immer mehr Leute diese 

Drogen verbrauchen. Das schadet nicht nur 

unserem Leben, sondern der Sauberkeit der 

Natur. Da diese Stoffe in die Umwelt 

gelangen und so auch in den Körper der 

Leute gelangen, die diese Drogen nicht 

nehmen. So... wenn du nicht krank sein 

möchtest und dein Leben nicht kürzer 

machen möchtest, dann nimm sie nicht, oder 

wenn du dich schon daran gewöhnst hast, 

dann solltest du dir sie abgewöhnen. 

 

Tislér Bence 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

Top 10 deutsche Ausdrücke, ohne die du 

nicht ins Ausland gehen solltest 

 

 

1. Ich kann nicht gut Deutsch. 

 

2. Wo finde ich…? (z.B. die Toilette, eine 

Straße, den Flughafen, die U-Bahn, ein 

Restaurant oder Hotel.) 

 

3. Ich möchte… (z. B. eine Fahrkarte) 

 

4. Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? 

 

5. Entschulding, könnten Sie bitte ein 

bisschen langsamer sprechen? / 

Entschuldigung, könnten Sie bitte das 

wiederholen? 

 

6. Es ist mir schlecht. 

 

7. Könnten Sie mir bitte helfen? 

 

8. Ich heiße… . Ich komme aus … . 

 

9. Rettung: 104. Feuerwehr: 105. 

Polizei: 107. Kommen Sie bitte zur/zum… 

 

10. Danke schön. 

 

Fogl Szonja, Végh Viktória 9.Ny/B 

 

 


