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KEDVES OLVASÓINK!

FÁMA

Tudjuk, nagyon nehéz volt mindenkinek a magunk
mögött hagyott hónapok sora, amit otthon kellett töltenünk, viszont megérte a várakozás: május 13-án talán
ismét visszaülhetünk az iskolapadba.
Az otthon töltött idő alatt az iskolánk történések
szempontjából nem „pihent”, hiszen megszépült ez
idő alatt, új lámpatestek kerültek a termekbe. Ezenkívül sikeres nyelvvizsgákat tudhat sok diák maga
mögött. Igaz, sajnos csak online, de elbúcsúztunk a
végzőseinktől is. A 11. évfolyamosok egy videót készítettek – amit a Fáy Facebook oldalán megtekinthettek –, így köszöntünk el a 12.-esektől. Grubits Márta
tanárnő elnyerte a Pénziránytű Tanári Díjat, ezzel dicsőséget szerezve iskolánknak, ezenkívül „A megye
legaktívabb iskolája”-díjat is sikerült bezsebelnünk.
További beszámolókról, összegzésről a hosszúra
nyúlt karanténról is olvashattok újságunkban. 13-án
pedig remélhetőleg TALÁLKOZUNK!

A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
diákjainak lapja.

Rettich Nikolett 11.A
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A MEGYE LEGAKTÍVABB ISKOLÁJA: A FÁY!
Kádárné Rácz Andrea Tanárnőnek köszönhetően
évről évre részt veszünk a Föld napjához kapcsolódó Fenntarthatósági témahét programjain.
A témahét minden évben meglehetősen színes:
vannak rendhagyó órák, különféle versenyek, egyéb
programok.
A tavalyi programsorozat a járvány miatt elmaradt, de
az idei tanévben ősszel pótolták. A „Magadért sportolj!”
telefonos applikáció letöltésével a diákok különböző kihívásokat teljesítettek. Kádárné Rácz Andrea Tanárnő
és a tanulók munkájának eredményeképpen a Fáy lett
a megye legaktívabb iskolája. Egy pingpongasztallal és
egy verseny-kosárlabdával gazdagodtunk.
Idén tavasszal már a normál időpontban, ám online formában folytatódott a programsorozat. A fáysok kiszámolhatták az ökológiai lábnyomukat, online órákon vehettek részt. Újdonság a Zöldiránytű app, ami a diákok
napi rutinjából kiindulva, először a mindennapi higiéniához, öltözködéshez, közlekedéshez, étkezéshez, a barátokkal való kommunikációhoz nyújt pénztárca-, egyben környezetkímélő ötleteket. Ismerjétek meg Ti is!
.
A FÁMA szerkesztősége

