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KEDVES OLVASÓINK!
Az online oktatás nagyon megnehezítette az előző tanév végét, viszont most újra
visszaültünk az iskolapadba. Rég látott barátainkkal, osztálytársainkkal és tanárainkkal már nem csak a képernyőn keresztül láthatjuk egymást. Reméljük, ebben az évben
ez már így is marad, hiszen az otthonunk
nem tud olyan érzést adni, mint az iskolánk.
Ehhez azt kérjük, hogy a biztonság érdekében cselekedjen Mindenki az előírások szerint, erről a fontos témáról egy külön cikket is
találhattok az újságban!
Nagyon sok szeretettel köszöntjük az új
diákokat, reméljük, sok emlékre és barátra
tesztek szert iskolánkban.
Minden évben próbáljuk megszínesíteni
napjainkat különböző projektnapokkal, de
a vírus miatt sajnos pár tervezett program
eltolódik vagy elmarad. Idén például az elsősavató is „áldozatul esett” a vírusnak. Az
András-nap is kétséges, de higgyétek el,
még lesz időnk ezeket bepótolni!
Mindenkinek tartalmas és vidám iskolakezdést kívánok!
Rettich Nikolett 11.A

FÁMA
A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
diákjainak lapja.
Felelős kiadó:
Siposné Rétfalvi Edina igazgató
A szerkesztőség munkáját koordináló tanárok:
Ujvári Szilvia
Végh Boglárka
Segítő tanárok:
Grubits Márta
Hrubyné Pál Tímea
Módlyné Erdélyi Anita
Orbán Erika
Pinezitsné Parrag Szilvia
Somogyi Miklós
Takács Éva
Tóth Lajos
Munkatársak:
Bikádi Dalma
Brenner Lili
Frank Bettina
Fülep Kata
Hajtó Csilla
Havas Júlia
Horváth Alexandra
Horváth Bianka
Horváth Ervin
Karsai Virág
Keresztes Anna
Kiss Virág
Krisztin Rebeka
Mihály Márk
Nagy Zsófia
Olaj Vivien Virág
Payrits Márton
Rettich Nikolett

A szerkesztőség címe:
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
fay@sopron.hu
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MIÉRT A FÁY?

Egy-egy villáminterjú keretében megkérdeztem a legfiatalabbakat, hogy miért iskolánkat választották, illetve mi tetszik nekik eddig a legjobban a suliban.
Karsai Virág 9.A
Nagyon tetszett a beszoktató hét. Jó volt, hogy mielőtt belekezdtünk volna a tanulásba,
megismerkedhettünk egymással.
Stárics Gergő 9.A
Sokan ajánlották nekem ezt az iskolát, köztük több ismerősöm és az egyik rokonom is. Az
iskola jól felszerelt és modern.
Nagy Zsófia 9.A
Nagyon élveztem a projekthetet, ugyanis rengeteg játékos feladat volt, amivel sikerült egy
remek osztályközösséget létrehoznunk.
Baumgartner Bence 9.B
Több ismerősöm is ajánlotta az iskolát, és mivel a logisztikus szakma is nagyon érdekelt,
és szerintem sok lehetőséget ad a továbbiakban is, ezért esett a választásom a Fáyra.
Henye Szabolcs 9.B
Nagyon fejlett az iskola. Az oktatás interaktív módon is történik, nekem ez különösen
tetszik, mert ezáltal a szakmát is egy kicsit könnyebb megtanulni.
Novotnik Boglárka 9.Kny
Azért választottam a Fáyt és a pénzügyi szakot, mert az elképzeléseimnek ez felelt meg
a legjobban. Ez az iskola tűnt a legszimpatikusabbnak, emellett az idegen nyelvi képzés is
magas szintű.
Kovács Dávid 9.Kny
Azért ezt az osztályt és ezt a szakot választottam, mivel mindenképpen könyvelőként
szerettem volna továbbtanulni és az angoltudásomat magas szintre szeretném fejleszteni.
Ehhez tökéletes lehetőséget nyújt a Fáy.
Imre Olivér 9.Kny
A Fáy a magas szintű oktatással remek továbbtanulási lehetőségeket tud nyújtani mind
szakmai irányba, mind az idegen nyelvek terén.

