
bizottság: Bakó Kálmán 

igazgatóhelyettes úr, és az 

iskola konyhafőnöke vala-

mint egy szakács.  

A 11.i osztály készített fű-

szeres marhapörköltje vit-

te a pálmát, őket követte a 

13.c osztály, akik  gyrost 

készítettek és a 11.pc-dk 

tárcsán sült csirkecombja 

lett a harmadik helyezett.  

- Iskolánkban hagyo-

mánnyá vált, hogy az 

utolsó előtti tanítási 

napon minden osztály 

főz vagy az intézmény 

területén belül a szá-

mukra kijelölt helyen, 

vagy osztályfőnökeik 

otthonában. Változatos 

ételeket állítottak össze 

a diákok: volt, aki 

gyrost készített, volt, 

aki marhapörköltet, 

sertéspörköltet főztek, 

volt akik sütöttek, de 

többen pizzáztak, ham-

burgereztek. 

A közösség-építő prog-

ram ismét nagyon jó 

hangulatban telt, az 

intézményen belül főző-

ket zsűrizte is a 3 tagú 
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Barna Terézia 11.c 

Bedő László 12.i 

Faragó Ildikó 14.c 

Fodor Elíz 11.c 

Kinda Beáta 11.c 

Kun Vivien 10.a 

Szendrei Nikolett 11.c 

Tóth Krisztina 10.b 

Zsikla Bence 11.c 

osztályos tanulók 

és 

Gombai Bernadett 

tanárnő 

 

A képeket készítették: 

Dencs János tanár úr 

Szabóné Bódi Erzsébet 

tanárnő 

Kiss Tamás  

AV technikus 

és Dávid Orsolya  

tanárnő 

PDF formátum:  

Arany Zsolt tanár úr 

Szerkesztők: 



T O L D I R K A  

Sportnap 
-Az utolsó tanítási napon min-

den megmozgathatta izmait,  

hiszen a sportnap keretében az 

osztályok sorversenyeken, röp-

labda, focilabda meccseken 

mérhették össze ügyességüket. 

Nemcsak a diákok, de a tanárok 

is vetélkedtek a tornatermi sor-

versenyeken. Volt kötélhúzás, 

pingpong labdával futás szlalo-

mozva,  labdával ügyességi já-

tékok. A tanévzárón került sor a 

nap eredményhirdetésére, ahol 

a 10.k lett az első, a 11.b vala-

mint a 11.c osztály tanulói vé-

geztek a dobogón. 

2. OLDAL 

Oklevelet vettek át 

 

Benziouche Salima 12.b, Bujáki Barbara 12.a,  

Búza Levente 12.a, Dobos Nóra 13.a,  

Dózsa Zoltán 12.b, Emődi Beáta 12.a,  

Göröndő Tímea 13.a, Hüll Richárd 12.a, 

Kovács Nikolett Jennifer 13.a, Langer Lilla 12.b,  

Magyar Emese 13.a, Szabari Emese 12.a,  

Tháler Szilárd 12.a, Ádám Evelin 12.a,  

Bencsik Bernadett 12.c, Gyulai Anita 12.c,  

Hencz Brigitta 12.c, Kecskés Balázs 12.c,  

Kovács Regina 12.c, Majzik Máté 12.c,  

Márton Hajnalka 12.a, Nép Fanni 12.a,  

Pap Attila Szabolcs 12.f, Szendi Evelin 12.a,  

Tarbai krisztina 12.c, Törőcsik Barbara 12.a,  

Vikartóczki Erika 12.c. 

 

Az Iskolafejlesztési Ala-

pítvány az Utazás  és tu-

rizmus tárgyat nem szak-

képzési programként, ha-

nem a középiskolák utol-

só két évében tanítható 

közismereti tantárgyként 

ajánlja gimnáziumok és 

szakközépiskolák számá-

ra. A program végén a 

tanulók oklevelet kapnak, 

érettségi vizsgát is tehet-

nek, és a tárgyban elért 

eredményük a bizonyít-

ványba is bekerül. Idén a 

tantárgyat tanuló diákok 

az évzárón vehették át 

nemzetközi Passport okle-

velüket.  