FÉNYES OKOS ISKOLÁK PROGRAM
Iskolánkban is korszerűsítették a világítást. A projekt megvalósítása a Fényes Okos Iskolák Program
keretében történt. A program fáys koordinátora Tóth Lajos Tanár Úr volt, tőle kértünk információkat a
megvalósítással kapcsolatban.
A Soproni Szakképzési Centrum intézményeiben energiahatékonysági projekt megvalósítása történt.
A világítás-korszerűsítési beruházás az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
- a világítási berendezések korszerűsítése
- a műszaki vezetés, műszaki készre jelentés.
A korszerűsített rendszer – aktív elemek karbantartása, felügyelete és ellenőrzése – karbantartási szolgáltatásainak nyújtása jelenleg is folyik. Ide tartozik a hibabejelentések fogadása, a világítás aktív elemeinek nyilvántartása, a nyilvántartás folyamatos aktualizálása, statisztikák elkészítése, a bejelentett hibák javításának
elvégzése, az ellenőrzés során talált hibák javítása, valamint az üzemkészség biztosítása, a működőképesség
ellenőrzése.
A világítási berendezések korszerűsítésével az iskola összes helyisége érintett: az irodák, a tantermek, az
aula, a klub, a PC- illetve nyelvi szaktantermek, a műhely, a tanári szobák, a könyvtár, a tornaterem, a konditerem, a szertárak, az öltözők, a pince, a kazánház, a mosdók, a folyosók, a lépcsőházak és a padlás.
Érdekes, hogy a lámpatestek száma csökkent:
- A korszerűsítés előtt a lámpatestek száma 655 db volt.
- A csere után a lámpatestek száma 602 db lett.
A világítás korszerűsítése jegyében Tungsram LED-es lámpatesteket építettek be a korábbi neoncsöves lámpatestek helyett. A cél az energiahatékonyság, a megfelelő nagyságú, és egyenletes megvilágítás.
Egy tanterem megvilágításának előírt értéke 500 lux, a lámpák felszerelése után a termekben jelenleg 520600 lux mérhető. Az új lámpatestek fogyasztása kevesebb az előzőek felénél is.
A fizikai munkálatok kb. egy hónapot vettek igénybe, december végétől január végéig, a munkaterület végső
átadása március 4-én történt. A Tanár Úr elmondása alapján a szerelési munkák problémamentesen zajlottak.
Fodor Bendegúz, Rétfalvi Kornél, Simon Sára 11.K
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ISMÉT KARANTÉNBAN
Az elmúlt tanévben március közepétől már nem jártunk iskolába. Az idei év talán még rosszabbul
sikerült, hiszen november 11-től otthon kellett maradnunk, és digitális oktatásban kellett részt vennünk.
Ahány ember, annyiféle érzést hozott a bezártság.
A digitális oktatás nagyon megosztotta az embereket. Sok fáys diáknak kedvezett, viszont sokaknak nem,
és ezzel a tanárok is így voltak. De ennél is nagyobb probléma volt az, hogy nem nagyon lehetett kimozdulni
otthonról. Sokak szabadidős programját, tevékenységét tette tönkre a karantén (például a sportedzések is szüneteltek), így ezen időszak alatt a fáys diákoknak „több szabadideje lett”.
Reméljük több ilyen nem lesz, és a Fáy digitális oktatás nélkül fogja a következő tanévet végigvinni.
Sebestyén Kristóf 11.A

Mi a különbség az iskolai élet és a karantén között?
ISKOLA
8:00- bejön a tanár
Lapokat elő, dolgozat!
Mit vegyek fel?
Hol van a tízóraim?
Csend legyen, gyerekek!
Tedd el a telefonodat!
Az oktatás ideje kb. kettőig tart.
Iskolai élet.

KARANTÉN
ébresztő – „még egy fél órát alszom”
Úristen, milyen határidők vannak mára…
Pizsama
Egész napos evés, nassolás.
Valaki szólaljon már meg!
Miért nem vagy elérhető?
Egész napos tanulás.
Kutya ugat, macska nyávog, anya kiabál.
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Néhány diák és tanár véleményét is megkérdeztem az általuk tapasztaltakról. Íme, a vélemények:
R.K. 12.B
Sokat tudtam aludni, tudtam enni órák közben.
E.B. 12.B
Saját időbeosztás, későn fekvés, korán kelés. Több volt a tananyag.
Gönye Réka tanárnő
Meg kellett osztozni az interneten időben. Bele tudtam hallgatni más tanárok óráiba.
L.R 12.B
Semmit sem szerettem, a hagyományos oktatás jobban tetszik. Több időt vett igénybe a feladatok elkészítése
és a tanulás is. Hiányzott a tanárok segítsége.
M.B. 12.B
Nem kellett korán kelni, nem kellett eljönni otthonról.
K.K. 12.B
Nem kellett korán kelni és időben tudtam ebédelni
SZ.E. 12.B
Kistestvéremre kellett vigyáznom, mert a szüleim dolgoztak.
Kládlerné Kertész Katalin tanárnő
Pozitívum volt, hogy a diákok nagyon segítőkészek voltak a különböző programok használatában, nagyon
sokat tanulhattam tőletek. Sokkal több időt töltöttem a családommal. Negatívum, hogy a tanári hivatás egyik lényeges eleme tűnt el: a tanár személyes ráhatása, segítsége, kapcsolata a diákkal. A számolásos tananyagokat
jóval nehezebb volt így tanítani és magyarázni.
Krisztin Rebeka 12.B

