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KEDVES OLVASÓINK!

FÁMA

Reméljük, nagyon jól telt a nyaratok, és sok új élmén�nyel gazdagodtatok a majdnem három hónap alatt. Újra
be kell ülnünk az iskolapadba, ami sokak számára szomorú hír lehet, viszont a Fáy idén is megszínesíti az évet
sok új, izgalmas programmal.
Ha évkezdésről van szó, nem maradhat ki az elsősök
avatása sem, amin minden új diáknak különböző feladatokat kell teljesítenie osztályával karöltve, ezzel jobban
megismerve egymást. És ez még csak a kezdet! Ezenkívül minden fáysnak lesz évközben alkalma összedolgozni, felkészülni a különböző programokra, versenyekre.
Iskolánkban ez az év sem lesz unalmas vagy átlagos.

A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András
Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma
diákjainak lapja.

Mindenkinek jó iskolakezdést és tartalmas tanévet
kívánunk!
A FÁMA szerkesztősége nevében:
Rettich Nikolett 10.A

KÖNYV CSEREBERE AZ
AULÁBAN!
Újdonság, hogy az idei tanévtől egy könyvespolc is
helyet kapott az aulában. Ezen helyezhetitek el azokat
a könyveket, amelyeket már elolvastatok, és örömmel továbbadnátok. Cserébe természetesen Ti is vihettek egy
könyvet, akár örökbe, akár olyan módon, hogy miután
elolvastátok, visszahozzátok!
Ne feledjétek: A könyv jó barát!

Felelős kiadó:
Siposné Rétfalvi Edina igazgató
A szerkesztőség munkáját koordináló tanárok:
Ujvári Szilvia
Végh Boglárka
Segítő tanárok:
Dömötör Péter
Finta Zoltán
Gönye Réka
Grubits Márta
Hajnal Eszter
Hrubyné Pál Tímea
Lobenwein Harald
Németh Norbert
Somogyi Miklós
Vódli Zsolt
Munkatársak:
Baranyai Petra
Bokor Míra
Drimus Alexandra
Fazekas Martin
Fülep Kata
Fülep Nikolett
Horváth Bianka
Horváth Ervin
Horváth Jázmin
Horváth Noémi Rebeka
Kelemen Boglárka
Koller Erik
Kő Dalma
Krisztin Rebeka
Nyulász Karina
Plájer Johanna
Rettich Nikolett
Schlögl Bence
Sebestyén Kristóf
Stekovics Detre
Szabó Hanga Júlia
Weinberger Erzsébet
A szerkesztőség címe:
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
fay@sopron.hu
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FESZTIVÁLSZEZON
Idén júniusban is megrendezésre került a Telekom támogatásával a VOLT
Fesztivál.
Mint minden évben, most is számos ismert zenekar, DJ és híresség látogatott el
szeretett városunkba. A 0. napon a fellépők között volt a Telekom Nagyszínpadon
az Amaranthe, a Papa Roach, a Cypress
Hill és a Slipknot.
Az első napon elsőként a magyar
popegyüttes, az Useme lépett fel, akik
nem mellesleg elnyerték a 2019-es NagySzín-Pad-díjat. Utánuk következett a
Punnany Massif, amelyre én is szívesen
elmentem volna. Ezek után a Tankcsapda is megünnepelte a 30 éves születésnapját, és a híres gitárvirtuóz és
zenész Slash is a fellépők között volt.
A továbbiakban is igazán hangulatos és élvezetes volt a VOLT, ugyanis a magyar rapper, Majka szórakoztatta a
fesztiválozókat, és a híres rapbandából lett hip-hop- és popegyüttes, a Black Eyed Peas is tiszteletét tette, na meg
persze Robin Schulz, aki már tavaly is ellátogatott hozzánk.
Az idei VOLT fesztivál is sikerrel zárult. Az odalátogatóknak ugyan vegyes véleményük volt a rendezvényről, de a
legnagyobb arányban mindenki sok szép és jó emlékkel térhetett haza, és új barátokkal is sikerült megismerkedni.
Számos ismerősömtől hallottam, hogy nincs pénzük VOLT-bérletre és ezért még nem sikerült eljutniuk erre a
fantasztikus rendezvényre, de mint mindenre, erre is meglett a megoldás, ugyanis már ezen a VOLT fesztiválon is
élt az az ajánlat, hogy akár 5 hónapos részletben is megvásárolhatod a jegyed, vagy bérleted. Sajnos annyira nem
volt ismert ez a tény, ezért remélem, minél többen elolvassátok Fáma újságunkat, mert annál többen élhettek majd
ezzel a lehetőséggel.
Továbbá a tavalyi évzárón néhány fáys diák abban a kiváltságban részesült, hogy kiváló tanulmányi és versenyeredményéért VOLT-napijegyet kapott. Úgyhogy látjátok? Megéri tanulni! 
Fülep Kata 10.A
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KÉPZÉSEINK
A 2020/2021. tanévtől átalakul az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a jelenlegi szakgimnáziumok technikumként működnek tovább. Ehhez kapcsolódóan új szakképzés-struktúra kialakítása vált indokolttá.
Iskolánk továbbra is a közlekedés, szállítmányozás és logisztika valamint a közgazdaság ágazatban képez szakembereket.
A két tanítási nyelvű képzés továbbra is a közgazdaság ágazathoz fog kapcsolódni.

