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  SZEM 
Széchenyi Elektronikus Magazin 2018/2019 I. Félév 

      

„Az újság akkor jó, ha hangjában meghalljuk a magunkét is .” 

Esterházy Péter 

 

Tisztelt Olvasó! Kedves Diák! 

Immár másodszor bocsájtjuk útjára iskolánk elektronikus magazinját, a SZEM-et, 

mely félévente tájékoztat Benneteket eseményeinkről, ünnepeinkről, versenyeinkről, 

egyszóval az ÉLETÜNKRŐL. 

Reméljük, hogy érdeklődéssel fogjátok idén is „görgetni az egeret”, és esetleg 

még a gondolataitokból is betűket formáltok. Amennyiben szeretnétek hozzátenni az 

újság arculatához, és/vagy van olyan iskolához kapcsolódó esemény, fénykép, amit 

szívesen megosztanátok a nagyközönséggel, akkor elküldhetitek elektronikus úton a 

pakutsandrea@keri-tapolca.sulinet.hu levélcímre. 

„A szem a lélek tükre. A szem, a tekintet hordozza az egyéniség,  

 a személyiség legmarkánsabb jegyeit. Ha nincs szem, nincs egyéniség.” 

                                                                                                           Tokaji Zsolt 

Mint ahogy a szem a lélek tükre, úgy szeretném én is, hogy a SZEM 

a MI Iskolánk Tükre legyen.  

https://www.citatum.hu/szerzo/Esterhazy_Peter
mailto:pakutsandrea@keri-tapolca.sulinet.hu
https://www.citatum.hu/szerzo/Tokaji_Zsolt
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S Z E M  –  I m p r e s s z u m  

 

F e l e l ő s  k i a d ó :   S z o l l á r  G y u l a  –  i g a z g a t ó  

 

S z e r k e s z t ő :   P a k u t s  A n d r e a  E s z t e r -   

                       k ö n y v t á r o s  

 

K o r r e k t o r :    Ő r i n é  S z i l v á s i  A n n a  –  m a g y a r              

                       n y e l v  é s  i r o d a l o m  t a n á r  

 

S z á m í t ó g é p e s   P a k u t s  A n d r e a  E s z t e r -   

m u n k á l a t o k :    k ö n y v t á r o s  
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B ET E K INTŐ -  
a v a g y  m i  t ö r t é n t  a z  I .  f é l é v b e n  

 

 

 Becsengetés 

 Fontosabb dátumok 

 Események   

 Pályaválasztás, nyílt nap 

 Új kolléga bemutatkozása 

 Iskolai életképek 

 Kitekintő 
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BECSENGETÉS!!! 

„Gyerekkorában az ember minden évben más személyiség lesz. Ez 

általában ősszel következik be, iskolakezdéskor, amikor elfoglalja 

a helyét a következő osztályban, és maga mögött hagyja a nyári 

vakáció zűrzavarát és letargiáját. Akkor a legszembetűnőbb a 

változás. Később már összemosódnak a hónapok és az évek, de a 

változások attól még folytatódnak. A múlt hosszú ideig könnyen és látszólag 

automatikusan hullik le az emberről, örökre. A jelenetei nem is annyira eltűnnek, mint 

lényegtelenné válnak. És aztán jön egy hirtelen kanyar, és ami már rég elmúlt és 

lezárult, újra a felszínre tör, figyelmet követel, kezdeni kell vele valamit, bár 

nyilvánvaló, hogy a világon semmit nem lehet már kezdeni vele.”  

Alice Ann Munro 

A 2018/2019-es tanévet 2018. szeptember 3-án, hétfőn, reggel nyolc órakor, 

ünnepélyes keretek között nyitotta meg iskolánk igazgatója, Szollár Gyula.  

 

 

FONTOSABB DÁTUMOK 

Ebben a tanévben a tanítási napok száma 181 nap.  

A nappali oktatás munkarendje szerint működő 

szakgimnáziumban 179 nap, gimnáziumban, szak-

középiskolában és szakiskolában 180 nap.   

Az első félév 2018. szeptember 3-tól 2019. január 25-ig tart.  

 

Az őszi szünet 2018. október 29-től november 2-ig tart.  

A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart.  

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól április 23-ig tart.  

https://www.citatum.hu/szerzo/Alice_Ann_Munro
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A 2018/2019. tanév szorgalmi idejének utolsó napja 2019. június 14. (péntek). 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképző évfolyamán az utolsó 

tanítási nap 2019. május 02. 

A 2019. évi május-júniusi érettségi vizsgák írásbeli része 2019. 05. 06-án (hétfőn) 

kezdődik, külön ütemterv szerint.  

A szakmai vizsgák 2019 május-júniusában, külön ütemterv szerint. 