Horváth Bianka 11.A
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ELSŐ HÉT A FÁYBAN!
A 9. évfolyamosoknak – immár harmadik éve – rendhagyó módon kezdődött a tanév.
Az első héten közösségépítő programokon vettek részt az „új” fáysok.
Egy keddi napon elkezdődött a tanítás minden gyereknek. Nagyon izgultunk mi, 9. osztályosok, mivel még nem ismertük a leendő osztálytársakat, illetve tanárokat. Az első napon
mindenki elfoglalta a helyét, és vártuk az osztályfőnököt, Somogyi Rita tanárnőt. Utána
megtörtént a tankönyvosztás, és mindenki elmesélte, hogy miért a Fáyt választotta, és miért
ezt a szakot. Ezután beszélgettünk, és már mehettünk is haza.
Szerdán már többet tudtunk beszélgetni, hisz csapatokba osztottak bennünket, és osztálytermi dekorációt rajzoltunk a falakra, eközben megismertük egymást és új barátokra
tettünk szert. Nagyon rövid idő alatt jó közösséggé alakultunk. A dekoráció elvégzése után
az osztályfőnök csapatokra bontott minket és minden csapat kapott egy feladatlapot, amiben helyszínek, és tárgyak álltak kép formájában, és azokat kellett megkeresni az iskola
épületében.
Csütörtökön az első két órában a tornateremben került megrendezésre egy csapatépítős
játék, ahol kérdéseket tettek fel, és nekünk válaszolni kellett rá. Mindezek mellett megismertük a testneveléstanárunkat, Németh Norbert tanár urat. A nap többi része abból állt, hogy
a többi tantárgyat és a tanárokat megismerjük.
Következett a hét utolsó napja, péntek. Az első órában matek szintfelmérőt írtunk. Ezt
követte a történelemóra, bemutatkozott Dömötör Péter tanár úr és mi is. Ezután jött értünk
az osztályfőnökünk, és levitt minket az aulába, hisz városismereti versenyen vettünk részt.
Tájékoztatást kaptunk, és meg is kaptuk az első feladatot, ami az volt, hogy rakjuk ki az iskola épületét kirakósokból. Ezután be kellett jelölni a mi osztálytermünket. Kaptunk három oldal
feladatsort, és indulhattunk is a városba. Bejártuk Sopron főbb helyszíneit, és megoldottuk
a feladatokat. Közben osztályképeket csináltunk. Ezután indultunk vissza az iskolába, mert
időre vissza kellett érni. Nagyon boldogok voltunk, hisz megszereztük a 2. helyezést. Ezután
indultunk haza, és készültünk a következő hétre.
Úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó hét van mögöttünk és legalább megismertük az
osztályt, az iskolát, és persze a tanárokat is.
Havas Júlia, Karsai Virág, Kiss Virág, Nagy Zsófia 9.A
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ÚJ IMPULZUSOK

Új tanév, új barátok, új tanárok, új minden.
Nem feltétlen mindig rosszak az új dolgok, bár én nem igazán szeretem a változásokat.
De mivel ez az élet velejárója, nem igazán tudok mit tenni ellene, talán jobb is így.
Mikor ide kerültem, az első napokban azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz ez az egész,
de túlbecsültem az itteni menetrendet. Persze az általánoshoz képest jóval-jóval nehezebb,
de még elviselhető. A tanárok? Nos a tanárok… Igazából eddig a többségük szimpatikus,
viszont vannak, akikről nem tudom eldönteni, hogy szeressem-e őket vagy féljek tőlük.
Lényegében eddig tetszik minden, az osztály, a suli is. Persze még nem ugrottunk bele a
sűrűjébe, és jönnek majd még „ínséges idők”, mikor majd nem fogom bírni a sok tanulást,
de egyelőre minden szuper, most pont jó.
Brenner Lili 9.B
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FÁY
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NYOLCADIKOSOK FIGYELMÉBE!

