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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 legalább 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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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. 
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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. 
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Novemberben megemlékeztünk halottainkról. 

 

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

12-én nyílt napot tartottunk. Az érdeklődő látogatók tájékoztató prezentációk és bemutatóórák 

keretében nyerhettek betekintést az intézményünkben zajló nevelési-oktatási tevékenységbe. 

Vendégeim körében különösen nagy sikert aratott a Dunán lebonyolított kajakpóló bemutató. 
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Intézményünk felvételi tájékoztatója elérhető honlapunkon, intézményünk közösségi 

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

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 

november 18-án az Olvasás éjszakája c. rendezvényünk, melynek ötlete és megszervezése 

Csete Annamária tanárnő érdeme.  

 

 

 

 

 

 

https://lazaristagimnazium.hu/page/felvetelizoknek
https://lazaristagimnazium.hu/page/szleng
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Novemberben 26-án, a járványhelyzetre való tekintettel a megszokottnál szűkebb 

körben, ám annál meghittebb hangulatban került sor a szalagavató ünnepségre. 

 

 

November lezajlott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulója, 

Demcsik Dániel 12. A osztályos tanulónk angol nyelvből az országos döntőbe jutott. 

Mérföldkőhöz érkeztünk a szakképzésben, a hivatalos engedélyek beérkeztével elindult 

a szociális és gyermekvédelmi asszisztens és szociális ápoló iskolarendszerű képzés, nappali, 

illetve esti munkarendben. További tájékoztatásért keresse fel honlapunkat! 

Az adventi időszak kiemelt fontossággal bírt intézményünk életében, hétfőnként 

gyertyagyújtással kezdtük a heteket, osztályaink számára a tantermet megszépítése érdekében 

dekorációs versenyt hirdettünk, melyen végül a 9. Ny osztály diadalmaskodott. A LADIK 

https://lazaristagimnazium.hu/page/szakkepzes
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december 10-én kézműves nappal, december 17-én teaházzal inspirálta az ünnepekre való 

ráhangolódást. 
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December 11-én pályaorientációs napra került sor, ahol számos hivatás képviselője 

ismertette meg diákjainkat mindennapi munkájával, támogatva a pályaválasztással 

kapcsolatban felmerülő kérdéseik hiteles megválaszolását, eloszlatva félelmeiket és 

kételyeiket, elmélyítve a munka világáról alkotott ismereteiket. 

A január hónap a félévzárás, a félévi hajrá jegyében telt. A Magyar Kultúra Napjáról 

többfordulós interaktív vetélkedő keretében emlékeztünk meg. 
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Hamvazószerdán szentmisével vette kezdetét a nagyböjt időszaka, a húsvétra való 

ráhangolódás. 
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Február és március során kiemelt szerepet töltöttek be az intézmény nevelési-oktatási 

tevékenységében a szóbeli felvételi elbeszélgetések, amelyeken 136 tanuló jelent meg. 

Február 25-én került sor az iskolai farsangra. 

Márciusban osztályaink megemlékeztek az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 

eseményeiről, jeles alakjairól. 

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

XXXI. évfolyam, 11-12. szám 6. oldalán jelentek meg. A cikkeket a szerző beleegyezésével 

átdolgozott, szerkesztett formában közöljük.   

 

 

2022. május 31. - június 10. között a Mindennapi élet a középkori Magyarországon című 

vándorkiállítás tablói kerülnek kiállításra intézményünk aulájában. 

A kiállítás egy rendezvénysorozat része, amelyet a „Lendület” Középkori Magyar 

Gazdaságtörténet Kutatócsoport (BTK Történettudományi Intézet – MTA Kiválósági Intézet) 

hívott életre. 

A vándorkiállítást az érdeklődők a meghívón olvasható időpontokban tekinthetik meg. 

A rendezvény ingyenes. 

A szerkesztőség 

http://szob.hu/szobi-hirnok/
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ICE SKATE 43 

Január 17-én és 26-án, két csoportban iskolánk 52 tanulója vehetett részt az Ice Skate43 

program keretében, Budapest legjobban megközelíthető jégpályáján, a Westend Tetőkertjén 

egy jó kis jeges mókában. 

Kb. fél tizenegykor érkeztünk meg a helyszínre, ahol egy kedves hölgy fogadott minket, 

aki segített a korcsolya méret kiválasztásában, illetve felcsatolásában. Miután rétegesen 

felöltöztünk és mindenki elkészült, jégre léptünk. Mivel akadtak köztünk teljesen kezdők is, 

ezért, aki jobban tudott korcsolyázni, örömmel segített a rutintalanoknak. Noha történt egy-két 

esés, borulás, de kisebb sérülésekkel túléltük.  

Pontosan egy órát koriztunk, sportoltunk, ezalatt zenét hallgattunk, képeket 

készítettünk, remekül szórakoztunk. 

 

A végén mindenki épségben lejött a pályáról és néhányan maradtak a WestEndben, de 

a többségünk elindult haza.  

https://sport43.hu/ice-skate43/
https://sport43.hu/ice-skate43/
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Felejthetetlen élmény volt, mindenki jól érezte magát!  

 

Tamás Klaudia (9. A) 
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Farsang 
 

 

Az iskolai farsang margójára 

  

Patakfalvi Nándor: Farsang 

  

Táncra, táncra kisleányok, 

daloljatok fiúk, 

itt a farsang, haja-huj, 

ne lássunk most szomorú! 

  

Mert a farsang februárban 

nagy örömet ünnepel, 

múlik a tél, haja-huj, 

s a tavasznak jönni kell! 
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Németh Emese (9. A) és Bodnár Péter (12. A) 
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Rendhagyó történelemórák 

Szlovik Péter politológus az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

megbízásából az Ezer Gyerek Egyesület képviseletében rendhagyó, a demokratikus attitűd 

megalapozását célzó, az európai integráció főbb állomásait, az Európai Unió alapelveit, 

intézményeit és működését feldolgozó interaktív, tematikus tanórákat tartott 2022. március 3-

án a 12. A és a 11. A osztály tanulóinak.  

A tanulók szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári 

magatartás megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, és 

a felnőtt szerepekre való eredményes felkészüléséhez egyaránt támpontul szolgáltak a 

foglalkozáson látottak és elhangzottak. 

Az alábbi sorokban az előadó foglalja össze az EU-óra célkitűzéseit, legfontosabb 

tartalmi elemeit. 

„Az EU-óra célja egyrészt az Európai Unió történetének és működésének, 

eredményeinek mélyebb ismertetése, másrészt a diákok kritikai gondolkodásának erősítése, az 

összefüggések felismerésének elősegítése, illetve csoportmunkák keretein belül a diákok 

különböző kompetenciának fejlesztése.  

Az órák elején mindig megkérdezzük a diákokat, hogy mi az első szó, ami eszükbe jut az 

Európai Unióról. A Mentimeter felületén megadják válaszaikat, az eredményeket aztán szófelhő 

formájában közösen értékeljük. Ezután előadás következik, először röviden az európai 

integráció történetéről esik szó. Az Európai Uniót mindig mint békeprojektet mutatom be – 

mivel megalakulásának célja alapvetően az európai béke megtartása volt, ezért működésének 

megértésében is sokat segíthet, ha efelől a cél felől tekintünk rá. Robert Schuman 1950. május 

9-i beszédétől kezdve az ESZAK és az EGK megalakulásán át a maastricht-i szerződésig vesszük 

az eseményeket; 1993. november 1. fontos dátum, ekkor születik meg az Európai Unió 

elnevezés, az addigi gazdasági közösség szimbolikusan is a mélyebb együttműködés irányába 

halad. Ezután Magyarország csatlakozási folyamatáról esik szó, majd az EU jelenlegi 

helyzetéről, lehetséges fejlődési irányairól, a diákok esetleges kérdéseinek megválaszolása is 

sorra kerül.  

A történeti áttekintés után az EU intézményrendszerének bemutatásával folytatódik az 

előadás. Az Európai Bizottság, mint az Európai Unió végrehajtó szerve, tulajdonképpeni 

kormánya jelenik meg, a demokratikusan választott, törvényhozó hatalommal bíró Európai 

Parlament mint a nép hangja, az Európai Unió Tanácsa a miniszteri szinteken a szakmai 

https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/eu-tanora.html
https://www.mentimeter.com/
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érdekegyeztetés fóruma, az Európai Tanács a tagállamok érdekeit képviseli. A döntéshozatali 

folyamatok bemutatása során előtérbe kerül a kompromisszum-orientált politikai kultúra, ami 

a hosszantartó egyeztetéseket intézményesítve próbálja a béke fenntartását szolgálni. 

Megjelennek az az ezzel kapcsolatos kritikák, a struktúra belső ellentmondása, hogy ugyan a 

béke eléréséért hozták létre, de békeidőre is van tervezve, így a válságokra lassan reagál; és 

megjelennek a különböző Európa-képek a Nemzetek Európájától az Európai Egyesült 

Államokig, megtörténik az ezekkel kapcsolatos értékválasztások és alternatívák többoldalú 

felmutatása a diákok számára. 