 

 

 

 

Csengetési rend 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óra Kezdés Vége 

0. 7:00 7:45 

1. 8:00 8:45 

2. 8:55 9:40 

3. 9:50 10:35 

4. 10:50 11:35 

5. 11:45 12:30 

6. 12:40 13:25 

7. 13:30 14:15 

8. 14:20 15:05 
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Elmélkedés a tanév kezdetén 

Csak olyan fogadalmat tegyél, amely belülről 

fakad! Fogadalmat bármikor tehetünk, amikor 

elégedetlenek vagyunk az életünkkel, de az újév 

kezdete magában rejti az újrakezdés ígéretét, a 

változás lehetőségét. Ilyenkor sokan végiggondoljuk, hogy mit értünk el az elmúlt 

évben, és mi az, amit szeretnénk másképp csinálni a következőben. 

Új év, új remények, új tervek. Bizalommal teli lelkivilág. 

Mindig, amikor valami új kezdődik, megpróbálunk fogadalmakat tenni, terveket szőni. 

Most minden másképp lesz! Most mindent másképp fogok csinálni, mint eddig! 

Ezután … ezután... Aztán eltelik az első nap, az első hét és minden marad a régiben, 

úgy, ahogy eddig volt. Nem muszáj, hogy így legyen! MOST most van! MOST 

változtathatsz! Csak RAJTAD múlik! 
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Események 

 

ÜNNEPEINK 

 

 Elsősavató és Diáknap  

 Október 23-i nemzeti ünnep 

 Karácsonyi műsor 

 Szalagavató 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSENYEK, VETÉLKEDŐK, 

ELŐADÁSOK 

 

 AIDS-vetélkedő 

 Karácsonyi parti 

 Helyesírási verseny 

 Szép magyar beszéd verseny 

 Műveltségi vetélkedő 

 Idegen nyelvi fordítóverseny 

 Sportrendezvények 

 SkillJunior/Euroskill 2019 

 Vigyázz, kész, pénz! verseny 

 DÖK-hírek 

 Erasmus-program 

 Előadás a méhnyakrákról 
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Elsősavató 

„Azért vagy itt, hogy mindent láss, 

hogy értsd a szót, olvasd az írást. 

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, 

hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.” 

(Ákos) 

 

 

 

. évfolyamos diákjaink avatójára 2018. október 13-án került sor. Ekkor 

tartottuk a diáknapot is.  Erre a szombati napra a gólyáknak saját produkciókat kellett 

előadniuk a végzősök által kiszabott zenékre. Minden kilencedikes osztály humoros 

produkciót mutatott be, s a zsűri tetszését a 9. B osztály bemutatója nyerte el. Ezután 

játékos feladatokat oldottak meg, például lisztfújás, gördeszkával való szlalomozás, 

karaoke, almaevés kéz segítsége nélkül. A gólyák beavatásához tartozó feladatsort a 9. 

B osztály végezte el a legjobban, így ők lettek az elsősavató első helyezettjei.   Ezt 

követte a diáknap, melyen az osztályok egymás ellen vetélkedtek. Különféle totók, 

ügyességi feladatok vártak a diákokra, például: ki tudja a legtöbb ruhát magára húzni, 

kié a leghosszabb cipőfűző kígyó, elrejtett tárgyak megkeresése, karikatúrák rajzolása, 

iskolacímer tervezése, íjászat. A dobogó legfelső fokára a 11. A, a másodikra 12. A, a 

harmadikra pedig a 9. D osztály állhatott. 

 

Kondrák Sára 

                                                                                                                             DÖK-elnök 
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Október 23. az 1956. évi forradalom és szabadságharc 

kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi 

kikiáltásának napja. 

 

 

-i Nemzeti Ünnepünket, hagyományos módon, a szakgimnáziumi osztályok 

részvételével tartottuk meg.  

Ebben a tanévben is színvonalas, az ünnephez méltó műsort láthattunk, rendhagyó 

módon külső környezetben, az 1956-os emlékmű előtt.  
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Karácsonyi műsor 

Idén verses- zenés- táncos műsorral készültek 

diákjaink a karácsonyra. 

Merse Réka 10. A osztályos tanuló (vers) 

 

Orbán Tímea 12. A osztályos tanuló (narrátor, 

karácsonyi történet) 

 

Horváth Barbara 9. C osztályos tanuló (tánc) 

 

Kemes Réka Gabriella 9. C osztályos tanuló (tánc) 

 

Szilágyi Judit 9. C osztályos tanuló (tánc) 

 

Varga Gabriella 9. C osztályos tanuló (tánc) 
 

Czuth Éva tanárnő hegedűn játszott karácsonyi énekeket, Fiam Kristóf 13.A 

osztályos tanuló gitáron, Szollár Gyula igazgató úr pedig zongorán kísérte. Ez 

még szebbé, emelkedettebbé tette a karácsonyi hangulatot.  
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Szalagavató 

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, 

 Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 

De indulunk, a szépet, jót akarjuk, 

S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.” 