fama 2020 OKT.indd 7

2020. 10. 18. 12:50:04

ÚJ ARCOK
8

2020. október

„EGYKORI DIÁKBÓL LETTEM FÁYS MUNKAERŐ”
Interjú Fábiánkovits Annával, iskolánk új gazdasági ügyintézőjével
Fábiánkovits Anna tavasz óta dolgozik a
Fáyban, a gazdasági irodában. Vele beszélgettem múltról, jelenről, jövőről.
Ön hova járt iskolába?
Én is ide jártam középiskolába, Lobenwein
Harald Tanár Úr osztályába. Érettségi után
postai ügyintézőként végeztem. Tanulmányaimat a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi Karán folytattam, és
ott is végeztem, mint projektmenedzser.
Miért választotta munkahelyeként a Fáyt?
Láttam a lehetőséget, hogy gazdasági ügyintézőt keresnek egykori iskolámba, és mivel én mindig is közgazdaságot, pénzügyet,
számvitelt tanultam, valamint ezen a pályán
mozogtam ezelőtt is, gondoltam testhezálló
munka lehetne ez számomra, ráadásul egy
ismerős környezetben. Én nagyon szerettem
ide járni középiskolába, és jó szívvel gondoltam vissza mindig a diákévekre, gondoltam,
próbára teszem magam újból, csak most a
másik oldalról.
Mi tetszett meg Önnek az iskolai munkában?
Örömmel jövök reggel munkába. Az sem utolsó szempont, hogy megszavazták nekem a
bizalmat erre a pozícióra, bíznak bennem a feletteseim, és én is igyekszem eleget tenni a
kéréseknek, és becsülettel végezni a munkát.
Milyennek lát minket, diákokat?
Május óta dolgozom itt, sajnos a vírus miatt akkor már nem volt tanítás, és csak reménykedni tudtunk, hogy szeptembertől lesz. Szerencsére így alakult, bár így sincs közvetlen
kapcsolatunk, csak például ha számológépet kértek, vagy egyéb felszerelést, de mindenki
nagyon kedves volt.
Milyen együtt dolgozni a tanárokkal?
Mióta én elballagtam 2015-ben, azóta cserélődött a tanári kar egy része, sok új embert
ismertem meg. Az nagyon jólesett, hogy akik tanítottak engem, megismertek, és emlékeztek
rám.
Hogy érzi magát az iskolában?
Mindent összevetve nagyon jól. Sokszor kerülök nosztalgikus hangulatba, például amikor
elsétálok a tablónk mellett és rápillantok, vagy épp az udvaron testnevelésórán a diákok
kislabdát hajítanak, vagy amikor jövök reggel, és ugyanúgy Béla Úr fogad a portán, mint
pár évvel ezelőtt. Egykori diákból lettem fáys munkaerő, és ez számomra nagyon jó érzés.
Plusz érdekesség még, hogy hárman vagyunk testvérek, egy nővérem és egy öcsém van,
és mindhárman a Fáyba jártunk középiskolába, mindig átadtuk egymásnak a „stafétabotot”,
ami most visszakerült hozzám. Mindhárman örömmel gondolunk vissza az itt töltött évekre.
Köszönjük a beszélgetést, sok örömet kívánunk Önnek a továbbiakban is!
Mihály Márk 11.K
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„MÁR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TANÁR AKARTAM LENNI”
Interjú Orbán Erika Tanárnővel
Szeptembertől iskolánk új matektanárral
gazdagodott. Orbán Erika Tanárnő Budapestről érkezett Sopronba, és nemcsak tanár, hanem közgazdász is. Vele beszélgettem.
Hogy vezetett az Ön útja iskolánkba? Honnan hallott a Fáyról?
Édesapám
Szombathelyen
született,
gyermekkoromban sok időt töltöttünk NyugatMagyarországon. A Fáyról először egy
egyetemi csoporttársamtól hallottam, amikor a
közgazdász tanárképzésben vettem részt.
Milyen iskolákban oktatott előtte?
Matematikatanárként dolgoztam egy budai
általános iskolában, illetve egy szakgimnáziumban Budapesten, de az nem közgazdasági, hanem turisztikai profilú középiskola volt.
Közgazdász-tanárként még nincs tapasztalatom.
Mi volt az oka a váltásnak?
Sok gyermekkori emlék köt ide. A kisfiam
most fejezte be az óvodát, és főként miatta
döntöttem így. Budapest túlzottan nagy város,
mindamellett, hogy persze gyönyörű. De úgy érzem, hogy gyereket nevelni Sopronban sokkal inkább lehet, mint a túlzsúfolt fővárosban. A kisfiam is, és én is nagyon megszerettük ezt
a várost, hiszen nagyon szép, és a levegője fantasztikus. Azonkívül itt sokkal közvetlenebbek és befogadóbbak az emberek.
Mi okból választotta a tanári pályát?
Már általános iskolában tanár akartam lenni. Ráadásul matektanár. Középiskolás koromban azonban a legjobb barátnőm a Közgazdasági Egyetemet jelölte meg, így én is oda felvételiztem. Felvettek, és ott elkezdtem magánoktatást, különórákat vállalni. Később munka
mellett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Karon folytattam tanulmányokat matematikatanár szakon. Amikor megszületett kisfiam, akkor HR vezetőből váltottam
tanári pályára. Nem bántam meg, hiszen szeretek gyerekekkel foglalkozni, így ez szerencsés döntésnek bizonyult. A közgazdász-tanári diplomámat pedig nemrég szereztem meg.
Mit gondol az itt tanuló diákokról? Mi a véleménye a fáysokról?
Azokat az osztályokat, amelyekben tanítok, hamar megismertem, a diákokat meg is
szerettem – remélem, ez az érzés részükről is kölcsönös. Úgy érzem, jól tudunk együtt
dolgozni. A matematika sok esetben mumus szokott lenni, de véleményem szerint rengeteg
szépséget rejt magában. Célom az, hogy a matematikával szembeni esetleges negatív
érzetet a tanítványaimban felváltsa a felismerés, hogy a „tudományok királynője” igenis érdekes, érthető és klassz dolog.
A végére egy fontos kérdés: geometria vagy számtan?
Egyértelműen számtan!
Köszönöm az interjút, sok sikert kívánok Önnek!
Payrits Márton 11.A
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GONDOK? BAJOK? PROBLÉMÁK? IRÁNY A PSZICHOLÓGUS!
Gergácz Orsolya iskolapszichológus csütörtökönként az 5.-től a 8. óráig fogadja a diákokat iskolánkban. Vele készítettem egy interjút.
Miért ezt a szakmát választotta?
Általános iskolában már tudtam hogy pszichológus szeretnék lenni. Mindig is érdekeltek
az emberek, a gyerekek és szeretek is segíteni rajtuk. Nem bántam meg, hogy ezt a szakmát választottam.
Fiúk vagy lányok keresik fel Önt többen?
Többségében lányok, de fiúk is eljönnek.
Milyen problémákkal szokták Önt megkeresni?
Családi problémákkal, önbizalomhiánnyal,
párkapcsolati gondokkal, hangulati problémákkal és még baráti körökben lévő konfliktusokkal is.
Milyen témával fordulhatnak Önhöz a
fáysok?
Különféle élethelyzetek kezelésével, azzal,
hogy milyen irányban vigyék a jövőjüket, hogyan tudnának változtatni az adott helyzeten,
hogyan kezelhetik a konfliktusokat, és hogy
hogyan dolgozzanak fel valamit.
Mit gondol arról, hogy a diákoknak miért van
ilyen sok problémájuk manapság?
Szerintem kevesebbet beszélgetnek az emberek és a családok, többet rohannak… és
szerintem a kamaszkor tele van kérdésekkel
a gyerekekben.
Köszönöm az interjút, reméljük, sok fáys diák kap segítséget Öntől!
Bikádi Dalma 11.A
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AZ ÉLET IGAZSÁGAI

