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Tanév eseményei
Augusztus-szeptember:
Augusztus 22-30.

Javítóvizsgák

Augusztus 25.

Gólyanap az iskolában

Szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepség, a házirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi
oktatás
Nyelvi mérés a 9. évfolyamon

Szeptember 8.

A diákönkormányzat közgyűlése

Szeptember 9.

Jótékonysági kerékpártúra Táplánypusztára

Szeptember 12.

Elsősegélynyújtás világnapja - baleseti eseménybemutató

Szeptember 9.

Tűz- és balesetvédelmi oktatás

Október:
Október 4.

Iskolarádió első adása

Október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 14.

Versmondó verseny

Október 15.

Projektnap - megemlékezés az 56-os forradalomról

Október 17.

Iskolai versmondó verseny

Október 18.

Operakaland

Október 22.

Megemlékezés október 23-áról, Faliújság

Október 23.

Koszorúzás, városi megemlékezés
Lelki egészség világnapja
Idősek világnapja
Kézmosás világnapja
Állatok világnapja

November:
November 2-4

Őszi szünet

November 7.

Magyar Tudomány napja

November 7-9.

Nyitott kapuk napja

November 9.

Pályaválasztási kiállítás - Egyetemi Csarnok
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November 10.

Látogatás a Győri Könyvszalonban

November 14.

Fogadóóra

November 17.

Gólyaavató

November 21.

Iskolai disputanap

November 25.

IV. Egészségügyi és Szociális Szakmai Nap

November 28.

Iskolai helyesírási verseny

November:

Véradók napja
Fairplay Kupa

December:
December:

Adománygyűjtés gyermekotthonoknak
EU-vetélkedő Iparkamara által szervezett
Műveltségi vetélkedő levelező verseny meghirdetése
Érettségi tételsorok összeállítása

December 1.

AIDS-ellenes világnap - vetélkedő

December 6.

Mikulás, Mikulásfutás

December 9.

Helyesírási verseny

December 16.

Karácsonyi jótékonysági kosárlabda mérkőzések

December 20.

Megyei elsősegélynyújtó verseny általános iskolásoknak és projektnap

December 19-21.

Adventi teaház

December 21.