A harmadik blokkban az Európai Unió által elért eredményeket vesszük sorra, mint 

amilyen például közös fizetőeszközként az Euró, a fiatalok számára különösen sok lehetőséget 

biztosító Erasmus+ program, vagy éppen a „négy szabadság”, a munkaerő, az áru, a tőke és a 

szolgáltatások szabad áramlása, és az ezekhez köthető Schengeni-övezet.  

Ahogyan általában, így most is, az előadást csoportmunka követte. Az „Európa közösen 

dönt” modul során a csoportmunka úgy néz ki, hogy az osztályt egy-egy EU-s intézményt 

képviselő csoportra bontjuk; így megjelenik az Európai Bizottság, az Európai Parlament, illetve 

az Európai Tanács is. A feladat mindig valamilyen közös döntés meghozatala egy általunk 

összeállított aktuális témáról szóló dokumentum alapján. A csoportok először kidolgozzák saját 

javaslataikat, majd azt nyilvánosan is előadják, ezután strukturált vita következik az előadó 

vezetésével. A cél, hogy közösen olyan javaslatot dolgozzanak ki, amit aztán az osztály több, 

mint 50% támogatni tud, így is segítve a közösség épülését, a diákok demokratikus 

elköteleződését és személyes fejlődését.” 

 

Az EU-óra minden középiskola számára elérhető, különböző osztályok számára 

különböző modulok közül lehet választani. Vidéken és a budapesti Európa Pontban is 

rendszeresen valósulnak meg órák. 

Jelentkezés az eutanora@ezergyerek.hu e-mailcímen lehetséges. 

 

DM 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/eu-tanora.html
mailto:eutanora@ezergyerek.hu
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Március 15-ei megemlékezés  

 

„[…] Innen a vezérek, roppant néptömeg kíséretében, először az orvosi tanuló karhoz, melly derék tanárai 

megegyezésével is azonnal hozzájok csatlakozott, aztán a mérnökökhöz, s elvégül a jogászokhoz mentek, 

mindnyájukat a velők egyesülésre szólítván fel. 

 Azonnal elhatároztatott az első pontnak – a sajtószabadságnak haladéktalan eszközlésbe vétele, tényleg s a 

censura mellőzésével. A határozat rögtön foganatosíttatott. Rámenvén ugyanis a néptömeg Landerer és Heckenast 

Hatvaniutczai nyomdájára, a vezérek a nyomdát a nép védelme alá helyezték, s önfelelősségök alatt szedették s 

nyomatták ki a két iratot [a 12 pontot és a Nemzeti dalt] – a proclamatio [kiáltvány] tüstint németre fordíttatván, s 

akkint is sajtó alá bocsáttatván. Ezalatt Jókai előjővén, a nyomdahivatal ajtajától beszédet tartott a néphez, 

elmondván czéljokat s azt, hogy békés úton akarnak haladni. Utána Vasvári [Pál] szólott, s dús ismeretekre mutató 

szónoklatában elmondá az európai mozgalmak keletkeztét. Ezután közkívánatra Petőfi szavalá el ismét 

költeményét, mellynek elragadó hatása nemhogy csökkent ezáltal, sőt mindinkább növekedni látszok. Az egész 

Hatvani-utcza tele volt emberekkel, kik a versszakok eskü-refrainjét egekig ható robajjal utánzengék.” 

(Birányi Ákos: Pesti forradalom. Hiteles adatok nyomán, 1848) 
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Versenyeredmények 

Intézményünk diákjai az OKTV-n túl több tanulmányi versenyen öregbítették öregbítik 

hírnevünket a 2021/2022-es tanévben, többek között angol, német és francia nyelv, magyar 

nyelv és irodalom, földrajz, testnevelés, illetve vizuális kultúra tantárgyakból.  

A debreceni Suliszervíz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár és a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások 

részére hirdetett XVI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlatán Gazdag Fruzsina 

Mercédesz és Varga Csanád (9. B) osztályos tanulók alkotását emléklappal jutalmazta a zsűri. 

 

  

 

A hagyományokhoz híven idén is több tanuló (Földi Erik – Molnár Milán, Bodnár Péter 

– Baka Barnabás, Barta Zsombor – Csitneki Botond, Przymuszala András – Dávid Csaba 

Botond, Szép Szintia – Móra Anna) képviselte intézményünket az immáron tizenegyedik 

alkalommal, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 

Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéke szervezésében megrendezésre 

kerülő Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyen első fordulóján. 

                                                 

A magyarországi és határon túli 9-12. osztályos tanulók két fős csapatokban 

versenyezhettek az általános iskolai és középiskolai természetföldrajzi tananyagra épülő 

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/358-diaktarlat-2021-22
http://www.geo.u-szeged.hu/index.php/hu/xi-jakucs-laszlo-kozepiskolai-foldrajzverseny-2021-2022
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megmérettetésen, az aktuális versenykiírásban "A földrajz digitális világa" szerepelt kiemelt 

témaként. 

                             

 

 A népes mezőnyben Andromeda nevű, Földi Erik (11. A) és Molnár Milán (9. B) alkotta 

csapatunk 21. helyen jutott tovább a középdöntőbe, amelyre 2022. április 1-jén és 2-án kerül 

sor Szegeden. 
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Német nyelvből a Hebe Kft. Spiel und Gewinn! négyfordulós német nyelvi projektversenyén a 

Junior 2 egyéni kategóriában (B1 nyelvi szint) Csiszár-Ágyas Benedek (9. Ny), a Hebe+ Német B2 

négyfordulós tantárgyi versenyén Ocsovai Anna Mária (9. B) képviseli intézményünket. Lapzártánkig 

az első három forduló zajlott le, Benedek „Das Leben in einer WG”, „Ungarisch-deutsche 

Gastronomie”, „Winterprogramme” tematikában, Anna pedig „Unsere Mutter Erde”, „Arbeitswelt” és 

„Kultur in der Welt” témakörökben adhatott számot nyelvtudásáról, kreativitásáról. 

Angol és német nyelvből a Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL 

Nyelvvizsgarendszer támogatásával 2022-ben, immáron 19. alkalommal rendezte meg országos nyelvi 

versenyét. A verseny célja, hogy segítségével a diákok felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel 

saját korosztályukban, tanulásra motiválja őket. 

A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt 

ajánlásokkal összehangolt szintleírások alapján, valós vizsgaszituációban vehettek részt az írásbeli 

fordulón. Intézményünket a hagyományokhoz híven idén is több tanuló képviselte. 

 

 

 

https://levelezoversenyek.hu/
https://ecl.hu/orszagos-nyelvi-verseny-2022-2/
https://ecl.hu/orszagos-nyelvi-verseny-2022-2/
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 Négy tanuló, Ocsovai Anna Mária, Kabarc Dávid (10. A), Pantali Ábel (10. A) és Pantali 

Anna (11. A) mérette meg magát a Deutsche Telekom IT Solutions – a Debreceni Német 

Kulturális Fórum és a Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és Pécsi 

Tudományegyetem Germanisztikai Intézete közreműködésével, a Deutsch.Karriere.Erfolg. 

kampány támogatásával megvalósuló – versenyén. Az első forduló keretében egy online nyelvi 

tesztet kellett teljesítenie a versenyzőknek. Ocsovai Anna a második fordulóba jutott, ahol 230-

250 szavas terjedelemben „Wie hat die Pandemie unser Leben verändert?” címmel kellett a 

versenyzőknek fogalmazást írniuk. Ezt a kör is sikerrel abszolválta, a döntőre lapzártánk után 

került sor. 

 

 

 

  

https://deutschkarriereerfolg.wordpress.com/
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2022. március 5-én a Francia Intézet szervezésében került megrendezésre a Frankofón 

dalverseny 2022. A versenyre az ország egész területéről érkeztek versenyzők, hogy 

bemutassák a francia repertoár klasszikusait, vagy a modern frankofón dalokat. A verseny, a 

gazdag, változatos zenei előadások eszközével a kulturális sokszínűség bemutatását célozta. 

 

 

 

 

Intézményünket a 9. A osztály három tanulója, Tamás Klaudia, Naszvadi Dávid és 

Tölgyes Dávid képviselte, felkészítő tanáruk, Binder Zsuzsanna kíséretében. 

 

 

 

  

https://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/oktatas/projektek/frankofon-dalverseny-2022.html
https://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/oktatas/projektek/frankofon-dalverseny-2022.html
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A tanárnő elégedetten értékelt: 

„Jól sikerült a program, örültek a gyerekek, nem bánták meg, hogy jöttek!  Eléggé 

nívós rendezvény volt, a svájci, francia, kolumbiai, egyiptomi magyar nagykövetek voltak a 

zsűritagok, két kategóriában indultak a versenyzők, csoportos és szólóban. 