„Értékeljük a kis dolgokat is, hisz a nagyok mögött általában mindig valami törvénytelen és
gátlástalan tényező állhat…”
„Ha TE nem bánod meg, nem számít, hogy mások szerint rossz döntés volt-e, hiszen
semmiféle tapasztalat vagy élmény nincsen hiába.”
„A bölcsesség csak a tudásból fakadhat, tudás viszont csak csendes helyeken terem.”
„Nem tökéletesnek születtem, hanem egyedinek és különlegesnek…”
„Légy olyan, mint a napraforgó! Te is arra fordulj, amerre a fényt látod!”
„Az a szempár jobban megfogott, mint bármely kacsó valaha, mert azok a szemek nem is
a szemembe néztek, hanem a lelkembe, s annak is legmélyére…”
„OPTIMISTÁNAK lenni rohadtul kellemetlen érzés, amikor az a nyomoronc pohár nem
csak félig üres, hanem még az is kicsordogál belőle a nagyvilágba, ami eredetileg benne
volt…”
„A kettesért folytatott harcban csak megbukni lehet, feladni soha!”
„Érezted már, úgy magadat, hogy csak vagy e nagyvilágon, olyan, mintha lebegnél és
lebegnél?! Nem vagy boldog, sem bús. Egyszerűen csak létezel, s lélegzel.”
„Ha egy félreértést félreértettél, akkor jól értetted? Mert, ha igen, akkor ez volt az a félreértés, amivel még jól is jártál véleményem szerint…”