Krisztin Rebeka iskolánk 12.-es tanulója, aki az elmúlt négy évben sok remek cikket írt a diákújságba és az évkönyvbe is.
Köszönjük az eddigi munkáját, és sikeres érettségi vizsgát kívánunk neki!
a FÁMA szerkesztősége
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ELISMERÉS A FÁYNAK
Iskolánk az idei tanévben nívódíjat kapott a kilencedik évfolyamosok számára szervezett úgynevezett
„átvezető hét”-ért. A program a GINOP 6.2.3. pályázat keretében valósult meg, amelynek iskolai pályázati
koordinátora Somogyi Miklós Tanár Úr. Vele beszélgettünk.
Mi az „átvezető hét” célja?
Az átvezető hét célja, hogy zökkenőmentesebbé, simábbá tegye a diákoknak az általános iskolai környezetből a középiskolai életbe történő átlépést.
Honnan merítik a programokhoz az ötletet?
Saját kútfőből. A programot a Fáy tanárai állították össze.
Mióta szervezik meg az „átvezető hetet”?
2018 szeptemberében az akkori 9.A volt az első bevont osztály, Takács Éva és Kádárné Rácz Andrea
tanárnők koordinációjában.
Milyen programok várják a 9.-eseket?
A program keretében a következő tevékenységek megvalósítását javasoljuk:
•
osztályterem dekorálása
•
osztályszintű közös szabályok megalkotása
•
az iskolaépület megismerése
•
az osztályban tanító oktatók bemutatkozása, találkozó az igazgatóval
•
mentálhigiénés tréning iskolapszichológus vezetésével (pl. önismereti foglalkozás)
•
tanulásmódszertani foglalkozás
•
pályaorientációs foglalkozás, a választott ágazat lehetőségeinek alaposabb megismerése
•
közös étkezés
•
közös sportfoglalkozás
•
városismereti vetélkedő
•
iskolán kívüli közösségi program (csapatépítő céllal) – pl. soproni Bűvösvölgyben foglalkozáson való
részvétel, Sopron környéki osztálykirándulás
•
egyéb, a kilencedikesek és tanáraik által kitalált kreatív programok
Mi az elmúlt évek tapasztalata, örömmel vesznek-e részt a diákok a programokon? Tetszik-e nekik?
Az Ön tapasztalatai szerint melyik a legkiemelkedőbb / legnépszerűbb programelem?
Eddig pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevőktől.
Személy szerint két dolgot emelek ki – részben az átvezető hét kapcsán is – a GINOP 6.2.3 pályázat pozitívumaként:
•
egy reménybeli szemléletváltozás elindítását a tanárok oldalán, ez jelent módszertani megújulást is;
a cél a diákok kompetenciáinak fejlesztése olyan készségekkel, képességekkel, amiket egész életükben tudnak
majd hasznosítani, például hogyan kell hatékonyan és eredményesen tanulni; hogyan lehet az egyik tantárgyban
tanult skill-eket máshol is alkalmazni
•
igazgatónő sikeres lobbizásának és a pályázatnak is köszönhetően a célra legalkalmasabb pszichológus, Gergácz Orsolya személyében állandó iskolapszichológusa lett a Fáynak
Az osztályfőnökök is részt vesznek a programokban vagy csak a diákok?
A program közös projekt, amiben a bevont tanulók mellett leginkább az osztályfőnökük és a helyettes osztályfőnökük vesz részt.
Ugyanaz-e a program mindig vagy évről évre változik?
A programot az éppen aktuális 9. évfolyam diákjai és osztályfőnökeik testre szabhatják, nincs korlátja a kreativitásnak (esetleg anyagi korlátról lehet szó, de az fontos alapelv, hogy a program költségeit az iskola, a fenntartó
fedezi).
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- Csak a 9. évfolyamot érintik
az első hét programjai vagy egy-egy
eseményre csatlakozhatnak felsőbb
évesek is?
Ez a 9. évfolyamnak szóló program.
A felsőbb éveseknek is lehet hasonló
tevékenységeket szervezni, ennek fóruma a DÖK – hajrá!
- A normál tanítási időben zajlanak csak a programok vagy azon időben túlnyúlnak?
Az első héten tanítási időben zajlik
a dolog. Ha van a programban kirándulás, az nyilván túlnyúlhat ezeken a
kereteken.
- Zajlanak-e programok külső
helyszíneken?
Lehetséges, hogy egyes programelemek, pl. a kirándulás külső helyszínen valósul meg. Itt is figyelmébe
ajánlom mindenkinek a soproni Bűvösvölgyben egy foglalkozáson való részvételt, ahol fáys kapcsolatunk is
van, Kenessey Tamara médiaértés-oktató személyében.
-

Köszönjük szépen a beszélgetést!
Hauptkorn Rebeka, Horváth Nóra, Mihály Márk, Tóth Patrik 11.K

ELISMERÉS A FÁY SZAKMAI IGAZGATÓHELYETTESÉNEK!