Karácsonyi ünnepség

December 22- január 2. Téli szünet
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Tanév eleji gondolatok
A segítő szakembereké a jövő…
A 2016-2017. tanév változásairól
Szeretettel köszöntöm a Szent-Györgyi Hírmondó minden kedves olvasóját! Tudjátok, hogy a
2016-2017. tanév nagyon sok olyan változást hozott iskolánk életében, amelyek közvetlenül
érintenek benneteket. Ezért érdemesnek tartom újra összeszedni, milyen változásokról is van
szó.
Iskolánk új elnevezése: Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és
Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Már az elnevezésből is kikövetkeztethetjük,
hogy a szakiskolások szakközépiskolások, a szakközépiskolások pedig szakgimnazisták lettek.
Ez nemcsak az jelenti, hogy az osztályok elnevezése megváltozott. A 9. osztályos
szakgimnáziumi tanulók már a 9. évfolyamtól heti 10-12 órában szakmai tárgyakat tanulnak.
Az érettségi vizsgán pedig OKJ-s végzettséget is szereznek. Ennek elnevezése az egészségügyi
ágazatban általános ápolási és egészségügyi asszisztens, a szociális ágazatban pedig gyermek
és ifjúsági felügyelő, valamint családsegítő asszisztens.
Újdonság ebben a képzésben az összevont természettudományos tantárgy a közismereti órák
között.
Megváltozott az érettségi vizsga rendszere is. Változnak a pontozási szabályok, a
feladattípusok, az ötödik tantárgy pedig a kötelező szakmai érettségi vizsga. Örömmel
számolhatok be arról, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben a szakmai érettségi vizsgát
középszinten is le lehet tenni.
Ebben a tanévben kibővült a hiányszakmák köre, így ösztöndíjban részesülhet minden szociális
gondozó és ápoló tanuló, továbbá a 14. szakképzési évfolyamon a gyakorló ápolók is kapnak
ösztöndíjat.
A nyáron kiépült az iskolarádió rendszere és megújult a csengő. Mindezeket a Mayer alapítvány
sikeres pályázatának köszönhetjük, melyhez az anyagi fedezet jelentős részét Győr Megyei
Jogú város közgyűlésétől kaptuk.
Az új csengővel a csengetési rend is megváltozott, a 6. és 7. óra után csak ötperces szünetet
tartunk, a 0. és a 8. óra 40 percesre rövidül.
Az újdonságok mellett az iskolai élet alapvetően nem változott, továbbra is érvényes a házirend,
különösen a késésekre vonatkozó része. Az iskola területén és a bejárata közelében tilos a
dohányzás, és továbbra sem örülünk, ha a köztéri padokat az iskolai napot megkezdő és lezáró
rituális rágyújtásra használnátok.
Bízom benne, hogy az idei tanév a tanuláson kívül egyéb élményeket és lehetőségeket is
tartogat számotokra. Jelentkezzetek bátran az iskolai versenyekre és a különféle szabadidős
programokra! Tegyetek meg mindent azért, hogy ez a tanév az elképzeléseitek szerint
alakuljon! Mindenkinek jó munkát és sok sikert kívánok.
Pákozdi Magdolna
Igazgató
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Jótékonysági kerékpártúra
Táplánypusztára
2016. szeptember 9-én kerül sor egy jótékonysági kerékpártúrára, melynek célja, hogy
felhívják a figyelmet fogyatékkal élő embertársainkra.
A túra fővédnöke Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, államtitkár és iskolánk tanára.
Útvonal:
Indulás: délelőtt 9 órakor
Kormányhivatal (volt Megyeháza) előtti téren gyülekezés – Baross híd – Hunyadi út – Zrínyi
út – Mónus Illés út – 821-es út – Mécs László út – Kovács Margit út – 821-es út – 83-as út a
temető felé – Szauter Ferenc út – Szent Imre út - József Attila út – Külső Fehérvári út – 81-es
út – Táplánypuszta Dr. Piróth Endre Szociális Központ
Visszaindulás: délután 13 órakor
Táplánypuszta Dr. Piróth Endre Szociális Központ – 81-es út – Külső Fehérvári út – József
Attila út – Szent Imre – Szauter Ferenc út - 83-as út (Temető felé) – Kovács Margit út –
Benczúr út – Czeichmeister út
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Európai sportnap
2016. szeptember 30-án tizenhét ország egymillió diákja sportolt egyszerre Európaszerte.
Tízéves fennállását ünnepli az egykor Magyar Diáksport Napjaként induló rendezvény, amely
a tavalyi évtől Európai Diáksport Napja (European School Sport Day) néven nemzetközivé
bővült. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által életre keltett sportnapot a Nemzetközi
Sport és Kulturális Szövetség (ISCA) már korábban jó gyakorlattá választotta, 2015-ben
pedig – a közel 800 magyar iskola 200 ezer diákja mellé – már Bulgária és Lengyelország