Edith Piaf, Angèle, Pomme, Louane, Pomplamoose dalokat hallottunk (ők a 

legismertebbek), mindezeket budapesti, pécsi, miskolci, aszódi, kecskeméti, debreceni 

diákoktól. Remélem jövőre szobiak is lesznek!  

Bár tolmácsgépet kaptak a gyerekek, sok mindent megértettek a műsorvezető 

szövegéből!” 

A dalokba Spotifyon be lehet hallgatni. 

 

 

A Qualitas Gimnázium Németország kultúráját feldolgozó, Novalis és E. T. Hoffmann 

életére és munkásságára fókuszáló online német nyelvi vetélkedőjén Mladonyiczki Benjámin 

(11. A) képviseli iskolánkat. A vetélkedőt 2022. április 6-án rendezik. 

A tanulmányi versenyek alakulásáról, eredményeiről a gimnázium hivatalos Facebook-

oldalán időről időre beszámolunk. 

 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak! 

A szerkesztőség 

 

  

https://open.spotify.com/playlist/2ZVH8Qxnz0jGLlcwpwwlu1?si=f8d2271e267347e5&nd=1&fbclid=IwAR2_4i_2pOpDDfioA01PqkffPFLLN_CeogN_jEO1xivWBH9ldiinh8x4PLE
https://www.facebook.com/lazaristagimi
https://www.facebook.com/lazaristagimi
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LADIK – beszámoló 

(2021/2022/1.) 

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

diákönkormányzata 2021. szeptember 8-án tartotta alakuló gyűlését, elnökül választva Bodnár 

Péter 12. A osztályos tanulót. Elnökhelyettesek lettek Tamás Klaudia (9. A) és Stedra Júlia 

Vénusz (11. A). 

A LADIK további tagjai nappali tagozatos osztályaink választott képviselői: 

 Hövényes Georgina és Zoljánszki Róza (9. Ny); 

 Krátki Orsolya és Németh Emese Réka (9. A); 

 Alimán Fanni és Rábai Lili (9. B); 

 Néder Anna és Sipos Kincső (10. A); 

 Pauliscsák Dalma, majd Bernáth Luca Dorottya (11. A); 

 Drexler Meggi (12. A). 

A diákönkormányzat havi egy alkalommal, a tanév helyi rendjéhez igazodva, előzetes 

foglalkozásterv mentén ülésezik, a tagokkal történő rendszeres személyes konzultáció mellett 

privát Facebook-csoportot és a gimnázium második emeletén faliújságot üzemeltet. A 

tájékoztatás, s egyeztetés mellett az online tér szolgál a különféle programlehetőségek, 

pályázatok, tanulmányi versenyek hirdetésére, ismertetésére. . 

Az iskolai rendezvények fényképeken történő megörökítését, a képanyag rendezését, 

rendszerezését és részben közzétételét a diákönkormányzat koordinálja. 

A novemberi nyílt napok és az Olvasás éjszakája lebonyolítása a LADIK 

közreműködésével valósult meg. December 10-én kézműves napot, december 17-én teaházat 

szerveztünk. 

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

LADIK által szerkesztett diákmagazinja. A III. évfolyam I. száma a november 30-ai lapzártát 

követően online formában, az iskolai honlapján, illetve Facebook-oldalán, továbbá január 

hónap folyamán 60 nyomtatott példányban jelent meg. A nyomtatott példányok 12 hazai és egy 

határon túli településre, több szobi közintézményébe és két kereskedelmi-vendéglátóipari 

egységébe jutottak el. 

A III. évfolyam 3. számának tervezett megjelenése június közepe. 
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További terveink között szerepel április 25-e és 29-e között a Fenntarthatósági 

Témahétbe való bekapcsolódás, június 3-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

tervezett megemlékezés és június 14-én a Szent László Nap megszervezése. 

 

 

Bodnár Péter (12. A), LADIK-elnök és Dankai Mátyás, diákönkormányzat-vezető 
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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. 

 Előző lapszámunkban egy átfogó, példatárként szolgáló linkgyűjteményt osztottunk 

meg olvasóinkkal, jelen írásunkban olyan applikációkkal, s online programokkal szeretnénk 

megismertetni Önöket, benneteket, amelyek a XXI. századi igényeknek megfelelően, kreatív 

és modern köntösbe öltöztetve teszik lehetővé egy-egy idegen nyelv elsajátítását. 

 

 A Kahoot páratlan népszerűségnek örvend a diákok körében, minimális angol nyelv 

tudással is könnyen kezelhető felület, egy olyan online kvízrendszer, amely a tananyag játékos 

feldolgozására, ismétlésére, ellenőrzésére egyaránt alkalmas. 

https://siteice.com/uploads/users_files/szleng-iii-evfolyam-i-szam.pdf
https://kahoot.com/
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 Ingyenes, hatékony és szórakoztató nyelvtanulás ígér, s kínál a Duolingo, amely rövid 

leckék segítségével a kommunikációs készségek széleskörű fejlesztését célozza meg. A 

rendszeres nyelvtanulás fontosságára Duo, a bagoly emlékezteti a felhasználókat. 

 

 A Memrise egy ingyenes, a tanulás támogatására tervezett, színes témakínálatot kínáló 

alkalmazás. A fejlesztők több mint százötven nyelvi kurzust kínálnak fel, s szuper módszert 

garantálnak a szókincs fejlesztésére. 

 Androidon és iOS-en elérhető a Busuu, amely arra ösztönöz, hogy naponta legalább tíz 

percet szenteljük a nyelvtanulásnak. A Busuu a Google-től „must have app” minősítést kapott, 

2016-ban pedig kiérdemelte a Bloomberg innovációs díját. 

 A 24/7 Tutor App ingyenes, iOS-re letölthető, huszonöt nyelvet felkínáló alkalmazás, 

ahol hetente két napon, huszonnégy órában tanár áll a nyelvtanulók rendelkezésére. 

 Ha szeretsz utazni, akkor a Rosetta Stone Travel App-ot neked találták ki, hiszen remek 

lehetőség kínál a nyaralás előtt a célország legfontosabb kifejezéseinek helyes kiejtéssel 

egybekötött elsajátítására, legyen az úti cél akár a spanyol vagy olasz tengerpart, Franciaország 

vagy Németország. Nemzetközileg elismert applikáció. 

 Igazán különleges szolgáltatást nyújt a FluentU, amely tematikus bontásban több ezer 

videót biztosít a reklámoktól kezdve, a könnyűzenei klipeken keresztül, a népszerű amerikai 

talk show-k felvételein át, a természetfilmekig. 

 Az Apple értékelése alapján az iTunes-ból letölthető legjobb nyelvtanuló alkalmazás a 

MindSnacks, egy könnyen kezelhető, az ún. SAT-vizsgával összehangolt szókincsfejlesztő. 

 Szókincsét bővítését garantálja a LEARN INVISIBLE is. 

 Klasszikusabb vonalvezetésű, a Közös Európai Referenciakeret tudásszintjeihez 

igazított, átfogó, gyakorlatias leckéket kínáló, az eddig bemutatott alkalmazásoknál a nyelvtani 

ismeretekre sokkal nagyobb hangsúlyt fektető megoldásokat kínál az Open Language. 

https://hu.duolingo.com/
https://www.memrise.com/
https://www.busuu.com/en/hello
https://247-tutors.com/
https://www.rosettastone.com/product/mobile-apps/
https://www.fluentu.com/
https://apps.apple.com/us/developer/mindsnacks/id385497071
https://apps.apple.com/hu/app/learninvisible-english/id603163388
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 Magyar fejlesztésű, interaktív, játékos, többek között a divat, művészet, sport, 

technológia és gasztronómia világába kalauzoló, nyelvtudásunkat videókkal, 

hangfelvételekkel, szövegekkel és nyelvtani anyagokkal gyarapító lehetőség a XEROPAN 

választása. 

 

 Végezetül, ösztönzés gyanánt nézzük meg, hogyan vélekedik két rendkívül népszerű 

nyelvtanár napjainkban a nyelvtanulásról. 

Székely Martin – a teljesség igénye nélkül – ma az egyik legsikeresebb fiatal magyar 

blogger, vlogger, youtuber, 2020-ban az iTOLC Nyelvvizsga Nagykövet Program arca, a 

Goethe Intézet felkérésre a német nyelvtanulás népszerűsítésének kiemelkedő hazai 

képviselője. 

A hatékony, s eredményes nyelvtanulásról, a modern nyelvtanulás keretében elvárható 

tanári, s tanulói attitűdökről, illetve az alkalmazandó módszertani megoldásokról ekképp 

vélekedik: 

„Az nem is kérdés, hogy nyelvet tanulni érdemes, sorsfordító és személyiségfejlesztő. 

