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Csak Okosan Minden Órán

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium diákújságja
2014. február

Józsa Kitti újabb rajzait a lap utolsó előtti oldalán találjátok.

Barzsó Heni
nemzetközi sikerei
A sárosdi Animal Arms Szkander Klub tagjai február elsején
részt vettek a Golem's Hand Szkander Európa Kupán a
csehországi Brnóban.
Iskolánk 10.ik osztályos tanulója, Barzsó Henrietta junior lány
55 kilogrammos kategóriában jobb és bal kézzel is első
helyezést ért el. Felnőtt női 65 kilogrammos kategóriában
pedig szintén mindkét kézzel első lett. Testvére, Alexander, aki
a tavalyi diáknapunkon népszerűsítette a sportágat, felnőtt
férfi 70 kilogrammos kategóriában bal kézzel első helyezést ért
el, jobb kézzel második lett.
A siker a február 15-én Olaszországban megrendezett Szkander
Világ Kupán (Super Match) folytatódott Heni számára, ahol
felnőtt női -65 kilogrammos kategóriában bal kézzel harmadik,
jobb kézzel pedig második helyezést ért el.
Gratulálunk az eddigi és szorítunk a további sikerekért!
Hajrá, Heni!

SKÓT FELFÖLDI JÁTÉKOK
A Skót Felföldi Játékok (Highland Games) a világ legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő
sporteseményei. Rendkívül népszerűek világszerte. Eredetük több mint ezer évre nyúlik vissza, mikor is az
angol hódítók elfoglalták Skóciát, és az ott élőknek megtiltották a fegyverhasználatot. A skót felföldön a ma
már sportággá szelídült gyakorlatokkal tartották edzésben magukat a harcosok, a legügyesebbekből pedig a
nagy presztízzsel bíró klán vezetőjének testőrsége állt össze.
A játékokon felvonultatják Skócia összes emblematikus
ismertetőjelét, mint például a skót szoknyát, dudákat, dobokat,
táncokat, ételeket, italokat és természetesen a „heavy games”-t,
az erős emberek viadalát. Magyarországon 2002 óta rendeznek
skót felföldi játékokat, 2012-ben pedig elnyertük a Világbajnokság
megrendezésének jogát.
A magyarországi felföldi atléták idén januárban Nagyigmándon
húztak skót szoknyát, hogy eldöntsék, ki a legjobb télen. Február
22-én pedig Zichyújfaluban mérték össze erejüket nehéz illetve
skót kalapács-hajításban, pózna- és láncos súlydobásban, súly
magasba dobásban valamint kőlökésben.
Iskolánk tanulója, Kovács József (12.nh) is részt vett a versenyeken.
Helytállásához gratulálunk, és sikereket kívánunk a folytatáshoz.

Mi a pálya ?
A 2013/2014-es tanév kezdetétől számos változás lépett életbe az érettségi és a továbbtanulás tekintetében. Az
alábbiakban a teljesség igénye nélkül igyekszünk összefoglalni ezeket az újításokat.
Az érettségi vizsgákat érintő módosítások
Előrehozott érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–
júniusi vizsgaidőszakában lehet tenni, és csak magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből illetve
informatikából. Tehát 2014-től az október-novemberi vizsgaidőszakban nem lesz lehetőség előrehozott érettségi
vizsgára jelentkezni.
A felsőoktatási felvételit érintő változások
2014. január 1-jétől az alap- és osztatlan szakokon 260, a felsőoktatási szakképzéseken 220 pontra emelkedik a minimum
ponthatár. Aki a 2014-es felvételin ennél kevesebb pontot szerez, állami ösztöndíjas és önköltséges helyre sem kerülhet
be. 2015-ben 280, 2016-ban pedig 300 lesz a ponthatár az alap- és osztatlan képzéseken, a felsőoktatási szakképzésre
jelentkezőknek pedig 240, illetve 260 pontot kell majd szerezniük.