REJTVÉNYEK NYOLCADIKOSOKNAK!
Keresztrejtvény
1. Ebből a fémből is vertek pénzt.		
2. Az angol fizetőeszköz		
3. Fizetésre használható műanyag lap.
4. A központi bank másik megnevezése.
5. A banknál lekötött pénzünkre ezt fizeti nekünk a pénzintézet
6. Világkereskedelemben gyakran használt pénznem
7. Ha nincs elég pénzünk, a banktól ezt vehetünk fel
8. Ezt a pénznemet "váltotta le" a forint 1946-ban.
9. A papírpénz "hivatalos" elnevezése
10. Az EU 19 országának hivatalos fizetőeszköze.
11. A magyar központi bank nevének rövidítése.
12. Ebben a hónapban van a Takarékossági Világnap.

Totó
1. A legkisebb címletű pénzünkből hány darab kellene ahhoz, hogy a legnagyobb címletű pénzünket, maradék
nélkül fel tudjuk váltani?
a) 400
b) 4000
c) 40000

2019. október

P Á LYAV Á L A S Z T Á S
5

2. Melyik tekinthető világpénznek?
a) angol font, USD
b) svájci frank, euro
c) USD, euro
3. Melyik magyar fejedelem veretett rézből libertást?
a) Géza
b) Bethlen Gábor
c) II. Rákóczi Ferenc
4. Hány EU tagállamban az euro a hivatalos fizetőeszköz?
a) 28
b) 21
c) 19
5. Ki alapította az első hazai takarékpénztárt?
a) Széchenyi István
b) Deák Ferenc
c) Fáy András
6. Ki a jegybank alelnöke?
a) dr. Varga Mihály
b) dr. Matolcsy György
c) Simor András
7. Hány éves idén a forint?
a) 63
b) 73
c) 83
8. Mikor van a Takarékossági Világnap?
a) október utolsó munkanapja
b) november utolsó munkanapja
c) december utolsó munkanapja
9. Ki a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentje?
a) Szent János
b) Szent Máté
c) Szent Borbála
10. Ha 1.000.000 Ft-ot 10 %-os kamat (kamatos kamat) mellett lekötünk 5 évre, mennyi pénzt kapunk az 5. év
végén?
a) 1.555.555
b) 1.610.510
c) 1.615.005

		