intézményei és tanulói is csatlakoztak a kezdeményezéshez, elérve az összesen 300 ezres
résztvevői létszámot.
Az idei évre tovább nőtt a csatlakozó országok száma: már 17 ország diákjai mozogtak együtt
a különböző iskolai helyszíneken szeptember 30-án. A létszám elérte majd az egymilliót,
amellyel a kontinens és az Európai Unió által immár második éve meghirdetett Európai
Sporthét egyik legnagyobb eseményét ünnepelhettük.
Iskolánk már évek óta csatlakozott ehhez a rendezvényhez. A testnevelő tanárok
szervezésében minden osztály lefutotta a 2016 méteres távot, természetesen a sérültek,
felmentettek lesétálták tanári segítséggel. Majd váltott sorrendben aerobic órán és
váltóversenyen mérhették össze állóképességüket az osztályok.
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Az elsősegély-nyújtás világnapja a
Szent-Györgyiben 2016
Évente több mint egymillióan vesztik életüket valamilyen közlekedési baleset következtében
a világon. A Vöröskereszt idén a közlekedésbiztonságra fókuszált az Elsősegélynyújtás
világnapján.
2016 szeptemberének második szombatján az elsősegélynyútók által megmentett életeket
köszöntik és a világban leggyakrabban előforduló balesetekre, sérülésekre és azok ellátására
hívja fel a figyelmet.
A téma aktualitását mi sem bizonyítja jobban, minthogy a világon naponta 3000 ember veszti
életét közúti balesetben, közülük kb. ötszáz gyerek. E mellett 50 millió ember sérül meg
súlyosan, sokan közülük egész élketükre sérültté válnak.
A közlekedési halálozásoknak elsősorban a gyalogosok, a motorosok és kerékpárosok esnek
áldozatul.
A KSH adatai alapján 2012-ben 15 172 személyi sérüléssel járó baleset volt Magyarországon,
ebből 541 követelt halálos áldozatot. Ezért fontos, hogy az emberek készség szinten szerzett
elsősegélynyújtó ismereteiket folyamatosan szinten tartsák, és ha éles helyzet van, akkor
merjenek segíteni, hiszen az időben és szakszerűen adott elsősegélynyújtás adott esetben akár
életeket is menthet.Mit jelent az elsősegélynyújtás? Azonnali segítségnyújtás beteg vagy
sérült egyén számára, míg a szakszerű segítség meg nem érkezik. Hozzátartozik például a
helyszín biztosítása, segélyszolgálat értesítése, a sérült kimentése, életjelenségek vizsgálata,
légutak szabaddá tétele, keringés ellenőrzése, vérzéscsillapítás, elsősegélycsomag használata,
tudtuk meg az iskolaudvaron tartott baleseti bemutatóból.
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Iskolarádió
Ahogy az iskolaújság, úgy a rádió is lehetőséget biztosít a diákok számára arra, hogy
kipróbálják magukat a tömegkommunikációban, iskolányi hatósugárral. Ahogy az iskolán
kívüli világ hivatalos rádióadói, úgy az iskolai verzió is rengeteg lehetőséget rejt magában:
hírmagazint lehet szerkeszteni, interjúkat lehet készíteni aktuális témákban, esetleg
sportversenyek élőközvetítését is meg lehet szervezni. Magazinműsorok, ismeretterjesztő
ötpercek tölthetik ki a műsoridőt. Mindehhez képest sok helyütt az iskolarádiók – ha
működnek egyáltalán – leszűkülnek a figyelemfelkeltés és a zeneszolgáltatás funkcióira.
Érthető persze az első számú technikai akadály: a hálózat kiépítése. Iskolánkban a 2016-2017es tanévtől sikerre vitték ezt a projektet, így szinte az összes teremben, kivéve a demos
termeken kívül, működik az iskolarádió. A műsort az önként jelentkezők és a 10. osztályos
diákok készítik. Az első adások jól sikerültek, a szerkesztők nem estek az iskolarádiók 22-es
csapdájába, nem a rövid szünetekben adták le a műsort, és nem az általános zsivajt
egészítették zeneszolgáltatással. Egy merész ötlettel rögtön beszélgetős műsorral kezdtek és
debütáltak, amire mindenki odafigyelt, hiszen az igazgatónővel készítettek riportot.
Az pedig kifejezetten jó ötlet volt, hogy az október 6-i megemlékezést iskolarádión keresztül
hallgatták a diákok. Eddig a kopjafánál történtek a megemlékezést, ez pedig mindig függött az
időjárástól, hangosítástól és technikai feltételektől. A rossz idő ellenére az iskolarádión
keresztül az adás jól sikerült, a tanulók fegyelmezetten, az osztálytermekben ülve hallgatták a
műsort.
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Filmajánló
Amerika Kapitány: Polgárháború
Manapság divatosak a képregény filmadaptációk, közülük ajánlom az egyik jobban sikerültet.
A bámulatos látványvilág, az aprólékosan kidolgozott forgatókönyv és karakterek mind egyegy csillagot jelentenek az értékelésnél. A történet szerint Steve Rogers az újjáalakult