Juhász Gyula 

A szalagavató bálok hagyománya majdnem kétszáz éves múltra tekint vissza, és a feljegyzések 

szerint az 1830-as években, Selmecbányán rendezték az elsőt. Azokban az időkben még az volt a neve 

a hagyománynak, hogy “valétálás”, ami a latin eredetű “Valete” szóból ered, ami annyit jelent, 

hogy “Éljetek boldogul!” 

A szalag az iskolához tartozás, az identitás jelképe, melyet a végzős diákok szíve fölé,  az elválás 

szimbolizálásaként tűznek fel. 

2018/2019-es tanév szalagfeltűző ünnepségére 2019. január 25-én került sor a 

Csermák József Rendezvénycsarnokban.   

 

Végzős osztályaink: 

 

12. A  osztályfőnök: Dencsné Laczkó Tímea                              

13. G  osztályfőnök: Farkasné Szabadi Ágnes                         

11. B  osztályfőnök: Nagy László                              

11. C  osztályfőnök: Hetsey Pál                                    

11. D  osztályfőnök: Horváth-Wágner Viktória Rózsa                                    
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Idén az alábbi tanulók büszkélkedhetnek a Széchenyi István Baptista Középiskola 

szalagjával: 

 

11.B  központi fűtés-és gázhálózat rendszerszerelő: osztályfőnök: Nagy László  

Bódai Adrián, Csillag Áron, Domonkos Péter, Holczer Zsolt, Horváth Gábor,  

Jakab Kolos, Kovács Patrik, Krizsán Martin, László Dominik, Nagyváradi Bence, 

Szőke Patrik, Tóth Márk, Vágusz Patrik. 

 

11. C épület-és szerkezetlakatos, cukrász: osztályfőnökök: Hetsey Pál, Szigeti Ildikó

Antal Richárd Patrik, Bihary Dorina Tímea, Dorfinger Réka, Drávecz Balázs,  

Horváth Dzsenifer, Horváth Letícia, Kamarás Elizabet, Kapornaki Bianka,  

Nagy Dávid, Nagy Viktória, Orbán Erik, Pabar Patrícia, Sugár Barnabás,  

Tánczos Szintia, Torma Júlia, Tóth Viktória, Töreki Vanessza.

11.D szakács, pincér: osztályfőnök: Horváth-Wágner Viktória  

Ács Laura, Bereczki Réka, Bozsányi Anna Renáta, Frigyik Vivien, Istiván Dorottya 

Katona Zsófia, Kranabet Bence, Labovszky Levente, Madarász Kimberli, Molnár 

Adrián, Molnár Réka Mária, Szabó Bettina, Szalai  Balázs, Szijártó Vanessza, Szűcs 

Regina, Tóth Ádám, Tóth Melani, Török-Csillag Katalin, Vigh András.

 

12. A vendéglátóipari -és informatikai szakgimnázium: osztályfőnök: Dencsné 

Laczkó Tímea  

Cserép Dániel, Dömötör Viola, Fülöp Dominik, Gazsó Julianna Zsuzsanna,  

Hársfa Levente, Kapornaki Annamária, Kirnbauer Tamás, Kiss Szebasztián,  

Kovács Máté, Makai Dániel, Mészáros Viktória, Nemes Krisztofer, Orbán Tímea,  



A SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA KÖZÉPISKOLA ELEKTRONIKUS MAGAZINJA 

 

 

13 

Pap Roland, Rezi Vivien, Rózsai Ákos Lajos, Söjtöri Alexandra, Szobonya Szilárd 

Levente, Varga Bence, Vasas Béla, Zsoldos Gábor. 

13. G érettségire felkészítő szakközépiskola: osztályfőnök: Farkasné Szabadi Ágnes

Barcza Sándor, Dóczi Dominik, Galamb Dóra Hajnalka, Király Bálint, Kovács Márk, 

Nagy Ágnes, Nemes Noémi, Péntek Patrik László, Somogyi Dóra,  

Szivler Szimonetta, Tátosi András, Vasáros Ádám, Vecsei Violetta, Zsámbéki Zoltán

Az informatika és vendéglátás szakgimnáziumban érettségizett tanulók, akik részt 

vesznek az egyéves technikusi képzésen nem kaptak ugyan szalagot, de ők is 

megérdemlik, hogy felsoroljuk őket. 