Rengeteg helyen halljuk azt, hogy a nyelveket használni kell, úgy tudja azt igazán megtanulni a 

tanuló. A diákjaimmal először megismerjük egymást, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom, ne 

legyenek az irányomba gátlások, amelyek akadályozzák az eredményes nyelvtanulást. Amint 

tudom, mi a diák érdeklődési köre, milyen témák érdeklik, azokat beépítem a gyakorlatba akár 

órai feladatokon, akár házi feladatokon keresztül. Valódi szituációkat kell gyakorolniuk; esszét 

írni a kedvenc Netflix sorozatuk éppen aktuális epizódjairól vagy éppen az egyik, általuk 

követett influencer tevékenységéről. A lényeg, hogy a tanuló használja a mindennapjaiban a 

nyelvet, az érdeklődési köre szerint.” 

DM 

https://xeropan.com/
https://www.szekelymartin.com/szakmai-tapsztalat/
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Hogyan tanuljunk? 
Tippek a hatékonyabb tanuláshoz 

Közeledik az érettségi, és azt se tudod, hogyan fogj hozzá, hogy ennyi mindent megtanulj? Vagy 

csak szeretnél hatékonyabb lenni a tanulásban? Az alábbi tippeket érdemes kipróbálnod, hogy kihozhasd 

magadból a maximumot.  

Tanulás előtt frissülj fel! 

A suli és a délutáni tanulás között csinálj valamit, ami kikapcsol! A számítógépezés, olvasás, 

vagy tévézés azért nem jó ilyenkor, mert a tanuláshoz hasonlóan az is az agyadat terheli. Inkább játssz 

a barátaiddal, sétálj, sportolj, vagy aludj egy kicsit, mielőtt nekiülsz a leckének!  

Nézd át az aznapi anyagot is! 

Amikor tanulunk, általában rossz szokássá válik, hogy mindig csak a következő napra készülünk 

(és arra is csak az utolsó pillanatban). Nagyon megtérül azonban, ha a tanulást az aznapi anyag 

átolvasásával kezdjük, ha kell, kiegészítjük a jegyzetünket azzal, amire emlékszünk a tanár 

magyarázatából, vagy megcsináljuk a rövidebb leckéket, amikor még friss a tudás. Esetleg ki is 

jelölhetjük színes filccel a jegyzetünkben a fontos részeket. Erre nem kell egy fél óránál többet szánni a 

tanulási időnk elején, legközelebb viszont meg fogjuk köszönni magunknak, ha újra elővesszük a 

tárgyat. 

A sorrend jelentősége 

Kezdheted a tanulást a nehezebb tárgyakkal, hogy gyorsan letudd őket, de a könnyebbekkel is, 

hogy bemelegítsd az agyad – tapasztald ki, Neked hogy megy jobban! Általában jó az idegen nyelvvel 

kezdeni, mert ezt sokszor többször is meg kell tanulni, mire megértjük és megjegyezzük. Egy a lényeg: 

a hasonló tárgyakat ne egymás után tanuld, például két nyelvet, vagy matekot és fizikát, mert zavarják 

egymást az emlékezésben.  

Figyelj a körülményekre! 

Mielőtt leülsz tanulni, rakd rendbe az asztalod, készíts oda mindent, amire szükséged lesz a 

tanulás során, de ne legyenek rajta fölösleges dolgok, amik elterelik a figyelmedet! Jó, ha ivóvíz, egy 

kis egészséges nasi (gyümölcs, mandula, dió stb.) is van kéznél. Nagyon fontos, hogy a szoba és az 

íróasztalod is jól meg legyen világítva tanulás közben, mert a gyenge, szórt fényben gyorsan elfárad a 

szemed. Emellett engedj be óránként friss levegőt! 

Egyszerre csak egy dologra figyelj! 

Lehet, hogy úgy tűnik, egyszerre több dologra is jól tudsz koncentrálni, de valójában sokkal 

megterhelőbb az agyadnak, ha a lecke mellett még azt is figyelnie kell, épp milyen üzenetek érkeznek a 
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telefonodra. Inkább tarts néha „mobilszünetet”, amikor ránézel az üzenetekre, de a tanulást ne szakítsd 

meg ezzel! A legjobb, ha lenémítod, és olyan helyre rakod, ahol nem látod. A Pomodoro tanulási 

módszer lényege, hogy 25 perc tanulás után 5 perc szünetet tartunk, majd ezt ismételjük négyszer, és 

utána jöhet egy hosszabb szünet. Ez egy hatékony módszer, hogy a figyelmed egyszerre csak egy 

dologra irányítsd, így nagyon jól tudsz haladni. 

Ismerd meg a tanulási stílusod! 

Hogy tudod a legjobban megjegyezni a tananyagot? Esetleg az ábrákra emlékszel, vagy arra, 

hogy hol volt valami leírva a füzetedben? Akkor vizuális típus vagy. Érdemes ezt kihasználnod, és a 

leckét ábra formájában is feldolgoznod: történelemből készíthetsz idővonalat, biológiából rajzokat, amik 

segítenek jobban átlátni a tanulnivalót! Használj színes kijelölőket, dekoráld ki a tanulnivalót minél több 

színnel, jelzéssel! 

Inkább hallás után jegyzed meg a dolgokat? Emlékszel, a tanár milyen hangsúllyal mondott 

valamit, és sokkal jobban megmarad a lecke, ha felmondod valakinek? Ezt auditív típusnak nevezzük. 

Ha magadra ismertél, érdemes felmondanod a tananyagot, például egy verset vagy megjegyzendő 

fogalmakat, évszámokat a telefonodra, és többször visszahallgatni – akár dolgozat előtt, vagy suliba 

menet is megteheted ezt.  

Figyelj tudatosan! 

Spórolj időt, és sajátítsd el a tudatos figyelés technikáját! Ez azt jelenti, hogy már óra alatt 

próbálod minél jobban megérteni az anyagot, és ha valami nem világos, kérdezel. Nincs rossz kérdés! 

Otthon feleannyi idő lesz megtanulnod a leckét, ha nem kell már az értelmezéssel bajlódnod. Az órákon 

úgyis részt kell venned, tegyél hát róla, hogy ne legyen időpocsékolás! 

Gyakorold a beszédet! 

Ha feleletre készülsz, érdemes gyakorolnod, tudsz-e egy-két percig folyamatosan beszélni a 

témáról – lehet a közönséged a családod, a háziállatod vagy a plüssök is, a lényeg, hogy szokd, milyen 

önállóan, megszakítás nélkül beszélni! 

Tanulj rendszeresen! 

Messze van még az a témazáró… mondjuk magunknak, amikor félretesszük a tanulnivalót, hogy 

majd egyben bevágjuk az egészet, amikor már muszáj lesz. Ilyenkor viszont sokkal stresszesebb a 

felkészülés, és nem is marad meg annyi minden, mintha óráról órára tanulnánk, és a témazáró előtt már 

csak ismételni kellene. Készíts heti beosztást, alakíts ki egy rendszert, hogy előre tudj készülni! 

 

Helstáb Laura, pszichológus írása 

https://www.facebook.com/helstablaurapszichologus
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Irodalmi rovat – A vers mindenkié 

Diákunk tollából 

 

Pauliscsák Dalma 

Tavasz köszöntő 

 

Itt a tavasz, süt a nap, 

a növények is bimbóznak. 

S nem csak a virágok nyílnak, 

a szerelmesek is virulnak. 

 

 Mindenki jobb kedvre derül,  

hisz süt a nap szüntelenül. 

Ám ha csak a házban ülsz tétlenül, 

a jó idő hipp-hopp elrepül. 

 

A madarak mind énekelnek, 

dalolnak, s csicseregnek. 

Jól figyeld meg mit beszélnek, 

hátha egy történetet mesélnek. 

 

Virágillat száll a réten, 

tücskök ugrálnak, a fűben ág. 

Locsolók érkeznek ebédidőben, 

nem tévedtek el a zöld erdőben. 
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Hunyadi László – OperaKaland 

 

 Az OperaKaland elnevezésű program az utóbbi évek egyik legnagyobb közművelődési-

köznevelési kezdeményezése. A program minden magyar középiskolás diák számára nyitva áll, 

a résztvevők minden egyes alkalommal minőségi, elsőrangú élményben részesülnek. Az 

előadások komplex pedagógiai programmal egészülnek ki. 

2022. március 11-én iskolánk öt osztályának (9. Ny, 9. A, 9. B, 10. és 11. A) ötven 

tanulója tekintette meg a Magyar Állami Operaház impozáns épületében a három felvonásos 

művet. 

 



35 
 

 Erkel Ferenc 1844-ban, a reformkor tetőpontján komponálta Hunyadi László című 

hazafias operáját, amely a magyar történelem egyik zűrzavaros periódusára koncentrál, a 

nándorfehérvári diadalt követő napokra. A Hunyadiak korában játszódó mű hőse azonban nem 

a híres törökverő, Hunyadi János, sem a későbbi Mátyás király, hanem a vérpadra lépő fiatal 

lovag, László. 

 2022. március 11-én iskolánk öt osztályának (9. Ny, 9. A, 9. B, 10. és 11. A) ötven 

tanulója tekintette meg a Magyar Állami Operaház impozáns épületében a három felvonásos 

művet.  