Ha a megoldások betűjeleinek értékét (a=5, b=10, c=20) összeadod, megkapod, hogy hány éves a 2019/2020-as
tanévben a Fáy!
Ezt a számot küldd be a keresztrejtvény megoldásával együtt a faysopron135@gmail.com e-mail címre! A rejtvényt megfejtők között az első Nyílt Napon sorsoljuk ki a győztest: 1 db powerbank lesz a nyereménye!
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MIÉRT VÁLASZTOTTAD A FÁYT?
Megkérdeztük a kilencedikes diákokat, hogy mi vonzotta őket iskolánkba.
Módos Máté 9.Kny
Azért jelentkeztem a két tanítási nyelvű képzés angol tagozatára, mert tetszett, hogy jobban el tudok merülni az
idegen nyelv világában.
Pszota Ábel 9.B
Én azért választottam ezt az iskolát, mert nagyon sok ismerősöm mondta, hogy jó a suli és jó a képzés. Amúgy pedig
érdekel a logisztikus szakma. Az iskolában a termek jól felszereltek, a büfében pedig nagy a választék.
Kertész Kornél 9.A
Tetszett a szakma, pénzügyi és számviteli ügyintézőként könnyen el lehet helyezkedni. Erre az iskolára pedig azért
esett a választásom, mert rengeteg ismerősöm ajánlotta, Jó volt, hogy az első héten egy projekthét keretein belül
egymással ismerkedtünk, sokat játszottunk, ezáltal nagyon összekovácsolódott az osztály.
Zach Lili 9.Kny
Szeretném megtanulni a nyelvet, ezért jöttem a kéttannyelvű ágazatra. Kedvesek a tanárok, jó, hogy van büfé, mert
az előző iskolámban nem volt.
Szabó Martin 9.B
Azért jöttem a Fáyba, mert tetszik a logisztikus szakma. Jó az osztályközösségünk, szimpatikusak a tanárok, barátságos a légkör.
Szabó Hanga 9.A
Mivel Jánossomorjáról jöttem, ezért ez volt a legideálisabb választás, mert érdekel a szakma, a pénzügyek. Nagyon
tetszett a beszoktató hét, jó az osztályközösség, kedvesek a tanárok.
Horváth Bianka, Horváth Ervin 10.A
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ELSŐSAVATÓ
A DÖK és Gönye Réka tanárnő szervezésében szeptember 19-én, csütörtökön „hivatalosan” is fáysokká
váltak a kilencedikesek.
Az elsősavató nagyon játékos és mókás volt. Sok vicces feladatban vehettünk
részt. A legbulisabb kihívás az volt, hogy
sokan már reggel pizsamában jöttünk iskolába. Az elsősavató délután háromkor
kezdődött. Lehetőségünk volt újságpapíron táncolni, cérnáról pillecukrot enni, de
írtunk szívhez szóló verset is az osztályfőnökünkről. Az avató végén esküt tettünk,
így váltunk igazi fáysokká.
Összességében nagyon eseménydús
nap volt, amelynek minden percét élveztük. Az első helyezett osztályunk, a 9.B
lett, jutalmul két tortát kaptunk. A második
helyen a 9.Kny végzett, a harmadik pedig
a 9.A osztály lett.
Viszont úgy gondoljuk, nem számít, ki
lett a győztes, mert mindenki sok szép élménnyel gazdagodott.
Kelemen Boglárka, Kő Dalma 9.B

