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Mi jár a fejedben?

Oktatási formák

Herczeg Lászlóné igazgató
Kedves Végzős!
Rohamosan közeleg az általános iskola vége.
Neked és családodnak dönteni kell, hogy hova
tovább?

A Fáy András Közgazdasági, Üzleti és
Postai Szakközépiskola diákjainak lapja.

Felelős kiadó: Herczeg Lászlóné igazgató
Szerkesztette: Árpási Barbara, Baranyi
Réka, Bauer Evelin, Láng Noémi
Fotó: Lobenwein Harald
A szerkesztőség címe:
9400 Sopron, Teleki P. u. 26.
Honlap: www.faysopron.hu
Drótposta: faydalom@gmail.com
Készült az iskola saját másológépén.
Megjelenik 1500 példányban.

Én itt és most szeretettel ajánlom a Fáy András
Közgazdasági, Üzlet és Postai Szakközépiskolát.
Tartozz a barátságos, többnyire jókedvű tanulóink
közé. A tanárok érthetően magyarázva oktatnak,
felkészítenek a sikeres érettségi vizsgára, majd
a szakmai megmérettetésre. Tanulmányaid végén
piacképes szakma birtokában tudsz elhelyezkedni
a gazdaság pénzügyi, kereskedelmi, illetve postai
területén, és lesz lehetőséged folytatni tanulmányaidat a felsőoktatásban is.
Iskolánkban, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti
és Postai Szakközépiskolában a Nyílt Napokon
(2010. november 22., 15 és 17 óra, valamint december 8., 16 óra) megnézhetitek a diákéletet bemutató
filmet, fotókat. Aztán igazgatói tájékoztatást tartok az
iskolában folyó közismereti, azaz érettségire felkészítő valamint a szakmai képzésről, a szakkörökről,
a diákprogramokról. Lehetőségetek lesz fáys diákvezetők kíséretében végignézni a tantermeket, az
informatikai, tanirodai, logisztikai szaktantermeket,
a nyelvi laborokat, a diákklubot, a könyvtárat, tornacsarnokot, a konditermet, azaz az egész iskolát.
Ebben a kiadványban, amit a kezedben tartasz,
sok lényeges dolgot megtudhatsz intézményünkről.
Az újság másik felében pedig diákjaink írnak Neked
arról, milyen fáysnak lenni.
Várom a nyílt napon az aulában elhelyezett
„fáybook”-ban a kommentjeiteket a Fáyt érintő bármely dologról, és tessék „lájkolni”, ha tetszettek a
képes és/vagy szöveges tartalmak.
Gyere el hozzánk és személyesen győződj meg
arról, hogy a Fáy egy jó iskola, egy jó választási
lehetőség tanulmányaid folytatásához.
Szeretettel várunk Benneteket a Fáy Nyílt Napjain!
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Az iskola igazgatója: Herczeg Lászlóné
A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad: Lugosiné Tálos Zsófia igazgatóhelyettes
Az iskola OM azonosítója: 030723
A tagozatok kódjai:
01 angol nyelvi előkészítő osztály
02 német nyelvi előkészítő osztály
11 közgazdasági szakmacsoport
12 kereskedelem - marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport (ezen
belül választható a postai üzleti adminisztráció)