Iskolánk szakmai igazgatóhelyettesének, Grubits Márta Tanárnőnek a munkáját immár második alkalommal ismerte el a Pénziránytű
Alapítvány. A Tanárnő az idei tanévben „Fenntartható háztartás” című
mintaprojektjével nyerte el a Pénziránytű Tanári Díját.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk Neki!
a FÁMA szerkesztősége
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MEGEMLÉKEZÉSEK
Az idei tanévben a hagyományos megemlékezéseket sem lehetett a szokott módon megtartani, ám ez
a tény nem akadályozta a történelmi események méltó felidézését.
Október 23. emlékezete
Október 22-én, csütörtökön a
12.A osztály tanulói Szigeti Enikő
Tanárnő vezetésével rádiós ös�szeállítással emlékeztek meg az
1956-os eseményekről. A nagy ívű
történelmi visszatekintés versekkel,
dalokkal színesítve a mai embernek
szóló tanulsággal zárult:
„1956 üzenete nemcsak az,
hogy mindig nemet kell mondani az
emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolására. 1956 üzenete az
is, hogy nem tűrjük meg azokat közöttünk, akik félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk. 1956 üzenete az is, hogy óvnunk kell mindig és mindenhol a demokráciát, a többség
akaratát, a többség szavát. 1956 üzenete az, hogy bárhol élünk, nem engedhetjük meg, hogy megzsaroljanak
bennünket, nem engedhetjük meg, hogy bárki arra kényszerítsen, hogy hajtsuk le fejünket, ha az igazság megtipróival kell szembenéznünk… Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink tetteire; egy
kicsit mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapokban – mert ez 1956 igazi üzenete.”
Vetélkedő a hűség napja alkalmából
December 14-én Horváthné Kokas Éva könyvtáros Tanárnő jóvoltából megismerhettük-átismételhettük a soproni
népszavazáshoz vezető utat és a népszavazás menetét. A
Tanárnő által összeállított bemutató prezentáció megtekintése után 6 kérdésből álló kvízt tölthettünk ki. A versenyen
több mint 100 diák vett részt. A helyes megfejtők közül sorsolással döntötték el, hogy a nyertes, Egresits Alexa 10.K
osztályos tanuló lett, aki jutalomkönyvet kapott
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Február 25. – a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Február 25-én a 12.K osztály tanulói
Dömötör Péter Tanár Úr vezetésével emlékeztek a kommunizmus áldozataira egy
– a recski munkatáborról szóló – kisfilmmel. A film előtt a 12.K-s Korenika Virág
adott rövid történelmi áttekintést a témáról.

Március 15., a forradalom napja
Március 15-e tiszteletére a 9.B osztályosok Végh Boglárka Tanárnő vezetésével „A mi március 15-énk” címmel szubjektív zenés-verses történelmi összeállítást készítettek. A prezentáció anyagát az osztály tanulói gyűjtötték, a forrásanyag összeállítása a 9.B-s Kovács Rebeka munkáját dicséri.

Rendhagyó történelemóra a holokauszt áldozataira emlékezve
Április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékeztünk. Az emléknap alkalmából Vódli Zsolt Tanár Úr szervezésében rendhagyó történelemórán vehettünk részt, amelynek anyagát a Holokauszt Emlékközpont pedagógusai állították össze.
A rendhagyó holokauszt-tanóra során embert próbáló idők túlélési stratégiáiról szereztünk tudomást egy rendkívüli könyv és dokumentum kapcsán. Megtudhattuk, hogy milyen szellemi és érzelmi élményekből meríthettek
erőt az emberek ilyen rettenetes körülmények között. Az óra tanulságos volt, és számtalan új ismerettel gazdagodtunk.
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SIKEREK
A tehetség utat tör magának. A Fáy 13.-os tanulója visszatérően
jól szerepel különféle vers-, novella- vagy éppen meseíró pályázatokon.
Iskolánk 13.K osztályos diákja, Horváth Noémi Rebeka a Fáyba
kerülése óta oszlopos tagja a diákújság szerkesztőségének. Emellett
évek óta sikeresen szerepel alkotásaival a különféle irodalmi pályázatokon. 2020 őszén a Picur Panna nagy kalandja című meséjével
rangos elismerésben részesült: a mese nyomtatásban is megjelent!
Most, hogy a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést is elvégezte,
befejezte tanulmányait a Fáyban, így ezek a gondolatok egyben a

