Mi újság?
KÜLÖNSZÁM

Bár a diákok számára már javában zajlik a nyári szünet,
lassan egy hónapja elfelejtették az iskola minden
gondját-baját, azért a gimnáziumban nem állt meg az
élet, zajlik a munka. Készülnek a beszámolók, a
statisztikák
az
elmúlt
tanév
eseményeiről,
eredményeiről. Ezekről faggattam Szentgyörgyiné
Szlovák Máriát, az intézmény igazgatónőjét.
-

-

Hogyan értékeli az iskola 2016-17-es tanévét?
A tanulmányi- és versenyeredményeket, rendezvényeinket,
programjainkat tekintve egy tartalmas, sikeres évet zártunk.
Tavaly augusztusban ugyan több változás is történt a
közoktatásban,
melyekhez
gyorsan
kellett
alkalmazkodnunk, (pl. akkor realizálódott, hogy a
szakgimnáziumi képzésben a természettudományos
tantárgyak helyett komplex természetismeret címen egy új
tantárgyat kell oktatni), de sikerült megoldanunk a kérdést.
Orcsikné Dudás Klára távozásával a matematika és
informatika tantárgyak oktatásában is támadtak
nehézségek, de a Wattayból áttanító kollégák segítségével
erre is sikerült megoldást találnunk. Intézményünk szakos
ellátottsága így maximális volt.
Melyek voltak a tanév legfontosabb eseményei?
A tanév során 4 projekthetet is szerveztünk. Mindegyik
sikeres volt, sok embert megmozgatott. Az elsőre október
végén került sor A teremtett világ természeti csodái címmel.
A program keretében érdekes előadásokat hallgathattunk,
különleges gyakorlatokon vehettünk részt. Vendégünk volt
dr. Biácsi Alexandra, a Nyíregyházi Állatkert állatorvosa,

Németh Ákos természetvédelmi őr és Nagy Attila amatőr
csillagász. Donáth Attila és Németh Mihály tanár úr
vezetésével látványos kémiai kísérleteket végezhettünk,
kellemes biciklitúra után megtekinthettük Frei Attila
kertészetét, és „logikázhattunk” kicsit a Matek Tájolón. A
projekthét csúcsa a csendesnap volt, melyen diákjaink és
tanáraink mutatták be nekünk világunk egy-egy titkát,
rejtélyét, csodáját.

November 22-24 között ,Bábeli zűrzavar címmel nyelvi
projekthetet tartottunk. Ebbe a programsorozatba
bekapcsolódtak az általános iskolásaink, sőt Akasztóról
és Soltvadkertről is érkeztek vendégek. Az volt a célunk,
hogy bemutassuk az iskola- és nyelvválasztás előtt álló
diákoknak, hogy intézményünkben milyen nyelvek
tanulhatók. A projekthéten többek között vendégünk volt
a szekszárdi német színház, megismerkedhettünk az
AFS
(Nemzetközi
Csereprogram
Alapítvány)
működésével, és megnézhettük a klasszikus Répa-mesét
oroszos diákjaink előadásában. Február végén rendeztük
meg a sokéves hagyományra visszatekintő KEVI
Művészeti Vetélkedőt, melynek során népdaléneklésben,
versmondásban és a képzőművészetekben mérhették
össze tehetségüket a kistérség diákjai. A tanév végén
került sor a Pénzügyi tudatosság hetére. Ez a program
elsősorban közgazdász tanulóinkat érintette.
Szépek voltak iskolai ünnepségeink is. A szalagavató
iskolánk legnagyobb rendezvénye. A szervező
tizenegyedikesek idén is kitettek magukért. Öröm volt
látni, hogy mennyi kreatív, tehetséges diákunk van, akik
szép hangjukkal, vidám táncukkal elkápráztattak minket.
Az est sztárja Sziráczki Lili 11.D osztályos tanuló volt, aki
bámulatos trapézgyakorlatával elbűvölte a közönséget.
Lili a szülők-nevelők bálján is megmutatta tehetségét.

A kilencedikesek által szervezett pedagógus napi
köszöntő is nagyon tetszett nekem.
Méltóképpen megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről is.
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára készült városi
műsort pedagógusaink – Mihály Szilvia és Fodor Tamás
– rendezték, és iskolánk diákjai (főként 10. C)
szerepeltek benne. Ez a műsor is nagy sikert aratott, sok
pozitív visszajelzést kaptam.