Iskolánk az érettségire való felkészítésen
túl a gazdasági szakterületen belül közgazdasági, valamint kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, postai
szakmacsoportban képez szakembereket
a 13. évfolyamon, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint. A 9. évfolyamon német
és angol nyelvi előkészítő osztályt is
indítunk.
A hagyományos szakközépiskolai osztályokban (tervezett létszám: 60 fő) 4 év alatt
érettségit lehet szerezni. A 9. és 10. évfolyamon
egy idegen nyelvet kell tanulni kötelező tanórai
keretek között, amely választás alapján az angol
vagy a német nyelv. 11. osztálytól „belép” a
második idegen nyelv oktatása is. A szakmai
alapozó tárgyak az első két évfolyamon mindkét
szakmacsoportban azonosak, harmadik évfolyamtól az egész évfolyamon tanított közgazdaságtan szakmai tantárgy mellett a közgazdasági
szakmacsoport üzleti gazdaságtant, a kereskedelem-marketing szakmacsoport marketinget
tanul. A szakmacsoportos gyakorlat az iskolában
tanirodai, illetve tanpostai keretek között zajlik.
A nyelvi előkészítő évfolyamon (tervezett létszám: 30 fő) választhatnak a tanulók
angol és német nyelv közül. A választott nyelvet
heti 12 órában tanulják az első tanévben. Az
idegen nyelv oktatásán kívül heti öt órában
informatikát, a fennmaradó órakeretben testnevelést, kommunikációt, matematikát és tanulásmódszertant tanítunk. A nyelvi előkészítősök az
iskolánkban töltött harmadik évfolyam végére
eljutnak olyan tudásszintre, hogy lehetőségük
van a választott idegen nyelvből és informatikából előrehozott érettségit tenni középszinten.
További két év áll rendelkezésükre az idegen
nyelvi emelt szintű érettségire történő felkészülésre, valamint a második idegen nyelv elsajátítására. Számukra az ötödik év végén már csak
matematikából, történelemből, magyar nyelv és
irodalomból kötelező az érettségi.
Indítunk iskolánkban nappali tagozatos ifjúsági osztályt is (tervezett létszám: 30 fő) a
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek.

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.
Tel.: 99/510-092, Fax: 99/510-093,
E-mail: fay@faysopron.hu
Honlap: www.faysopron.hu
Ők két év alatt készülhetnek fel az érettségire, a
már meglévő ismereteik beszámításával.
A sikeresen érettségizett tanulóink számára
az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
gazdasági jellegű, egyéves szakmákat kínálunk nappali tagozaton (tervezett létszám: 90
fő):

középszinten:

pénzügyi-számviteli ügyintéző
(OKJ 52 344 01 0000 00 00, 1 év)
marketing- és reklámügyintéző
(OKJ 52 342 01 0000 00 00, 1 év)
postai ügyintéző
(OKJ 52 841 02 0000 00 00, 1 év)
kereskedelmi ügyintéző
(OKJ 52 341 04 1000 00 00, 1 év)

emelt szinten:

logisztikai ügyintéző
(OKJ 54 345 02 0000 00 00, 1 év)

További népszerű szakképzések engedélyeztetési eljárása folyamatban van, amelyekről nyílt
napunkon kívánjuk tájékoztatni leendő tanulóinkat és szüleiket.
Emelt szintű képzésünkön bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőfokú tanulmányaikhoz, ha
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Egyéb tudnivalók

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai
vizsgákra való felkészülést a korszerűen felszerelt taniroda, postai gyakorló, nyelvi labor,
számítástechnikai, logisztikai és multimédiás
szaktantermek segítik.

Szeretettel várunk minden
diákot és szüleiket!

Gazdasági verseny nyolcadikasoknak

A második fordulóba (döntő) a legjobb
eredményt elért 10 csapat kerül. A döntőben
a csapatok játékos feladatokban mérik össze
tudásukat a versenybizottság előtt.
A döntő 2010. december 8-án 14:00kor lesz a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és
Postai Szakközépiskolában (Sopron, Teleki Pál
u. 26.). Ezen a napon kezdődik a „Nyitott Kapuk
Napja” nevezetű program is. A csapatokra értékes nyeremények várnak!
A verseny pénzügyi támogatója „Budapest
Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány.
A felkészüléshez segítséget és információkat
találtok a következő honlapokon:
www.penziranytu.mnb.hu
www.penziskola.hu (POP törzsanyag)
A versennyel kapcsolatban további információ
kérhető Grubits Márta gazdasági szaktanártól a 99/510-092 telefonszámon illetve a
fay@faysopron.hu e-mail címen.

Felmérések bizonyítják, hogy a mai tizenévesek többsége nem rendelkezik megfelelő
pénzügyi ismeretekkel. Tudtátok, hogy évente
közel 33 000 000 000,- Ft (harminchárom milliárd forint) sorsáról döntenek az általános iskolások? Ennek nagy része édességre, játékra és
telefonra megy el.
Most alkalmatok nyílik bebizonyítani, hogy Ti
igenis képben vagytok a pénzvilág terén! Egy
játékra hívunk Benneteket! Osztálytársaiddal
alkossatok 3 fős csapatokat. Egy iskola több
csapatot is indíthat. Nevezni 2010. november
25-ig online lehet, a jelentkezési lapot iskolánk
honlapjáról (www.faysopron.hu) tölthetitek le. A
nevezés díjmentes!
A verseny két fordulóból áll:
Az első fordulóban egy online tesztet
kell kitölteni, 2010. november 29. és december
01. között, a www.fay.sopron.hu oldalon. Az
eredményről 2010. december 3-án e-mailben
értesítjük a csapatok.
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13.