13. A.  vendéglátás - szervező – informatikai rendszergazda szak: osztályfőnök: 

Andáné Hering Mónika

Bicsérdi Ákos, Bilihó Bence István, Biró Martin, Bolla Milán, Böle Krisztián, 

Csipszer Klaudia, Domonkos Adrienn, Fiam Kristóf, Honti Dávid, Jovánczai Martin, 

Kigyós Viktória Krisztina, Kovács János Bálint, Petró Lajos Dániel, Pupos Balázs, 

Rántás István, Szabó Renáta, Tóth Ádám, Török Györgyi, Zachár István Zsolt. 
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AIDS-vetélkedő

Az AIDS világnapja alkalmából november 29-én iskolánk a 

védőnői szolgálattal karöltve idén is megrendezte az immár 

hagyományossá vált AIDS-vetélkedőt, melyen a 9. 

évfolyamos diákok vettek részt. Ezen a versenyen öt, három-

háromfős csapat mérette meg magát. A versenyen való 

részvétel feltétele egy figyelemfelhívó plakát elkészítése 

volt, melyet a zsűri külön pontozott. Nagyon ötletes és színes plakátok készültek.  

Ezt követően tesztet és érdekes, kreatív feladatokat oldottak meg a versenyzők. 

 A zsűrit Szennyainé Kovács Veronika, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársa, és 

Pakuts Andrea, iskolánk pedagógusa alkotta. 

Az első helyezettek Pap Kitti Veronika, Szilágyi Judit, Varga Gabriella 9. C 

osztályos tanulók, a második helyet Kamarás Bence, Ladányi Bendegúz, Tóth 

Bendegúz 9. B osztályos tanulók érték el, a harmadik helyezettek pedig a 9. D 

osztály képviselői, Dalmai Kamilla, Horváth László és Illés Ádám lettek.

Köszönjük a zsűritagok munkáját, a versenyzőknek pedig gratulálunk a részvételért. 

Pakuts Andrea Eszter
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Karácsonyi parti – avagy ráhangolódás karácsony ünnepére angol és német 

nyelvű vetélkedővel 

 

A karácsonyra idegen nyelvi vetélkedővel szoktunk ráhangolódni. Idén sem 

maradt el a móka és a kacagás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanárok csapata is lelkesen 

vett részt a versenyben. 
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„A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta, annak minden 

áldott nap gyakorolnia kell.” 

Lénárd Sándor 

 

 

Az Implom József középiskolai helyesírási verseny 

iskolai fordulójának eredménye 

 

 

Minden versenyzőnek gratulálunk! 

 

 

 

 

 

NÉV 

 

osztály 

elért 

pontszám 

150/ 

felkészítő tanár 

Győri Barbara 9.V 100 Mészáros Tímea 

Galamb Dóra 13.G 91 Őriné Szilvási Anna 

Szűcs Regina 11.D 86 Balogh Magdolna 

Ács Laura 11.D 86 Balogh Magdolna 

Simon Imre 11.A 85 Mészáros Tímea 

Kondrák Sára 12.G 84 Mészáros Tímea 

https://www.citatum.hu/szerzo/Lenard_Sandor
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Szép magyar beszéd verseny  

Az idei év szép magyar beszéd versenyén  

I. helyezett: Fülöp Dominik 12. A 

II. helyezett: Kardos Edina 10. A 

III. helyezett: Pető Boglárka 11. A osztályos tanulók lettek 

A zsűri különdíját pedig Orbán Tímea 12. A, Borbély Boglárka 9. V. és Rujz 

Bence 9. V osztályos tanulók nyerték el.  

 

A Széchenyi Műveltségi Versenyen 2018. szeptember 10 és 2018. december 21 

között összesen 24 tanuló vett részt. 8 csapat (2 vagy 3 fős) és 5 egyéni 

versenyző mérte össze 4 fordulón keresztül a tudását. 

 

A verseny eredménye: 

 

1. helyezett: Török-Csillag Katalin 11. D osztályos tanuló 151 ponttal 

2. helyezett: Orbán Tímea (12.A) és Biró Martin (13.A) osztályos tanulók 

csapatban 130 ponttal 

3. helyezett: Hajdú Zsanett (10.C) és Szabó Boglárka (10.C) osztályos 

tanulók csapatban 123 ponttal 

 

4. helyen két csapat is végzett Ágoston Letícia - Szekér Szintia – Turi 

Barnabás 11. a illetve a Marton Alexandra (10.C) és Tróbert Dzsenifer 

(9.C) alkotta duó 122 ponttal... 

 

Tehát a 3-4. helyezettek között mindössze 1 pont döntött... 

