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Iskolánk 2017 márciusában részt vehetett 
egy aradi kiránduláson, melyet a határtalanul 
pályázat keretein belül nyertünk. A kirándu-
lásra 2017. március 29-30-31-én került sor. A 
gimnáziumból összesen 30 diák és 3 kísérő-

tanár (Apostol Anita tanárnő, Nagyné Molnár Erzsébet tanárnő 
és Molnár Dávid tanár úr) vett részt. 

Szerda reggel az iskola előtt gyülekeztünk és 6 órakor indult 
el buszunk Nagyvárad irányába. Ott megismerkedtünk az 
idegenvezetőnkkel, aki bemutatta nekünk Nagyvárad neve-
zetességeit egy 1 órás séta keretében. Megnéztük a nagyváradi 
Székesegyházat, a Fekete Sas Palotát, amely arról híres, hogy Y 
alakja van. Megálltunk még Nagyszalontán és megtekintettük a 
szobor parkot valamint Arany János szobrát, majd 2 órás utazás 
után érkeztünk Arad városába, ahol elfoglaltuk szállásunkat a 
Csiky Gergely Gimnázium kollégiumában, majd megismer-
kedtünk az iskolával és annak diákjaival. A Csiky Gergely 
Főgimnázium az egyetlen magyar nyelvű gimnázium Arad 
megyében. A csikys diákoknak iskolánkról és városunkról, 
Kunhegyesről egy prezentációt tartottunk (Czégény Lívia, 
Csató Laura, Fábián Ágnes, Farkas Béla), hogy jobban 
megismerhessenek bennünket. A diákok különböző progra-
mokkal vártak minket, többek között táncot tanítottak nekünk, 
és játékosan bemutatták a város látnivalóit. Vacsora után 
szabadprogramra volt lehetőségünk. Volt, aki a Maros partján 
sétált és volt, aki vásárolni ment. Csütörtökön korán reggel 

elmentünk reggelizni majd elutaztunk Temesvárra, amely kb. 
20-25 percre található Aradtól. Ott ismét gyalogtúra várt ránk. 
Megtekintettük a Dómot és a Szentháromság-szobrot. Láttuk a 
katedrálist és a vele szemközt elhelyezkedő operaházat. 

Továbbá a Hunyadi kastélyt. Még ezen a napon elutaztunk Déva 
várához, ahová egy elég kanyargós út vezetett fel. Már a buszból 

gyönyörű kilátás tárult elénk. A várba egy felvonóval jutottunk 
fel. Fent Déva panorámája és a még sok helyen havas 

lehetnek. A legtöbb munkáltató már eleve megköveteli, hogy az 
alkalmazottak mind a céges telefont, mind a számítógépet 
„erős" jelszóval védjék. A magánszektorban is egyre többen 
zárják már le telefonjaikat, tabletjeiket, de továbbra is védelmi 
rést jelent az, ha egyszerűen, csak egy-két gomb, vagy gesztus 
megtételével fel lehet oldani az adott eszköz védelmét. - 
Személyes és céges adatainak védelme érdekében mindig 
használjon jelszót, vagy PIN kódot a számítógépén, telefon-
ján, tabletén! 
 A jelszó megválasztásakor legalább 6-8 karakter 

hosszúságú kódot adjon meg, amelyek kis és nagybetűket, 
valamint számokat is tartalmaznak. 
 A jelszó lehetőleg ne a felhasználó neve és születési 

dátuma legyen, mert azt illetéktelenek is könnyen kideríthetik. 
 A legtöbb ilyen berendezést már felszerelnek 

ujjlenyomatolvasóval. Használják ezeket! 

 Az adatbiztonság szempontjából a legfontosabb, hogy az 
eszköz ne kerüljön ki a felügyelete alól, na hagyja azt könnyen 
hozzáférhető helyen (asztalon, íróasztalon, tárgyalóban, 
széken, autóban…stb.). 
 Amennyiben van rá lehetőség, telepítsen olyan szoftvert, 

amely segít megtalálni az esetlegesen eltűnt készüléket – GPS 
koordináták alapján és természetesen értesítse a hatóságot a 
történtekről! 
 Amennyiben ellopják, elveszíti telefonját, tabletét, 

laptopját, azonnal értesítse a hatóságot, a rendszergazdáját, 
illetve változtassa meg jelszavait, hozzáféréseihez tartozó 
belépési kódjait. Éljen jelzéssel a telefonos szolgáltató felé a 
kéretlen hívások elkerülése végett! 
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