PONTSZÁMÍTÁS A FELSŐOKTATÁSBAN
Alapképzésben kétféle számítás létezik, s a diák számára legelőnyösebb pontszámítást alkalmazzák.
1) TANULMÁNYI PONTOK ÉS ÉRETTSÉGI PONTOK ÖSSZEGE, PLUSZ A TÖBBLETPONTOK
200 + 200 + 100 = 500
TANULMÁNYI PONTOK
középiskolai eredmények (max.100 pont) + érettségi eredmények (max.100 pont) = összesen max. 200 pont

a) Összesen 100 pont szerezhető a középiskolai eredményekből, vagyis magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv és egy szabadon választott természettudományos tárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)
utolsó két tanult év végi eredményének összege, majd ennek kétszerese jelenti a maximum 100 pontot a
középiskolai eredményekért.
b) Összesen 100 pont szerezhető az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből, vagyis a négy kötelező és az egy
szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeit átlagolják, majd kerekítik. Így legfeljebb 100 pont kapható.
ÉRETTSÉGI PONTOK (max. 200 pont)

Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok: a két vizsgatárgy százalékos
eredményeinek összege.
Pl.
Matematika 75 %
75 pont

Fizika
Összesen:

78 %

78 pont
153 pont

TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont)
-emelt szintű érettségi vizsgáért tárgyanként 50, összesen maximum 100 többletpont adható;
-nyelvvizsgáért legfeljebb 50 többletpont adható (középfokú C típusú vizsga 28, felsőfokú C típusú vizsga
40 többletpontot ér);
-hátrányos helyzetért, fogyatékosságért legfeljebb 40 pont adható ;
-tanulmányi, ill. sport versenyeredményekért adható többletpontok (versenytípusonként, iskolánként eltérő
lehet, de max. 20 pont); stb.
2)ÉRETTSÉGI PONTOK KÉTSZERESE (TANULMÁNYI PONTOK NÉLKÜL), PLUSZ A
TÖBBLETPONTOK
200 + 200 + 100 = 500

Változtatások a szakképzési rendszerben
- már csak egy szakma megszerzése ingyenes (illetve államilag finanszírozott)
- csak 21 éves korig ingyenes a képzés / államilag finanszírozott
- a mintegy 1500-ról kb. 400-ra csökkent a választható képzések száma
- háromféle képzés közül lehet választani: szakképesítés, rész-szakképesítés, ráépülő szakképesítés
SZAKKÉPZÉSI KÍNÁLAT A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

Aranykéz Szakközépiskola és Szakiskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Budai út 90.
Fodrász; Kozmetikus; Műkörmös; Villanyszerelő; Kályhás (cserépkályha- és kandallóépítő); Fényképész és fotótermék-kereskedő;
Gyógymasszőr

Árpád Szakképző Iskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Seregélyesi út 88 – 90.
Érettségi után, 13. évfolyamon (2 év): Fotográfus és fotótermék-kereskedő; Automatikai technikus; Divat- és Stílustervező;
Dekoratőr; Erősáramú elektrotechnikus; Ruhaipari technikus
11. évfolyamtól (2 év): Villanyszerelő; Elektronikai műszerész; Férfiszabó; Női szabó; Kárpitos; Számítógép-szerelő, karbantartó
(esti); Fodrász; Elektromos gép- és készülékszerelő
Jelentkezési határidő: 2014. április 30.

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye – SZÉKESFEHÉRVÁR, Gyümölcs utca 15.
Ápoló; Csecsemő- és gyermekápoló; Egészségügyi asszisztens; Mentőápoló; Környezetvédelmi technikus
Jelentkezési határidő: 2014. május 15.

Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézménye – SZÉKESFEHÉRVÁR, Várkörút 35.
Ügyviteli titkár; Informatikai rendszergazda;
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus

Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
SZÉKESFEHÉRVÁR, Károly János utca 32.
Logisztikai ügyintéző; Vendéglátás-szervező és vendéglős

Gróf Széchenyi István Műszaki – SZÉKESFEHÉRVÁR, Budai út 45.
Akkreditált felsőfokú szakképzések (képzési idő 2 év): Műszaki informatikai mérnökasszisztens (Dunaújvárosi Műszaki
Főiskola); Gépipari mérnökasszisztens (Dunaújvárosi Műszaki Főiskola); Mechatronikai (robottechnikai) mérnökasszisztens
Emelt szintű szakmai végzettséget adó képzések (képzési idő 2 év): Informatikai rendszergazda Webmester elágazással;
Gépgyártás-technológiai technikus; Elektronikai technikus; Orvosi elektronikai technikus

OKTÁV Továbbképző Központ – SZÉKESFEHÉRVÁR, Várkörút 56.
Kisgyermekgondozó, -nevelő; Munkavédelmi technikus; Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Társadalombiztosítási és bérügyi
szakelőadó
http://www.oktav.hu/tanfolyamaink/

Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Várkörút 9.
NAPPALI TAGOZATOS képzésben az vehet részt, aki 1994-ban vagy később (nem számít, hogy melyik hónapban) született.
Iskolarendszerben (2 év): ÜGYVITELI TITKÁR; TURISZTIKAI SZERVEZŐ; LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ;
GAZDASÁGI INFORMATIKUS; PÉNZÜGYI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ;
Tanfolyami képzés (10 hónap): PÉNZÜGYI - SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ; VÁM - JÖVEDÉK - TERMÉKDÍJ
ÜGYINTÉZŐ
Tandíj nappali tagozaton: 15ezer Ft /hó

School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola / Teller Ede Szakközépiskola SZÉKESFEHÉRVÁR,
Várkörút 52.
21 éves korig az első szakképzés ingyenes (államilag finanszírozott), utána 20ezer Ft/hó.
Informatikai rendszergazda; Sportedző; Pénzügyi- számviteli ügyintéző
Beiratkozás: július 15. után

Séf Szakképző Iskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Seregélyesi út 123.
Cukrász; Pincér; Szakács; Vendéglátásszervező-vendéglős; Turizmusszervező és értékesítő; Vendéglátó eladó; Protokoll ügyintéző;
Utazás-ügyintéző; Panziós, falusi vendéglátó;

Szent István Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakközépiskola –
SZÉKESFEHÉRVÁR, Ady Endre utca 17.
10. évfolyam után induló képzések: Molnár (2 év); Tejtermékgyártó (2 év); Pék – cukrász (3 év);

Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Berényi út 105.
Érettségi utáni képzések (3 éves): Autószerelő; Autóelektronikai műszerész
10. osztály utáni (2 éves): Gépi forgácsoló (ösztöndíjas); Szerszámkészítő (ösztöndíjas); Hegesztő (ösztöndíjas);
Karosszérialakatos; Járműfényező

Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Balatoni út 143.
Érettségire épülő (2 éves): Fa- és bútoripari technikus; Épületgépészeti technikus;

Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola – SZÉKESFEHÉRVÁR, Béla király tér 1. (Barátság Háza)
21 éves korig ingyenes: Logisztikai ügyintéző; Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző;
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Fizetős képzések: Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Kisgyermekgondozó, nevelő; Pedagógiai- és családsegítő munkatárs; Pénzügyi
termékértékesítő; Vállalkozási és bérügyintéző; Nonprofit menedzser; Irodai asszisztens; Ügyviteli titkár; Gazdasági informatikus;
Gyógy- és sportmasszőr; Gyermekotthoni asszisztens; Rehabilitációs nevelő, segítő; Szociális asszisztens; Szociális szakgondozó;
Csecsemő és gyermekápoló; Mentálhigiénés asszisztens; Szociális, gyermek- és ifjúsági ügyintéző Tandíj: 48 000,-/félév;
Regisztrációs díj: 9500,http://mot.hu/kepzesek/okj-szakkepzesek/okj-tanfolyamok