Kata magabiztosan nyerte meg a versenyt, a tavalyi 4. helyről idén az 1. 

helyet célozta meg és valósította meg sikeresen. 
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Idegen nyelvi fordító verseny

Angol nyelvi verseny eredményei: 

 Haladó kategóriában: 

I. Kovács János 13. A     

II. Csécs Márk 10. A 

III. Hamusi Ferenc 9. A  

 Kezdő kategóriában: 

I. Borbély Boglárka 9. V 

II. Csillag Áron 11. B 

III. Márton László 12. G

 

Német nyelvi verseny eredményei: 

 Haladó kategóriában: 

I. Pethő Boglárka 11. A. 

II. Gazsó Julianna 12. A. 

III. Szekér Szintia 11. A. 

 

 Kezdő kategóriában 

I. Istenes Noémi 12. G. 

Itt nem volt 2. és 3. helyezés. 
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Sport 

2018.09.19-én több diákunk is részt 

vett a „Földön futók” elnevezésű 

városi futóversenyen.  

1640 méter volt a teljesítendő táv, 

mindenki legjobb képessége szerint 

állt helyt. 

2018. október 25-én, Ajkán vett részt iskolánk csapata az amatőr labdarúgó Fair 

Play Cup-on. Hangulatos, jól megszervezett tornán a hideg és esős időjárás 

ellenére is jól játszottak a fiúk. Jelenleg csoportjukban 3. helyen állnak, 

tavasszal folytatás következik, reméljük sikerül javítanunk a pozíciónkon.  

A csapat tagjai: Benke Barna, Sárközi Áron, Kovács Dániel, Bereczki Ákos, 

Gárdonyi Valentin, Horváth László, Kiss Ramón, Koczor Ferenc, Nagy Gergő, 

Nagy Márton, Puha Imre, Rántás István. 

2018. november 15-én, Szigetváron szerepelt iskolánk 9. évfolyamos csapata a 

Zrínyi kupán. Izgalmas mérkőzéseket játszva, a döntőben büntetőkkel győztek a 

fiúk, megérdemelten nyerték meg a tornát. 

A csapat tagjai: Takács Benedek, Várkonyi Rajmund, Horváth Ferenc, Pál 

Bence, Csábrády Tamás, Kőfalvi Szebasztián. 

2018. december 5-én futsal diákolimpián szerepelt a Széchényi csapata 

Balatonfüreden. A körzeti döntőben kiemelkedő játékot mutattak a fiúk, sajnos 

ez eredményességgel nem párosult, így nem sikerült bekerülni a megyei 

döntőbe. 

A csapat tagjai: Pongrácz Szabolcs, Bicsérdi Sándor, Geiszler Tamás, Gulyás 

Szabolcs, Zsámbéki Zoltán, Honti Dávid, Kirnbauer Tamás, Petró Lajos, Papp 

Roland, Ladányi Bendegúz. 

Idén is részt vettünk a városi rendezésű Arany Kapu kupa felnőtt férfi 

teremlabdarúgó tornán. Néhány felnőtt játékossal kiegészülve iskolánk csapata 

remek játékot produkálva a csoportkörből továbbjutott, a kieséses szakaszban 

azonban a végső győztes TIAC csapata ellen maradtunk alul büntetőkkel. 
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A csapat tagjai: Németh László, Bárány Péter, Egyed Attila, Hetsey Pál, 

Bicsérdi Sándor, Nagy Bence, Kirnbauer Tamás, Honti Dávid, Petró Lajos, 

Ádám Kristóf, Vágusz Patrik. 

Az asztalitenisz diákolimpián a körzeti döntőben Krizsán Martin képviselte 

iskolánkat az V. korcsoportban. Előkelő 3. helyezése megyei döntőre 

jogosította, ahol változatos mérkőzéseket játszva a 4. helyet szerezte meg. 

Hetsey Pál 

testnevelő 
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A Szakma Kiváló Tanulója versenyen is szép számban képviseltették magukat 

tanulóink.  

Az írásbeli forduló eredményeit február hónapban hirdetik ki.  

Az alábbi tanulók vettek részt a versenyen: 

Molnár Réka Mária, Szalai Balázs, Szűcs Regina 11. D  – pincér 

Schauer Dárius, Kondor Zsolt –11. A–vendéglátó-ipari szakgimnázium (pincér) 

Kranabet Bence, Tóth Ádám, Bererczki Réka, Szíjártó Vanessza – 11.D – szakács 

Petró Lajos Dániel, Domonkos Adrienn, Bolla Milán, Török Györgyi – 13. A – 

vendéglátásszervező 

Kamarás Elizabet, Dorfinger Réka, Torma Júlia, Nagy Viktória – 11.C. – cukrász 

Antal Richárd Patrik, Drávecz Balázs, Nagy Dávid, Sugár Barnabás – 11.C. – épület- 

és szerkezetlakatos 

Tóth Márk, Vágusz Patrik, Bódai Adrián, Kovács Patrik – 11.B. – központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő 
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SkillsJunior – EuroSkills 2019 

 

Idén 3. alkalommal szervezték meg a 11-12. évfolyamos informatikai rendszergazda 

szakgimnazisták számára az EuroSkills/WorldSkills versenyek válogatóihoz hasonló 

megmérettetést. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is több diák 

jelentkezett a versenyre: 2 fő 12. A osztályos és 5 fő 11. A osztályos diák. 

