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Kedves Olvasó! 
 

A SzLenG a Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

diákönkormányzata, a LADIK által szerkesztett, terveink szerint tanévenként két alkalommal 

megjelenő diákmagazinja, amely intézményünk nevelési-oktatási céljaihoz igazodva, a 

lazarista értékrend mentén a gimnázium mindennapjaiba, eseményeibe és rendezvényeibe 

nyújt betekintést. Iskolánk tanulóin túl, reménykedve a hosszú távú, gyümölcsöző 

együttműködés, együtt cselekvés és együtt gondolkodás alapjainak lefektetésében – a 

Dunakanyar régiójából és Budapest vonzáskörzetéből a 8. osztályos tanulókat is meg 

szeretnénk szólítani, továbbá törekszünk reflektálni közvetlen környezetünk, Szob közéleti 

kérdéseire is. 

Üdvözlettel: 

A szerkesztőség 
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Végzős osztályunk bemutatkozása – Gondolatok a közösséggé 

válásról 
 

„Mi vagyunk a 12. A, a végzős évfolyam, a legtöbb osztályfőnököt kapott osztály. 

Osztályunk valódi közösséggé kovácsolódásában komoly szerepet játszott, hogy évről évre új 

osztályfőnök kezei alatt pallérozódtunk.  

Első osztályfőnünket a halál szakította el tőlünk, a második napjainkban már az 

intézmény vezetője, a harmadik osztályfőnökünk pedig távozott intézményünkből. Egyszóval 

nem volt könnyű nekünk. Ahhoz, hogy nagybetűs osztállyá formálódjunk, nehezen találtuk meg 

a közös hangot, sokkal inkább kisebb csoportokban éreztük jól magunkat, egészen mostanáig! 

Idei egri osztálykirándulásunkon mindenki részt vett, a szó minden értelmében ilyennek kell 

lennie egy osztálykirándulásnak. A hazafelé vezető buszozás során már mindenki felszabadult 

volt, énekeltünk, jobbnál jobb mulatós slágerek zengtek a zötykölődés során. 

 A magyar történelem e jelentős és a történelmi emlékezetnek kedves helyszínén lehetett 

először azt érezni: „együtt vagyunk”, még ha teljesen más is az érdeklődési körünk vagy a 

világról alkotott képünk.  

A hangulat, amelyet megéltük emlékükben és szívünkben örökké élni fog. Akkor és ott, 

azon a buszúton hazafelé, a jó hangulat közepette eszünkbe jutott első osztályfőnökünk, aki bár 

már nem lehet velünk, odafentről boldogan és büszkén tekintett le ránk, hogy végre sikerült, 

Egerben igazi osztállyá válnunk.” 

Drexler Meggi, 12. A 
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Verébtábor 

 
 2021. augusztus 26-án és 27-én került sor a Verébtáborra, a „gólyák” közösségformáló 

rendezvényére. Érkezésünkkor kedvesen fogadtak leendő tanáraink és a gimnázium egykori 

diákjai. Voltak, akik már ismerték egymást korábbi osztályaikból, az általános iskolából, de a 

többség még nem. A szívélyes fogadtatás után azonban már nem okozott nehézséget az 

ismerkedés.  

 

A kollégium szobáit kaptuk szállásul. Magunk választhattuk ki, kivel leszünk egy 

szobában. Mikor mindenki megérkezett, a kezdeti feszültségoldó, játékos percek után 

osztályokra bontottak minket. Nevezetesen: 9Ny, a 9A és a 9B. A 9A-ba olyan sokan kerültek, 

hogy ketté kellett bontani az osztályt.  

Az újdonsült osztályok feladatokat kaptak Szob egész területén. Mikor befejeztük a 

feladatokat, mi pucoltuk meg és vágtuk össze az ebédünk hozzávalóit. Sajnos ebéd közben 

elkezdett esni, így nem tudtunk pár óráig kint semmit sem csinálni, de mi bent is elfoglaltuk 

magunkat.  
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Mikor elállt az eső ügyességi feladatokat oldottunk meg és kézműveskedtünk. Minden 

osztály festett magának zászlót. Iskolánk szellemiségéhez híven, Szabolcs atya szentmisét 

celebrált, hogy a táborban a lelkiség szerepét és jelentőségét is kihangsúlyozzuk.  

Majd vacsoráztunk és voltak, akik tüzet raktak. Elküldtek minket aludni, de igazán senki 

nem aludt, pár ember kivételével. Éjfél körül hatalmas hangszórókon felcsendült az ,,Eye of the 

tiger” című szám.  ,,RIADÓ!!! Mindenki talpra! Irány az udvar!” 

 Sebtében megoldottunk egy keresztrejtvényt, majd átmentünk a régi kastély épületébe, 

ahol újabb kihívással szembesültünk, meg kellett találnunk a zászlónkat. Próbáltak minket 

ijesztgetni is, de nem nagyon sikerült. Zászlónkat végül az alagsorban találtuk meg, ezután 

visszatértünk a koleszba. A kísérteties kalandok után többen hamar elaludtak, ám néhányan 

egészen virradatig beszélgettek.  



6 
 

 

Másnap reggel ismét hangos zene keltett minket. Reggeli torna. (Na neee!) Közösen 

reggeliztünk, miközben mindenki az elmúlt nap és éjszaka történéseit tárgyalta. 

