
ISKOLAHÍREK

A 2022/2023-as tanévben 39. alkalommal rendezik meg a ZENIT programozói versenyt, amelybe a Selye János Gim-
názium is évek óta bekapcsolódik. Ebben a versenyben ifj ú programozók mérik össze tudásukat az egész országból. A 
megmérettetést nehezíti diákjaink számára az a tény is, hogy a feladatok csupán szlovák nyelven elérhetőek. Szerencsére 
ez nem szegi kedvüket, és évről évre izgatottan várják, milyen logikai, matematikai és informatikai problémákkal tornáz-
tathatják meg az agyukat. 

A verseny három fordulóból áll: iskolai, kerületi és országos megmérettetésből. Az iskolai fordulóra október 18-án ke-
rült sor, ahol a B kategóriában (1. és 2. évfolyam) 3 tanulónk, az A kategóriában (3. és 4. évfolyam) pedig 2 tanulónk indult. 
Közülük mindenki bejutott a kerületi fordulóba; név szerint: Benes András (II. A), Antal Máté (II. B), Czibor István (II. 
D), Koncz Júlia Barbara (III. A) és Veres Zoltán Benedek (III. A). Ezt november 24-én rendezték meg – mondhatni – már 
hagyományos módon, online. Diákjaink ügyesen állták ezt a próbát is és a következő helyezéseket érték el:

A kategória Veres Zoltán Benedek 2. hely
   Koncz Júlia Barbara 12. hely
B kategória Benes András  8. hely
   Antal Máté  10. hely
   Czibor István  12. hely
Az országos fordulóra minden kategória 1. helyezettje jut tovább, így erről az idei tanévben lecsúsztunk.
Diákjainknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a további versenyeken!

Záhorszky Zsuzsanna

A komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkö-
zépiskola diákjainak 2016 óta lehetőségük van fejleszteni 
az angol nyelvtudásukat egy többhetes szakmai gyakor-
laton való részvétellel az Erasmus+ program keretein be-
lül. Az előző években Angliában, Máltán és Franciaor-
szágban vettünk részt szakmai gyakorlaton, idén pedig 
Írországba „tévedtünk”.

A kereskedelmi akadémia 3. és 4. osztályos diák-
jai 2022. október 30-tól november 19-ig tartó szakmai 
gyakorlatukat különböző tevékenységet folytató dublini 
magánvállalatoknál, illetve ügyvédi irodákban végezték. 
A háromhetes gyakorlat alatt adminisztratív munkát vé-
geztek, ilyen pl. a vállalat adatbázisának feltöltése, köny-
velési feladatok ellátása, írásos és szóbeli kapcsolattartás a vállalat ügyfeleivel, megrendelések felvétele és lebonyolítása, 
leltározás. Néhányan lehetőséget kaptak meghallgatni egy-egy bírósági tárgyalást és megismerkedni az ír jogrendszerrel, 
mások pedig a helyi ingatlanpiac működésébe kaptak betekintést.

A szakmai készségek fejlesztése mellett a diákok tökéletesítették szaknyelvi angoltudásukat és tapasztalatot szereztek a 
nemzetközi csapatmunkában is. Minden diák más-más munkahelyen dolgozott egy megbízott személy irányítása alatt. 
Az idegen környezetben egyben önállóságukat is fejlesztették – mivel ír családoknál voltak elszállásolva, általában távol 
a munkahelyektől, meg kellett tanulniuk tájékozódni az ír fővárosban az okostelefonjaikra hagyatkozva. A családoknál 
szintén fejleszthették angoltudásukat, megismerkedhettek a helyi lakosok életmódjával és étkezési szokásaival.