búcsú sorai is.
Rebeka, köszönjük az Általad írt sok remek cikket, gratulálunk az eddigi eredményeidhez, és további sikereket kívánunk Neked!
Fáys siker a Szép magyar beszéd versenyen!
A 11.-es Horváth Bianka megismételte tavalyi kiváló szereplését a Kazinczyversenyen.
Az idei tanévben 55. alkalommal rendezte meg a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a Szép magyar beszéd versenyt. Iskolánk 11.A osztályos tanulója, Horváth
Bianka 2. helyezést ért el a megyei döntőn, és kivívta a jogot az országos döntőn
való részvételre. A versenyt az idei tanévben a járványhelyzetre való tekintettel
online formában rendezték meg, a feltételek azonban nem változtak, egy kötelező
és egy szabadon választott szöveget kellett előadniuk a versenyzőknek. Bianka
felkészítő tanára Végh Boglárka tanárnő volt.
Gratulálunk az eredményhez!

Fáysok sikere matematikából!
Iskolánk két tanulója is kiválóan szerepelt a megyei matematikaversenyen.
Horváth Bence és Oláh Soma mindketten a 12.K osztály diákjai, és mindketten érdeklődnek a matematika
iránt. A Fáyt képviselve ők indultak a Bolyai János Matematikai Társulat Győri és Soproni Tagozata által szervezett Győr-Moson-Sopron Megyei Matematikaversenyen, amelyet az idén 29. alkalommal írtak ki. A versenyt
2021. február 26-án (pénteken) online módon bonyolították le.
Nagy örömünkre mindketten remekül helytálltak. Horváth Bence 2. helyezést ért el, Oláh
Soma pedig az 5. helyen végzett.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak,
Keszeg Attila Tanár Úrnak!
a FÁMA szerkesztősége
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Sikeres nyelvvizsgák!
Ahogy az előző években már megszokhattuk, az idei tanévben is sikeres középfokú nyelvvizsgát
tettek a 11.K-sok.
Német
2020. november 27-én és 28-án vizsgázott az osztályunk németes csoportja középfokon német nyelvből.
Először az írásbeli
részre került sor egy
pénteki délutánon a
Soproni Egyetemen.
Szerencsére a felkészítő tanárunkkal, Hajnal Eszter Tanárnővel
már a tanév kezdete
óta folyamatosan gyakoroltunk a vizsgára,
így pontosan tudtuk,
milyen feladatokra számíthatunk a tesztben,
azok nem értek minket
meglepetésként.
Az
első feladatlap szövegértési feladatokból
állt, ezután hallásértés
következett, végezetül pedig az íráskészség. A feladatok nem voltak könnyűek, volt, amelyik igencsak nagy
figyelmet igényelt, de végül minden akadályt sikerült gond nélkül vennünk. A nap végére érthető módon mind
nagyon fáradtak voltunk, de legalább a nehezén már túl voltunk.
Másnap különböző időpontokra hívtak be minket egyesével az egyetemre, ahol a szóbeli rész is zajlott. Itt
összefuthattunk a hasonló időpontra érkező osztálytársainkkal, akikkel röviden meg tudtuk beszélni, ki milyen
témákat kapott. Az élesben zajló párbeszéd előtt kaptunk kb. negyed óra felkészülési időt, ami nagyon jó volt,
mert így össze tudtuk szedni a gondolatainkat, kijegyzetelhettük azokat a dolgokat, amiket mindenképp szeretnénk elmondani. Ez a vizsga is három részből állt: először érvelnünk kellett egy meghatározott dolog mellett,
majd egy szituációt eljátszani, és végül egy adott képet leírni, illetve arról beszélni. Az itt kapott témák sem
voltak újak számunkra, hiszen mindegyiket kidolgoztuk már korábban a németórák keretében.
Az elért eredményeink néhány héttel később érkeztek meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy mindenki sikeresen átment a vizsgán! Szerintem mindannyian nagyon büszkék lehetünk magunkra, és köszönettel tartozunk a
Tanárnőnek, aki mindent megtett, hogy a lehető legjobbat hozhassuk ki magunkból. A következő cél a felsőfok!
Fülep Nikolett 11.K