 

 

Köszönjük Ókovács Szilveszter főigazgatónak, hogy iskolánknak biztosította a jegyeket 

a diákpremier előadására! 

 

Stedra Júlia (11. A) 
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Interjú Vincze Imre tanár úrral 

„Sírva jössz a világra, s körülötted mindenki mosolyog. 

 Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál, és körülötted mindenki sírjon!” –  

 

SJ: Hogyan került a Szent László Gimnáziumba és miért éppen ezt az iskolát választotta? 

VI: 1971-ben kezdtem tanítani. Pályakezdő tanár egy általános iskolában voltam, majd 

szakképző intézetben és szakközépiskolában folytattam. Közben bejártam a tanárok 

előmeneteli lépcsőit. A század végére a szakközépiskola igazgatója lettem.  

Közben 1990 és 1994 között Vác Város Önkormányzatának az első szabadon választott 

képviselő-testületének egyéni képviselője lettem, és az Oktatási Bizottságot vezettem.   

Ekkorra már elég jelentős tanári, oktatás-irányítási és önkormányzati tapasztalatra tettem 

szert. 

Így esett meg, hogy 1999-ben meghívtak a Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának 

Művelődési Osztályát vezetni Budapestre.  

Ehhez az osztályhoz tartoztak a megyében működő nem állami (értsd: egyházi) fenntartású 

iskolák felügyeleti/adminisztrációs ügyei. Így a szobi Szent László (Lazarista) Gimnáziumé is. 

Néhány konkrét hivatalos ügyben, mint hivatalnok segítettem az akkori tartományfőnök úrnak, 

lévén hogy ő lengyel volt, és kevésbé tájékozott a magyarországi oktatási ügyek 

eljárásrendjében.  

2001-ben igazgató változás történt Szobon. Mivel már a hivatali ügyek intézése kapcsán 

ismertük egymást, tartományfőnök úr megkeresett, és felajánlotta, hogy vezessem a 

gimnáziumot. Én örömmel igent mondtam, mert két év elég volt annak a belátására, hogy 28 

évi tanári tevékenység után mégsem nekem való a hivatalnoki munka és az azzal járó 

bürokrácia. Hibás döntés volt elhagyni a tanári pályát, mert én tanítani akarok.  Így elfogadtam 

a felkérést. Az igazgatói munkakört két részletben hét éven át töltöttem be.   

SJ: Van olyan jelmondat, idézet, amely egész pályáját végig kíséri? 

VI: Diákként a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban osztályújságot írtunk. Ennek egyik 

számában jelent meg egy ismeretlen (talán hindu?) bölcsnek tulajdonított mondás: „Sírva jössz 

a világra, s körülötted mindenki mosolyog. Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál, és 

körülötted mindenki sírjon!” Ez akkor nagyon megérintett. Aztán rájöttem, hogy életem során 

sokszor értem magamban tetten ennek az elvnek iránymutatását. 

SJ: Tapasztalt egyet, s mást az elmúlt évtizedekben. Hogyan változott a tanári hivatás?  

VI: A kérdésben két dolgot el kell különíteni egymástól. Az egyik a hivatalos 

követelményrendszer. 
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Valóban az elmúlt több mint ötven évben a kívánatosnál többször, és tartalmában elég sokat 

változott az oktatással kapcsolatos közösségi (állami/társadalmi) elvárás. Pályám kezdetén az 

iskolák képzési terve még Tanterv és Utasítás névre hallgatott. (Ma tanterv.) A hangsúly az 

utasítás kifejezésen volt. Minden egységes volt, az utasítástól eltérni nem lehetett. 

Tapasztaltam olyat, ha egy hetedik osztályos diák (bárhol az országban) egy adott tárgyból, 

például magyar nyelvtanból, adott időben, például februárban, nem a tantervben meghatározott 

anyagnál, például időhatározóknál tartott, akkor joggal kérdezhették meg: Beteg volt a tanár úr, 

hogy így le vagytok maradva? 

Ehhez képest a rendszerváltás után a teljes tantervi szabadság szakadt ránk. Kis túlzással 

elmondható volt, hogy mindenki azt tanított, amit akart, ha azt rögzítette és elfogadtatta az 

iskola helyi tantervében.  

Ebben tett valamelyest rendet a kerettanterv rendszere, amely szerint ma is zajlik az oktatás. 

Természetesen az elvárások gyors változásához alkalmazkodni kellett. Hát nem volt 

könnyű. 

A másik az iskola és a szülői ház együttműködése.  

A ’70-es években egészen más volt a szülők hozzáállása a pedagógiai tevékenységhez és a 

pedagógusokhoz is. A tanár az ő szemükben tekintély volt. Ha az iskolában konfliktus alakult 

ki tanuló és tanár között, akkor a szülők állapotszerűen a tanár pártját fogták saját gyermekükkel 

szemben, mondván: Igaz lehet a tanári elmarasztalás, mert ismerem én jól a fiamat/lányomat. 

Kitelik tőle! 

SJ: Mit tekint tanári pályája legnagyobb sikerének? 

VI: Az elmúlt harminc év során megadatott, hogy befolyást gyakorolhattam Vác város alap- 

és középfokú oktatásának szerkezetére, és részt vehettem két iskola (Király Endre Technikum 

és Szakképző Iskola, Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium) mai arculatának megformálásában. No és azt, hogy ötvenegy éve taníthatok. 

SJ: Hogyan határozná meg a társadalomismeret-oktatás szerepét és jelentőségét? 

VI: A társadalomismeret (szociológia) a ’90-es évek legelején a rendszerváltáskor a 

középiskolai oktatásban a világnézetünk alapjai tárgyat váltotta fel. Már a ’világnézetünk 

alapjai’ elnevezés is jelzi, hogy az kommunista ideológiai szerint kívánta kötelezően 

befolyásolni a végzős tanulókat. Ez azonban sokkal összetettebb, mint az elődje, több tantárgy 

ismeret-rendszerét foglalja magába. Ilyen például a történelem, földrajz, biológia, ezen belül 

főként az embertan.  
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Nem konkrét irányultságot sulykol a tanulók fejébe, mint tette azt a kommunista ideológia, 

hanem segít eligazodni a körülöttünk létező, megtapasztalható emberi közegben, amit 

összefoglalóan társadalomnak nevezünk. Olyan ismereteket közöl, mint a beilleszkedés a 

társadalomba, az emberi együttélés szabályai, a társadalmi szerepek, jogok és kötelességek, a 

család, rétegződés/egyenlőtlenség, jogi és politológiai alapismeretek stb. Ezen kívül még a 

gazdasági élet mozgatóit is bemutatja.   

Bár a kerettantervben modul tárgyként jelenik meg, de a súlyát az is jelzi, hogy már a 

kétszintű érettségi bevezetésétől kezdve ebből középszintű és emelt vizsgát is lehet tenni. Sőt! 

A ’menő’ egyetemek, mint például a Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem és társai a bejutás egyik feltételeként a társadalomismeret emelt 

szintű érettségit jelölik meg. 

De az egyetemi felvételinél is fontosabb, hogy a végzős középiskolai diákok fiatal felnőtt 

korukra kapjanak valamiféle kapaszkodót a közösségi életük vezetésére vonatkozóan. Sokan itt 

hallanak először (és sajnos utoljára) olyan dolgokról, mint alapvető ideológiák, választási 

rendszerek és annak működése, a társadalmi szolidaritás fogalma és fajtái. Azt szeretnénk 

elérni, hogy a jövő generációja képes legyen a folyamatosan ráömlő információ özönben 

eligazodni és kiválasztani azt a kevés feldolgozásra érdemes adatot, amely testi, szellemi 

mentális és hitbeli fejlődését szolgálja.                                                                                                              

SJ: Mit gondol, milyen lehetőségeket teremt az állampolgári ismeretek tantárgy bevezetése? 

VI: Az állampolgári ismeretek tárgy bevezetése a társadalomismeret tárgyhoz képest egy kicsit 

egyszerűsíti, és ezáltal karcsúsítja is a tananyagot. Látszólag mindent megőriz abból, amit az 

elődje oktatott, így lesz benne gazdasági ismeretek, alapvető emberi jogok, államháztartás 

fogalma és működése stb. Azonban túl hangsúlyos benne a politológia (állampolgárság, 

választójog, a pártok, az országgyűlés, az önkormányzatok működése, törvényalkotás menete 

stb.). Ugyanaz, és mégis más. Olyan ez, mint amikor egy klub tagkönyvcserét hajt végre. Sokan 

nem tudnak róla, mások nem időben végzik el, ismét másoknak nincs módja rá, és sokan nem 

akarják megújítani a tagságukat.  A klub továbbra is működik, de a tagok száma biztosan 

csökkenni fog. Itt is. Látszólag minden megmarad, ami a társadalomismeret tárgyban érték volt, 

mégis minden megváltozik. Az anyag kevesebb, szimplább lesz, és a korszellemnek 

megfelelően az elmélet helyett inkább a gyakorlatra fókuszál. Ráadásul még a tárgy óraszáma 

csökken.  