B. Frank 11.A
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MATEKBÓL IS JÓK VAGYUNK!
Eredményesen szerepeltek a fáysok a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóján.
A járványhelyzet miatt a márciusra tervezett megyei fordulót szeptemberre halasztották
a szervezők. Így történt, hogy a tanulóknak még a tavalyi évfolyamuknak megfelelő feladatokat kellett megoldaniuk, noha azóta már egy osztállyal feljebb léptek. Szeptember 10-én,
csütörtökön 15 fáys tanuló vett részt az írásbeli versenyen.
Az eredmények:
A 9. évfolyamosok versenyében a legjobb eredményt Horváth Ádám (megyei 6. hely)
és Zrínyi Boglárka (megyei 7. hely) érték el, most már mindketten a 10.K osztály tanulói.
Felkészítő tanáruk Tóth Lajos Tanár Úr.
A 10. évfolyamosok közül Horváth Bianka bizonyult a legjobbnak (megyei 12. hely). Ő
jelenleg a 11.A osztályba jár, felkészítő tanára Takács Éva Tanárnő.
A 11. évfolyamos feladatlapot megoldók közül a legjobb eredményt az idén már 12.K osztályba járó Dominek Bence érte el (megyei 19. hely), az ő felkészítő tanára Keszeg Attila
Tanár Úr.
Minden Versenyzőnek és Felkészítő Tanárnak gratulálunk!
a Fáma szerkesztősége
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FÁYS SIKER TÖRTÉNELEMBŐL!
Nyár elején zajlott Budapesten a „Trianon 100 éve” című, középiskolások számára szervezett történelmi vetélkedő döntője, amelyben 15 diák mérte össze a tudását.
Nagy örömünkre iskolánk frissen érettségizett tanulója, Keresztes Anna is a legjobbak között szerepelt! Az alábbiakban az ő beszámolója következik.
2020. június 30-án rendezték meg a „Trianon 100 éve” című történelmi vetélkedő döntőjét.
Két online forduló, több órányi térképböngészés, jó pár oldalnyi szakirodalom, illetve a
témával kapcsolatos cikk elolvasása előzte meg számomra a döntő napját. A felkészülésemet Németh Norbert Tanár úr segítette, akinek innen is köszönöm, hogy nem adta fel, és
huszadjára is elmagyarázta a Mitteleuropa-tervet.
A döntő feladatai között volt vaktérkép, kontrafaktuális történelemmel kapcsolatos
vitafeladat, illetve tesztkitöltés is.
A zsűri elnöke Ablonczy Balázs történész volt, akinek munkáiból sokat készültem a
versenyre, így az ő jelenléte óriási élmény volt számomra.
A verseny alatt rengeteg tapasztalattal, tudással és élménnyel gazdagodtam.
Szeptember elején a 15 döntőbe jutott tanuló között én is részt vehettem egy háromnapos,
az ország több pontját érintő kiránduláson.
Keresztes Anna 5/13.B

