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A közgazdaság szakmacsoportos képzés négy éve indult be Iskolánkból egy csapat nevezett a versenybe, melynek tagjai: 
iskolánkban, a Kunhegyesi Nagy László Szakképzõ Iskola Gim- Boldizsár Péter, Domokos Fanni, Házi Szilvia, Medve Vivien, 
názium és Kollégiumban. Idén érettségizik az az osztály, akik e felkészítõ tanárunk: Dr. Cserniczkyné Katona Erika.
sz ak ma cs op or t- Az elsõ két forduló on-line zajlott, és mindkét alka-
ban  tan ult ak a lommal 80-80 kérdésbõl álló tesztet kellett kitölteni. 
négy év alatt, il- Egy kérdés megválaszolására 60 másodperc állt ren-
letve idén tesznek delkezésünkre és a kérdések az alábbi témakörök alap-
szakmai vizsgát ján voltak összeállítva.
azok a Vállalko- Pénzügyi intézményrendszer, Pénzpiac, Lakás-
zá si  üg yi nt éz õ takarékpénztári szektor, Diákhitel, Biztosítási piac, Tõ-
szakmában tanuló ke piac, Vállalatok szabályozás, Intézmény- és 
diákjaink, akik el- befektetõvédelem, Makrogazdaság, költségvetés, Euró-
sõkként választot- pai Unió, Pénztörténet, gazdaságtörténet.
ták ezt a képzést is- A PénzSztár versenyre regisztrált 1120 csapat közül 
kolánkban a gim- 100 csapat jutott tovább a megyei döntõkbe, me-
náziumi érettségi gyénként 5 csapat 
vizsgát követõen. szállhat ringbe a kö-

A vá lasz to t t  vetkezõ fordulón va-
szakmájukat lel- ló részvételért. 
kesen tanuló diákjaink szívesen vesznek részt szakmai 2013. november 7-
versenyeken. Ez történt idén is az új OKJ szerinti elne- én a Szolnoki Fõisko-
vezés szerint Vállalkozási és bérügyintézõ szakmát lán megrendezett me-
tanuló diákjainkkal is. gyei döntõ 5 csapata 

A PénzSztár - Elsõ Országos Középiskolai Pénzü- közö tt  becsül et te l 
gyi-Gazdasági Verseny megrendezését az Országos Ta- helyt álltak tanuló-
karékszövetkezeti Szövetség (OTSZ), a TakarékBank, ink. Nagyon szoros 
a Fundamenta-Lakáskassza, a SIGNAL Biztosító, az és nehéz volt a ver-
Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap seny. 
(OTIVA), a Pwc Magyarország, a Budapesti A szakmát 2 hónap-
Értéktõzsde, a KELER és a Diákhitel Központ támoga- ja tanuló diákjaink ne-
tása tette lehetõvé. gyedikek lettek, nagy élmény volt számukra. E verseny hatására 

A verseny célja a középiskolás diákok általános pénzügyi- még jobban megszerették és megismerték ezt a szakmai világot. 
gazdasági mûveltségének, tájékozottságának felmérése és isme- Jövõre szeretnének újra indulni és még tovább jutni.
reteinek további bõvítése. Agócsné Sipos Edina 

Szülõi értekezleten ti pad is, a hintaállvány is.
elterveztük, hogy szé- A szorgalmas kezek még a kerítést és a kaput is lefestették.
pítjük az óvoda udva- A gyerekek másnap boldog mosollyal jegyezték meg: 
rát. Egy szép, kelle- „minden megújult!”. Már ezért érdemes volt dolgozni.
mes szeptemberi nap- Egy apuka vállalta, hogy délutánonként, lefesti a raktár abla-
ra meg is hirdettük a kait is.
munkadélutánt. Családias, vidám, 

Ezen a délutánon so- jó hangulatú délutánt 
kan összegyûltünk, töltöttünk együtt a 
lelkes kis szülõi segít- szülõkkel, munkával.
s é g e k .  N e m c s a k  Ez a rövidke délu-
munkájukat, hanem tán az óvoda dolgozó-
ecsetet és festéket is inak és szülõk kap-
ajánlottak fel. Köszönjük! csolatának erõsítését 

Minden udvari játé- is szolgálta, mely kel-
kot lefestettünk: a má- lemes és hasznos idõ-
szó várat, az esõhá- töltés volt.
zikót, a csúszdát, no A gyermekeket pe-
meg a szép színes kis- dig arra neveltük ez-
autót. Alapos elõké- zel a munkadélutánnal, hogy óvják, védjék környezetüket min-
sz ít õ mo zz an at ok  den körülmények között.
elõzték meg a festést: Nagyon köszönjük az aktív, segítõ hozzáállást minden részt-
a csiszolás, a javítás, vevõ szülõnek!
stb. Minden meg- Botos Imréné
újul t, fe lfrissül t, a Megbízott tagóvoda vezetõ
Flinstone kocsi, a ker-

Munkadélután az óvodánkban

PénzSztár verseny