SJ: Milyen szakmai célokat tűzött ki a 2022-es esztendőre? 

VI: Ugyanazt, mint eddig. Átadni az ismereteket, és minőségi módon felkészíteni a középszintű 

vagy emelt érettségire jelentkező diákokat.  
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SJ: Mit üzenne azoknak a diákoknak, akik a Szent László Gimnáziumba készülnek 

továbbtanulni? 

VI: Több dolgot is.  

Úgy érkezzenek ide, hogy legyen meg bennük a továbbtanulás szándéka.  Ez alatt a 

felsőfokú tanulmányokat értem, mert az érettségi megszerzése ma már alapkövetelmény. Külön 

elemzést igényelne a mostani és a több évtizeddel korábbi érettségi által támasztott 

követelmény összevetése. Az a véleményem, hogy nem a ma érettségizők jönnének ki 

győztesen ebből az összehasonlításból. Mondok egy példát. Középszintű történelem érettségin 

elnökként feszengve éltem át, hogy a tanuló a három részre szakadt Magyarország térképét 

kitartó buzgalommal kereste a Római Birodalom provinciái között. Szégyen! Bennünket ezért 

helyben elégtelennel jutalmaztak volna. A mai vizsgázó folytathatta, majd enyhe tanári feddést 

követően közepest kapott. 

Aztán azt, ha családias, diákközpontú iskolát keresnek, akkor azt a Szent László 

Gimnáziumban megtalálják.  

És ne feledkezzünk meg az egyházi nevelésről sem. Ma minden iskola az egyre több, jobban 

hasznosítható és az életben kifizetődőbb ismereteket megszerzésének lehetőségét ígéri tanulói 

számára. Ez azonban kevés. Az ember a tudást helytelenül is használhatja (vö.: kiberbűnözés, 

festményhamisítás), ha nincs meg az életében az erkölcsi alap, amely tetteit irányítja. A leendő 

lazarista diák jöjjön ide, ismerje meg a felekezetileg elkötelezett nevelést is, és döntsön 

felelősséggel, milyen életet akar majd élni. Sokaknak otthon nem adatik meg a hitelvek és 

gyakorlat ismerete, de itt megszerezheti azt.   

SJ: Mi az, ami még mindig motiválja?  

VI: Hogy mi motivál még? Talán a szakma szeretete, a tanulók ismereteinek tágítása, olyan 

ismeretek átadása számukra, amelyek akár közvetlen hatással lehetnek életük egyes ’éles’ 

helyzetében. És ha akkor visszacseng bennük néhány szavam, óvásom, figyelmeztetésem, 

ugyanúgy, mint bennem bencés paptanáraim szava, akkor már nem dolgoztam hiába. 

 

 

Stedra Júlia (11. A) 
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Színház az egész világ! – Szemelvények a színjátszó szakkör tevékenységéből 

 

Szeptembertől Sajgó Emese tanárnő útmutatásai mentén töretlen lelkesedéssel és kreativitással 

működik színjátszó szakkörünk, melynek tagjai sokszínű, összetartó közösséget alkotnak. 

Próbáink családias légkörben zajlanak, minden egyes alkalom garancia a jókedvre, s nevetésre.  

  Izgatottan gyakoroltunk a szalagavatóra, ahol közönségsikert aratott előadásunk. 

Számos ötletünk, tervünk van a jövőre nézve, az már biztos, hogy a Szent László Napon újabb 

fellépéssel örvendeztetjük meg iskolánk diákjait és tanárait. 

 Ismerkedjünk meg kicsit közelebbről a színjátszó szakkör tagjaival, nézzük, kinek mit 

is jelent a színjátszó szakkör és maga a színjátszás: 

 

„Még anno felvetettem pár embernek az osztályból, hogy ha esetleg lenne színjátszó szakkör, 

akkor csatlakoznának-e velem, és voltak, akik beleegyeztek, így szóltunk, azt hiszem Móni 

néninek és kis időn belül meg is szervezték a szakkör. Szeretek járni, mert mindig is szerettem 

színészkedni és belebújni egy-egy karakter bőrébe. Viccesek és nagyon jó élmények a próbák, 

és a lámpalázam ellenére, egy előadás után iszonyú jó érzés tölt el.” 

 – Pauliscsák Dalma (11. A) 

„A jó közösséget, sok nevetést.  Szórakozást.” – Zoljánszki Róza (9. Ny) 

„Örömöt, feltöltődést, vidámságot, együttműködést.” – Hövényes Georgina (9. Ny) 

 

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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„Szobon, Szobbal, Szobért” – Földesi Ildikó a képzőművészetről 
 

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 Földesi Ildikó tevékenységéről, munkásságából nyerhetnek 

ízelítőt olvasóink. 

SZ:„Mi mestersége címere?”  

FI: Képzőművészeti, dekorációs tevékenységet folytatok. Vászonra, fára, falra, egyéb 

hordozókra dolgozom. Témában a tájkép és a portré áll hozzám legközelebb. 
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SZ: Milyen szerepet tölt be az életében a művészet? Munka, szerelem, lelki feszültség-levezetés, 

vagy mindhárom egyszerre? 

A mindennapjaim része. Folyamatosan töröm a fejem a következő képen, a környezetemben 

lévő dolgokból, tájból, és például a zenéből is inspirálódva. Megrendelésre is dolgozom. Ebben 

az esetben külön öröm, ha szabad kezet kapok, és az ízlésemre formálhatom a megrendelő 

elképzelését. Kikapcsol, megnyugtat, lételemem az alkotói munka. 

 

SZ: Hogyan jellemezné a stílusát? 

FI: Az impresszionizmus meghatározó, realista jegyekkel. Nagyon szeretem a telített 

színeket. 

 

SZ: Melyik látványterv elkészítése jelentette a legnagyobb szakmai kihívást a Mrs.Art-

Designer vállalkozás keretében? 

FI: Egy monori, mediterrán stílusú étterem, a La Via homlokzatára készült, A pizza 

teremtése című falfestmény terve, ahol a Sixtus-kápolna Ádám teremtése freskó ismert 

részletét, a kezeket rajzoltam fel szabad kézzel, nagy méretben. 
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SZ: Hol, s mikor vásárolhatják meg az érdeklődők a termékeit? 

FI: Időszakos kiállításokon, illetve az otthonomban, ahol dolgozom, Szobon. Előre 

egyeztetett időpontban megtekinthetőek, megvásárolhatóak. Interneten is megtalálhatóak 

munkáim. Rendelést is itt fogadok. 

SZ: Általánosságban mi a tapasztalata, nagy a kereslet az egyedi / a kézműves termékek 

iránt? 

FI: Egyre nagyobb a kereslet, ami nagyon szuper, és a kínálat is berobbant az elmúlt 

években. A kézműves piac viszonylag telített, aminek oka, véleményem szerint, a sok 

önjelölt kézműves, akik szakmai tudás nélkül, alacsony minőségben dolgoznak. 

Természetesen rengeteg remek alkotó van, nagy gyakorlattal, kiváló munkákkal, akik 

helyzete nehezebb lett ezáltal. 

SZ: Mi a véleménye Szobról? 

FI: Első perctől imádom a tájat, a környezetet. Amikor 17 éve Szobra kerültem, újra 

késztetést éreztem a festésre. Változást hozott az életemben, és egyre inkább magaménak 

érzem, borsodi lányként is. Ezt köszönhetem a helyieknek is, természetesen. 

https://www.facebook.com/F%C3%B6ldesi-Ildik%C3%B3-festm%C3%A9nyei-101447981718295
https://www.facebook.com/egyedifestetthazszamtablak
https://www.facebook.com/MrsartDesigner
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SZ: Van kedvenc helye a városban? 

FI: A Duna-part, mint sokaknak. Számos képem készült, készül a témában. 

SZ: Mit gondol napjaink Magyarországán a művészetek és a közízlés viszonyáról? 

FI: Széles skálán mozog. Személyes tapasztalat alapján, például a tájábrázolás soha nem 

megy ki a divatból, de egyre többen a minimál, vagy absztrakt stílust kedvelik, veszik 

szívesebben. 

SZ: Mi a benyomása, nyitottak a mai tizenévesek a művészetek iránt? 

FI: Nyitottak, de a modernebb technikák, digitális megoldások jobban megmozgatják 

Őket. Nagy sikere van a fiatalok körében például a színes ceruzával készült, realisztikus 

rajzoknak. A hagyományos festészeti technikák kicsit háttérbe szorulnak. 

SZ: Mit javasol, milyen gyakorlati tanácsokkal látná el azokat a fiatal alkotókat, akik 

vállalkozást alapítanának? 