Összecsomagoltunk és mindenki új élményekkel gazdagodva ment haza, várva a 

szeptemberi tanévkezdést és a viszontlátás örömét. A Verébtábor remek lehetőséget teremtett, 

hogy összekovácsolt közösségként kezdjük a tanévet. 

Hövényes Georgina (9. Ny) 
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A Szent László Gimnázium hírei 
 

Szeptemberben megkezdődött a 2021/22-es tanév, valamennyiünk örömére jelenléti 

oktatás formájában. Tavaly ugyan megbirkóztunk az online tanítás követelményeivel, de egy 

iskola mégiscsak akkor az igazi, ha gyerekektől hangos.  

A tanulólétszámunk növekedett, a kilencedik évfolyamon plusz egy osztályt tudtunk 

indítani, a tanári kar is bővült. Újdonság, hogy hétfőnként igeliturgiával kezdjük a hetet a 

templomban. A nyelvoktatásban az angol mellé választható idegen nyelvként a német mellett 

spanyol és a francia nyelvet is bevezettük. 

A gimnáziumi oktatás mellett a szakképzés is elindult. Idén szociális segítő képzés 

folyik 60 fő számára, négy turnusban. Erről tanúsítványt kapnak a tanulók. Erre épül jövőre a 

szociális gondozó képzés, ami már szakképesítést ad, így munkavállalásra jogosít.  

Szeptember végén megtartottuk hagyományos Szent Vince-napi zarándoklatunkat 

Márianosztrára. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert az úton nem, csak a megérkezéskor 

kezdett esni. De az élmény kárpótolt bennünket.  

Az aradi vértanúkra október 6-án iskolai ünnepség keretében emlékeztünk. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharcról október 22-én emlékeztünk meg, majd a 11. A osztály aznap 

délután a városi ünnepségen is bemutatta műsorát. 

A továbbtanulási döntés előtt álló nyolcadikosok és szüleik számára november 8-án és 

12-én nyílt napot tartottunk. Novemberben megemlékeztünk halottainkról és megtartottuk a 12. 

A osztály szalagavató ünnepségét. 

Intézményünk felvételi tájékoztatója elérhető honlapunkon, intézményünk közösségi 

média felületén, Facebook-oldalán, illetve aktuális lapszámunk mellékleteként. 

 

Borosné Felföldi Mária tanárnő cikke a Szobi Hírnök XXXI. évfolyam, 9-10. szám 8. oldalán 

jelent meg. A cikket a szerző beleegyezésével átdolgozott, szerkesztett formában közöljük. 

 

A szerkesztőség 

 

https://lazaristagimnazium.hu/page/felvetelizoknek
https://www.facebook.com/lazaristagimi
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Művészetpedagógiai program 
 

Szeptemberben két osztályunkhoz, a 11. A-hoz és a 10. A-hoz látogatott el az ArtMan 

Egyesület több tagja, hogy diákjaink egynapos workshop keretében művészetpedagógiai 

érzékenyítő programban vehessenek részt.  

A tréning lehetőséget adott az előítéletek, tévhitek átalakítására a látássérültekkel 

kapcsolatban. A testtudati technikákon és improvizáción alapuló kortárs táncszínházi elemeket 

is felhasználó módszer segítségével megtapasztalhatták, hogyan használjuk az önreflexión 

alapuló, belülről fakadó átalakulást.  

A tréner közösen vezette a csoportot egy látássérült tréningben jártas szakemberrel. 

Ezáltal a gyerekek a választott téma keretein belül megtapasztaltak egy fogyatékossággal élő 

szakembert csoportvezetőként. Ez a helyzet modellt kínál az empatikus, egyenrangú 

együttműködésre. 

 

Csete Annamária 

 

 

 

 

https://artman.hu/
https://artman.hu/
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TikTOP Fest & Awards 
 

 2021. október 24-én, Budapesten, az Akvárium Klubban került megrendezésre az év 

legnagyobb közösségi média fesztiválja, ahol mintegy 100 népszerű TikTok, YouTube és 

Twitch influencerrel lehetett találkozni, a TikTok edukatív, értékközvetítő jellege került 

bemutatásra. Megjelentek irodalmi, pénzügyi, illetve pszichológiai véleményvezérek, és 

kerekasztal beszélgetéseket tartottak. 

 Iskolánkat 3 tanuló, Móra Anna, Rábai Lili (9. B), és jómagam, Tamás Klaudia (9. A) 

képviseltük. 

A különböző TikTokkereket az alábbi öt kategóriában jelölték: 

• Az év TikTok felfedezettje; 

• Az év Tiktokkere; 

• Az év csapata; 

• Az év TikTok közönség kedvence; 

• Az év külföldi TikTok tartalomgyártója. 

A Youtubereket három kategóriában díjazták: 

• Az év YouTube felfedezettje; 

• Az év Youtubere; 

• Az év YouTube közönség kedvence. 

A Twitcherek „Az év Twitchese” díjért versenghettek. 

Közel 60 közönségtalálkozó (TikTok, Twitch, YouTube) került lebonyolításra, továbbá két 

kerekasztal beszélgetésben is részt vehettünk. Óriás Jenga is volt, amiben kihívhattuk kedvenc 

influencerünket.  

A lányok számára egy sminkpult is rendelkezésre állt, ahol egy nyereményjátékot is 

meghirdettek. 

