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Hírek
Jelenlegi hét




2019. 09. 19-én, csütörtökön 17:00 órakor szülői értekezletet tartunk. A végzős
évfolyam szüleit a könyvtárba várjuk, ahol tájékoztatjuk őket az érettségi és a felvételi
eljárás aktuális szabályairól, illetve a szalagavatóról. Ezután a szülői értekezlet a saját
osztályteremben folytatódik.
2019. 09. 20-án, pénteken
o 15:00 órakor a 104-es (Kiss Lajos) teremben a Berze Természettudományos
Önképző Kör újabb előadást hirdet! Az előadó: Kaszab Dénes, az előadás témája:
Éltető csillagunk a Nap!
o jár le az jelentkezési határidő az OKTV-re.
Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Elmúlt hét





2019. 09. 09-én, hétfőn
o 12:00 óráig lehetett leadni a felsőbb évfolyamokon a fakultációváltási kérelmet.
o osztályfotózás volt a könyvtárban.
2019. 09. 10-én, kedden a 2. szünetben a No Comment tánciskola bemutatót tartott
az aulában.
2019. 09. 12-én, csütörtökön az aulában került megrendezésre a MÖK nyári
táborában készült alkotásokból egy kiállítás.
2019. 09. 13-án, pénteken
o DÖK gyűlés volt a könyvtárban. A diákönkormányzat elnöke Árvai Dóra 9. A, a
diákombudsman Varga Márton 10. A osztályos tanuló lett.
o 15:00 órakor a 104-es (Kiss Lajos) teremben a Berze Természettudományos
Önképző Kör újabb előadást tartott. Az előadó Dr. Kiss Miklós volt.

Jövő heti előzetes





2019. 09. 25-én, szerdán 14:30 órakor szavalóverseny lesz!
2019. 09. 26-án, csütörtökön
o DSE-gyűlés lesz
o 17:00 órakor SzMK-gyűlés lesz a 10-es teremben.
2019. 09. 27-én, pénteken tartjuk az 5. A osztály gólyaavatójátaz iskolában.

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ)
10 diák jelentkezését várjuk közösségi szolgálatra!
Helyszín: Kálváriparti Sport- és Általános Iskola
Időpont: 2019. október 5. 8.00-13.00
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Feladatok: Sportok Napja rendezvény lebonyolításának segítése: regisztráció, étkeztetés,
információszolgáltatás az érdeklődőknek.
Jelentkezés: Gyurkó Péter igazgatóhelyettesnél

AFS Csereprogram
Szüreti Fesztivál!
A Kultúrák Közötti Párbeszéd Napja jegyében idén is kint leszünk Gyöngyösön a Szüreti
Fesztiválon. Szombaton és Vasárnap 11 és 18 óra között lehet majd keresni az AFS standját a
Fő téren a Nagytemplom környékén. Szombati napon az újonnan körzetünkbe 1 évre érkezett
cserediákokkal is biztosan lehet találkozni és meg lehet velük ismerkedni, barátkozni. Az AFS
programjának lehetőségeiről is többet meg lehet tudni önkénteseinktől. Várunk mindenkit
szeretettel!
Early Bird kiutazó kiválasztás Szeptemberben!
Még továbbra is lehet jelentkezni az első jövő évben induló programokra szóló kiválasztásra.
Szeptember 21-22-én kerül sor az AFS 2020-ban induló programjainak első kiutazó kiválasztási
hétvégéjére,
a
programba
jelentkezni
kívánó
magyar
diákok
számára!
Tájékozódni a jövő évi 3, 6 és 10 hónapos kiutazó programokról, illetve jelentkezni a
kiválasztásra az alábbi weboldalon lehetséges:
https://www.afs.hu/#afs-nav-aktualis-programjaink
Bármilyen felmerülő kérdés, kérés esetén kérem, hogy mindenki keressen bizalommal!
Üdvözlettel,
Horváth Kristóf
__
Horváth Kristóf
Körzetelnök | Chapter president
Jászság-Mátra körzet | Jászság-Mátra Chapter
AFS Magyarország | AFS Hungary
Tel.: +36 70 662 7914
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Versenykiírások
OKTV

5

Berze népLAP 2019. 09. 16.