-

Úgy tudom, a gimnáziumban az idei tanévtől
nyelvvizsgázni is lehet…

-

-

-

Régi vágyunk teljesül ezzel. Mivel 2020-tól már csak
az mehet továbbtanulni, akinek van nyelvvizsgája,
kiemelt célunk, illetve kiemelt feladatunk a magas
színvonalú nyelvoktatás. Kincses Éva tanárnőtől
származott az ötlet, hogy vegyük fel a kapcsolatot a
Debreceni Egyetem nyelvvizsgaközpontjával. Az első
írásbeli és szóbeli vizsgák már le is zajlottak, több
sikeres eredmény is született. Az első vizsgákon
iskolánk diákjai és tanárai vettek részt, de várjuk
külsősök jelentkezését is.
Mi a helyzet az utánpótlással?

-

A 2017/18-as tanévben 4 új osztályunk indul.
Körülbelül annyi új diákunk lesz, mint amennyien
elballagtak.
Az új osztályfőnökök - terveink szerint – Dulai
Csilla, Kaposvári Éva, Kincses Mihályné és
Ralovichné Mészáros Ildikó lesznek. Augusztus
végén gólyatáborral várjuk kisgólyáinkat, a
kilencedikeseknek 3 napos matematika előkészítőt
tartunk, szeptember végén kerül sor a
hagyományos pilisi ODK túrára. Remélem,
októberre
jól
összerázódnak
az
új
osztályközösségek is.
Mivel tölti a nyarat az igazgatónő?
Be fogok járni az iskolába. Készülnek a
beszámolók, a statisztikák, és ilyenkor van
lehetőség
iskolaépületünk
szépítésére,
modernizálására is. Nagy pályázatot nyertünk szeretnénk az udvart és a sportcsarnokot is
felújítani. Mivel a kivitelezés időpontja bizonytalan,
nem mertem nagy utazásokat vállalni, inkább
hosszú hétvégéket tervezek. Így Szlovákiába
utazom a családommal, illetve szintén velük
szeretném körbebiciklizni a Balatont is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Jó pihenést
és szép nyarat kívánok.

Kimagasló tanulmányi eredményükért jutalomban részesültek az alábbi
tanulók:
Aszódi Zsombor
Fődi János
Viczián Norbert
Breznyán Gitta
Honti Emese
Kovács Enikő
Kvacska Rebeka
Lakatos Tünde Piroska
Nemes Dóra
Szabó Ábel
Breznyán Gergő András

7.A
7.A
7.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
9.A

Nagy Nóra
Rohoska Réka
Szentgyörgyi Ábel
Varnyú Gabriella
Hubert Emese Kata
Podobni Péter
Judák Jusztina
Kiss Adrián
Bolemányi István
Csvila Péter
Örmény Petra

9.A
9.A
9.A
9.A
9.D
10.A
11.A
11.A
11.C
11.D
11.D

Akikre büszkék vagyunk
Bognár Enikő 1/13. SZ

Ungvári Brigitta 11. A

Enikő nevével az iskolaújság több számában is
találkozhattunk. A bájos és tehetséges lányt
szeptemberben a solti Gróf Vécsey Károly
Borlovagrend
borkirálynőjévé
választották.
Áprilisban osztálytársával Deli Pállal egy
nemzetközi szakmai versenyen öregbítették
iskolánk hírnevét. A ballagáson pedig 5 éves
kimagasló tanulmányi eredményéért és közösségi
munkájáért iskolánk legrangosabb szakmai díjával,
a Petőfi Szakmai Díjjal jutalmazták. Gratulálunk.

Ungvári Brigitta, a 11.A osztály tanulója
kimagaslóan
szerepelt
az
Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen két
tantárgyból - magyar és német nyelvből
egyaránt. Mindkét tantárgyból bejutott az
országos döntőbe (ami már önmagában is nagy
teljesítmény), és magyar nyelvből az előkelő 18.
helyen végzett. Eredményéhez gratulálunk.