Angol
2021. február 5-én délután valamint 6-án délelőtt komplex nyelvvizsgán vettünk részt az osztállyal.
Én az írott szöveg értése részt találtam a legkönnyebbnek, ott is értem el a legtöbb pontszámot, ami szerencsére nagyon felhúzta a pontjaimat. Szerencsésnek érzem magam, mivel a beszédkészségnél egy osztálytársammal beszélgethettem, aki egyben jó barátom is, ezért mondhatni megkönnyítettük egymás dolgát.
Szóbelin a témáink a baráti viszonyok, utazások és közösségi hálózatok voltak. Könnyűnek tűntek, de a stressz
természetesen beleszólt, ezért találtam kicsit nehéznek a szóbeli részét a vizsgának.
Örülök, hogy mindenkinek sikerült a csoportból, és nagyon meg is könnyebbültem, mivel ebben az évben
erre készültünk a legtöbbet.
Köszönettel tartozunk a felkészítésért Pinezitsné Parrag Szilvia Tanárnőnek!
Vörös Péter 11.K
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SZAKMA
Bár sok nehézséggel és kihívással kellett szembenézni, az elmúlt hetek sem voltak unalmasak szakmai szempontból.
Egyetemfoglaló
Január végén részt vehettünk a „Kereskedj okosan!” nevezetű egyetemfoglaló versenyen, amit a Soproni
Egyetem Közgáz Kara szervezett számunkra és más iskolák számára.
Az osztályunkból négy csapat indult a nyereményért. A verseny lényegében egy szimuláció volt. A szimuláció két részre volt lebontva, egyszer egy boltot „vezettünk”. Árukat kellett rendelni, alkalmazottakat kellett
felvenni, és azoknak a bérét beállítani, a termékek árát állítani és ezáltal a legjobb boltértékelést kapni. A másik
része a versenynek a marketing része volt, ahol plakátot kellett tervezni a boltnak, egy fogalmazást kellett írni
és bemutatni, hogy mi alapján vezettük a boltot, és a legvégén, akik továbbjutottak az első fordulókon, egy
prezentációban kellett összefoglalni mindent. A versenyben összesen négy forduló volt. A díjazás is két részre
oszlott. Az osztályunkból az Odaadó Oroszlánok nevű csapat érte el a legjobb eredményt, a verseny marketinges részében másodikak lettek, a boltos részében pedig ötödikek. A csapat tagjai: Csigó Renátó, Garab
László, Gergelyffy Dominik, Szabó Amélia Maxima. A felkészítő tanár mindegyik csapatnál Kládlerné Kertész Katalin Tanárnő volt.
Csécsei Gábor 11.B

BankCode pénzügyi verseny
Február közepén került megrendezésre a Magyar Nemzeti Bank Pénzmúzeuma és a Pénziránytű Alapítvány által megrendezett BankCode 2021 országos középiskolai pénzügyi vetélkedő 1. fordulója, természetesen online keretek között.
Háromfős csapatokat lehetett kialakítani, volt szerencsém Egresits Alexa és Jiayou Liao társaságában
részt venni a megmérettetésen. Számos hasznos témát érintettek a kérdések, többek között a pénzügyi intézményrendszert, a háztartások gazdálkodását és a korszerű pénzkezelést. A kérdések megválaszolására
mindössze 60 percünk volt, ami (bár soknak tűnt) mégis hamar elrepült a kérdések között ugrálva. A verseny
négy fordulóból állt, sajnos a regionális elődöntőbe már nem jutottunk be, viszont gazdagítottuk tudásunkat egy
országos színvonalú verseny keretei között.
Köszönjük szépen Kládlerné Kertész Katalin tanárnőnek a felkészítést! Ha lehetőségünk nyílik rá, jövőre
újra indulunk!
Baranyai Petra 10.K