A verseny 1. fordulója online zajlik, ahonnan az első 12 jut a következő fordulóba.  

A hivatalos értesítő alapján idén közel 200 diák vett részt a versenyen az egész 

országból. 

Három témakörben négy feladatot kell megoldaniuk a versenyzőknek 3 óra alatt. 

Egyrészt a tanult hálózati ismeretek és Linux-ismeretek, másrészt a szervezők által 

biztosított felkészülési anyagok az, amiből a feladatok, tesztek összeállításra 

kerülnek. 

Versenyrészek: 

 hálózati ismeretek teszt 

 hálózati ismeretek szimulációs feladat (hálózati eszközök konfigurálása) 

 Linux parancssori ismeretek teszt (virtuális gépen futtatott operációs 

rendszeren kell utasításokat alkalmazni a helyes válasz megtalálásához) 

 Windows szerverismeretek teszt 

Az idei évben – a korábbi évektől eltérően – későn szereztünk tudomást a verseny 

időpontjáról, illetve nagyon közel volt egymáshoz a nevezési határidő és a verseny 

időpontja, ami a felkészülést nehezítette. A tizenkettedikes diákok tudtak önállóan 

készülni, de a 11. évfolyamosokkal sajnos az idő szűke miatt nem tudtunk 

kellőképpen felkészülni. 

A versenyen otthonról is részt lehetett volna venni, ennek ellenére diákjaink az 

iskolában, egy helységben - szigorú felügyeletem mellett –, egyénileg oldották meg a 

feladatokat. 

A Kovács Máté - Pap Roland (12. A) páros a tavalyi versenyzés után már rutinnal és 

kellő ambícióval vágott neki a felkészülésnek és a feladatoknak. Máténak a tavalyi 

19. helyezését sajnos nem sikerült megismételni, idén a 35. lett, viszont Roland a 

tavalyi 43. helyezését a 23. pozícióra cserélte. Mindkettejük eredménye örvendetes, 

és dicséretes a szereplésük! 
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A 11.-esek újoncokként tisztességgel helytálltak. A legjobb helyezés részükről Ignác 

Rajmondé, aki 101. lett. A többiek a 103-116. helyek valamelyikén végeztek. 

SkillsJunior 2019 résztvevők: 

12. A 

Kovács Máté (35) 

Pap Roland (23) 

 

 

11. A 

Bicsérdi Sándor (115) 

Gárdonyi Valentin (113) 

Ignác Rajmond (101) 

Nagy Márton (116)) 

Szakmári Dominik (103) 

Idén először Zachár Zsolt 13. A osztályos tanuló révén kipróbálhattuk a 

EuroSkills-válogatók nehézségét is. Zsolt az ICT Specialists területen nevezett. 

Az 1. forduló itt is online tesztekből, gyakorlati feladatból és hálózati 

szimulációból áll. 

Itt már 3 tesztet és két gyakorlati feladatot kell megoldani 3 óra alatt: 

 hálózati ismeretek teszt 

 Linux ismeretek teszt 

 Windows szerverismeretek teszt 

 Linux parancssori ismeret: gyakorlattal megoldható teszt 

 hálózat szimuláció 

 

Az ismeretanyag itt már több, mint amit a SkillsJunioron elvárnak: Ennek jó 

részét elvileg ebben a tanévben tanulta-tanulja. 

Igyekeztem segíteni, de Zsolt számára már inkább az önálló felkészülés volt 

elsődleges. 

A feladatok megoldása során tapasztalt nehézségek ellenére, meglepetésként ért 

bennünket (Zsoltot is és engem is), hogy a 149 versenyző közül a 18. helyett 

sikerült elérnie! Sajnos itt is csak az első 12 helyezett jutott a döntőbe, de így is 

büszke vagyok Zsolti igyekezetére és eredményére! 

Piller Ferenc 

informatika tanár 
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A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi 

vetélkedőre iskolánk 3 csapattal nevezett.  

A verseny négy korosztályban kerül 

megrendezésre (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-

8. osztály, 9-11. osztály). Rekord 

mennyiségű pályázat érkezett be, több mint 

2040 csapat, azaz közel 8300 diák dolgozott az 1. fordulós feladatok 

megoldásán.   

 

Iskolánk csapatai: 

Pink Unicorn (10. A osztály tanulói), felkészítő tanár: Fekete Lajos 

Antal Mónika, Merse Réka, Sóstai Lilien 

 

Pindúr Pandúrok (10. A osztály tanulói), felkészítő tanár: Fekete Lajos 

Foki Boglárka, Kardos Edina, Tál Mónika, Zsigrai Katalin 

 

BankárBanda (11. A osztály tanulói), felkészítő tanár: Labovszky-Erdélyi 

Zsanett

Frigyik Regina, Kondor Zsolt, Berczki Ákos, Bicsérdi Sándor 

 

Az első két forduló online zajlott, az innen továbbjutó csapatok: 

- Pindúr Pandúrok,  

- BankárBanda.  