K özépszinten
1 éves
1 éves

1 éves

EMELT SZINTEN
1 éves
Logisztikai
ügyintéző

1 éves

Érettségi vizsga,
szakmaválasztás

12.

Közgazdasági
szakmacsoport
Szakmai alapozó
tárgyak:
közgazdaságtan,
üzleti gazdaságtan,
tanirodai gyakorlat

11.

Kereskedelem,
marketing, üzleti admi
nisztrációs és postai
szakmacsoport
Szakmai alapozó tárgyak:
közgazdaságtan, marketing,
tanirodai gyakorlat, tanpostai
gyakorlat

Érettségire felkészítés
• közép- és emelt szinten
• második idegen nyelv tanulása

Ifjúsági
osztály

Szakmacsoport és term.
tud. tárgy választása

10.

EGYSÉGESEN:
és
Kerettanterv szerinti közismereti képzés

9.
Nyelvi
előké
szítő

• idegen nyelv:
angol vagy német

Szakmai alapozó képzés
(gazdasági szakirány)
• gazdasági ismeretek
• postai orientáció
• informatika
• információkezelés
(gépírás)

Nyelvi előkészítő osztály:
• idegen nyelv (angol vagy német) emelt szinten
• informatika emelt szinten
• információkezelés (gépírás), anyanyelvi kommunikáció,
tanulásmódszertan, matematika
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Jelmagya
rázat:

érettségire
felkészítés továbbhaladási irány
beiratkozási
feltétel:
szakmun
lehetséges
kásbizonyít
továbbhaladávány
si irány

További információk:
www.faysopron.hu

Nyílt napot 2010. november
22-én 15 és 17 órától
és december 08-án 16 órától
tartunk.

Szakmai vizsga

Kereskedelmi
ügyintéző

A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk.
Az általános iskolai eredmények közül a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredményeket
összegezzük, valamennyi tantárgy figyelembevételével. A pontok számításánál kétszeres súl�lyal vesszük figyelembe a matematika, a történelem, a magyar nyelv és irodalom, valamint az
idegen nyelv osztályzatokat. Az így kiszámított
pontszám maximum 100 pont lehet.
A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési
igényű - Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
évi törvény 30. § (9) - tanulókat.

Képzési szerkezet

Postai
ügyintéző

Felvételi követelmények

Évf o
lyam

Marketing- és
reklámügyintéző

Fakultációs órák keretében lehetőség van
minden, az iskolánkban tanított tantárgyból
egyéni, kiscsoportos foglalkozáson való részvételre akár emelt szintű érettségire felkészülés,
akár felzárkóztatás céljából. Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság-szerkesztés,
énekkar, tánciskola, András-nap, elsősavató
stb.) A testnevelés kiemelt helyet foglal el pedagógiai programunkban. Tornaterem és udvar
is rendelkezésükre áll a sportolni vágyóknak
sportköri foglalkozások keretei között.
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók
középfokú oktatása-nevelése folyik a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált
formában. A szakorvos által kiszűrt tanulóink
részére gyógytestnevelést biztosítunk.
További információk iskolánk életéről honlapunkon találhatók: www.faysopron.hu

Pénzügyiszámviteli
ügyintéző

gazdasági szakirányban tanulnak tovább, 24
többletpontot kapnak.
A szakképzéseinkre más iskolában érettségizett tanulók jelentkezését is várjuk.
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A fáybook megmondja a tutit

Mi jár a fejedben?
Kedves útkereső nyolcadikas!

