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Hírek 
  

Jelenlegi hét  
 2020. 03. 03. és 05. között, keddtől csütörtökig szóbeli felvételit tartunk a negyedik 

osztályos tanulók számára a 2-es teremben. Kérjük, hogy ebben az időszakban ne 
tartózkodjatok ezen a folyosórészen! Köszönjük! 

 2020. 03. 02-án, hétfőn 15:00 órakor a 400-as (rajz)teremben Weisz Péter tart 
előadást. 

 2020. 03. 03-án, kedden 14:00-15:00 között kerül megrendezésre az 5-6. évfolyamosok 
matematikaversenye.  

 
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 

Elmúlt hét 
 2020. 02. 24-én, hétfőn  
o tanítás nélküli munkanapot tartottunk. 
o 14:00-17:00 óra között rendeztük meg az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny iskolai 

fordulóját!  

 2020. 02. 26-28 között szóbeli felvételit tartottunk a nyolcadik osztályos tanulók 
számára a könyvtárban!  

 

Jövő heti előzetes  
 2020. 03. 20-án, pénteken 15:00 órától a könyvtárban tartjuk meg az idei Ki mit tud?-

ot. 

 2020. 03. 27-én, pénteken 18:00 órától a Gyöngyösi Művelődési Központban 
rendezzük meg a Ki mit tud? legszínvonalasabb előadásait bemutató Berze Művészeti 
Gálát!  

 2020. 03. 31-én, kedden 09:00-12:00 óra között véradást szervezünk a 10-es 
teremben! 

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
  



Volt berzések 
 

 

Külföldi nyelvtanulási program 
 

 

Kedves Szülők! 
 
Tisztelettel meghívjuk Önöket február 28-án 17 órakor (Egyesült Királyság) és március 2-án 17 
órakor (Málta, Frankfurt) a Külföldi Nyelvtanulási Programmal kapcsolatos tájékoztatónkra! 
Az utazással, nyelviskolákkal, szállással kapcsolatos információkkal, valamint a tanulói 
regisztrációval és a szülői felelősségvállalási nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre 
is lesz lehetőség.  
A tanulói regisztráció menetéről ITT olvashatnak. 
Szülői felelősségvállalási nyilatkozat minták: kiskorú tanulók 
 nagykorú tanulók 
 
Szeretettel várjuk az egyénileg pályázó diákok szüleit is! 
Botka Veronika, Kezes Ágnes és a kiutazásokat koordináló tanárok 
 

 

 

további információk az alábbi linken érhetőek el: https://www.berze.hu/aktualis/kulfoldi-

nyelvtanulas/ 

Üdvözlettel: Botka Veronika és Kezes Ágnes 

  

https://www.berze.hu/aktualis/kulfoldi-nyelvtanulas/
https://www.berze.hu/aktualis/kulfoldi-nyelvtanulas/
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3.1. Tanulói regisztrációk 

Ahhoz, hogy az intézmény a pályázatához hozzá tudjon rendelni tanulót, a tanulónak 
előzetesen regisztrálnia kell az online pályázati felületen. 
A tanulót nem az intézménye regisztrálja, hanem a tanuló maga tudja elvégezni a 
regisztrációt (kiskorú tanuló esetében a szülő(k)/gondviselő végezheti el a regisztrációt). 

A regisztráció és adategyeztetés folyamatának lépései a következők: 

A. Felhasználói regisztráció 
B. A tanuló pályázati jogosultságának ellenőrzése 
C. A jogosult tanuló adategyeztetése 
D. A tanuló pályázati regisztrációjának lezárása 

A. Felhasználói regisztráció 
Minden tanulót, aki részt kíván venni a pályázatban, felhasználóhoz kell kapcsolni a további 
adategyeztetés és a majdani beszámolás kezelése miatt. 
 
A tanulói regisztráció megkezdése előtt a regisztráló személy, azaz a felhasználó (ez lehet 
maga a nagykorú tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő) nevét, e-mail címét és a 
kommunikáció elsődleges nyelvét kell megadni (kérjük, hogy pályázóink választott kiutazási 
célországtól függetlenül a magyart jelöljék meg). 
 