VÁROSISMERETI KVÍZ
Szeptember 5-én zajlott a városismereti vetélkedő Hrubyné Pál Tímea tanárnő vezetésével és a kilencedik
évfolyamos diákok részvételével.
Délelőtt 11-kor gyülekeztünk az aulában. Itt megkaptuk a feladatlapot, miután sikerült kiraknunk egy kirakót, ami
Sopron térképét ábrázolja. Ezután útnak indultunk felfedezni a várost. Néhány feladatnál csoportképet is kellett
készítenünk. A feladatok színesek voltak. Sok érdekes dolgot tudtunk meg
Sopronról és annak nevezetességeiről. Legjobb tudásunk szerint teljesítettük a feladatokat, miközben mindenki
próbált segíteni a megoldásban. A kvíz
alatt az osztály is összerázódott és
nagyon jó volt a hangulat, mindenki jól
érezte magát.
A vetélkedőt a 9.A osztály nyerte,
második a 9.B lett, a harmadik helyen
pedig a 9.Kny végzett.
Bokor Míra, Horváth Jázmin, Plájer
Johanna, Weinberger Erzsébet 9.Kny
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A 9.A OSZTÁLY A BAKONYBAN
A 9.A osztály első hete rendhagyóan telt. Tanulás helyett ismerkedtünk. A hét közepét egy bakonyi kis
kirándulással töltöttük ki.
Szerda reggel indult a buszunk, amely elvitt az első állomásunk helyszínére. Szóval az osztály megrohamozta a győri
Árkádot. Két óra szabad evészet és ivászat következett. Kivéve azoknak, akik az én csoportomban voltak, mert ők másfél
órás könyvnézegetésre kárhoztak. Szívesen.
Következő állomásunk Bakonybél volt, amit egy kellemes
kis erdei túrával indítottunk. A betervezett 6 km-es túrautat
merő véletlenségből sikerült 3 km-re szűkítenünk.
A busz ezután Zirc piciny városába navigált minket, ahol
elfoglaltuk a szállást. Nem volt egy Hilton, de egy éjszakára
megtette. Az egyetlen szabály, amit a tanárok megszabtak nekünk: „10 óra után nincs hangoskodás, és ne mászkáljatok!”
… Ennek ellenére a kísérőtanáraink hajnali 1-ig hallgathatták
az „ismerkedési folyamatot”. De tény, hogy nem maradtunk
egymásnak idegenek.
Másnap a cseszneki várba is betekintést nyertünk, egy
gyors program keretében. Utána pedig visszaindultunk, hogy
megkezdjük egyszerű sulis hétköznapjainkat. Innen is köszönjük Szabóné Putz Alexandra és Kádárné Rácz Andrea
tanárnő türelmét, és hogy elkísértek minket.
Szabó Hanga Júlia 9.A
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A 9.K BÉCSBEN
2019. szeptember 13-án a 9.K. osztály Bécsbe kirándult Ujvári Szilvia és Horváthné Pintér Mária tanárnővel.
Ez a kirándulás egy a nyelvórán kapott projektfeladathoz kapcsolódott.
10:30-kor megérkeztünk a bécsi főpályaudvarra, ahol térképet kellett kérnünk az információs irodában németül, illetve angolul.
Onnan a Belvedere-kastély udvarához sétáltunk, majd a Szent István templomhoz, amit
belülről is megcsodálhattunk. Következő állomásunk a díszterem volt, ahol meg kellett keresnünk az adott dolgokat, például szobrokat,
festményeket. Amint végeztünk a díszteremben, a következő feladatunkat három-négyfős csapatokban kellett végrehajtani. Minden
csapatnak három nevezetességet kellett
felkeresnie, például emlékműveket, templomokat, és megkérni az embereket arra, hogy
csináljanak rólunk egy képet, ami később
a prezentációhoz kell. Erre kaptunk 3 órát,
utána szabadidőnk volt, mialatt a legtöbben
elmentünk ebédelni illetve várost nézni. 16 órakor találkoztunk a Hősök terén, és elindultunk vissza a főpályaudvarra.
A kirándulás lényege az volt, hogy gyakoroljuk a nyelvet. Ez megvalósult, és mindenki pozitív emlékekkel tért haza.

Baranyai Petra 9.K

BÉCSengettek!!!
A 12.K osztály Bécsbe látogatott.
2019. szeptember 12-én, csütörtök reggel
indult útnak osztályunk bécsi kirándulásunkra,
Ujvári Szilvia és Hajnal Eszter kísérő tanárokkal. Megérkezésünkre a Nap is kisütött, csak
a mi, és persze az elkészült fényképek tiszteletére.
Utunkat a meseszép schönbrunni kastélykert bebarangolásával kezdtük, innen célirányosan a tekintélyes Stephansdom felé vettük
az utunkat. A toronyba való feljutás… Nos ez
már egy másik történet! Azt hiszem azonban,
mindannyiunk nevében szólok, ha azt mondom, a lábunk alatt elnyújtózó Bécs látványa
bőségesen kárpótolt minket! Miután kigyönyörködtük magunkat, magunk fedezhettük fel
a város rejtett ékköveit. Talán ez is lehetett az
oka, hogy kissé… Nos túlságosan is ráfeledkeztünk, jobban mondva megfeledkeztünk az
időről.
Nem kis meglepetést okozva visszafelé is sikeresen elértük a vonatunkat, örömmel jelentem: embert nem hagytunk
hátra!