Passport oklevelek 
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Minden tanév végén jutalomkönyvet kapnak vehetnek át az osztályok azon tanulói, akik példa-

mutató magatartásukkal, tanulmányi eredményükkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkedtek 

a tanév során. 

Az idei évben a következő tanulók vehették át a jutalomkönyveket a tanévzárón: 

9.a Bacsó Bettina,  9.c Kiss Rebeka,  9.d Bisztrán Norbert, 9.e1 Tóth Alexandra,  

9.e2 Rafael György, 9.v Ilonka Friderika, 10.a Kun Vivien, 10.b Palásti Imre,  

10.e Varga Ambrus Szabolcs, 10.k Bába Mónika boglárka, 10.v Lőrincz Martina,  

10.a (ny) Szabó Dorottya, 11.b Tivadar János,  11.c Zsikla Bence, 11.d Béres-Deák Norbert,  

11.i. Petrik Laura, 1/11.pc Botlik László, 1/11.dk Kiss Veronika,  

12.a Ádám Evelin, 2/12.pc-dk Tóth Tímea,  13.c Ráfli Imre,  13.d Földi Boglárka.  

A felsorolt tanulókon kívül még osztályközösségen belül is vehettek át könyvet diákok  egész 

éves munkájukért.  

Jutalmazott tanulók - 2015 

3. OLDAL 

 -Június 15-én nem mindenki-

nek ért véget a tanítás isko-

lánkban, hiszen az érettségi és 

szakmai vizsgák mellett el-

kezdődött az összefüggő nyári 

gyakorlatok letöltése is. A 

dísznövénykertészek az iskola 

terültén lévő park gondozását, 

az egynyári növények ápolá-

sát végzik. A kertészek és a 

zöldségtermesztők pedig a 

növényházban és a szabadföl-

dön lévő zöldségek ápolását 

és betakarítását végzik. Mind-

három szakmában 4 hetes 

gyakorlatot töltenek itt a diá-

kok 2 turnusban augusztus 

végéig.  

A géptanműhelyben a 9-10. 

évfolyamosok a műszaki is-

meretek elméleti tantárgyai-

hoz kötődő gyakorlati tapasz-

talatokat sajátítják el szakmai 

oktatóik irányításával. A laka-

tos, gépi, forgácsolási és he-

gesztési munkák elsajátítása a 

cél.  

A cukrásztanműhelyben is 

folyik az oktatás, ahol a külső 

boltokba, az iskolai konyhára 

valamint a büfébe kikerülő 

termékek előállítását végzik a 

tanulók.  

A belső péktanműhelyben a 

karbantartási, takarítási mun-

kák folynak, a külső tanmű-

helyben pedig péktermékek 

előállítást végzik oktatóikkal 

a diákok.  

Az IT mentor szakosok napi 7 

órában a programfejlesztéssel 

és a hálózatépítéssel kapcso-

latos feladatokat oldanak meg 

a nyári gyakorlaton.  

Az iskola oktató laboratóriu-

mában is folyik a gyakorlat,  

ahol az osztályok, elsősorban 

a kezdő évfolyamok (9-10. 

osztályok) a gyakorlatban al-

kalmazzák a tömeg-, térfogat-

, sűrűségmérést, az élelmisze-

rek kémiai, fizikai jellemzői-

nek meghatározásával ismer-

kednek meg szaktanárok se-

gítségével.  

A 10. a (ny) osztály tanulói 

külső gyakorlati helyeken töltik 

az összefüggő nyári gyakorlatu-

kat. Az utazás és turizmusos diá-

kok éttermekben, szállodákban, 

cukrászdákban töltik a 60 órás 

gyakorlati idejüket. 

Nyári gyakorlatok 