Bolyai
Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály
megyei forduló: 2019. október 11. péntek (14:30-15:30)
nevezési határidő (Magyarországon): 2019. szeptember 18. szerda (18:00)
Matematikából pedagógus és nem pedagógus felnőtt csapatoknak is meghirdetjük a
versenyt, a részletek honlapunkon olvashatók.
Bolyai Matematika Csapatverseny 9-12. osztály
megyei forduló: 2020. január 10. péntek (14:30-15:30)
nevezési határidő: 2019. október 17. csütörtök (18:00)
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. osztály
megyei forduló: 2019. november 8. péntek (14:30-15:30)
nevezési határidő: 2019. október 1. kedd (18:00)
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 9-12. osztály
megyei forduló: 2019. november 15. péntek (14:30-15:30)
nevezési határidő: 2019. október 1. kedd (18:00)
Bolyai Természettudományi Csapatverseny 3-8. osztály
megyei forduló: 2020. február 7. péntek (14:30-15:30)
nevezési határidő: 2019. október 16. szerda (18:00)
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A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés,
valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítése érdekében a Honvédelmi
Minisztérium meghirdeti a megyei győztes csapatoknak a Haditorna verseny országos
döntőjét.
A verseny célja:
A honvédelem ügyének népszerűsítése a sport eszközeivel, a hozzá szorosan kapcsolódó
értékek közvetítése.
A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek
fejlesztése.
Lehetőséget nyújtani a tanulóknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek
kipróbálására, felkészültségük összemérésére.
A verseny ideje, helye: 2019. október 9. – ESZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és Könyvtár Sporttelepe, 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
A verseny szervezője: A Honvédelmi Minisztérium megbízásból a Magyar Honvédség és a
Honvédelmi Sportszövetség.
A verseny jellege:
Csapatverseny. Minden csapat 4 főből áll (Nincs nemek szerinti megkötés. Vegyes csapat is
nevezhető).
A verseny résztvevői:
Magyar állampolgársággal rendelkező, a 2019/2020. tanévben középiskolai 9-12. évfolyamos
diákok.
Regisztráció, nevezés:
Nevezési díj nincs.
Nevezési határidő: 2019. szeptember 30.
A versenyzők, a kísérő, és a sofőr adatait tartalmazó nevezési lapot elektronikus formában a
következő címre küldjék: szucs.antal@mil.hu
A kinyomtatott, aláírt nevezési lapot hozzák magukkal a versenyre.
18. éven aluli diák számára a részvétel kizárólag szülői engedéllyel történik. Annak hiányában
a versenyző nem indulhat! (*A szülői engedély a versenykiírás mellékletét képezi.)
Általános szabályok:
Az összetett eredmény az egyes feladatokban elért helyezések összege alapján kerül
meghatározásra. Holtverseny esetén a 4x400 méteres váltó eredménye dönt.
Az állomásokon a megjelenés (feladat megkezdése) az előre kiadott időrend alapján történik.
Az állomásokon az előírt időre - önhibából - meg nem jelent csapatok a feladatot nem
kezdhetik meg. Az adott feladatban a helyezése, utolsó helyezési számmal kerül
meghatározásra. Amennyiben a késés nem önhibából ered, úgy az állomásparancsnok azt a
járőr lapon rögzíti és végrehajttatja a feladatot!
Az a csapat, mely a versenyszabályzatban leírtak ellen vét, nem hajtja végre az
állomásparancsnok utasításait, szándékosan hátráltatja a versenyt, vagy a feladatokban
használt technikai eszközökben kárt okoz (megrongálja) a versenyből azonnal kizárásra kerül.
Sérülésre vonatkozó szabályok:
Ha valaki sérülés miatt nem tud végrehajtani egy feladatot, akkor az itt meghatározott
módon helyettesíthető. (Kettő, vagy több sérült esetén az adott feladat nem teljesíthető)
Tájfutás: egy fő kétszer teljesíti a feladatot.
Kézigránát hajítás célba: egy fő kétszer teljesíti a feladatot.
Akadálypálya: a sérült helyett lőszeres ládával kell végrehajtani a feladatot.
Váltófutás: egy fő kétszer teljesíti a feladatot.
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BME fotópályázat
http://epito.bme.hu/hirek/fotopalyazat2019
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Továbbtanulás
MEGHÍVÓ a „Heves Megye Napja” a MISKOLCI EGYETEMEN címmel szervezett programra.
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a mérnök munkaerőhiány enyhítése, a képzés
népszerűsítése, érdekében szervezett programsorozatának következő állomásaként kívánja
megrendezni a Miskolci Egyetemmel együttműködve az „Heves Megye Napja” elnevezésű
programot.
A program megvalósítását több szempontból is fontosnak tartjuk. Egyrészt, mert nincs
műszaki képzés Heves megyében, valamint a megyében működő nemzetközi nagyvállalatok
és hazai KKV-k megfelelő számú és képzettségű erőforráshoz jussanak. Ezen szempontok
alapján célunk, hogy a heves megyei fiatalokat itthon tartsuk, valamint további biztos
jövőképet kereső fiatalokat megyébe vonzzunk.
„Heves Megye Napja” időpontja: 2019. október 2. (szerda), 10:00- 14:00 (Gyöngyösi indulás
a Skála elől, 7.45 órakor, visszaérkezés legkésőbb 14.30 órakor a HKIK által biztosított
különjárati autóbusszal.)
Helyszíne: MISKOLCI EGYETEM, Cím: Miskolc-Egyetemváros
A program két fő eleme:
1.
heves megyei középiskolások informálása a duális felsőoktatásban folyó gyakorlati
képzési lehetőségről, a vállalkozásoknál tölthető szakmai gyakorlatról
2.
végzős egyetemisták, mint potenciális munkavállalók részére állásbörze jelleggel
tájékoztatás
(gépészmérnöki
és
informatikai
kar)
Amennyiben részt tud venni a rendezvényünkön, kérjük, jelezze számunkra 2019. szeptember
9-ig.
További információ, jelentkezés: Tóth Gabriella HKIK gyöngyösi képviseletvezető, szakképzési
tanácsadó, 20 669 2955.
KÉREM AZ ÉRINTETTEKET, MIELŐBB JELEZZÉK FELÉM, HOGY MILYEN LÉTSZÁM ÉRDEKLŐDIK
A PROGRAM IRÁNT AZ ISKOLÁBÓL, MERT AZ AUTÓBUSZ RENDELÉS KAPCSÁN MIELŐBB
INTÉZKEDNEM KELL.
Üdvözlettel:
File Sándor
főtitkár
Tóth Gabriella
HKIK gyöngyösi képviseletvezető, szakképzési tanácsadó
3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Tel.: +36-37-600-075, +36-20-669-2955
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Menza
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Egyéb programok
Sakkoktatás
Az oktatást az Energia SC Gyöngyös sakk mesteredzői fogják végezni.
Az oktatás ingyenes!
Helyszín: Gyöngyös, Mátra Honvéd Kaszinó, Fő tér 9.
Kezdőknek: minden pénteken 17:00-18:30
Haladóknak: minden pénteken 17:30-18:30
További információ: Barna Nándor (barnanandor@gmail.com) www.eurochess.hu /
energiasakk

Kiállítás

11

Berze népLAP 2019. 09. 16.

Galéria
További képek a www.berze.hu honlapon találhatók.
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Impresszum
Ez a hírlevél a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium információközlő elektronikus újsága.

Szerkesztette, kiadta: Gyurkó Péter
Fotókat készítette és válogatta: Gyurkó Péter
Lektorálta: Csintalan Edina
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 33.
06 37 505 265
titkarsag@berze.hu
www.berze.hu
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