Horváth Noémi Rebeka 12.K
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ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A FÁYSOK!
Szeptember 27-én került sor a Páneurópai Piknik Történelmi Vetélkedő döntőjére a Liszt Ferenc Kulturális
Központban, amelyen egy háromfős fáys csapat is részt vehetett.
2019-ben ünnepeljük a páneurópai piknik
harmincadik évfordulóját. Ez alkalomból országos történelemversenyt rendeztek, amelyen
iskolánkból is több csapat indult.
Az első forduló egy online kvíz kitöltéséből
állt, míg a másodikra már egy esszét kellett írni
a témáról. A döntőbe végül a Fáysok elnevezésű csapat jutott be iskolánkból. A szeptember
végi verseny nagyon színes volt. A résztvevőknek vitázniuk kellett, volt a témához kapcsolódó zenefelismerés, activity, történelmi kvíz, és
választási plakátok felismerése is szerepelt a
feladatok között. A Fáysok nagyon szépen szerepeltek, de sajnos a dobogóról, és így a berlini tanulmányútról lemaradtak. A csapat tagjai:
Holweg Botond, Keresztes Anna és Mészáros
Fanni, mindnyájan a 12.B-be járnak. Felkészítő
tanáruk Németh Norbert tanár úr.
Eredményük elismerésre méltó, gratulálunk
nekik!
a FÁMA szerkesztősége