Az ír főváros, Dublin október végén szokatlanul napos és meleg időjárással fogadott bennünket, de később az igazi ar-
cát is megmutatta az ír időjárás – viharos szél és vízszintes eső formájában. Ennek ellenére a hétvégéken sikerült számos 
érdekes helyre ellátogatnunk, például a Howth-félsziget világítótornyába, ahol a nyílt tengert és az északi természetet 
csodálhattuk meg; a Trinity College Libraryba – a világ egyik legrégebbi és legszebb könyvtárába, ahol ámulatba ejtett 
bennünket a hatalmas tér telis-tele értékes könyvekkel; valamint a régészeti múzeumba, a Phoenix parkba – a legnagyobb 
európai városi parkba, ahol szabadon sétáltunk a vadon élő állatok között. A háromhetes szakmai gyakorlatról rengeteg 
új élménnyel és tapasztalattal gazdagodva tértünk haza. 
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„Állok Istenért, Egyházért, Hazáért!”

Mindszenty József életéről még azok is tudnak, akik nem foglalkoznak történelmi és vallási kérdésekkel. Annyit bizonyá-
ra, hogy bebörtönözték, sokat szenvedett, élete végét pedig emigrációban töltötte. Bíboros, esztergomi érsek, Magyaror-
szág utolsó hercegprímása volt, és kétségtelen, hogy különleges szereplője az újkori magyar egyháztörténetnek.

Az egyházi méltóság 1892-ben született, Pehm József néven. A kerek évfordulóhoz közeledve a Mindszenty Alapít-
vány már 2020-ban elkészítette azt az emlékiállítást, mely vándortárlatként Magyarországról először Szepsibe, a Boldog 
Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontba, onnan pedig a Selye János Gimnáziumba került. Ünnepélyes keretek között 
január 11-én Andruskó Imre igazgató úr köszöntője után, Nagy Brigitta, az Alapítvány irodavezetője nyitotta meg, majd 
Kiss Róbert kanonok úr, végül Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Az ünnepi hangulatot 
intézményünk második évfolyamos tanulói emelték: Nagy Kinga egy Reményik-verssel, Radi Barbara, Bukor Emőke 
Zsuzsanna, Fehér Eszter, Keserű Orsolya, Naňo Nimród és Varga Máté Larion pedig Nagy László Adjon az Isten... kezdetű 
versének megzenésített változatával kedveskedett.

Az Életkapuk címet viselő kiállítás támogatói voltak: a budapesti Mindszenty Alapítvány, Forró Krisztián, a Szövetség 
elnöke és két komáromi vállalkozó, Méhes Vilmos és Győry Gábor. Utóbbi pár perc erejéig Mindszenty bíboros egyetlen 
szenvedélyébe, a szivarozás világa kalauzolta el a jelenlévőket.

A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték: Fazekas László emeritus püspök, Tóth István Konstantin bencés atya, a győri 
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, Barkó Gábor Ágoston Bencés atya, a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum 
igazgatója, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere, Karaff a Attila, Dunaszerdahely alpolgármestere, Bauer Ildikó 
és Orosz Örs, Nyitra megyei képviselők, Stubendek László, a Csemadok komáromi városi elnöke, a régió polgármesterei, 
vállalkozói és közéleti szereplői. Köszönjük a Mária Rádió szerkesztőségének és világi elnökének, Szabó Zsoltnak a segít-
ségét is.

Hét szó, hét színes tabló – mint hét gyertyaszál és egy vetélkedő, hogy a kiállítás ne csak megnézhető, hanem megfejt-
hető is legyen. És hogy melyek az Életkapu állomásai? Az otthon, a templom, a börtön és az örök haza, ezek voltak az ő 
életében a legfontosabb kapuk.

Ez a kiállítás sok emberi helyzetet, döntést, lehetőséget, választást és szenvedést idéz, és ez a leginkább felemelő benne. 
Hiszen nemcsak a bíboros életében, de egyszerű mindennapjaink során is ugyanezekkel találkozunk. Úgy gondolom, hogy 
diákjaim szereplése, szimbolikus értelmű, értékű is volt egyben. Legyen hát példa a kiállításon feltáruló gazdag életút a mai 
fi atal generációnak, adjon színes élményt és találkozási alkalmat a 20. század példamutató hűségű magyarjával!

Farkas Adrianna, magyartanár
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