A nap végén 5 sztárfellépőt is hallhattunk: 

• NEMAZALÁNY x SOFI; 
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• Manuel; 

• Dér Heni; 

• nem utolsó sorban a R3D1ONE tánccsapat fellépését tekinthettük meg.  

Elsőként az egyik kerekasztal beszélgetésre irányult figyelmünk, itt különböző platformon 

tevékenykedő emberek vettek részt. Szóba kerültek a fogyasztott tartalmak, véleményezték a 

TikTokkerek gyors befutását. 

   

A következő program, amin részt vettünk a közönségtalálkozók voltak, ahol különböző 

influencerekkel találkozhattunk, illetve képet, videót is készíthettünk. 

A színes programok sorát koncertek zárták. 

 

Nagyon jó nap volt, így boldogan emlékezünk vissza rá! ☺ 

Anna, Lili, Dia 

Tamás Klaudia (9. A) 
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Nyílt napok képekben 
(2021. november 8. és 12.) 
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Olvasni jó! – Olvasás éjszakája (2021. november 18.) 
 

 Napjaink rohanó világában üde színfoltként hívta fel a figyelmet az olvasás szeretetére, 

örömére, s minden, a tudományos élet neves képviselői által igazolt egyéb jótékony hatására az 

Olvasás éjszakája c. rendezvényünk, melynek ötlete és megszervezése Csete Annamária 

tanárnő érdeme. 

 Iskolánk 11. A osztályos tanulója, Bartos Benigna az alábbi gondolatokkal indította a 

felolvasások sorát: 

 

 

„Könyvmoly vagy te, meg én, a szomszéd néni, a tanárnő, Gábor bá is remélem. 

 Olyan jól összegyűltünk így estére, 

Szóval  mesélek! 

Nincs időm mondom magamnak, mert túlságosan lefoglal a huszadjára megnézett sorozat. 

Így érdeklődésem elvesztve, szegény regény már a fellegekben, feledésbe merült édes kis krimi, mert nem 

érdekel, hogy halt meg a kis ribi. 

Olvasási válságban küzdök már lassan egy éve, és úgy teszek, mintha ez érdekelne. 

Wattpadhoz nyúlok, hátha az segít, romantikus regények helyesírási hibákkal engem bizony felpezsdít. 

Igazi könyvmoly leszek újra és a sztereotípiák halmaza majd betemet engem is. 

Lámpafénynél fotoszintetizálok, és valami gyenge jazzre táncolok. 

Hisz mindenki azt hiszi, hogy gyengék vagyunk, és semmi technológiát nem használunk, közösségekbe 

nem járunk, a könyvtár és a libri.hu otthonunk. 

És köztudott hogy könyvmoly lányok szerelmesek minden férfi karakterbe, de most őszintén ki tudna 

ellenállni Mr. Darcy-nak a Büszkeség és balítéletben? 

A filmadaptációkat egy könyvmoly sasszemmel nézni, és ha hibát talál – ordít. 

Én is ezt csinálom – tapasztalat, de mond, hogy a Nap nap után nem volt szar?! 

A Csillagaimban a hibát már meg sem merem említeni, mert utána névtelen üzenetek kapok, melyben 

ócsárolnak a nagy fanok… 

  

http://libri.hu/
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De elég! Beszéljünk arról miért jó az olvasás, hiszen erről kellene monológot folytatnom… 

beszédet tartanom,  – mi illik ide már én sem tudom. 

Fejleszti a tudásod, szókincsed, segít elkerülni a stresszt ami egy-két matek óra után jól jön. 

És hogy forogjanak a sírjukban nagyra tartott íróink, – de elavultakká váltak kötelezőink. 

A fiatalság számára már nem opció a légy jó mindhalálig, lehet ezért is nem olvasunk mi már annyit. 

Nekünk kortársak kellenek, és nem az átírt Rómeó és Júlia századik változata. 

Apropó!!! Majd elfelejtettem ugye ti is vágtok fejeket olvasás közben? 

Mert én már rosszabb vagyok, mint egy néma film, és Charlie Chaplint megszégyenítő pofákat vágok. 

Ha pedig a kedvencem olvasom, már mint egy gépezet új fújom, tudom mi lesz a következő mondtat – és 

tudom hol kell átlapozni hogy ne sírjak. 

De sírni én akkor szoktam, mikor a boltban valami nagyszabású akció van. Na meg akkor, ha odaadok 

egy könyvet és úgy kapom vissza, hogy törött a gerince. 

És mivel lassan itt az ünnepek egy figyelmeztetés mindenkinek, ha trilógiát vesztek ne a második résszel 

kezdjetek. 

 – Habár remélem nem ment el az eszetek. 

Mindezek után. 

Remélem, átérzed, amit én, és ott belül könyvmoly vagy a javából. 

Nem kell szégyellned, sokan vagyunk, annak ellenére, hogy haldoklunk. 

Nem dumálok többet – beszéljenek helyettem a könyvek, azt hiszem ezért is vagyunk ma itt…” 
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„Segíts, hogy magam csinálhassam!” (Maria Montessori) 

 

Tanulásmódszertan 

A 21. században az iskola feladata már nem merülhet ki egy körülhatárolt ismerethalmaz 

átadásában. A mediális társadalomba integrálni kívánt tanulók számára fontos megtanítani, 

hogy miképpen tudják kritikusan és kreatívan felhasználni a körülöttük keringő 

információáradatot. 