IFJÚ POLGÁRŐR PROGRAM
A Soproni Polgárőr Egyesület „Veszélyhelyzetek felismerése és kezelése” címmel szervezett előadássorozatot, amelyen iskolánkból a 10.K-sok vettek részt.
Szeptember 24-én, egy keddi
napon az osztállyal közösen elindultunk a GYIK rendezvényházba,
ahol már vártak minket. A város
több iskolájából is összegyűltek
a diákok, hogy meghallgassák a
soproni rendőri vezetők előadását
a káros szenvedélyek veszélyeiről.
Nagyon tanulságos volt, a levetített
kisfilmekben több fontos témáról is
szó esett, többek között az iskolai
zaklatásról, a drogok veszélyeiről,
az internetbiztonságról és a biztonságos közlekedésről.
Úgy gondolom, igazán érdekes
és hasznos előadásokat hallhattunk
aznap.
Fülep Nikolett 10.K
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RÉSZVÉTEL A VILÁGJÁRÓ MAGAZIN PÁLYÁZATÁN
A Világjáró Magazin által meghirdetett pályázat keretein belül írásunk bejutott a legjobb alkotások közé. A
pályázaton sok-sok értékes nyereményre lehetett szert tenni, többek között egy osztálykirándulásra is, amely
a főnyeremény volt. Többféle témával lehetett pályázni. Mi a kedvenc városunk, azaz Sopron bemutatásánál
maradtunk.
A versenyfelhívás létrejöttét osztályfőnökünk,
Kládlerné Kertész Katalin által tudtuk meg. Amint
meghallottuk a lehetőséget, egyszerre felcsillant
a szemünk osztálytársammal és rögtön el is vállaltuk a cikk megírását. Már az előkészületeknél
segítségünkre volt Gönye Réka tanárnő, mivel ő
is támogatta az ötletet.
A pályamű terjedelmét előre megszabta a Világjáró Magazin, ezért nagyon nehéz dolgunk volt,
ugyanis nem volt könnyű ennyi karakterbe belesűríteni a város szépségeit. Próbáltunk egy olyan
írást létrehozni, amely informatív, de ha valaki beleolvas, ne veszítse el az érdeklődését. Számos
kép is található a városbemutatóban, amelyek
kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy kellően figyelemfelkeltőek legyenek. A fényképekből kettőt
osztálytársam, Nyulász Karina készített.
Nagyon sokat ötleteltünk, hogy mi az a pár szó,
ami Sopront teljes mértékben jellemezni tudja. Végül ezeket a szavakat összegezve született meg a
bevezetés. Majd a továbbiakban próbáltunk részletesebben beszámolni a város látnivaló szegleteiről. Nagyon sokat foglalkoztunk akár iskolaidőn
kívül is a pályamű megírásával, motiválóan hatott ránk a főnyeremény. Sok variáció született, amelyekből a végsőt
kiválasztva elküldtük a szervezőnek, reménykedve abban, hogy a zsűri majd beválasztja a
legjobbak közé. Végül ez valóra vált, és a pályázat legjobb alkotásai – köztünk a miénk is
– kikerültek a magazin weblapjára. Ezek után
a szervezők úgy gondolták, hogy a közönség
döntse el, kinek a markát üsse a fődíj, valamint a többi nyeremény. Nagyon sok izgalmat
hozott a szavazási lehetőség a versenybe,
mindenkiből előtört a versenyszellem és nagy
örömünkre rengeteg szavazat érkezett Sopron bemutatására.
Összességében sok mindent adott ezen
pályázat nekünk, még ha a végén nem is mi
zsebeltük be az osztálykirándulást. Az írás elkészítése közben egy csapat lettünk, amelybe
lassan becsatlakozott az egész osztály is, és
szavazatukkal támogattak minket.
Fazekas Martin 11.B
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„BELSŐ INDÍTTATÁS MIATT DÖNTÖTTEM…”
A Fáyban az idei tanévtől új óraadó – Linczenbold Maximilien – tanár úr tanítja a néptáncot. Vele beszélgettem múltról, jelenről, jövőről.
Miért akart Ön tánctanár lenni?
16 évesen kezdtem el és szerettem meg a táncot, és már akkor felkértek, hogy tanítsak diákokat, és én ezt az
ajánlatot elfogadtam. Más táncos műfajt is szeretek, és eleinte csak tánccal akartam foglalkozni, de végül belső
indíttatás miatt mégiscsak úgy döntöttem, hogy tánctanár leszek.
Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét?
Olvasni szoktam. Bécsben a táncegyesületemmel foglalkozom még, és persze a családommal szeretek lenni szabadidőmben.
A fáys diákokon kívül más iskolában is tanít táncot?
Igen, általános iskolásokat tanítok, és ott van a főállásom is, a Fáyban óraadó tanár vagyok.
Milyen gyermek volt Ön?
Már kiskoromban is hiperaktív voltam, ezért is szoktam sokat sétálni az órákon.
Milyen tanácsokat adna a diákoknak, hogy könnyebben mehessenek az órái?
Azt, hogy működjünk együtt, és hogy tartsák be az alapszabályaimat. Ha kérdezem őket valamiről, akkor válaszoljanak a kérdésemre. Szerintem ez nem nehéz dolog, és remélem, hogy jól fogunk tudni együttműködni.
Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert kívánunk a munkájához!
Sebestyén Kristóf 10.A
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ELINDULT A TANÉV, INDULNAK A SPORTVERSENYEK!
Mezei futóverseny
Szeptember 24-én, kedden rendezték meg a mezei futóversenyt, amelyen a Fáyból 62 tanuló vett részt. Sajnos a
korábbi évektől eltérően az idén ősszel nem sikerült dobogós helyezést elérnünk. Reméljük, hogy legközelebb érmekkel térhetünk majd haza.
Az európai diáksport napja
Szeptember 27-én, pénteken került megrendezésre az európai diáksport napja a Lackner Kristóf Általános Iskolával
közösen.
Iskolánkból a 10.B és a 11.B osztály vett részt a rendezvényen, amely remek szervezés mellett, kiváló időben
került lebonyolításra. Érkezésünk után a diákok háromféle sportágban mérhették össze erejüket az általános iskola
diákjaival. Míg a lányok kosaraztak, addig a fiúk fociban mérettették meg magukat. Az izgalmas mérkőzések után a
futás következett, amelyen a rendezvény összes tanulója indult, és egy 2019 méteres távot kellett megtenniük a versenyzőknek. A futóverseny lebonyolítása rendőri felügyelet mellett történt, így teljes biztonságban érezhették magukat
a fiatalok. A megmérettetés után került sor az eredményhirdetésre, iskolánkból többen is remek helyezéseket értek
el. Éremmel térhetett haza Ujvári Laura (10.B) és Halász Márk (11.B). A díjakat a rendezvényen szintén résztvevő,
Soproni Sportfelügyelet osztotta ki.
Összességében diákjaink egy nagyon tartalmas és izgalmas délelőttöt tölthettek el remek, sportolásra alkalmas
időben, egy kiválóan megszervezett rendezvényen.
Stekovics Detre 10.B
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DIÁKMUNKA AKÁR ISKOLA MELLETT IS?
Összeszedtem a legfontosabb információkat a diákmunkáról.
Legjobb, ha iskolaszövetkezeten keresztül vállalsz munkát.
Iskolaszövetkezetek: Az iskolaszövetkezet speciális szabályok alapján működő gazdálkodó szervezet, amely nappali tagozatos diákok részvételével működik, és számukra az időbeosztásukhoz igazodó munkalehetőségek felkutatásával és lebonyolításával foglalkozik. (Nem kötelező, csupán rugalmasabb állástalálatot biztosít.)
Pl: Meló-Diák, Pannon-Work, Fürge Diák
Megkérdeztem az osztálytársaimat (11.B), hogy ki dolgozik rendszeresen közülük.
Felmérések egy adott osztályon belül:
-20 diákból 12 tanuló dolgozott nyáron
-20 diákból 7 tanuló a gyakorlati helyén folytatott nyári munkát
-20 diákból 3 tanuló iskola mellett, hétvégente dolgozik
-20 diákból 1 tanuló iskola után is dolgozik
A tanulók véleménye a diákmunkáról:
Pozitív oldala 					Negatív oldala
- rendes bér					
- ebédszünet ledolgozása
- hasznos időtöltés				
- nehéz súlyok cipelése
- hasznos ismeretek				
- korai kelés
						