Bosszúállók csapatának élén próbál gondoskodni az emberiség biztonságáról. Azonban egy
újabb incidens következik be, amelynek nem várt következményei lesznek. A Bosszúállókon
egyre nő a nyomás, hogy politikailag is elszámoltathatóak legyenek és akcióikat egy felsőbb
szerv irányítsa. Az új rend megosztja a Bosszúállókat, a csapat két részre szakad. Az egyik
csoport élén Steve Rogers áll, aki úgy véli, a Bosszúállóknak szabadon kellene
tevékenykednie, hogy védelmezhessék az emberiséget. A másik frakció élén Tony Stark, aki
az irányítás és elszámoltathatóság eszméjét támogatja. A többi szuperhős köröttük tömörül,
ki-ki vérmérséklete szerint választva magának oldalt. A kék oldalon tehát Amerika Kapitány,
Tél Katonája, Sólyom, Skarlát Boszorkány, Sólyomszem, Hangya. A vörös oldalon pedig a
Vasember, Fekete Özvegy, Hadigép, Vízió, Fekete Párduc és Pókember.
Ez azonban még kevés egy polgárháború kirobbanásához, szükséges hozzá egy szikra,
valamiféle konkrét indok formájában: ez lesz Bucky, a Tél Katonája, akit meggyanúsítanak
egy terrortámadással. Amerika Kapitány szentül hisz barátja ártatlanságában, ám Vasember és
“légiója” parancsot kap az elfogására. A Bosszúállók egymásnak esnek.
Nem mondom, hogy nagyon újat alkottak ezzel a filmmel, mert semmi extra nincs benne, de a
korábbi Marvel filmekhez képest pedig sokkal komolyabb, borúsabb hangulatú, tele van
feszültséggel a történet pedig megfontolt. Arról nem is beszélve, hogy óriási humort
csempésztek bele, így kiváló vígjáték, akció- és látványfilm egyszerre, a kulcsjelenetek nem
bicsaklanak meg, és furcsamód értelmesre sikerültek a párbeszédek is. A tempó feszes,
üresjárat kevés van, és ha mégis leül a tempó, akkor előkerül néhány jópofa geg vagy utalás.
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Sorozatajánló
Fear de Walking Dead
A sorozat a The Walking Dead spinoffja.
2013 szeptemberében az AMC bejelentette, hogy elkészítik a The Walking Dead társ-, illetve
előzménysorozatát, ami Los Angelesben fog játszódni. A bevezető részét 2015 elején, a
maradék 5 részt pedig 2015 májusában forgatták le. Az AMC-nek bejött a bevezető rész, ezért
megrendelte a 2. évadot is, ami 2016 április 11-én kerül bemutatásra. A Fear the Walking
Dead bemutatója 2015. augusztus 23-án volt. Magyarországon az AMC Magyarország
világpremierként adta le az amerikai premierrel egy időben, eredeti nyelven, de aznap este
megismételi az epizódot magyar szinkronnal. A történet egy teljesen új helyszínen, teljesen új
szereplőkkel mutatkozik be
A “Fear the Walking Dead” visszavisz bennünket a zombi-apokalipszis kezdetéhez. Abban az
időben járunk, amikor teljesen ismeretlen okokból viharos sebességgel változott a világ,
amikor senki nem tudta pontosan, mi is történik, amikor az emberek addig megszokott élete
fenekestől fordult fel, ráadásul úgy, ahogyan azt korábban soha senki nem képzelte volna. Ez
a kedvencem a zombis sorozatok között. Pont, mert nincsenek benne nagyon zombik. Arról
szól, hogy viselkednek teljesen átlagos emberek egy nagyon súlyos krízishelyzetben. Azt
feszegeti, hogy amikor az életben maradás a tét, lehet-e, kell-e embernek maradni. Az a jó
apa, az a jó ember, aki bestiálisan megkínoz valakit, ha azt gondolja, hogy ezt a családja
biztonságáért tesz? Az a jó apa, az a jó ember, aki még a szerettei érdekében sem
kegyetlenkedik?
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Könyvajánló
Leiner Laura: Végtelen sorozat
Pár évvel ezelőtt jelent meg a Szent Johanna Gimi sorozat utolsó, befejező kötete, és
mondhatom, aki olvasta a sorozatot, köztük tanárok is, kíváncsian várta a folytatást. A sorozat
írója Leiner Laura, és az első kötet 2010-ben jelent meg, azóta a 2013-ban kiadott két részből
álló zárókötet megjelenéséig hihetetlen karriert futott be. Hatására még 2013 májusában
megjelent egy kiegészítő könyv is Kalauz alcímmel, amely a sorozattal kapcsolatos
információkat tartalmaz. A sorozatban Renáta napló formájában meséli el 9–12.b osztályának
történetét. Az ő szemén keresztül betekintést nyerhetünk a tinik mindennapjaiba, az iskolás
élet nyűgébe-örömeibe, a továbbtanulás és az elválás nehézségeit is beleértve. Vitathatatlan,
hogy a SZJG a 2010-es évek egyik legnagyobb rajongótáborával rendelkező tinisorozata
Magyarországon.
A Szent Johanna Gimi sorozat után az írónő még két regénnyel jelentkezett, majd egy új