Meddig jár a családi pótlék?
A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága addig tart, amíg
diákigazolványuk érvényes, tehát addig mindenképpen megilleti őket ez az ellátás.
De mi a helyzet a szüleik családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) való jogosultságával? Meddig jár utánuk családi
pótlék?
A tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel
annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti.
A főszabály szerint a középiskolai tanulmányaikat most befejező tanulók után családi pótlék a továbbiakban nem jár. A
tanulói jogviszony megszűnését az iskola öt napon belül köteles jelenteni a TB felé.
Azonban amennyiben a nem tanköteles gyermek az új tanítási évre tanulói jogviszonyt létesít, akkor utána arra az
időre, amely alatt nem állt tanulói jogviszonyban, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag iskoláztatási
támogatást kell megállapítani. Bejelentési kötelezettség a szülőt terheli (az új tanulói jogviszonyt igazoló
iskolalátogatási igazolással).
A családi pótlékra való jogosultság megszűnése egyben azt is jelenti, hogy a törvény szerinti családi adókedvezményt
sem lehet a továbbiakban az érintett gyermekkel kapcsolatban érvényesíteni.

Színházi kínálat
A farsangi időszak a bálok, a színház ideje. A székesfehérvári Vörösmarty Színház az idei évadban
számos nagyszerű darabot visz színre, és ezek között néhány olyan is akad, mellyel a fiatalabb
generációt célozza meg. Ezért gondoltunk arra, hogy több előadásra is szervezünk színházlátogatást
az idei tanévben. Terveink szerint ezek a következők:
március 5. (szerda)
15:00
Tasnádi István: Cyber Cirano
Az internet az a háló, amely összeköt bennünket. Egy dupla katt, és kitárul a világ. Virtuális
viszonyok, programozott barátságok, digitális szerelmek szövődnek. Lassan mindenkinek
két énje lesz: a cyber és a valódi. Az egész olyan, mint egy játék. Vetítesz magadról
dolgokat: menő vagy, vicces és szexi. Bejelölnek, lájkolnak, kommentelnek. A kérdés, hogy
milyen messze szállhatsz a valóságtól? Tasnádi István darabjában három fiatal gabalyodik
az érzelmek és az internet hálójába.

március 13. (csütörtök)
17:00
Rideg Sándor: Indul a bakterház
A nevető magyar színpadi irodalom leghíresebb suhanca, Bendegúz, a kamaszkori
megaláztatásokat, a felnőttek basáskodását nem tűrve, különösen tiszta humorral és legénykedő
ügyességgel védi meg becsületét.

április 1. (kedd)
17:00
Shakespeare: Lear király
Lear és tükörképe, Gloucester gróf, a két hiú öreg belerohan a hízelgők csapdájába, s vak
haragjában mind a kettő az érdemteleneket jutalmazza, s az érdemet bünteti. Rosszul adakozik a
két ember, s képzelt sérelmeken áll bosszút. Irtózatos a fizetség.

április 16. (kedd)
19:00
Molière: A fösvény
A pénz körül forog minden. A pénz: hatalom. És ha valakinek a szívében nincs más, akkor
könnyen szörnyeteggé válhat, úgy, hogy ő maga észre sem veszi. Dölyfössé lesz, önzővé,
érzéketlenné. Erről ír Moliere a XVII. század közepén – komédiába ágyazva, hogy ne csak
belesajduljon a szív, hanem meg is pukkadjunk a nevetéstől.