Tanóráink és tanórán kívüli tevékenységeink keretében törekedni szeretnénk a korszerű 

eszközök és alkalmazások széles palettájának ismertetésére, gyakorlatba történő beépítésére, 

kézenfekvő megoldások átadására a jövő generáció érdeklődő diákjai számára a digitális térben 

és a multimédiás anyagok kezelésében való boldoguláshoz, mivel minden szaktárgy tanulása 

remek lehetőség az eredményes tanulás módszereinek elsajátítására, az előzetes tudás 

mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő 

tanulásra és az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának 

felismerésére. 

A jelen cikkben közölt linkgyűjtemény – a teljesesség igénye nélkül – példatárként 

szolgál, az egyes szaktárgyakhoz módszertani javaslatokat és hiteles tartalmakat közlő 

forrásokat összegez, a legnagyobb videó megosztó portál, a YouTube által kínált tartalmakra – 

elsősorban a szerzői jogokra való tekintettel – nem tér ki, de a fellelhető oktatási tartalmakat 

nem veti el. 

„A-tól Z-ig” 

• Knowledge of Today 

o http://www.knowledgeoftoday.org/2014/07/list-of-40-free-educational-

websites.html 

• Dolgozz okosan! 

o https://www.facebook.com/mobiloktatas 

• Mobil eszközök az oktatásban 

o https://www.facebook.com/mobiloktatas 

• Mozaik digitális oktatás és tanulás 

o https://www.mozaweb.hu/index.php 

• Jobb agyféltekés tanulási technika 
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o https://weitzterez.hu/ 

• Sulinet Tudásbázis 

o https://tudasbazis.sulinet.hu/hu 

• Tantaki 

o https://www.tantaki.hu/ 

• Tanul velem IKT-val 

o https://www.facebook.com/AknaiDori 

• Törizz otthon! – Készülj fel a töriórára! – Tanulásmódszertan 

o http://torizzotthon.hu/category/diakoknak-es-szuloknek/tanulasmodszertan/ 

• Zanza.tv – videós oktatóportál középiskolásoknak 

o https://zanza.tv/ 

Online szótárak 

o https://en.pons.com/translate 

o https://www.duden.de/ 

o https://www.szotar.net/ 

Idegen nyelv 

o https://es.islcollective.com/ 

o https://fr.islcollective.com/ 

o https://klett.hu/ 

o https://lingua.com/ 

o https://mindennapnemetul.hu/ 

o https://www.5percangol.hu/ 

o https://www.duolingo.com/ 

o https://www.goethe.de/ins/hu/hu/index.html 

o https://www.hueber.de/ 

Matematika 

o https://www.facebook.com/rapidmatek 

o https://www.matekmindenkinek.hu/ 

Történelem 

o http://torizzotthon.hu/ 

o http://tortenelemcikkek.hu/ 

o https://mindennapoktortenete.blog.hu/ 

o https://mult-kor.hu/ 

o https://rubicon.hu/ 

o https://ujkor.hu/ 

DM 

https://en.pons.com/translate
https://www.szotar.net/
https://fr.islcollective.com/
https://klett.hu/
https://lingua.com/
https://mindennapnemetul.hu/
https://www.5percangol.hu/
https://www.duolingo.com/
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/index.html
https://www.hueber.de/
https://www.matekmindenkinek.hu/
http://torizzotthon.hu/
http://tortenelemcikkek.hu/
https://mindennapoktortenete.blog.hu/
https://mult-kor.hu/
https://rubicon.hu/
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Színház az egész világ! – A színjátszó szakkör bemutatkozása 
 

 Intézményünk egykori tanára, Sajgó Emese vezetésével szeptemberben, nagy 

érdeklődés közepette kezdte meg működését színjátszó szakkörünk, amely jelenleg nyolc aktív 

tagot számlál. 

 Különféle motivációval jelentkeztünk, van, akit a társaság szólított meg, akad, aki a 

móka kedvéért csatlakozott, többen pedig ki szerették volna próbálni, megállják-e a helyüket a 

színház világában.  

Személy szerint azért választottam a színjátszó szakkört, mert fontosnak tartom a 

közösséghez való tartozást, úgy éreztem, hogy erre a színjátszás remek lehetőséget kínál. Nem 

csalódtam, a családias közösségben a jókedv és vidámság garantált, rengeteget nevetünk. 

 Általában kész színdarabokat játszunk, olykor ezeket átdolgozzuk. Szerepeinket 

magunk választhatjuk. Izgatottan gyakorlunk, a szalagavatóra előadással készültünk.  

 Ha kedvet kaptál, csatlakozz, minden érdeklődőt szeretettel várunk szerdánként, 15.10 

és 17.45 között a művelődési házban! ☺ 

(Németh Emese, 9. A) 
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Sportrovat – Kajakpóló 
 

Egy befogadó sportközösség 

 

Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi is az a kajakpóló, így hát kapva az iskolaújság 

szerkesztőségének megkeresésen, tisztázzuk a fogalmat. Egy igazán adrenalindús, 5 az 5 elleni 

vízi játékról beszélünk. A két csapat 35x23 méteres pályán játszik 2 kapura.  