sorozattal. Ez utóbbi a Bexi-sorozat, ami egy magyarországi, 17 éves, befutott énekesnő
mindennapjaiba enged betekintést. Ennek a sorozatnak a második része jelent meg nemrég, és
szeptember-októberben jelent meg a harmadik.
Az írónő véleménye szerint szeretett volna az előző regényeitől eltérő történetet írni, és mivel
izgalmasnak találta az énekesek életét, ráadásul hiánypótló a műfajban egy hazai (kitalált)
tinielőadóról szóló könyv, úgy döntött, ír egy sorozatot a témában. A tehetségkutatós szál
pedig elkerülhetetlen volt, rengeteg ilyen műsor megy. A rövid bevezető történet szerint:
Budai Rebeka, aki tizenhat évesen egy gimnáziumi együttesben játszott, egy átlagos napon
zenés videót posztolt az egyik közösségi oldalra. A dal pillanatok alatt hihetetlenül népszerű
lett, és Rebekát felkarolta Körte, a tetoválóművészből lett zenei menedzser. Azóta az egész
ország Bexiként ismeri a tinisztárt.
Bexit most egy zenei tehetségkutató műsor elődöntőjébe hívják, hogy duettet énekeljen Nagy
Márkkal, az egyik versenyzővel. Menedzsere tanácsára a lány eleget tesz a felkérésnek, mert
kell a reklám a hamarosan megjelenő második lemezének. És ezzel kezdetét veszi egy nagyon
zűrös hét.
Október közepén adták ki a sorozat 4. kötetét: Nélküled címmel. A könyvben kiderül, hogy
Bexi és Nagy Márk története sosem volt egyszerű. Az, hogy Márk leütötte Beki exét egy
tévéműsor kellős közepén, nem sokat segített a kapcsolatukon, sőt. Vajon lehet újra Berk,
esetleg Márxi, vagy a Fogd be Aszád tagjai újabb vicces párneveken törhetik a fejüket? És
hogyan fog hatni mindez Körte, Evelin és Aszádék, Anti és a trágár csellista jól összeszokott
csapatára? Van helye köztük újabb embereknek is, vagy végleg széthull a társaságuk?
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OperaKaland
Puccini: Bohémélet
Az OperaKaland elnevezésű program az utóbbi évek legnagyobb szabású közművelődésiköznevelési kezdeményezése, amely a Magyar Állami Operaház szervezésében valósul meg.
Az Erkel Színház újbóli üzembe helyezésével az Operaház elkötelezte magát az opera és a
balett műfajának minél szélesebb körben való népszerűsítése mellett, a szó szoros és átvitt
értelmében is szélesre tárta kapuit. Az Erkel Színház, mint közösségi színház működését több
nagy közművelődési projekt mentén valósítja meg a jövőben, ezek egyike az OperaKaland.
Az OperaKaland program lényege a következőképpen foglalható össze: minden
tanévben/színházi évadban - két szakaszban - egy-egy előadás-szériát kínálnak a meghívott
köznevelési intézmények számára, egyet az őszi, egyet a tavaszi időszakban.
2016. október 18-án iskolánk Puccini Bohémélet című látogatta meg, ez eddigi időponttól
eltérően délután.
A Bohémélet valóban több egy tüdőbeteg, haldokló lány és egy szegény költő szerelménél,
valahol ott van ennek a kétségkívül vidám, de felelőtlen életnek a kritikája is. Számomra a
szereplők jelképezik azokat a fiatalokat, aki valóban a mában és a mának élnek, ahogy ezt
néhány mai facebook-pszichológus is javasolja, majd hirtelen szembesülnek a halállal, a
betegséggel, amelynek közelsége brutálisan megváltoztat mindent körülöttük. Az első
figyelmeztetés még kevés, a III. felvonásban megtudjuk, hogy a költőnk szerelme
betegségének hatására nem saját életmódjának megváltoztatása mellett dönt (akár elmehetne
pénzt keresni is, hogy el tudja megfelelően látni a lányt), a felelősséget nem vállalja fel,
hanem ehelyett az egyszerűbb út, a szakítás mellett dönt. Hátha lesz valaki más, aki majd
megoldja az anyagi nehézségeket és leveszi a terhet a válláról. Ez nagyon mai hozzáállás, a
felelősség kikerülése, lepasszolása.
A halál biztos tudata kell ahhoz, hogy mindenki rájöjjön, hogy ilyen egyszerűen nem lehet
kapcsolatokat átrendezni, kényelmi alapon nem érdemes élni, csak akkor már késő. Érdekes
lenne tudni, hogy a négy barát mihez kezd a tragédia után, képesek lesznek-e arra, hogy
váltsanak, vagy kifújják magukat és minden marad a régiben.
Puccini tragédiát írt, bár az első két felvonás derűs hangulatot árasztott, a szerző jól érzékelteti
ezeknek a lazán és felelőtlenül-felhőtlenül élő embereknek az életstílusát, a bohéméletet.
Minden rendben is lenne, csak ne jönne a betegség és a halál, akkor lehetne akármeddig ilyen
önfeledten élni bele a világba.
De a mű negyedik felvonásában velük együtt szembesülünk azzal, hogy vége a felhőtlen
játszadozásnak, és muszáj komolyan venni az életet és értékelni a körülöttünk élőket addig,