Komoly döntés előtt állsz, hiszen a jövődről van
szó! Tanácstalan vagy, netán félsz, hogy rosszul
döntesz? Engedd, hogy segítő kezet nyújtsunk
Neked, mielőtt végleg eltévedsz a pályaválasztás
útvesztőjében! Most pedig vegyük lazára a figurát, mert mi nem a szüleid, és nem is a tanáraid
vagyunk. Bizony, ez a lapszám – melynek minden
sora csak érted szól – tőlünk, diáktársaidtól ered,
mert ki más tudhatná jobban, mi zajlik most le
benned, mint mi, akik pár éve ugyanazt éltük át,
amit most Te! Azt mondod, gyorsan változik a világ,
és ma már ez sem ugyanúgy megy? Mi lépést
tartunk vele! És hogy miért járnál jól, ha minket
választanál? Nálunk az „unalmas” szó ismeretlen,
hadd vázoljuk pár sorban: Itt mindenki megtalálja
a helyét, legyen szó sportolóról: kosár, foci, kézi,
egyik sem jelent akadályt. Színészi ambíciókkal
rendelkezel? Akkor a színjátszókörben a helyed. Ha
szeretsz szervezkedni, és úgy érzed, az ötleteiddel
még inkább feldobhatnád a suli életét, a DÖK-ben
minderre lehetőséged nyílik. Mindig van véleményed, és szereted azt világgá kürtölni? Várunk Rád
a diákújság szerkesztőségében. Akkor se csüggedj,
ha kreativitásod rajzzal, netán fotózással éled ki,
mert az aulában ezeknek az alkotásoknak mindig
van helye, sőt akár a lapban is publikálhatsz! A hétköznapok szürkeségében sem hagyunk elveszni!
Ősszel két jeles napunk a Kopaszavató, itt válnak
a kilencedikesek „hivatalosan” is fáyssá. A másik
pedig az András-nap, ami csak a lazításról szól.
Amint megnyitja kapuit a jégpálya, mi ott vagyunk,
hiszen pár tornaórát igazán megér rászánni, nem
igaz? Télen pedig mi sem maradunk ki a bálozásból, különleges helyen, a Mediterránóban mulatunk, igazi fáys módjára. Valentin-napkor Szívposta
üzemel nálunk, hogy akárkinek megüzenhesd, mit
is érzel iránta! Tavasszal pedig jön a bolondok
napja… maradjunk annyiban, hogy nálunk minden
nap az egy kicsit... :) Nem hiszed? Járj utána!
Üdvözlettel: a fáysok
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önértékelési teszt

Amint látom, nagyon tanácstalan vagy, még
hogy merre és hová tovább. De ne aggódj,
azért vagyunk mi, hogy segítsünk a döntésedben. Nem kell messzire menned ahhoz,
hogy mindent megtudj az iskolánkról, még egy
honlapcímet is adunk, hogy még több információhoz juthass: www.fay.sopron.hu
Ha úgy érzed, a Fáyban a helyed, és kíváncsi vagy, hogy biztosan felkészültél ránk, akkor
töltsd ki ezt a tesztet, és rájössz: igazi fáys
diák lennél!

1. Ha egy program megszervezésében
kéne segíteni
a. azonnal megyek és elmondom minden kreatív ötletemet
b. elmegyek és kicsit besegítek a többieknek, hogy jó legyen
c. nem érdekel, hogy ki mit csinál
2. Ha egy izgalmas túrát szervez az
iskola
a. mindenképpen megyek
b. csak akkor megyek el, hogy ha jó
társaság lesz
c. inkább a suliba ülök a többiekkel
3. Ha egyik jó barátod bajba kerül az
osztályból
a. én leszek az első, aki segít neki
b. 
kiállok mellette, ha kell, még a
magam kárára is
c. hidegen hagy
4. Ha mókáról van szó
a. én vagyok az első jelentkező, aki
benne van
b. induljon a banzáj, de csak a többiekkel együtt
c. nagy unszolásra elmegyek

Az értékelés: Minden a. válasz 3, b. válasz
2 és c. válasz 1 pontot ér.
18-12: EZ EGY HATALMAS LÁJK! Itt
a helyed, te egy igazi Fáys diák vagy. Kreatív,
rátermett és mindenben benne vagy, ami sok
jókedvet és bulit fakaszt.
11-7: Van még mit csiszolni a drágakövön,
de mi majd kidolgozzuk minden kis apró részletét. ;)
6-0: Ne csüggedj, nálunk mindenképpen
jobb helyen leszel mint más sulikban. És még
így is lájkolunk Téged ;)