Igen, tudom, nehéz elképzelni, hogy most akkor, mi is ez pontosan, hogy kajakozunk, 

de van két csapat és két kapu, ez egy labdajáték, amelyben kéttollú evezőt használva próbáljuk 

a labdát elkapni, illetve védekezni, ha kapura menne a dobás. Kézzel kezeljük a labdát, kivéve 

a védésnél, ott csak evezővel tudjuk, hiszen 2 méter magasan van a kosárpalánk méretű kapu.  
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Májustól szeptemberig vízi edzéseken és különböző versenyeken vehetünk részt, télen 

pedig a szárazföldi edzések keretében arra törekszünk, hogy minél jobb fizikai állapotba 

kerüljünk, mindezt kondizással és futással próbáljuk elérni.  

Ha egy szóval kellene jellemeznem a közösséget, akkor azt mondanám, hogy befogadó. 

Kedves társaság vagyunk, sokat viccelődünk, nevetünk, nem tartunk attól, hogy a csapatból 

bárki is kinevetne vagy lenézne bennünket.  

       

Ha esetleg szeretsz/szeretnél kajakozni és/vagy vízilabdázni, kedveled az extrém, 

adrenalinnal teli sportokat, vagy csak kipróbálnál valami újat, akkor ajánlom neked a 

kajakpólót! 

          

Képes Kristóf (11. A) 
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A vers mindenkié 
 

Pauliscsák Dalma:  

Őszi hangulat 

 

Esik eső, mint könnycsepp hull, 

Sok szorgos diák iskolába indul. 

Órák után haza vonul, 

A"kevés" leckét látván kiborul. 

Falevelek lehullanak, 

Sárgák, barnák és pirosak. 

Kinn Halloween-i díszek lógnak, 

S a töklámpások is meggyúlnak. 

Teát iszogatunk gyertyafény mellett, 

Szürkület van, korán sötétedett. 

A kályha mellett olvasunk könyvet, 

Bolyhos zoknin keresztül érezzük a meleget. 
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A pályaorientáció jegyében 
 

„Én is rendőr leszek” – A Váci Rendőrkapitányság nyílt napján jártunk 

2021. november 24-én a Váci Rendőrfőkapitányság által szervezett nyílt napon vehetett 

részt iskolánk 11.,  illetve 12. osztálya, a remek lehetőséggel meglepően sokan éltünk. Az első 

két tanórát követően indultunk a nyílt napra, melyen rengeteg új tudással, élménnyel 

gazdagodhattunk.  Elsőként a rabosítót tekinthettük meg, ahol a gyanúsítottak ujjlenyomatait 

szokták levenni, továbbá az amerikai filmekben is sokat látott rendőrségi fotók is készülnek.  

                   

Ezután a konferenciateremben próbálhattunk fel különböző rendőrségi felszereléseket, 

nézegethettük a (természetesen tár nélküli) fegyvereket, és emlékezetes képeket készíthettünk, 

melynek lehetőségével természetesen éltünk is. 
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Miután az iskolapárunk megérkezett, elkezdődtek az előadások. Elsőként megtudhattuk, 

hogy mit jelent iskolaőrnek lenni, milyen feladatokat lát el ez a személy, hol alkalmazzák őket, 

és hogy kik is dolgozhatnak ebben a munkakörben. Ezt követően a rendőrség különböző 

ágazatairól kaptunk bővebb tájékoztatást; hogyan lehet bekerülni az egyes pozíciókba, illetve 

milyen iskolák és/vagy képzések elvégzése szükséges ezekhez. 

Végezetül beszéltek a kiváltságokról is, feltehettük a kérdéseinket, akár négyszemközt 

is. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy jól éreztük magunkat és szuper napot 

zártunk. 

 

Bármilyen képzésről és egyéb információról a http://www.police.hu/ oldalon találhattok 

bővebb tájékoztatást. 

Stedra Júlia (11. A) 

http://www.police.hu/
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Szalagavató 
(2021. november 26.) 

Bodnár Péter: 

 

Illyés Gyula nyomában  

Egy mondat az iskoláról 

 

Hol hit van,  

ott szeretet van, 

nemcsak a tantermekben,  

nemcsak a tanári szobában; 

nemcsak az igazgatói irodában,  

nemcsak a reggelente  

ajtót nyitó portás szavában,  

ott törődés van; 

 

nemcsak a füst-sötéten lobogó magyarázatban, 

beismerésben, diákok súgásában, 

nemcsak az osztályfőnök kedves mosolyában, 

ott öröm van;  

 

nemcsak a katonásan pattogtatott „tanulj!”-ban, 

„mert különben baj van”! 

s abban, ahogy a diákot kihívják; 

nemcsak a titkon 

 félig nyílt füzetből 

 ijedten kilesett hírekben,  

a száj előtt jelző „pssszt” mutató ujjban, 

ott súgás van; 



25 
 

nemcsak a rács-szilárdan  

fölrakott pókerarcban,  

s e rácsban  

a már szótlan vergődő kacagásban,  

a csöndet növelő néma szótárak lapjaiban,  

ott fejlesztés van;  

 

nemcsak a talpra álltan harsogott ámenekben, 

liturgiai énekekben,  

hol iskola van, ott kitartás van;  

 

nemcsak az ernyedten tapsoló tenyerekben, 

orgonában, az énekórában, 

az éppoly harsányan zengő hirdetésben, 

színekben, faliújságban,  

külön, minden plakátban, 

 már a ceruzában; 

 

nemcsak a délben halkan sikló diákrajban 

s abban, ahogy megállt az ebédlőajtóban, 

hol oktatás van, ott van jelenvalóan életedben, 

ahogy rég észérved sem; 

 

ott szeretet van az osztályokban, 

a tanári tanácsban,  

az igazgató mosolyában,  

abban, ahogy a gyermek idegennek felelget,  

az ott van a búcsúban 

ahogy kiált a tanár 

„a kikérő hol van?” 
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mert szeretet szól a tanárból, akinek gyónsz, 

a prédikációkból; 

 a lépcsőn, a katedra-folyosón meg annyi szín van, 

hunyod-nyitod a pillád, 

mind az tekint rád, aki szeret, 

s veled megy mind az emlék; 

 

hisz, 

hol hit van, 

ott szeretet van, 

hol szerett van, 

ott béke, 

hol béke, 

ott öröm, 

s hol öröm van, 

ott iskola van. 
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LADIK-tervek decemberre 
 

Kedves Lazarista Diák! 

