
2016/2017. I. félév 



2016/2017. I. félév eseményei

2016.08.31. Gólyanap 204 új tanuló

2016.09.21-22-23 Széchenyi 225
KÖFÉM Művelődési ház meghívott vendégekkel
Széchenyi 225 c. előadás (Káldorné V. Ágnes r.)
Előadás után állófogadás



2016.09.21-22-23. 
Városi iskolák közötti sportversenyek
DÖK szervezésében

2016. Ősz ismét SÉTA program
Összesen 10 cikk jelent meg iskolánk diákjainak tollából
(Dr. Göde Andrea vezetésével)

www.gr-szechenyi.hu/sajto (Széchenyi Hírmondó)

2015. október 15. Gólyaavatás nagy sikerrel a diákság
körében

http://www.gr-szechenyi.hu/sajto


2016. október 23. 60 éves évfordulót méltón 
Ünnepeltük meg a legnagyobb iskolai városi műsorral
Bartók József testvére Károly is részt vett a műsoron
Újságcikk is jelent meg a SÉTA rovatban…
(Berczeliné Sz. Márta r.)

A sikerre és a megemlékezésre való tekintettel
1.000.000 Ft-al támogatja az alapítványt
Bartók Károly, egy pályázatot kell kiírnunk…



2016. október 23. Városi megemlékezés
„MAGYAR ADVENT” címmel
30 diákunk szerepelt Matuz János intendáns r.

(A legtöbb diák tőlünk volt a darabban)

2016. október új arculat, visszatérés a régi gyökerekhez

2016. október 29-30. Pályaválasztási kiállítás
2 óra alatt elfogyott a tavalyi szórólapmennyiség
Megújult a kínálat Nagy siker 



2016. október
• Megalakult iskolánk első lány focicsapata

2016. november 
• Molnár Áron 10.000 USD nyer fizikaversenyen
• M5 Tudós társaság c. műsorában szerepelt
• 1 napos forgatás az iskolában

2016. november 
MATASZ katonai vándorkiállítás – nagy sajtóvisszhang



2016. november 8.
Végh-Rupert Éva, Vidáné M. Szimóna, HLZ 
Erasmus + pályázatíró továbbképzés Bp.-en

2016. novemberében
Elkezdtük szervezni az első EU szakképzési
héten való részvételünket. 

2016. november 16. és 30.
Nyílt napok  880 látogató 



2016. november 30.
Elindult az adventi készülődés, saját magunk vágtuk
a fát. Csík László vezetésével Schőnné B. Ágnes 
felajánlásával 

2016. december 5-9.
EU szakképzési hét. Minden nap volt programunk
Legnépszerűbb 3D nyomtatás (Kováts Róbert)

Az EU szakképzési héten 983 elfogadott projekt
2. helyen végzett Magyarország 



2016. december 6.
Királyt választottunk 

2016. december 20. 
Sikeres véradás 

2016. december 21.
Karácsonyi műsor

Köszönjük a Munkácsy iskola diákjainak is.