Annának és felkészítőjének, Németh Norbert Tanár Úrnak ezúton is gratulálunk!
a FÁMA szerkesztősége
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VÉDEKEZZÜNK EGYÜTT A KORONAVÍRUS ELLEN!
Az előző tanév végét online oktatásban kellett befejeznünk, ami, valljuk be, nem adta
ugyanazt az érzést, mint amit az iskolapadban ülve kapunk. A tananyagokat nehezebben
lehetett feldolgozni, volt, amit egyedül kellett tanáraink segítsége nélkül, arról nem is beszélve, hogy barátainkat is csak a képernyőn keresztül láthattuk. Ahhoz, hogy ez többet ne
történjen meg, mindenképp védekeznünk kell a koronavírus ellen, ezzel megakadályozva a
továbbterjedést, ezért ebben a cikkben összegyűjtöttem a legfontosabb teendőket.
1. Viselj maszkot!
Ezzel lassíthatod a vírus terjedését. Ha lehet, minél többször cseréld maszkodat!
2. Mosd meg és fertőtlenítsd minél többször a kezed!
Minden egyes (helyes!) kézmosással és fertőtlenítéssel eltávolítod a kórokozókat a kezedről. Iskolánk összes mosdójában megtalálható a kék fertőtlenítő, ezzel az előírt szabályok szerint (amit szintén megtalálsz kihelyezve), kiirthatod a vírusokat.
3. Tarts legalább 1,5 m távolságot!
Ha megtartod a kellő távolságot társaidtól és tanáraidtól, a legkisebb esélyt adod arra,
hogy átadd vagy esetleg elkapd a vírust. Ha ezt a távolságot nem tudod tartani, viselj maszkot!
4. Kerüld az érintést!
Társaidnak ne add oda a dolgaidat, hiszen érintésünkkel is át tudjuk adni a baktériumokat
és magát a vírust is.
5. Zsebkendőbe köhögj és tüsszents!
Köhögés és tüsszentés után dobd ki a zsebkendőt a kukába, ne hordozd a baktériumokat!
6. Tünetek esetén szólj tanáraidnak, háziorvosodnak!
Ha bármilyen vírusra utaló tünetet (száraz köhögés, láz, fáradékonyság) veszel észre
magadon, azonnal szólj az iskolában tanáraidnak, otthon a szüleidnek, háziorvosodnak! Ne
kockáztasd a saját Magad és Mások egészségét!
Kérünk Mindenkit, hogy tartsátok be a fentieket a vírus terjedésének lelassítása érdekében, és vigyázzatok Magatokra, valamint Társaitokra, de legfőképp idősebb Szeretteitekre,
hiszen rájuk a legveszélyesebb ez a vírus!
Rettich Nikolett 11.A
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ÚJDONSÁG SOPRON SPORTÉLETÉBEN!
A SFAC szakosztályaként tavaly egy toborzó keretein belül megjelent Sopronban az
amerikai futball.
A csapat szeretne minél előbb bajnokságon indulni, jövőre például egy 9 a 9 elleni bajnokságon.
Pár sráccal indultak, mára viszont már egyre többen
vannak, egyre profibb felszereléssel készülnek hétről hétre. A csapattagok közt az összhang mindig megvan, ezért
az edzések jó hangulatban telnek. Vannak játékosok, akik
a karrierjüket Szombathelyen, és vannak, akik Bécsben
alapozták meg
Az edző hosszú évek tapasztalatával rendelkezik, aktív
játékos a Szombathely Crushersnél.
A csapat tagjaként csak biztatni tudok mindenkit, ha van
kedve, csatlakozzon hozzánk, nem fogja megbánni!

H. Ervin 11.A

ZENEI ÚJDONSÁGOK
Három olyan dalt ajánlok, amelyekben biztosan nem fogtok csalódni!
Lil Nas X: Old Town Road
Ez a szám a Billboard Hot 100 Top 1. helyezettje!
The Weeknd: Blinding Lights
Instant klasszikussá vált, és hibátlan felvezetőnek bizonyult az
After Hours című lemezen.
Mabel: Don’t Call Me Up
A kissé robotikussá változtatott „ne hívjál” olyan, hogy azt akár
még évek múlva is idézgetni lehet a megfelelő helyzetben.
Fülep Kata Erika 11.A