FI: Szívvel, lélekkel, sok szorgalommal a legjobbat tudják kihozni Magukból. Ne térítse 

el Őket semmi és senki. Ez a legfontosabb. Ha az  elhivatottság megvan, a többi jön 

magától. 

SZ: Hogyan látja a vizuális kultúra tantárgy közoktatásban betöltött szerepét? Kellő 

módon és mértékben érvényesül a művészeti nevelés értékközvetítő szerepe? 

FI: Egy elhivatott rajztanár mellett könnyen kibontakozik a tehetség. Azt hiszem, erre 

nincs elegendő pedagógus. Kiscsoportos foglalkozásokkal, minőségibb anyagokkal talán 

több hajtás bontana virágot. 

SZ: Mik a tervei a közeljövőre nézve? 

FI: Több festmény sorozat van tervben. Az egyik vonal a zenei portré irány lesz továbbra 

is, a másik még alakulóban.  

SZ: Köszönjük az interjút, alig várjuk, hogy megtekinthessük a szóban forgó alkotásokat!  

A szerkesztőség 
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„Szobon, Szobbal, Szobért” – Interjú Molnár Péterrel 

 

A világ- és Európa-bajnok kajakozó készséggel állt szerkesztőségünk rendelkezésére. 

SZ: Szobon indult pályafutása. Milyen szerepet játszott, s játszik az életében a város? 

MP: Valóban Szobon indult a pályafutásom. Vácon születtem és Szobon nőttem fel. Szobon 

jártam általános iskolába és gyerekkoromat is itt töltöttem. Itt ismerkedtem meg a kajakozással 

nyolcéves koromban. De a sport miatt jelenleg Budapesten élek, de amilyen gyakran tudok, 

haza látogatok a szüleimhez, akik azóta is ott élnek. 

SZ: Mit köszönhet a kajak-kenu sportágnak? 

MP: Rengeteget köszönhetek a kajak-kenu sportnak az életemben. Ahogy egyéb sport is, 

erősebbé, kitartóbbá, céltudatosabbá tett. Valamint a sportnak hála, betekintést nyerhettem a 

nagyvilágba. Rengeteget utazhattam, utazhatok, megismerve ezzel más országok, népcsoportok 

kultúráját, életét. 

SZ: Mit tekint pályafutása legnagyobb sikerének? 

MP: A riói olimpia negyed helyezése talán a legnagyobb eredmény a karrieremben, mégis a 

szívemhez legközelebb a 2015-ben megnyert világbajnoki cím áll. 

SZ: Nehézségekkel is szembe kellett néznie pályafutása során. Mi jelentette a legnagyobb 

kihívást, hogyan tudott továbblépni? 

MP: Több mélypont is volt karrierem során. Az első 2012-ben, mikor kvalifikációt szereztem 

a londoni olimpiára, viszont nem sikerült kivívnom az indulás jogát. A másik 2019-ben történt, 

műtétem volt. Sportoló vagyok, mindig is sportolónak tartottam magam, így megtanultam 
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felállni és folytatni azt az utat, ami a célomhoz vezet. Új célokat tűztem ki magamnak és napról-

napra dolgoztam értük, mindig a következő lépésre koncentrálva. Ezek csak megerősítettek és 

tanultam belőle. Így ezt a tudást, tapasztalatot felhasználva mentem tovább az úton. 

 

SZ: Ki a legjobb kajakos, akivel valaha egy hajóban ült? 

MP: Volt szerencsém egy hajóban kajakozni több olimpiai bajnokkal is. Indultam versenyen a 

háromszoros olimpiai bajnok kajakos Kammerer Zoltánnal, a kétszeres olimpiai bajnok 

Vereckei Ákossal és nem utolsó sorban, ültem egy hajóban, a szintén kétszeres olimpiai bajnok 

Horváth Gáborral. 

SZ: Kit tart a kajak-kenu jelenlegi elsőszámú csillagának? 

MP: Azt gondolom, nehéz lenne erre a kérdésre egy személyt választani. Rengeteg kiváló, 

világklasszis kajakosa van hazánknak. Ide sorolnám Tótka Sándort, Kopasz Bálintot, akik 

olimpiai bajnoki címet szereztek egyéniben a tokiói olimpián. De folytathatnám még a sort 

kiváló női szakágunk képviselőivel! 

SZ: Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik szeretnének megismerkedni a kajak-kenu 

alapjaival? 

MP: Csak annyit üzennék, hogy próbálják ki. Azt gondolom, akit megérint a Duna varázsa, a 

csodálatos Dunakanyar látványa, sosem fogja megbánni, hogy kajakba ült, ha csak egy alkalom 

erejéig is.   

SZ: Mit gondol, mit ad Szob azoknak a fiataloknak, akik itt töltik gimnáziumi éveiket? 

MP: Azt gondolom, hogy kiváltságos helyzetben van jelenleg településünk. Kisvárosként 

rengetek olyan infrastrukturális és sportolási lehetőséggel rendelkezünk, amit nagyobb városok 

is megirigyelhetnének. Nem mellesleg a csodálatos környezetnek, amiben élhetünk. Valamint 
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a vasúti közlekedésnek köszönhetően, fővárosunk is gyorsan és egyszerűen elérhető. Minden 

adott a nyugodt és kiegyensúlyozott élethez, valamint tanulmányok elvégzéséhez. 

Mindemellett, kikapcsolódási lehetőséget is nyújt. Akár helyben, akár a környező 

településeken, messze a nagyvárosok zajától, porától.  

SZ: Hogyan értékeli Szob város sportéletét? 

MP: Évről-évre épülnek és szépülnek új, valamint már meglévő sportlétesítményeink. Számos 

sport és sportág megismerésére van lehetőség. Tehát a feltételek adottak és jók. Az igazi feladat 

azonban a fiatalok motiválása a sportolásra, mozgásra. Úgy vélem társadalmi probléma a 

mozgásszegény életforma és erre nagyobb figyelmet kellene fordítani Szobon is. Hiszen, ahogy 

a mondás is szól: „Ép testben, ép lélek!” 

 

SZ: Találkozhat Önnel a sportszerető közönség Párizsban? Melyek jövőbeni tervei? 

MP: Jelenleg folytatom a sportolói pályafutásom, de tisztában vagyok vele, hogy nem leszek 

már fiatalabb, és az évek nem nekem kedveznek. Ezért napról-napra megyek előre és végzem 

az edzésmunkát. Mindaddig, míg élvezem azt, amit csinálok. Ugyanis számomra ez a 

legfontosabb! Párizs?!?! Csodálatos város és nem jártam még ott, szívesen megnézném! 

 

SZ: Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, szurkolunk, sportsikerekben gazdag, sérülésektől 

mentes pályafutást kívánunk!  

A szerkesztőség 
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„Szobon, Szobbal, Szobért” – Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 

Narancssárga épület a gesztenyefák alatt 

Évek óta látunk benneteket, ahogy a tesi órák alkalmával elfuttok az ablakaink alatt. 

 

Azt azonban nem tudjuk biztosan, hogy Ti is láttok-e minket? Ha megengeditek, most 

kicsit láthatóvá tesszük magunkat. 

Az első és legfontosabb információ, hogy az épületben két intézmény működik teljes 

szimbiózisban. A József Attila Művelődési Ház és az Érdy János Könyvtár és Információs 

Központ. Látszólag (és gyakorlatilag is) ez teljesen mellékes, hiszen, ha az egyik nincs, akkor 

a másik oldja meg az éppen felmerülő problémákat (nyisd ki, csukd be, szabad jönni, 

fénymásolni, „jaj de gyorsan kellene”). Azonban mégis fontos, hiszen az alapfunkciók szerint 

két külön szervezet. Mi, az Érdy János Könyvtár és Információs Központ közkönyvtárként az 

1997. évi CXL. törvény ide vonatkozó rendelkezései értelmében a következő…  

Csak vicceltem, nem fogunk törvényt bemásolni (bár, ha szeretnétek utánajárni, valóban 

az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről III. részében kutassatok). Nézzük inkább azt, hogy mit is csinálunk, és Ti mit 

tudtok csinálni nálunk: 

 könyvet kölcsönözni 

(Jelenleg körülbelül 21000 db könyv áll rendelkezésre, amit évente megközelítőleg 5-

600 kötettel bővítünk. Ez a bővítés az olvasóink kérése alapján történik, szóval, ha van 

olyan, amit szívesen olvasnál, gyere be és kérd tőlünk, megteszünk mindent, hogy 

mielőbb olvashasd.); 

 könyveink gyermek, ifjúsági, felnőtt és szakkönyv csoportosításban vannak elrendezve, 

itt szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy „vörös pöttyös” és „skandináv krimi” 

vonalon is jól állunk; 
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 amennyiben nincs a könyv az állományunkban, és esetleg nem is tudjuk megvenni, 

létezik egy szolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, amivel másik könyvtárból meg 

tudjuk neked kérni; 

 ingyenes wifi hálózattal rendelkezünk. A jelszó: *****  

Na neeem! Azért be kell jönnöd  

 két asztali számítógép áll olvasóink rendelkezésére, melyet nyitvatartási időben 

bármikor használhattok; 

 nyomtatási, laminálási, spirálozási igényeiteket is ki tudjuk szolgálni; 

 helytörténeti gyűjteményünk is rendelkezésetekre áll, ha épp egy jó kis kutató projektbe 

kerültök; 

 ha arra adjátok a fejeteket (és miért ne tennétek?) hogy továbbtanultok, belenézhettek 

szakdolgozatokba, van ebből is egy jó adag; 

 tulajdonképpen mi annak is örülnénk, ha csak úgy bejönnétek bandázni, vannak szuper 

babzsákjaink, a könyvespolcok között zegzugok, olvasósarok, ilyesmi… 

Amit szerénytelenség nélkül állíthatunk, az, hogy a gyerekrészlegünk működik a legjobban. 