A rendszer e-mailben regisztrációs linket küld, melyre kattintva lehet tovább haladni a 
tanulói regisztráció és adategyeztetés folyamatában. (Egy regisztráló személy maximum 7 
jogosult tanulót regisztrálhat.) 
 
A regisztráció során kötelező a biztonsági szintnek megfelelő jelszó beállítása, az adatkezelési 
tájékoztató és a szoftverhasználati szerződés elfogadása. 

B. A tanuló pályázati jogosultságának ellenőrzése 
Tanulót a „Tanuló hozzárendelése” gombra kattintva lehet regisztrálni.  
A tanulói regisztráció következő lépése során a rendszer ellenőrzi a tanuló jogosultságát a 
programban való részvételre. Ehhez  
• a tanuló oktatási azonosítóját, 
• a nevét, 
• születési nevét, 
• a születése időpontját, 
• anyja lánykori nevét 
• (16 éven aluli tanuló esetén szülői adatkezelési hozzájárulást) 
szükséges megadni. 
 
Amennyiben a rendszer a tanulót az általa megadott adatok alapján jogosultnak találja, úgy a 
tanuló lefolytathatja a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételéhez szükséges 
adategyeztetést.  

https://www.knyp.hu/hu/palyazom
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C. A jogosult tanuló adategyeztetése 
A „Kérem, válasszon tanulót!” gombra kattintva kiválasztható az a tanuló, akinek az 
adategyeztetését szeretnénk elvégezni. Ezt követően „A tanuló adatai” gombra kattintva 
kezdhető meg az adategyeztetés. 
 
A regisztrációs felületen a KIR adatbázisból betöltésre kerülnek a tanuló pályázatban való 
részvételéhez szükséges adatai. A regisztrációs felületen további adatok megadására lesz 
szükség: a tanuló (vagy nevében szülője/gondviselője) nyilatkozik többek közt: 
• a megpályázható nyelvekről (4) (maximum 3 db) és a tanulmányút idején várható nyelvi 
szintjéről (a Közös Európai Referenciakeret alapján),  
• törvényes képviselő(k)ről, 
• esetlegesen SNI-ről  

Amennyiben a tanuló felett kizárólag az egyik szülő/gondviselő gyakorolja a felügyeleti 
jogot, vagy az egyik/mindkét szülője elhunyt, és ezért csak egy törvényes képviselő adatait 
töltik fel, úgy ennek okáról a pályázati felületen büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozni 
kell. 

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló esetében, amennyiben a programban részt kíván venni, 
de részvétele sajátos nevelési igényei következtében feltételekhez kötött (pl. akadálymentes 
iskolai környezet vagy szállás), illetve a tanulmányúton való részvétele többletköltséggel 
járna, úgy ezt a körülményt már a regisztráció során jelezni szükséges. 
Az SNI-t csak abban az esetben szükséges bejelölni a pályázati felületen, ha a nyelviskola 
részéről különleges elbánásra, körülményekre van szüksége a tanulónak, ill. ha kiegészítő 
támogatásra pályázik a Tempus Közalapítványnál. 
Kiegészítő támogatás igénylésére a pályázati felületen kívül, külön eljárás keretében 
szükséges pályázni. 

D. A tanuló pályázati regisztrációjának lezárása 
A regisztráló személy a regisztrációs oldalon szereplő adatok valódiságáról nyilatkozik, és a 
véglegesítés gombbal lezárja az adott tanuló regisztrációját. 
 
Az adategyeztetés lezárása után az adatok már nem módosíthatók. 

Az adategyeztetés lezárása után a tanuló (egyéni vagy intézményi) pályázathoz felvehető 
abban az esetben, ha nem indít egyéni pályázatot. 
 
Az intézmény kizárólag olyan tanulókat vehet fel pályázatába, akik regisztráltak és lezárták az 
adategyeztetést. 
  

https://www.knyp.hu/hu/tudastar/csoportos-nyelviskolai-palyazat-lepesrol-lepesre#4
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Berze Természettudományos Önképző Kör 

 

 

 Már Pithagorasz megvizsgálta, melyek a tiszta hangközök. Megtalálta a matematikai 
arányokat, amelyek ezekhez tartoznak. A két legtisztább hangköz az oktáv 2:1 és a kvint 3:2 
aránnyal. Ezekkel azonban egy nem várt problémához jutottak, amelyet J. S. Bach koráig nem 
tudtak kezelni. Ezekről és a megoldásról szól az előadás. 
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Ki mit tud!? 
 