- sokszor felnőtteknek való a munka
						- nehézkes kommunikáció a vásárlókkal
Személyes tapasztalatomat is szeretném megosztani Veletek. Nekem tetszett a gyakorlati helyemen végzett munka. Nem volt megerőltető, ezenkívül jó volt a közösség, és félre tudtam tenni a keresetemből.
Ajánlom Mindenkinek a diákmunkát, egy próbát megér!
Krisztin Rebeka 11.B
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Egy őszi hajnal hangjai
Lombkoronák reszketnek, ahogy feltámad az őszi fagyos szellő,
Hallgat most a moha, hallgat az avar, hallgat az erdő.
Vége lett a kacagó nyárnak, nyugat felől most őszszakállú vén vándort várnak,
Kopár fészkeiket elhagyva a tollasok már rég délre szálltak.
Elnémul a nyúlcsalád, meg egy bokor alatt bújnak,
Nem lesz könnyű ez a tél, se régi vadnak, se az újnak.
Gombszemű sünök hada sündörög a gallyak útján,
Lépteiket aranyfénybe vonja a mostanra lenyugodó napsugár
Lomha szentjánosok repülnek otthon odújukba, rendezett sorokban,
A leglustább csak lehunyja szemét, s egy rönkön koppan.
Hűvös köddel karöltve tér ide az est vissza,
Párája cseppen ugyan, de azt a fekete föld azonnal be is issza.
Farkas üvölt, szarvas bőg fel, ahogy ezer meg egy csillag gyúl az égen,
S én mégis mintha csak most hallanám igazán az őszi hajnal hangjait az éjben.
Horváth Noémi Rebeka 12.K
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