 

Gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk nekik! 

 

Labovszky- Erdélyi Zsanett 
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DÖK – hírek 
 

 

2018-19-es tanév szeptemberében meghatároztuk feladatainkat. Igyekeztünk 

ebben a tanévben annyi feladatot betervezni, amennyit a diákönkormányzat meg 

tud valósítani.  

Terveink szerint október 13-án rendeztük meg a hosszú évek óta tartó elsős 

avatót és diáknapot. Az előbbiről már az újság egy korábbi cikkében már 

tudósítottunk.  

December 6-án hozzánk is megérkezett a Mikulás, idén Vajai Kristóf 

személyében, aki hűséges krampuszaival némi éneklés után mindenkit 

szaloncukorral jutalmazott meg. Ezt követően fontos feladatunk december 17-én 

a diákparlament volt. A diákönkormányzat előzetes döntése alapján az osztályok 

4-5 főt delegálhattak a rendezvényre, és összegyűjtötték a felvetni kívánt 

kérdéseket, észrevételeket. A diákönkormányzat korábbi elnöke, Fülöp Dominik 

beszámolt az addig elvégzett munkáról, és tolmácsolta az összegyűjtött 

felvetéseket. Többek között az iskola ajtajának reggeli zárása, a felnőtt korú 

diákok dohányzási szünetének beiktatása. Megvitattuk azt is, hogy az óra a 

tanáré, a szünet viszont a diáké.  

A diákönkormányzat szeretne változtatni az ügyeletesi rendszeren, továbbá 

segítséget kíván nyújtani az ügyeletes tanároknak. Az iskola tisztaságával és 

higiéniájával kapcsolatban merültek fel észrevételek, valamint az, hogy a végzős 

szakközépiskolások iskolai gyakorlatot is szeretnének teljesíteni. A felvetésekre 

az Igazgató úr a helyszínen válaszolt, amelyekben kiemelte, hogy a törvényi 

előírásokat be kell tartani, de valóban nem sérülhetnek a diákok jogai. December 

19-ig adtuk le az idén összekészített cipős doboz akcióhoz kapcsolódó  

ajándékainkat. Ebben az évben 160 ajándékdoboz gyűlt össze, melyből 46 darab 

dobozt a 12. G osztály készített. A téli szünet előtti napon, mint minden évben, 
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így idén is "angyalok" érkeztek iskolába, akik továbbították a karácsonyi 

üdvözleteket.  

Januárban értékeltük az első félévben elvégzett munkánkat, valamint Fülöp 

Dominik eddigi elnök lemondása után új DÖK- vezetőt választottak az 

osztályok. Az ez alapján a szavazatokat leadó 12 osztály közül 11 osztály 

szavazott bizalmat nekem. A 2019. január 25-én megrendezésre került 

szalagavató ünnepélyen vidám műsorokkal emeltük az ünnepély színvonalát 

lelkes diáktársaimmal együtt.  

A második félévre vállalt feladatainkat igyekszünk teljesíteni, munkánkkal 

kapcsolódunk a márciusban megrendezendő témahéthez is.         

 

 

 

                                                                                                                          Kondrák Sára 

                                                                                                                             DÖK elnök 
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Erasmus – Milánó 

 

A Tempus Közalapítvány Erasmus + 

Mobilitási Pályázatán nyert iskolánk.  

Ez a pályázat szakképző iskolák számára 

lett meghirdetve.  A 11 - 12. évfolyamos pincér, szakács és informatikus 

tanulóink háromhetes szakmai gyakorlaton vehetnek részt Milánóban 2019. 

január 26-tól február 16-ig hotelekben, éttermekben és különböző vállalatoknál.  

A munka mellett sok érdekes programot, kirándulást szerveznek a diákoknak. 

Többek között a híres Milánói Dóm és  a Milánói Scala megtekintése is terveik 

között szerepel.  

Az olasz gasztronómiával való ismerkedés mellett lehetőség nyílik az angol 

nyelv gyakorlására, illetve az olasz nyelvvel való ismerkedésre is.  

Reméljük, élményekben gazdag útjuk lesz, és tudásban gyarapodva térnek 

vissza.  