Idén ismét megrendezésre kerül a Berze Ki mit tud!?  
Dátum: 2020. 03. 20. péntek  
Időpont: 15:00  
Helyszín: Berze könyvtár 
 
Jelentkezni lehet a diáktanácskozó előtti falra kitett lapon. 2020. 02. 17-től.  
Szeretettel várjuk az egyéni, csoportos esetleg osztály produkciókat. Méressétek meg 
magatokat a zsűri és az iskolatársaitok előtt és mutassátok meg, hogy jók vagytok pl.: 
verselésben, éneklésben, zenélésben, táncban, paródiában, vagy bármi másban.  
 
A Ki mit tud-on szereplők közül a zsűri fogja eldönteni, hogy kik mutathatják meg ismét és 
ezzel együtt kik képviselhetik iskolánkat a Berze Művészeti gálán!  
 
Berze Művészeti gála  
Dátum: 2020. 03. 27.  
péntek Időpont:  
18:00 Helyszín: Mátra Művelődési Központ  
Ide minden "külsőst" is szeretettel várunk!  
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Menza 
 

MENÜ AJÁNLATUNK 

11. HÉT  

VENDÉG ÉTLAP 

Ebéd 

A-menü B-menü 

HÉTFŐ 

Fejtett bableves 

Tarhonyás hús, savanyúság Rántott halrudak, burgonyapüré, savanyúság 

KEDD 

Magyaros burgonyaleves 

Sertéstokány, zöldbabfőzelék, rozskenyér Mézes-mustáros csirkemell, párolt bulgur 

SZERDA 

Csontleves eperlevéllel, zöldséggel 

Főtt tojás, sóskafőzelék, főtt burgonya Bolognai spagetti, reszelt sajt 

CSÜTÖRTÖK 

Zöldséges tarhonyaleves 

Székelykáposzta, kenyér Hawaii pulykacsíkok, párolt rizs 

PÉNTEK 

Sertésragu leves 

Bazsalikomos, paradicsomos penne 
tészta,reszelt sajt, gyümölcs 

Túrógombóc,  vaniliás tejföl, gyümölcs 

    
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁN A MÁTRA PARTY KFT. 

Az étlap változtatás jogát fenntartjuk! 
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Egyéb rendezvények 
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Versenyeredmények 
 

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 

2019-2020. tanév versenyeredményei 

Osztály Résztvevő Helyezés Megnevezés Szint Tantárgy Felkészítő 

              

              

10. A Bartos Bence 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

10. D Borosi Levente 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. C Dér Bence 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. C Fejes István Boldizsár 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. C Forgács Imre 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. C Forgács Dávid 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. C Pampuk Zsombor 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. C Pernyész Bálint 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

12. D Jaros Olivér 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 
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12. D Dobos András 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

10. B Csikós Levente 3. 
Kosárlabda Diákolimpia V-VI. korcsoport, B 

kategória, fiú, megyei döntő 
megyei testnevelés 

Fazekasné Bodor 
Katalin 

9. B Harmos Imre 9-12. 
Asztalitenisz diákolimpia V-VI. korcsoport, "B" 

kategória, fiú 
országos testnevelés   

9. B Király Bernadett 16-18. 
Asztalitenisz diákolimpia III-IV. korcsoport, "A" 

kategória, lány 
országos testnevelés   

10. A Csipe Maja 17-18. 
Dr. Árokszállási Zoltán Biológiaverseny, országos 

döntő 
országos biológia Nagy Tímea 

10. A Palik Dezső 14-15. 
Dr. Árokszállási Zoltán Biológiaverseny, országos 

döntő 
országos biológia Nagy Tímea 

11. A Veres Liliána 27.  
Dr. Árokszállási Zoltán Biológiaverseny, országos 

döntő 
országos biológia Molnár Tamás 
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Galéria  
További képek a www.berze.hu honlapon találhatók.  

  

http://www.berze.hu/
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Impresszum 

Ez a hírlevél a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium információközlő elektronikus újsága.  
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