amíg még lehet. A négy férfi által alkotott baráti kör minden tagja ráébred erre Mimi
halálakor, nemcsak a költő, és valószínűleg mindnyájuk életét-művészetét megváltoztatja
majd ez az élmény, csak az a kérdés, hogy mennyi időre.
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Az előadás előtt a szokott módon Hábetler András tartott bevezetőt. A diákságot nagyon
hatékonyan sikerült felbuzdítani a tapsolásra, különösen tetszett, hogy a nők tiszteletére minden
önmagát férfinak tartó férfinak fel kellett állnia, mert szerinte minden nap nőnap.
Nekem Musette szerepe tetszett, akit Szemere Zita játszott. Ezt a jellemet a legtöbb filmből
ismerem, ő vidám, flörtölős alkatú démon, aki melegszívű, képes a megrendülésre, és róla
hiszem el a leghamarabb, hogy meg fog változni.
Az ablakos díszletet a MIMI felirattal nagyon szerettem, meghatónak és kifejezőnek tartom, sőt
Párizs térképe is tetszett. De a rénszarvasokat nem értettem.
Számomra probléma volt az előadás olasz nyelvűsége és az, hogy a feliratokat nehezen tudtam
elolvasni.
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1956-ra emlékeztünk
Projektnap
Témanap keretében emlékeztünk az 1956-os forradalom 60. évfordulójára október 15-én.
A megjelent tanulókat Sándor Gabriella tanárnő 12 heterogén csapatba osztotta, minden
csapat külön tanterembe vonult, ahol feladatok kellett megoldani. El kellett készíteni a címert,
egy plakát kollázsát, meg kellett írni a nap eseményeit szórólapon, német és angol nyelven,
illetve orosz nézőpontból. A Széna téri harcokat a tornateremben adták elő a csapatok 9-10.
osztályos tagjai sportverseny keretében, a demos termekben „harci” sérüléseket láttak el,
közben a számítógép teremben élték át a Corvin-köz eseményeit. Végül az egész csapat
előadott egy választott jelenetet a Tanú című filmből, és elénekelte Oláh Ibolya Magyarország
című dalát. Az elkészült műveket a tanáraink pontozták, így az eredmények:
Nagy Imre csapat 166 pont
Maléter Pál csapat 155,5 pont
B. Szabó István 153 pont
Szántó Zoltán csapat 152 pont
Kelemen Gyula 147,5 pont
Fischer József 147,5 pont
Losonczy Géza 147 pont
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1956-ra emlékeztünk
Koszorúzás
A szabadság, a demokrácia, az emberi jogok érvényesítése olyan elemi és természetes
szükséglet, mint az egészség. Az elnyomattatás, a hátrányos megkülönböztetés, a
jogfosztottság az betegség. A szabadság: létszükséglet. Ez volt az ’56-os forradalom
kitörésének egyik szikraforrása is. Ahogy egy tizennyolc éves diáklány vallotta az ENSZ
különbizottságának 1957-ben: „Szabadságot akartunk, nem jólétet. Lehet, hogy kenyerünk se
volt, és sokunknak nem volt megélhetési lehetőségünk se – de mi szabadságot akartunk!
Hazugságok között nőttünk fel. Állandóan hazudnunk kellett. Egy ép gondolatunk nem
lehetett, mert mindent belénk fojtottak. Gondolatszabadságot akartunk!” Erre a 12 napra és
ezekre a fiatalokra emlékeztünk október 23-án.
2016. október 23-án a városi megemlékezések részeként Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú
Város polgármestere ünnepi beszédet mondott a Golgota emlékműnél a Bisinger sétányon,
ahol a győri centrumok és iskolák képviselői is részt vettek, végül koszorút és a kegyelet
virágait helyezték el. Majd a Győri Nemzeti Színház művészei adtak elő ünnepi műsort.
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1956-ra emlékeztünk
Élménybeszámoló
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján iskolánk 12. és 11. évfolyamos
tanulói rendhagyó történelemóra keretében ismerték meg a forradalom eseményeit. Az órát
Takács Zoltán nyugalmazott magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár
tartotta. Zoli bácsi 1956 őszén az ELTE első éves hallgatójaként résztvevője és szemtanúja
volt a forradalom eseményeinek, az ELTE-nél csatlakozott a menethez, ő is végigvonult az
általunk tanult útvonalon, hallgatta a beszédeket, énekelte a Himnuszt, skandálta a
jelszavakat, a forradalom alatt pedig őrként dolgozott. Részletezte, milyen nehéz volt
hazajutni Győrbe november 4-én, hiszen a bukáskor leállt az ország. Elmesélte nemcsak az
ünnepi hősiességet, hanem a hétköznapi, esendő tetteket is. Mégis a történeteiből átsugárzott
ennek a 12 napnak a felemelő, csodálatra méltó története. Az eseményeket felidéző
történetekből számomra igen sok eddig ismeretlen részlete és vonása rajzolódott ki a