5. Ha tanulásról van szó
a. első dolgom, hogy megcsinálom,
miután ebédeltem
b. ráér este
c. nem érdekel, a suliban megtanulom
6. Ha rádbíznak egy komoly feladatot
a. úgy érzem, elég rátermedt vagyok,
hogy rendesen megcsináljam
b. gyorsan összedobok valamit
c. ahhoz, hogy tökéletesen megcsináljam, segítségre lesz szükségem
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Az év

alkalmazásai
hanggal, valamint nem félsz megmutatni
magad közönség előtt, akkor a kórusban a
helyed.

Ahogy már korábban is mondtuk, a Fáyt a
pörgés, a jókedv és az állandó izgés-mozgás
jellemzi. Itt az UNALOM SZÓ NEM LÉTEZIK A SZÓTÁRBAN SEM. Szeretnéd tudni,
milyenek lesznek az itt töltött hónapjaid? Na
akkor ezt csekkold le!

Milyen lesz a Január?

A hosszú téli szünet után újult erővel vis�szatérve megkezdődik a báli szezon, amit
a Fáy báljával nyitunk meg. Minden évben
kreatív témái voltak, és nagy sikere is volt.

Milyen lesz a Szeptembered?

Nos ebben a hónapban kezdődik meg
minden. Új suli, új emberek, új tanárok,
ismeretlen terepen. Az elején még nincs
olyan kőkemény szigor, de nem árt a tanárok
szívébe lájkolni magatokat ;)

Milyen lesz a Február?

Hmm... a február... de szép hónap is,
hiszen itt a Valentin-nap! Ezen a napon a
suli aulájában „Küldj egy szívet” alkalmazás
működik. Te megadod kinek küldjük, és a
szívpostázók eljuttatják annak a kedves lánynak illetve fiúnak a szívet.

Milyen lesz az Október?

Ekkor kerül sor az elsősök avatására, hogy
nevük bekerüljön a fáybookba, és hivatalosan is a tagjai legyenek az iskolánknak.

Milyen lesz a Március-április
hónap?

Milyen lesz a November?

Ekkor tartjuk meg a 8. osztályosoknak
megszervezett nyílt kapuk napját. És ha tetszett az iskola, akkor a látogatásotok végén
az ajtónál kifüggesztett LIKE-falra írjátok le,
mi fogott meg benneteket itt nálunk!
Na és persze a november végén megszervezett András-napról se feledkezzünk meg,
amikor az osztályok versenyeznek egymás
ellen. Hogy egy „titkot” is eláruljunk: ekkor
nincs tanítás! :D

Csicseregnek a madarak, éled a természet... és éled a Fáy is. Egyre nagyobb az
izgés-mozgás, hiszen lassan elérkezik a
ballagó diákok búcsúztatása. Megint lassan
elmúlt egy év, és olyan embereket engedünk
útra, akik végigküzdötték és végignevették
velünk az itt töltött éveket.

Milyen lesz a május-június
hónap?

Elkezdődik az utolsó hajtás a jobb jegyekért, és az érettségik valamint az előrehozott
érettségik is megkezdődnek. Köztudott, hogy
a sulinkban sok olyan diák van, aki előrehozott érettségit tesz le, amit a tanárok előszeretettel lájkolnak és kommentálnak.
Június közepén pedig lezárul egy év, és
kezünkbe kaphatjuk a bizonyítványt, amit a
szüleink orra alá tudunk dörgölni, hogy nézd,
megint milyen jól dolgoztam.

Milyen lesz a December?

A hónap elején már nagy gőzzel tervezik,
szervezik a karácsonyi ünnepséget. „Fáy
karácsonyfái” névvel még a nagy nyilvánosság előtt is fellépünk, hogy örömet hozhassunk mindenkinek. Sulinkba sok tehetséges
zenész és énekes
is jár. Ha netán
te is rendelkezel
megfelelő ritmusérzékkel
é s

Ha úgy gondolod, hogy
ez az iskola a számodra
megfelelő hely, gyere el
hozzánk, és szólj hozzá
a jelentkezési laphoz, mi
meg lájkoljuk azt vagy
rossz esetben írunk rá
egy diszlájkot.
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