FILMPREMIEREK
A nyár királyai
A felnőttkor küszöbén álló Jon Toyt egyre inkább zavarja
egyedülálló apja, Tony gyámkodása. Egyszer és mindenkorra a szabadságot választja. Legjobb barátjával, Patrickkal, és egy Biaggio nevű fura sráccal egy erdei tisztásra
költöznek, és bejelentik, hogy itt alakítanak ki kötelezettség- és szülőmentes életet maguknak. Miután elkészül a
hevenyészett kis otthon, a fiúk szembesülnek azzal, hogy
innentől a maguk urai – egyedül az erdőben...
A halhatatlan gárda
A nyár folyamán megjelent A halhatatlan gárda című film
egy halhatatlan tagokból álló zsoldoscsapatról szól, amely
egy új taggal bővül. Ezzel párhuzamosan azonban kiderül, hogy a csapat lelepleződött, és
halhatatlanságuk nem titok többé, így súlyos veszélybe kerülnek...
Hajtó Csilla 11.A
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OLVASNI JÓ!
A nyár meghatározó időszak a diákok és a tanárok életében is. Nincs is jobb a nyaralásnál, a kikapcsolódásnál, főleg egy kedvenc könyv társaságában.
Íme 6 könyv, ami visszahozza az önfeledt nyár varázsát:
Leiner Laura: Bábel
Kezdjük a listánkat egy izgalmas fesztivállal, ahol főhősünk egy igazi Red Hot Chili Peppers-rajongó, és nem is kérdés, hogy az egész
Bábelfesztre vesz bérletet kedvencei miatt. A folyamatos bulizás,
sátorozás, a koncertek és a legelképesztőbb közös élmények felejthetetlenné teszik ezt a hét napot, sőt, talán az egész nyarat.

Dorothea Benton Frank: Magányos nők klubja
A könyv egy mesés tengerparti világba repíti az olvasót, ahol a történet kezdetén három mit sem sejtő nőt hoz össze egy tragédia és
egy rejtély. Az olvasót magával ragadja a dél-karolinai tengerpart
és Charleston varázsa, mialatt ezekről a remek magányos nőkről
olvas, akik előtt még ott az egész élet.

Makai Rita: Határtalan szerelem Párizsban
Egy lány, aki kezdetleges nyelvtudással összepakolt, és repülőre
szállt Párizsba.
Egy lány, aki ahelyett, hogy „munkanélküli vagyok”, olykor azt találta mondani, hogy „fűtés vagyok”, a karrierjét, a családját, a barátait és a teljes addigi életét hátrahagyta.
Ez a történet két különleges emberről szól, és arról, hogy ha kinyitjuk a szívünket a világ felé, és elhisszük, hogy kivételesek vagyunk, akkor mindent megváltoztathatunk. Különösen a szerelem
városában.
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E. Lockhart: A hazudósok
A történet főszereplője Cady Sinclair, a gazdag lány, aki minden
nyarát egy privát szigeten tölti a családja és barátai társaságában.
Mondhatni, minden rendben van, de a tizenötös nyáron történik valami, Cady onnantól kezdve erős gyógyszereket kénytelen szedni,
és állandó fájdalom gyötri. Amikor visszatér a szigetre, úgy dönt,
összerakja a kirakóst és rájön, mi történt a tizenötös nyáron.

Jenny Han: A nyár, amikor megszépültem (Nyár-trilógia 1.)
Ahogy beköszönt a nyár, Belly maga mögött hagyja az iskolai életét, és Cousins Beachre menekül, oda, ahol élete minden eddigi nyarát töltötte. A nyaralóban nemcsak otthon érzi magát, távol
az otthontól, de a számára legkedvesebb emberek veszik körül:
Susannah, édesanyja legjobb barátnője a fiaival, Conraddal és
Jeremiah-val. Belly azóta üldözi a szerelmével Conradot, amióta
az eszét tudja, de mindennél jobban reménykedik abban, hogy ez
a nyár más lesz, mint a többi. Tényleg olyan nyár áll előttük, amely
mindent megváltoztat?