Fodor Bálint 9. A
A tanévzáró ünnepségen Bálint neve hangzott el
legtöbbször, mikor Szentgyörgyiné Szlovák Mária
igazgatónő az országos és megyei versenyeken
eredményesen szerepelt diákoknak gratulált. Bálint
sokoldalú személyiség, angol, fizika, matematika és
történelem tantárgyakból egyaránt szép eredményekkel
büszkélkedhet. Az országos Szalay Sándor Fizika
Emlékversenyen osztálytársával Rohoska Rékával 1.
helyezést ért el, a Megyei Matematikaverseny döntőjén 5.,
az “1956-ra emlékezünk” levelezős csapatversenyen fél
ponttal lemaradva a dobogóról osztálytársával Breznyán
Gergővel 4. helyezett lett, az Ábrahám Örzse angol nyelvi
versenyen országos második helyezést ért el, az országos
Sziporka Egyenletmegoldó Matematikaversenyen 4.
helyezést ért el, a Hatvani István Fizikaverseny országos
döntőjében a 6. lett. Szép eredményeihez gratulálunk.

Suba Róbert

Sziráczki Lili 11. D

Suba Róbert, iskolánk dolgozója 2016.
szeptember 15-én sporttörténelmet írt. A
második helyen végzett a KL1-es sérültségi
kategória 200 méteres parakajak döntőjében a
riói paralimpián. Nagyszerü eredményével a
szakosztály (és iskolánk ) első olimpiai érmét
szerette. Gratulálunk!

Akik részt vettek iskolánk idei szalagavató
ünnepségén vagy a szülők-nevelők bálján, mind
szájtátva figyelték Sziráczki Lili lélegzetelállító
trapézgyakorlatát, amely bármelyik nagynevű
cirkusz repertoárjában megállná a helyét. Lili
neves cirkuszi dinasztia leszármazottja, aki
szeretné folytatni a családi hagyományt, s már
most úgy röpköd a levegőben, mint egy ragyogó
tündér. Kedves, mosolygós személyisége
mindenkit magával ragad. Szorgalmához,
kitartásához gratulálunk.

„Év osztálya” verseny
1. helyezés: 8.A osztály (osztályfőnök: Baranyi Lászlóné)
2. helyezés: 9.A osztály (osztályfőnök: Döme Géza)
3. helyezés: 11.D osztály (osztályfőnök: Szabó Gabriella)

Augusztus 29.
9.00 óra: Gyülekező az iskola előtt. (KEVI Petőfi Sándor Gimnázium) (Segítők a közösségi szolgálatos
gyerekek.)
 Osztályonként névsorolvasás
 Saját tanteremben az ofők vezetésével elhelyezik a gyerekek a felszereléseiket.
 Ismerkedés egymással. Bemutatkozás. ( Ki honnan érkezett, hogy hívják? ...)
 „Séta a gimiben.” Minden osztályfőnök végigvezeti az osztályát az iskolán. (Mosdók, öltözők, tanári,
igazgatói, gazdasági irodák, könyvtár…)
10.30: Csarnokban vetélkedő.
12.00: Ebéd a menzán.
13.00-14.00: csapatépítő játékok osztályonként a tantermekben.
14.00-15.00: tantermek „belakása”. (Teremdekoráció alapötletének megtalálása, kreatív foglalkozás.)
Estére berendezés
15.15-15.30: tanterületre utazás busszal.
Közös főzőcskézés. Paprikás krumplit főző verseny
18.30: VACSORA, Közös mosogatás.
 Utána: Tábortűz „Áhítattal”.
 Zenés, táncos ismerkedés.
22.00: Visszatérés az iskolába (busszal, vagy gyalog).
Fürdés, alvás az iskola épületében.

Augusztus 30.
7.00-től ébresztő, mosakodás, reggeli előkészítése.
8.00-tól reggeli osztályonként. Osztálytermek kitakarítása.
9.00 órától túra a környéken Döme Géza tanár úr vezetésével.
16.00-tól hazatérés egyénileg. Kérem, hogy a szülők jöjjenek a gyermekükért a program végén!
Felmerülő költségekre 3000 Ft-ot szeretnénk kérni. ( Étkezés, teremdíszítés, játékokhoz alapanyag.)
Szükséges felszerelés: - egy váltás ruha (fehérnemű is)
tisztasági felszerelés (fogkefe, fogkrém, törölköző, tusfürdő)
-

pizsama, hálózsák, párna, polifoam, esetleg felfújható matrac
tányér (lehetőleg ne törékeny), evőeszköz, pohár

Köszönettel:
Ralovichné Mészáros Ildikó (7.A), Imre-Szilágyi Katalin, Kincses Mihályné, Kaposvári Éva
osztályfőnökök, Farkas Sándor iskolalelkész.
Bartháné Szalai Ildikó mk. vez.