Pénz7 a Fáyban
2021. március első hetében tartották a Pénz7 rendezvénysorozatot.
Március 2-án nekem és az osztályomnak a logisztika taniroda tanóra keretein belül zajlott egy fontos szakmai program. Legelőször a Pénzügyminisztériumból jelentkezett be Dr. Tebeli Izabella, és tartott előadást a
családi költségvetésről. Sok érdekes dolgot tanulhattam belőle, mint például azt, hogy ha majd ha dolgozni
fogok, hogyan tervezzem meg a havi költségvetésem. Ezek után egy játékos feladatsort kaptunk itthonra, amit
visszaküldhettünk. Majd családokat szerveztünk osztályon belül, és azt vizsgáltuk, hogy egy átlagos család
hogyan él, mennyi a bevételük, és mikről kell lemondani, ha esetleg elromlik valami és ki kell cserélni.
Lényegében nagyon izgalmas és érdekes volt ez a Pénz7, sok új dolgot tanulhattam.
Honyák Viktor 11.B
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ZsetOn verseny
A Pénz7 keretein belül zajlott a ZsetOn verseny, melyben 16 pénzügyi kérdést kellett online módon megválaszolniuk a versenyzőknek. Az egyik feladat 2 pontot ért, a többi pedig egyet. Az első 10 kérdés nem volt annyira
bonyolult, egy-kettőnél egyértelmű volt a válasz, mivel a többi lehetőség alig kapcsolódott a pénzügyhöz. A
versenyfeladat összegezve jó volt, élvezhető. Több osztály is részt vett a versenyben: a 10.K, a 11.A és a 11.B.
Mindegyik osztályban Kládlerné Kertész Katalin Tanárnő volt a felkészítő tanár.

Béla Szilárd 10.K

Részvényfutam
Kládlerné Kertész Katalin Tanárnő elmondása szerint volt még egy fontos egyéni verseny március 1-től március végéig. Ez volt a Részvényfutam. A tőzsdei ügyleteket lehetett tét nélkül gyakorolni. Többen próbálgatták a
kereskedést, néhány osztályból ezen a vetélkedőn is szerepeltek fáys tanulók.
Ágazati alapvizsga, próbaérettségi
Grubits Márta Tanárnő, iskolánk szakmai igazgatóhelyettese és Hajnal Eszter Tanárnő arról tájékoztattak
minket, hogy rendben lezajlottak a végzősök számára szervezett próbaérettségik, és (egyelőre még csak a felnőttképzésben résztvevőknek) az ágazati alapvizsgák. A jövő tanévben azonban már a nappali tagozatos 10.-es
tanulóknak is teljesíteniük kell ezt a vizsgát a továbbhaladáshoz.
a FÁMA szerkesztősége
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A VÉGZŐSÖK BÚCSÚJA A FÁYTÓL
A koronavírus-járvány minden iskolában teljes mértékben átírta az előzetes terveket. Sajnos ez ránk is
igaz. Sem szalagavatót, sem hagyományos ballagási ünnepséget nem tarthattunk.
Az idei tanévben az utolsó éves tanulóknak volt a legnehezebb a helyzetük.
A szalagavató sajnos elmaradt, így mindegyik osztály más módon ünnepelte a szalagfeltűzést. Voltak, akik
egy konzultációs napon az iskolában; voltak, akik egy kirándulás keretében a szabadban; és voltak, akik kis
csoportokban külső helyszínen.
A ballagást sem lehetett a hagyományos formában megtartani. Az alsóbb évfolyamosok emlékképpen egy
videofilmet készítettek a végzősöknek. Ebben az Igazgatónő és a három végzős osztály Osztályfőnöke mellett
természetesen szerepet kaptak a diákok is. Fülep Kata (11.A) és Szabó Hanga (10.A) egy-egy dalt adott elő,
Horváth Bianka (11.A) pedig a Szonett ballagóknak című verssel köszöntötte az ünnepelteket. A végzősöktől
Stekovics Detre (11.B) búcsúzott. A műsort Szűrszabó Andor (11.K) vezette, a film elkészültét pedig Pécsi
Dávidnak (11.K) köszönhetjük.
A ballagók az írásbeli érettségi első napján vehették át tarisznyáikat, az évkönyveket, és az Ujvári Szilvia
Tanárnő által nekik készített kiadványt. A magyarérettségi napján az aulában feldíszített paravánok, ünnepélyes
környezet fogadta a vizsgázókat.
a FÁMA szerkesztősége
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