április 28. (kedd)
13:00
Mark Twain: Koldus és királyfi
Ugyanabban az időben két fiú születik a 16. századi Londonban. Az egyikük nyomortanyán, a
másik a Buckingham palotában. A két fiú, Tom és Edward élete azonban egy véletlen folytán
összekapcsolódik: a koldusfiú királyként, a királyfi pedig koldusként él tovább. Mindketten életre
szóló tapasztalatokat szereznek.
Az időpontok változhatnak annak függvényében, hogy mennyien jelentkeztek az előadásokra.
Az árakról és pontos dátumokról érdeklődjetek magyartanáraitoknál.
Kovács Tünde
Varsányiné Kozma Judit

Józsa Kitti újabb rajzai

AKTUALITÁSOK
* szülői értekezlet

február 5., február 19.

* érettségi és felvételi
jelentkezés határideje

február 15.

* fogadónap

március 5. 15:00 – 17:00

* iskolai ünnepség

március 14. 8:00

Mit olvassunk télen?
Biztos sokan tapasztaltátok már, hogy az időjárás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy milyennek találunk egy könyvet.
Nyáron jobban szeretjük a könnyed olvasmányokat, az ún. „limonádé- regényeket”, télen pedig jobban megértjük a
mélyen szántó gondolatokat is. Most néhány olyan könyvet ajánlok, amit ha a megfelelő évszakban olvasol, mindjárt
jobb hangulatba kerülsz hozzá.
Emily Brontë: Üvöltő szelek
Már a könyv címe is „elbűvölő”. Az egyik kedvenc őszi-téli olvasmányom. Mindig tartogat valami új meglepetést.
Fekete István: Téli berek
Az írót nem kell bemutatni senkinek, a könyvet viszont annál inkább. A Tüskevár általában negyedik osztályban kötelező
olvasmány. Aki elolvassa, megszereti, de itt meg is áll. Sokan azt sem tudják, hogy van folytatása. Mégpedig milyen
folytatása van! Nem sokkal a Tüskevár után úgy gondoltam, nem állok meg, és elolvasom a Téli bereket. Milyen jól
tettem! Személy szerint sokkal jobban tetszett, mint a Tüskevár. A Berek télen csodás világ, és aki azt hiszi, hogy télen
ott nem történhet semmi izgalmas, az nagyot téved. Akit egy kicsit is megfogott a Tüskevár világa, az olvasson bele.
Igazi téli olvasmány.
A.A. Milne: Micimackó kuckója
Micimackót mindenki ismeri. Talán még a történetet is. Mégis azt mondom, ha egy nap arra ébredsz, hogy esik a hó,
délután húzd oda a karosszéket az ablakhoz, kucorodj bele, és egy tea vagy forrócsoki társaságában kezd el olvasni ezt a
rendkívül aranyos mesét. Nálam nem telik el karácsony Micimackó kuckója nélkül. Minden évben elolvasom, és minden
évben ugyanúgy mosolygok a történeten. Kicsit kizökkent, és visszarepít a kisgyermekkorba.
Stef Penney: Gyengéd mint a farkasok
Rátérek a mai irodalomra. Ha jól emlékszem tizenöt-hat évesen olvastam el ezt a könyvet, és lenyűgözőnek találtam. Stef
Penney eredetileg filmrendező, és miközben olvastam, egy film pörgött le előttem. Természetesen ez is tipikusan téli
regény, egy egészen kemény télről szól az 1800-as évek Kanadájában. Megéri nekikezdeni.
Maggie Stiefvater: Shiver
A könyvben az egyik legfontosabb dolog a hőmérséklet. A regény lassú lefolyású, mégis izgalmakkal teli, és egy teljesen
új világba kalauzol. Természetesen télen. Írói stílusa egészen költői.

Jó olvasást!
Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon/fax: 22 575-002, 575-003
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu

Felelős kiadó: Butola Zoltán igazgató
Szerkesztő: Varsányiné Kozma Judit
Megjelenik havonta.

Az adó 1%-a felajánlható az intézmény támogatására:
Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola
Tanulóiért Alapítvány
Számlaszám: 10970007-00000008-26700001
Adószám: 18487576-1-07
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