forradalomnak, de tükrözte azt is, hogy 1956-ból nem egy van. Amennyi ember átélte, szinte
annyi 56 létezik. Ám kitűnik, hogy egyben egyetértenek, 1956-ban a magyar nép
függetlenséget, szabadságot, demokráciát és állami önállóságot akart.
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1956-ra emlékeztünk
A FORRADALOM TITKOS MŰVÉSZETEKIÁLLÍTÁS
Egy T34-es tank áll a Múzeumkertben, ugyanúgy, ahogy 1956 novemberében egy ugyanilyen
típusú harci jármű állt 422-es számmal, s ahogy egy ismeretlen fotográfus annak idején
megörökítette. A Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött harckocsi ezúttal a Magyar
Nemzeti Múzeum Rejt/Jel/Képek ’56 – A forradalom titkos művészete című új időszaki
kiállítására hívja fel a figyelmet, mely több különlegességgel is szolgál. Eddig eltitkolt, be
nem mutatott vagy ritkán látott alkotásokat láthatunk, amelyek 1956 őszén születtek – vagy
épp a forradalom ihlette őket.
Az októberi események jó néhány művészt megihlettek, de a forradalom a bukását követően,
egészen a rendszerváltásig, az alkotók közül sokan rejtve őrizték akkori rajzaikat,
festményeiket, olykor még családtagjaik előtt is. Megsemmisíteni azonban nem akarták őket.
Borsos Miklós ceruzavázlatai például csupán a művész halála után, véletlenül kerültek elő.
Magángyűjtő kölcsönözte a kiállítás számára Amberg József (1890–1972) alkalmazott
grafikusi pályát befutott művész döbbenetes kollekcióját: az alkotó a sérült, szétlőtt pesti
városrészeket, a legjelentősebb épületeken támadt sebeket igyekezett rajzoló krónikásként
megörökíteni 1956 novemberében és decemberében. A tárlat további szenzációja, hogy
Fiedler Péter a kiállítás hírére felajánlotta rokona három cím nélküli, 1956 ihlette
olajfestményét, valamint a Baroque – A forradalom emlékére című litográfiáját. A múzeum is
csaknem ötezer fotót őriz az 1956-os forradalom napjaiból, melyek többségét amatőr
fényképészek készítettek.
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Szavaló verseny
„Szeresd a verseket, szebb lesz az életed” – írja Szuhanics Albert egyik versében.
Összegyűjtöttük a 11. C osztályban, ki, miért szeret verset olvasni vagy mondani. A
legtalálóbb megfogalmazás szerintünk ez volt: „Nem tudom, miért szeretem őket, csak úgy.
Persze sok vers van, ami nem tetszik, mert valahogy nem érint meg, nem okoz élvezetet az
olvasása. Viszont amik a kedvenceim, azok olyanok, hogy annyira találóan vannak
megfogalmazva, hogy úgy érzem, ez olyan, mintha pont ezt akarnám én is mondani, csak
nekem nincsenek meg a szavaim hozzá, és akkor szinte beleborzongok, olyan jó érzés. Talán
egyszerűen megérinti a lelkemet.”
Az iskolában 2016. október 17-én rendezték meg a hagyományosnak mondható középiskolai
versmondó versenyt. A versenyen résztvevő tanulóknak lehetősége nyílott, hogy magyar és
európai költők verseit is elmondhassák. Intézményünk magyar nyelv és irodalom szakos
tanárai értékelték és zsűrizték a versmondást.Eredmények:
I.helyezett
Csonka Mirella 11.C Kosztolányi Dezső: Szeretsz-e játszani?
Mészely Bendegúz 11.B Arany János: A walesi bárdok
II. helyezett
Tóth Evelin 9.C József Attila: Nagyon fáj
Vályogos Annamária 9.B József Attila: Kései sirató
III. helyezett
Balogh Aliz 10.C Goethe: A Tündérkirály
Gratulálunk minden résztvevőnek, nyertesnek, felkészítő pedagógusnak és reméljük a
hagyományt folytatva, jövőre ismét találkozhatnak versenyünkön az irodalom szerelmesei!
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Tudatosság
Népszerű fogalom manapság a tudatosság, de vajon mit jelent a gyakorlatban? Hogyan lesz az
élet jobb és színvonalasabb, ha tudatosak vagyunk? Az ember eleve tudatos lénynek lett
teremtve, vagyis képes megérteni, mi zajlik körülötte - és benne. Ennek különleges eszköze
az elemző agy, valamint az érzékszervek. Ezek segítségével képes megérteni a világ
összefüggéseit és a saját mozgatórugóit.
A kereső elménk próbálja megérteni, mi miért történik az életben, és lehetőség szerint egyre
inkább a befolyása alá vonni a látszólag külső történéseket is. Például egy szülő megnézi, mit
eszik, mit iszik, milyen ruhába jár, hová megy, ha van egy kis szabadidője. Szeretne még
sokáig a gyerekével lenni, szeretné látni, ahogy felnő, ezért gondot fordítok a saját
egészségére, nagyon odafigyel mindenre. Itt is a tudatos, a hosszú távú szempontokat
figyelembe vevő tervezés jellemzi az életét. Rovatunkban a tudatosság fajtáit vesszük végig
lapról lapra.