2021. december 10-én (pénteken) sok szeretettel várunk kézműves foglalkozásunkra. 

Tervezett programok, tevékenységek: 

• álarcok készítése és közös szelfizés álarcban; 

• dekupázsolás; 

• ékszerkészítés; 

• festmény készítése; 

• hímzés; 

• karácsonyfadíszek készítése, festése; 

• kokárda készítése (egyéb iskolai ünnepségeken felhasználható díszletek létrehozása); 

• Luca-napi búza ültetése; 

• makett készítése; 

• mandala; 

• plakát tervezése; 

• „minden egyéb” kreatív ötlet, amely kartonpapírból, papírhulladékból megvalósítható 

 

A pontos menetrend a faliújságon tekinthető meg. 

Kölcsey Ferenc után szabadon: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl” 

 

2021. december 17-én teaházat szervezünk.  

A részletekről hamarosan tájékozódhatsz osztályod LADIK-képviselőitől, illetve a faliújságról. 

 

Bodnár Péter (12. A), LADIK-elnök 
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„Szobon, Szobbal, Szobért” 
 

Intézményük kiemelt törekvése az aktív jelenlét Szob város köz- és kulturális életében, 

ennek jegyében szeretnénk a lap hasábjain bemutatkozási lehetőséget biztosítani fiatal, 

ambiciózus és kreatív helyi művészeteknek, vállalkozóknak, akik alkotó tevékenységükkel 

színesebbé és vidámabbá, élhetőbbé teszik szürkébb hétköznapjainkat, remek példaként 

szolgálnak az ifjúság számára és maradandó értéket teremtenek, közvetítenek. 

Aktuális lapszámunkban Kutasi Petra és Szentesi-Tar Luca tevékenységéről, 

munkásságából nyerhetnek ízelítőt olvasóink. 

 

Kilátás az oldalvonalról – Kutasi Petra 

Mindig is érdekelt a fotózás, de csak hobbi 

szinten. Sosem hittem volna, hogy ebből valaha több 

lehet és lesz is puszta kattintgatásnál, tájképeknél, 

cica portréknál. 

Tavaly, pont a karantén elején döntöttem 

úgy, hogy beruházok egy új és professzionálisabb 

fényképezőgépre, hogy „egyszer élünk” alapon 

kipróbáljam magam komolyabban a fényképezés 

terén. Így történt, hogy beleszerettem a 

sportfotózásba. Azon belül is az itthon kevésbé 

népszerű sport; az amerikai futball világa ragadott 

magával.  

Amikor elkezdtem fotózni, már akkor tudtam, hogy szeretnék valami maradandót 

alkotni. Nem csak magamnak, hanem a játékosoknak is.  

Fontosnak tartom a végeredményt, hiszen egy fotós esetében ezek a digitális 

pillanatképek azok, amit látni fog a nagyvilág, ami alapján megítélik őt és a szakmai 

relevanciáját. Mindig az lebeg a szemem előtt, hogy valami olyat alkossak, amire ha ránéz egy 

ember, akinek semmi köze a sporthoz, úgy érezze, ott volt abban a pillanatban. Hogy át tudja 

érezni a képen visszaköszönő örömöt, fájdalmat, szomorúságot.  
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Alig több, mint egy év telt el azóta, hogy először ott álltam a pálya szélén, akkor még 

csak a VSD Rangers-t képviselve, csapatfotósként egy szezonon át. Azóta rengeteg új élményben 

volt részem; olyan hazai csapatokat kaphattam lencsevégre, mint a Magyar Amerikai Futball 

Válogatott, a Budapest Wolves, a Fehérvár Enthroners vagy a Budapest Cowbells.  

 

 

 

A közeljövőben szeretnék a már lefektetett alapokról tovább építkezni és a lehető 

legtöbbet tanulni a szakma nagy alakjaitól azért, hogy egyszer én is ott állhassak velük a pálya 

szélén egy nívós mérkőzésen.  

Megnéznéd az amerikai focit egy fotós szemszögéből?  

 

Instagram: @kpetraaa 

Facebook: Kutasi Petra 

 

 

  

https://www.instagram.com/kpetraaa/
https://www.facebook.com/kutasipetra
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Indigo Illustrations – Szentesi-Tar Luca 

 

Szentesi-Tar Luca vagyok. Gyerekkorom óta foglalkoztam rajzolással, majd a ceruzát 

néhány évvel ezelőtt ecsetre cseréltem. Tanulmányaim befejezésével a munka mellett úgy 

éreztem, több időt szeretnék szentelni a festésnek. Szeretteim buzdítására legkedvesebb hobbim 

több lett, mint hobbi, elindítottam vállalkozásomat, az Indigo Illustrations-t. Dunakanyariként 

festés során legfőbb inspirációm a természet szépsége. Az Indigo név a Duna kékjéből ered, 

illetve a használati tárgyakon, például vászontáskákon, pólókon, füzeteken megjelenő 

alkotásaim is tükrözik a márka elnevezését. 