Kavagucsi Tosikadzu: Mielőtt a kávé kihűl
Különös városi legenda terjed egy bizonyos Funiculi Funicula nevű
kávézóról. Azt beszélik, ennek a kávézónak az egyik széke sokkal több, mint ülőalkalmatosság. Ha ráülsz, időutazásban lehet
részed. Kívánságod szerint repíthet a jövőbe vagy a múltba. Te
döntöd el, melyik irányt választod, de van néhány szigorú szabály,
amit be kell tartanod.
1. Az időutazás során csak azokkal az emberekkel találkozhatsz,
akik már jártak a kávézóban.
2. Bármit is csinálsz, míg „odaát” vagy, a jelent nem változtathatod
meg.
3. A kérdéses széken ül valaki. Mindenképpen meg kell várnod,
amíg ő elhagyja a széket.
4. Nem ülhetsz át máshova, nem cserélhetsz széket.
5. Az utazás akkor kezdődik, amikor kitöltik a kávédat, és akkor
végződik, amikor kihűl.
Ez még közel sem az összes szabály. Az emberek mégis késztetést éreznek rá, hogy ellátogassanak a Funiculi Funiculába, és
kikérjék a hétköznapinak cseppet sem mondható feketéjüket. Ha tudnád, hol van ez a hely,
te is betérnél? Sokan megtették, közülük most négy ismeretlen szívmelengető történetét
ismerheted meg.
Olaj Vivien Virág 11.A
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ARANYKÖPÉSEK

Diák: Képzelje, tegnap gyakoroltam matekra Apával!
Tanár: Na, és hogy ment? Nem akadt ki Apukád?
Diák: Először nem, de mondtam neki, hogy már második hónapja nincs matekfüzetem, és
erre teljesen kiégett…
Tanár: Mit tesz Toldi a mű elején?
Diák: Sírt ás.
Tanár: Kiét?
Diák: A magáét.
Tanár: Az enyémet???
Diák a tanárnak: Amúgy jól megírtam, csak rosszul fogalmaztam meg…
Tanár (a tananyagra értve): Szóljatok nyugodtan, ha valami nem stimmel!
1. Diák: Hát, tanárnő, nekem ez az első óra nyelvtan nem megy…
2. Diák: Nekem meg a dupla gazdasági nem smasszol…
Tanár: A szüleitek mit szólnak, mikor másnaposak vagytok, és nem vagytok magatoknál?
Diák: Tanárnő, ha én meglátom anyámat, rögtön kijózanodom!
1. Diák: Ez nem a föcifüzeted, amibe az irodalmat írod?
2. Diák: Olyan füzetem nincsen…
Tanár: Krisztofer! Alszol???
Diák: Próbálok…
(Az aradi vértanúkról)
Tanár: „D” betűvel két vértanú neve is kezdődik. Damjanich és…???
Diák: Demjén!
(emelt magyar)
Tanár: Egyértelműen kell fogalmazni!
Diák: Jó, de akkor ne strokeusokról tanuljunk!
(A stroke nevű betegséget és a trocheus nevű verslábat sikerült összevonni.)
(szakma)
Tanár: Mondj egy látens, kulturális, egyéni szükségletet!
Diák: … ???
Tanár: … például koncertek…
Diák: Zámbó Jimmy-koncert!
Diák a tanárnak: Milyen furcsa, hogy a tanárok is emberek!!!
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Beiskolázás 2021/2022
Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
T e c h n i k u m

HOGYAN LEHETEK
FÁYS?

ELLÁTOGATOK A SULI
HONLAPJÁRA
Megnézem a folyamatosan frissülő infókat:

www.fay.sopron.hu

FELKÉSZÜLÖK A KÖZPONTI
ÍRÁSBELI FELVÉTELIRE
Jelentkezek az online felkészítőre:
http://fay.sopron.hu/felkeszito
Szóbeli felvételi nálunk nincs.

MEGISMEREM A SZAKMÁKAT
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Logisztikai technikus

ELGONDOLKODOM, MI
SZERETNÉK LENNI
Kiválasztom az ágazatot:
Gazdálkodás és menedzsment
Közlekedés és szállítmányozás

MIÉRT JÓ A FÁY?

MODERN, KORSZERŰ
KÖRNYEZET

ÉRETTSÉGI
BIZONYÍTVÁNY ÉS
TECHNIKUSI OKLEVÉL
Lehetőségek

-diákcentrikus,
nyugodt körülmények
-külföldi tanulmányutak
-szakmai rendezvények

a suli elvégzése után:

-további szakmát szerzek,
-piacképes szakmával munkába állok,
-továbbtanulok a felsőoktatásban.

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági Technikum
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
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