Ez látszólag ismét felesleges információnak tűnik, de tudjuk, azért működik, mert a gyerekek 

jönnek, kérnek, rendelnek, olvasnak vagy olvastatnak.  

Ha tudtok nekünk segíteni, hogy veletek is kialakuljon egy ilyen ördögi kör, ahol jöttök-

kértek, várunk-adunk, akkor azon mindannyian csak nyerhetünk. 
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Van ám hivatalos nyitvatartásunk is: 

 hétfő: 13:00–17:00; 

 kedd: 12:00-18:00; 

 szerda: 08:00–18:00; 

 csütörtök: szünnap; 

 péntek: 12:00–18:00; 

 szombat: 08:00–12:00. 

… de ha ezenkívül lenne szükséged ránk, akkor: 

 06 27 370 217 

 06 70 382 7357 

 erdykonyvtar@gmail.com 

 Messengeren: Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 

Köszi, ha elolvastátok.  

Üdvözlettel: Mi 

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 

 

 

mailto:erdykonyvtar@gmail.com
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Alma mater 

Egyetemi élet a Szent László után 

 

Sziasztok,  

 

Noel vagyok, többen ismertek a Verébtáborokból. Azt viszont már nem biztos, hogy 

tudtátok, amiről most kicsit részletesen mesélek. Ígérem, nem alszol be a végére! 

2020-ban  ballagtam el a gimnáziumból, viszont a szívem mélyén soha sem fogok 

elszakadni onnan… Mivel annyi emlék köt oda, hogy azt nehéz lenne elmesélni, de 

megpróbálom. Most a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán tanulok 

kereskedelmet és marketinget, és annak marketingkommunikációs szakterületét!  

Szobon az iskolában már az elejétől célom volt a Diákönkormányzathoz tartozni és 

szerettem, mindig is buzgó mócsing voltam, aki ismer, az tudja, hogy az esetek 99%-ban pörgök 

és megyek és csinálom, amit kitaláltam! Ez a DÖK-kel sem volt másképp. Négy évig tagja 

voltam és másfél évig elnöke. Ebben az időszakban jött létre a SzLenG, az iskola magazin, 

amelynek felelős szerkesztője lettem és koordináltam a lapok megjelenését, stílusát és 

tartalmának engedélyeztetését!  

Rengeteg tapasztalatot adott az egyetemi tanulmányaimhoz, illetve az életben sok 

hasznát vettem az újság szerkesztése által szerzett tapasztalatoknak. 

De térjünk is át arra milyen is egyetemistának lenni egy szobi gimi után?  

Hogy nyomdafestéket tűrjön ez a mondatom, csupán annyit mondanék, nagyon király!!! Bulik, 

csajok, jó programok, új barátságok és rengeteg, de rengeteg történet és élmény!  

Mint korábban írtam, szeretek aktív lenni, az egyetemen sem kezdtem másként. 

Beadtam a jelentkezésem a Hallgatói Önkormányzatba, ahová fel is vettek egy elég jó részlegre, 

a fotózással és a rendezvényekkel foglakozhattam, de emellett számos más dolgot is csináltam 

a HÖK-ben, például beiratkoztatáson való részvétel koordinálása és segítése, diplomaosztó 

koordinálása és több félefajta apróbb dolgot. 

Egy évig voltam aktív tagja a HÖK-nek, majd elválltunk egymástól és diákszervet 

váltottam az egyetemen. Jelenleg a Xchange nevű diákszerv médiáért felelős csapatát 

gyarapítom, amiben Erasmusos diákoknak készítünk tartalmakat, illetve a nekik szervezett 

eseményekről készítünk dokumentációt.  

 

https://uni-bge.hu/hu/kkk/xchange
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Biztos tömik a fejeteket a tanárok, hogy az egyetem nehéz és tanuljatok… Na ez az, 

amit nem tudok megcáfolni. Rengeteg odafigyelést és készülést igényel egy-egy zárthelyi 

dolgozat megírása, vagy éppen a vizsgákon való teljesítés. Életemben nem gondoltam volna, 

hogy a vizsgákhoz képest a középszintű érettségi egy egyszerű teszt. 

Hogy miire lennék kíváncsi én gimis fejjel? Hát persze hogy arra, van-e értelme annak, 

amit ott tanulsz, hogy hol fogod használni a társadalomismeret tárgyon tanultakat vagy éppen 

a matekóra untató anyagát, a kamatos kamatot és társait, akkor ne akard meg tudni, 

közgazdászként milyen képletekkel kell foglalkoznod,  vagy miért tanítják az informatikaórán 

a Word, az Excel meg a PowerPoint használatát. 

Nem elijeszteni szeretnélek. Tanulj tovább! Ha már a gimnáziumban figyelsz, egy 

kicsit, sokkal könnyebben veszed majd az akadályokat!  

Erre anno meg tanultam a legjobb mondatot: “egy jó pap is holtig tanul!” Szóval ne 

habozz és tanulj tovább te is!  

Nagyon fontos csak, olyat tanulj, amit szeretni is fogsz és hobbiként fogsz a munkádra 

tekinteni, de ez az életben sok más dologra is vonatkozik. 

Figyelem! Mindenkit vár az a bizonyos NAGYBETŰS ÉLET, amiről mindenki beszél!  

 

Köszönöm, hogy végig olvastad. Ha bármi felmerült benned, keress meg bizalommal!  

 

ferenci.noel95@unibge.hu 

Ferenci Noel (öregdiák) 

 

  

mailto:ferenci.noel95@unibge.hu
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LÖK 
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Érettségi tájékoztató 
Az Oktatási Hivatal 2021. december 21-én tette közzé a 2022. május-júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos információkat: 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.)  

EMMI rendelet 

 
1. melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez – Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

 

3. A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 
 

 A B C 

1. Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű érettségi írásbeli 

vizsga 

Időpont 

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv 

2022. május 2., 9.00 

3. matematika matematika 2022. május 3., 9.00 

4. történelem történelem 2022. május 4., 9.00 

5. angol nyelv angol nyelv 2022. május 5., 9.00 

6. német nyelv német nyelv 2022. május 6., 9.00 

7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2022. május 9., 8.00 

8. kémia kémia 2022. május 10., 8.00 

9. földrajz földrajz 2022. május 10., 14.00 

10. ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

2022. május 11., 8.00 

11. biológia biológia 2022. május 12., 8.00 

12. társadalomismeret, közigazgatási 

ismeretek 

- 2022. május 12., 14.00 

13. - informatika, digitalis kultúra 2022. május 13., 8.00 

14. ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek 

ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek 

2022. május 13., 14.00 

15. informatika, digitalis kultúra - 2022. május 16., 8.00 

16. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2022. május 16., 14.00 

17. fizika fizika 2022. május 17., 8.00 

18. vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. május 17., 14.00 

19. francia nyelv francia nyelv 2022. május 18., 8.00 

20. filozófia filozófia 2022. május 18., 14.00 

21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. május 19., 8.00 

22. mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 

mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 

2022. május 19., 14.00 

23. orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő nyelvek 

2022. május 20., 8.00 

24. gazdasági ismeretek, honvédelmi 

alapismeretek 

honvédelmi alapismeretek, 

természettudomány, pszichológia 

2022. május 20., 14.00 

25. olasz nyelv olasz nyelv 2022. május 23., 8.00 

 

4. A 2022. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 
 

 A B C 

1. Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

2. szóbeli vizsgák - 2022. június 1-9. 

3. - szóbeli vizsgák 2022. június 13-24. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
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Keresztrejtvény & Nyereményjáték 
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Bartos Benigna (11. A) 

 

 

Impresszum: 

Felelős kiadó: LADIK – Kapcsolat: ladik22szlg@gmail.com 

Főszerkesztő: Dankai Mátyás 

Lektor: Németh Gábor, Ballagó Kornél 

Lapzárta: 2022. március 12. 

 

mailto:ladik22szlg@gmail.com
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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. 

 

 

 

 

 

mailto:szlaszlo.titk@gmail.com
mailto:szlaszlo.ig@gmail.com
https://kalmarautosiskola.hu/