 

 

 

 

 

Teatro alla Scala di Milano 
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Pályaválasztás, Nyílt nap 

 

 

 

Idén is, mint minden évben, pályaválasztási  nyílt napokat tartottunk, ami a 

pozitív visszajelzésekből ítélve sikeresnek mondható. (Köszönet azoknak a 

diákoknak, akik segítettek a lebonyolításban) 
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Előadás a méhnyakrákról 

Január 25-én a Tamási 

Áron Művelődési 

Központban Dr. Fekete 

Mihály, a Veszprémi 

Csolnoky Ferenc kórház 

szülész-nőgyógyász szakorvosa tartott előadást az „Európai méhnyakrák 

megelőző hét” alkalmából. Ezen az előadáson iskolánk leány tanulói vettek 

részt, szép számban.  
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Új kolléga bemutatkozása 

Labovszky-Erdélyi Zsanett - szakmai tanár (gazdasági és jogi terület) 

Nehéz egy szemszögből definiálni bárkit is.  

Anya vagyok. Gyermekeim Szonja 5, Baján 3 éves. 

Megtanítottak kesztyűbe dudálni. Emellett igazán szeretni, 

igazán nevetni, igazán aggódni. Alvás nélkül létezni, 

mindent alárendelni, és mindennél jobban várni a reggeli 

első puszit. Férjemmel 17 éve ketten, 5 éve négyen 

alkotunk egy csapatot, annak minden nehézségével és szépségével együtt. 

Vendéglátós vagyok. 12 éves koromban kezdődött, akkor még csak nyári munkákkal a 

Balaton-parton, aztán később az egyetemi évek alatt ez állandósult: 5 és fél évet 

töltöttem el pult mögött.  

Munkahelyeim mindegyikén rengeteg tapasztalatot szereztem a szakmával 

kapcsolatban. Büfék, halpucolás, pizzasütés, feketemosogató, rendezvények, 

szilveszterek, felszolgálás, pult - koktél, „süssle150palacsintátegyóraalatt”, és igen, 

megtanultam a következő mondatnak több vetületét is: „ A vendégnek mindig igaza 

van!” 

Bankár vagyok – 10 évet töltöttem el pénzügyi területen, eleinte ügyfélreferensként, 

később fiókigazgatóként. Nagyon szerettem, széles körű pénzügyi és emberismertre 

tettem szert. A munkával kapcsolatos állandó teljesítményelvárásból szintén tanultam. 

Megtanultam átlépni a saját határaimat. 

Tanár vagyok. Tavaly még csak óraadóként, ettől a tanévtől pedig teljes állásban 

kaptam lehetőséget, hogy egy új területen próbáljam meg magam. Eleinte főként 

családi és logikai érvek mentén váltottam, aztán észrevétlenül beleszerettem a pályába. 

Hacsak egyvalakinek sikerül az adott tantárgyat rajtam keresztül jobban megérteni, 
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megszeretni, ha csak egyvalakit sikerül segítenem további tanulási döntésre bírnom - 

igen, ezzel az agyukra fogok menni-, akkor megérte. 

Diák vagyok – eddig két egyetemi végzettségem van (a tanárin kívül vidékfejlesztési 

agrármérnök), és banki területről van két OKJ és számos egyéb belső banki képzés, 

amit elvégeztem. De azt hiszem, már megismertek annyira, hogy ez lesz az a terület, 

amelyről soha nem váltok. Tanulni mindig lehet, és kell is. A tanári szakmával 

kapcsolatban a digitális szakmódszertan tanfolyam volt a legutóbbi, ahol levizsgáztam, 

és remélem, sikeresen kamatoztatom a tudásom Önök között, Önökkel, Veletek.  

Labovszky-Erdélyi Zsanett 
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Iskolai életképek 
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Elsősavató és diáknap 
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X-Mas party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyílt nap sok érdeklődővel, érdekességgel, melyet a polgármester úr 

is megtisztelt jelenlétével 
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Szalagavató és keringő 
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Kitekintő – avagy mire számíthatunk a II. félévben 

 

Mire számíthatunk? Amit biztosan tudunk: ÉVZÁRÓ!!! – 

2019. június 14.   

 

 

 

 

 

Borbély Boglárka 9. V      Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? 

Homokvárhoz: kupacot, 

Horgászoknak: kukacot, 

Hegymászóknak: nagy hegyet, 

hűs fagyihoz: friss tejet, 

folyópartra: fát, nagyot, 

vakációt - száz napot! 

- de addig is, amíg eljön az a nap, lesz: 

 Idegen nyelvi helyesírási verseny, 

 Szülői értekezlet: 2019.02.11. (kezdő évfolyamokon); 2019. 02.18. (felsőbb 

évfolyamokon) 

 Szintvizsga a 9. évfolyamos szakközépiskolásoknak 

 Fogadó órák: 2019.03. 11; 2019. 04. 15.; 2019. 05. 13.  

 Március 15-i nemzeti ünnepünk műsora, 

 Országos kompetenciamérés 2019. május 29-én, 

 Ballagás, 

 Érettségi és szakmai vizsgák,   

 Beiratkozás június hónapban.  