Egyrészt már meglévő, saját ötleteim alapján készült festményeim közül tudtok 

válogatni, másrészt pedig szívesen fogadom egyéni kéréseiteket, elképzeléseiteket is. 

A legfontosabb motiváló erők számomra a visszajelzések, amelyekből látom,  

hogy örömmel fogadja az alkotásom az, akinek készült. 

Webhely: www.indigobyluca.hu 

Instagram: @indigobyluca 

Facebook: Indigo Illustrations 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

http://indigobyluca.hu/
https://www.instagram.com/indigobyluca/
https://www.facebook.com/indigobyluca
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LÖK 
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A tanév helyi rendje (2021/2022) 

A tanév: 

• első félév vége: 2022. január 21. 

• utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 

Szünetek 

• téli szünet: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet 

utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

• tavaszi szünet: a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda)*, a 

szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda)  

*április 8. (péntek) 

Témahetek: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között, 

b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között, 

Érettségi vizsgák:  

• Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák: 2022. május 2-23. 

• Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2022. június 1-9. 

• Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2022. június 13-24. 

Egyéb jeles napok a tanév során: 

• 2022. január 22.  – A magyar kultúra napja 

• 2022. február 21.  – Az anyanyelv nemzetközi napja 

• 2022. február 25. – A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

• 2022. március 22. – A víz világnapja 

• 2022. április 11. – A magyar költészet napja 

• 2022. április 22. – A Föld napja 

„Helyi” 

• 2021. december 11. – pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap) 

• 2021. december 20-21. – lelki nap 

• 2021. április 8. – lelki nap 

• 2021. április 28. – ballagás 

• 2021. június 3. (4.) – Nemzeti összetartozás napja  

• 2021. június 14. – Szent László Nap  

https://www.penz7.hu/
https://digitalistemahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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Melléklet:  

Felvételi tájékoztató 2022/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZENT LÁSZLÓ 
GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 
 
 
 
 
 
 
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
2022/2023 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

#kösskiszobon 



 
 

 

A Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium a Misszióstársaság (Lazaristák) 

által fenntartott intézmény. A Misszióstársaság 

hitéleti és oktató-nevelő tevékenységet folytat a világ 

több pontján, Magyarországon mindössze egy helyen, 

Szobon. 

Iskolánk 1993-ban nyitotta meg kapuit. Általános 

műveltséget nyújtó, katolikus, négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumként ismernek 

minket a Dunakanyarban. A gimnáziumi képzés célja, hogy növendékeink számára 

lehetőséget teremtsünk a felsőoktatásba való bekerülésre.  

Évfolyamonként ettől a tanévtől kezdve párhuzamos osztályokkal működünk. Az 

osztályok átlagos létszáma 22-25 fő. Ennek előnye az, hogy a tanulók a tanárokkal 

emberközeli kapcsolatba kerülnek, így a diákok felügyelete, ellenőrzése, életvezetésben 

történő segítése megoldott. A személyes kapcsolat készteti a már végzett 

növendékeinket arra, hogy rendszeresen visszajárjanak iskolánkba, hiszen jól érezték 

itt magukat.  

Elsődleges feladatunknak tekintjük a tehetséges gyerekek felkarolását. Helyi és 

országos versenyeken való részvételüket ösztönözzük, segítjük. Várjuk iskolánkba a 

vizes sportok – elsősorban kajak-kenu, kajakpóló – iránt érdeklődő diákokat is. A 

közeljövőben elkészült tanuszoda és csónakház hozzájárulnak a sport terén történő 

kiteljesedésre. 

Katolikus értékrend szerint nevelünk. A 

tanórák keretén belül diákjaink hittanoktatáson, 

hetente imán, havonta egyszer közös lelki 

programon, évente kétszer rekollekción 

(lelkigyakorlat) vesznek részt. Az utóbbi években 

diákjaink képviselték iskolánkat a Taizé - katolikus 

ifjúsági találkozókon.  

A katolikus nevelés mellett nyitottak vagyunk más felekezetek értékrendje felé 

is. A gimnázium pedagógiai programja célul tűzi ki, hogy olyan gyerekek számára is 

biztosítsa a középfokú tanulmányok elvégzésének lehetőségét, akik családi vagy 

társadalmi okokból hátrányos körülmények között élnek, nálunk kedvező oktatási és 

nevelési körülmények között fölzárkózhatnak, magukra találhatnak, bizonyíthatnak. 

Felvállaljuk a részképesség-zavaros (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia) tanulók 

fejlesztését is. Számukra térítésmentes egyéni és kiscsoportos foglalkozást biztosítunk.  



 
 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 
 

 

1. Írásbeli vizsga:  

◦ A Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az ide 

jelentkező tanulók részére kötelezővé teszi a „felvételi eljárást megelőző egységes 

írásbeli vizsgát”. A felvételi vizsga iskolánkban teljesíthető. 

◦ A tanulói jelentkezés határideje a „felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli 

vizsgára” közvetlenül a vizsgát szervező intézményben: 2021. december 3.  