Pénzügyi tudatosság
Pénzügyi tudatosság alatt a megszerzett pénzügyi ismeretek és képességek alkalmazását
értjük, melyek segítenek abban, hogy hatékonyan és tájékozottan tudjuk meghozni a
pénzkezeléssel kapcsolatos döntéseinket.
Mindennapi életünkben gyakran szembesülnünk kell azzal, hogy vágyaink és lehetőségeink
között ellentmondás feszül. Szinte minden pillanatban döntéseket kell hoznunk, hiszen
korlátozott erőforrásaink és lehetőségeink nem teszik lehetővé számunkra, hogy mindent
elérjünk, vagyis meg kell tanulnunk gazdálkodni.
Mi, fogyasztók, vagyunk a gazdaság egyik fontos szereplői. A mi szükségleteink kielégítésére
állítanak elő javakat a termelők.
Ki lehet fogyasztó? Bárki, aki terméket vagy szolgáltatásokat vásárol.
Mi segít a vásárlásban? A termékek, szolgáltatások tulajdonságai, minősége, az
elfogyasztásukkal nyerhető előnyök és áruk segít a választásban. Tény az, hogy jövedelmünk
alapján mérlegelünk, hogy hol vásároljunk, és miből mennyit vegyünk.
De hogyan gondolkodnak erről a fiatalok? Ez lesz a témája a novemberi disputa versenynek.
Tételmondata: A mai fiatalokra jellemző a pénzügyi tudatosság.
Az OTP Öngondoskodási Index legutóbbi adatai alapján a fiatalok a pénzügyi tervezés terén
előrébb járnak, mint az idősebb korosztály, bár nem rendelkeznek nagyobb megtakarítással
Az ezer fős mintán végzett kutatás alapján a megkérdezettek (18-70 év közöttiek) 8 százaléka
rendelkezik jelenleg lakás-előtakarékossági számlával, és 5 százalékuk azt tervezi, hogy a
közeljövőben nyit ilyen számlát. A pályakezdők esetében (a 24-29 éves korosztálynál)
minden tizedik megkérdezett fiatal tervezi a számlanyitást, vagy már rendelkezik is lakáselőtakarékossági számlával.
A további korcsoportokban a tervezők száma drasztikus csökkenést mutat, jellemzően 5
százalék alatti érték látható. Ez alapján elmondható, hogy a korosztály tudatosan gondolkodik
a jövőjéről és a pénzügyeiről, valamint szereti kontrollálni pénzeszközei, megtakarításai
alakulását.
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Szerintünk a középiskolás diákok pénzügyi ismeretei heterogének, természetesen ez függ az
iskolatípustól, amiben tanulnak, itt a közgazdasági szakközépiskolákra gondolunk, a szülők
pénzügyi ismereteitől, illetve a környezettől, amiben felnőttek. Ha megvizsgáljuk a
középiskolás diákok banki termékekkel kapcsolatos ismereteit, akkor talán a legalaposabb
ismeretekkel a bankkártyáról és a folyószámláról rendelkeznek, ezért a következőkben ezzel
foglalkozunk.
Folyószámla az a számlatípus, amit pénzforgalmunk, azaz fizetéseink lebonyolítására,
bevételeink kezelésére használhatunk. Általában akkor találkozunk először a bankkal, amikor
folyószámlát nyitunk. Ez lesz az a számla, ahová a bevételeink érkeznek, illetve ahonnan
fizetéseinket teljesíthetjük. De sajnos a sorrendet nem lehet megfordítani: a folyószámlára
előbb pénznek (azaz fedezetnek) kell érkeznie ahhoz, hogy azután pénzt vehessünk ki róla.
Vagyis alapértelmezésben csak a saját pénzünket költhetjük!
Ha pénz érkezik a számlánkra, akkor a bank megőrzi számunkra a beérkezett összeget,
ameddig nekünk nincs rá szükségünk. A folyószámlánk azonban elsősorban a
pénzforgalmunk lebonyolítását szolgálja, nem pedig megtakarítási célokat.
Ha valaki fizetni akar nekünk, akkor megadjuk neki a bankszámla-számunkat, és ő a
bankszámlánk javára átutalhatja a pénzt. Az átutalás azt jelenti, hogy az ügyfél megbízást ad a
bankjának, hogy a számlájáról továbbítson egy meghatározott összeget egy másik számla
javára (ha arra van igény, akkor akár saját, másik banknál vezetett számlánkra).
Az átutaláson kívül bankunk tetszőleges fiókjában a bankszámlánk javára készpénzt is
fizethet be. A bankszámla-számunk (pénzforgalmi jelzőszám) a belföldi forint
pénzforgalomban egyértelműen azonosít minket, azonban nemzetközi, valamint nem
forintban zajló fizetések esetében egyéb adatokra is szükség lehet (erről érdemes tájékozódni
a szolgáltatást nyújtó bankoknál).
Természetesen mi is ugyanígy utalhatjuk a számlánkról a fizetnivalóinkat, vagy készpénzt
felvéve befizethetjük tartozásunkat a megfelelő bankszámla javára.
Iskolánkban a megkérdezettek jó része rendelkezett folyószámlával, mivel diákmunkához és
az ösztöndíjakhoz is kell, és bevett szokás, hogy a szülők a 14. születésnapra folyószámlát
nyitnak.
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