◦ A „felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsga” időpontja: 2022. január 22. 

(szombat) – 10.00 óra  

◦ Az írásbeli vizsgára való jelentkezés csak a vizsga megírására szól, nem jelent 

automatikus jelentkezést a lazarista gimnáziumba.  

 

 

2. Szóbeli elbeszélgetés:  

◦ Felvételi vizsga időpontja:  

 

2022. február 22. (kedd) – 15.00 óra  

2022. március 03. (csütörtök) – 15.00 óra  

2022. március 09. (szerda) – 15.00 óra  
 

◦ A szóbeli elbeszélgetés során azt vizsgáljuk, hogy a jelentkező az iskola által 

támasztott követelményeknek megfelel-e. Ennek érdekében kötetlen beszélgetésre is 

sor kerül a szülő jelenlétében.  

◦ A nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkező tanulók előzetes szintfelmérésen adnak 

számot tudásukról.  

◦ A szóbeli felvételi elbeszélgetésre előzetes bejelentkezés szükséges! Telefonon (27) 

370-121 az iskola titkárságán vagy a honlapunkról elérhető űrlap kitöltésével 

(www.lazaristagimnazium.hu), vagy e-mail-ben: szlaszlo.titk@gmail.com 

  

3. Kérjük, az általános iskolán keresztül juttassák el a jelentkezési lapjukat 

intézményünkbe 2022. február 18-ig. 
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A 2022/2023-AS TANÉV FELVÉTELI VIZSGÁJÁNAK 
ÉRTÉKELÉSI MÓDJA  

A felvételi vizsga értékelésének módját a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet, illetve a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI 

rendelet alapján szervezzük meg. 

 

A jelentkező tanuló általános iskolai tanulmányi eredményei alapján 

elérhető maximális pontszáma: 

25% 

Tantárgy 
érdemjegy 

összesen 

  

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv 5 5 5 5 20 

Magyar irodalom 5 5 5 5 20 

Idegen nyelv 5 5 5 5 20 

Történelem 5 5 5 5 20 

Matematika 5 5 5 5 20 

Földrajz   5 5 10 

Informatika    5 5 10 

Fizika     5 5 10 

Kémia     5 5 10 

Biológia     5 5 10 

Összesen:         150 

A jelentkező tanuló központi írásbeli vizsga eredményei alapján elérhető 

maximális pontszáma: 

50% Tantárgy pontszám 

  

Magyar nyelv 50 

Matematika 50 

Összesen: 100 

A jelentkező tanuló szóbeli vizsga eredményei alapján elérhető maximális 

pontszáma: 

25% 
Tárgy pontszám 

  

elbeszélgetés 50 

Összesen: 50 

       100% 

  



 
 

ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI! 

 

 

 KATOLIKUS ÉS MAGYAR SZELLEMISÉGŰ NEVELÉS 

 SZEMÉLYES TÖRŐDÉS 

 SZENT LÁSZLÓ-ÉREM A KIEMELKEDŐ VÉGZŐS DIÁKOK 

SZÁMÁRA 

 SZENT VINCE ÖSZTÖNDÍJ 

 KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS 

 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM ANGOL ÉS NÉMET NYELVEN 

 VÁLASZTHATÓ SPANYOL ÉS FRANCIA NYELV MÁSODIK 

IDEGENNYELVKÉNT 

 EMELT ÓRASZÁMÚ MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMOKTATÁS 

 EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA ÉS FÖLDRAJZ OKTATÁS  

 EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS 

 SPECIÁLIS FOGLALKOZÁS A RÉSZKÉPESSÉG-ZAVAROS 

TANULÓK SZÁMÁRA 

 KÖNYVTÁR 

 SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 

 SZAKKÖRÖK 

 VETÉLKEDŐK 

 OPERAKALAND 

 ZARÁNDOKLATOK ÉS KIRÁNDULÁSOK 

 CSOPORTOS NYELVTANULÁS KÜLFÖLDÖN 

 VÁCI ECL-NYELVVIZSGA KÖZPONT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER  

 

NYÍLT NAPOK 
COVID-helyzetre való tekintettel előreláthatólag személyesen 

2021. 11. 08. 
8.00 igeliturgia a templomban és 9.00 tájékoztató 

2021. 11. 12. 9.00 
 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET! 



 
 

 
SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

2628 Szob, Árpád u. 11. 
 

tel./fax: +36 (27) 370-121 

 

e-mail: szlaszlo.titk@gmail.com 

 
 

OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 032579 
 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS: 
 

Általános gimnáziumi évfolyam - tagozatkód: 0001 

 

Nyelvi előkészítő gimnáziumi évfolyam: 

 

- angol nyelvi előkészítő osztály - tagozatkód: 0002 

- német nyelvi előkészítő osztály - tagozatkód: 0003 

 

 

 

 

Bővebb tájékoztatás a honlapunkon:  
 

www.lazaristagimnazium.hu 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum: 

Felelős kiadó: LADIK 

Főszerkesztő: Dankai Mátyás 

Lektor: Németh Gábor, Ballagó Kornél 

Lapzárta: 2021.11.30. 

 

 



A gimnázium elérhetőségei: 

 2628 Szob, Árpád u. 11. 

 Telefon: 27/370-121 és 30/944-4937 

 E-mail: szlaszlo.titk@gmail.com / szlaszlo.ig@gmail.com 

 

Kalmár Autósiskola Kft. 
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