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KIÁLLÍTÁS

AZ ANNE FRANK HÁZ LEGÚJABB UTAZÓ KIÁLLÍTÁSA  A 
FÁYBAN

2019.12.03.-2019.01.14.

Az Anne Frank Ház egy független szervezet, melynek feladata annak az épületnek a 
megóvása, melyben Anne Frank a második világháború idején családjával elrejtőzött, 
és melynek falai közt megírta híressé vált naplóját.

Vándorkiállítás, mely Anne Frank és családja élete mellett, hat, diszkriminációval küzdő 
mai fiatal történetét mutatja be, diák tárlatvezetők segítségével. 

Elektronikus bejelentkezés szükség:
http://annefrank.faysopron.hu
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KEDVES LEENDŐ DIÁKUNK!

A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyel-
vű Gazdasági Szakgimnáziumának pályaválasztási kiadványát 
tartod a kezedben. 

Mint az általános iskolát befejező nyolcadikos, komoly döntés, 
a pályaválasztás előtt állsz.
A megfelelő iskola és szakma kiválasztása nem egyszerű, hisz 
most – 14 évesen – kell olyan irányba indulnod, ami egész éle-
tedet meghatározhatja.

Nézz körül, ismerd meg az iskolák adta lehetőségeket! Hall-
gasd meg szüleid és tanáraid véleményét és ezt követően 
dönts!

Én azért ajánlom Neked a FÁYt, mert:

• Az általános műveltség mellett, használható szakmai ismereteket kapsz!
• A változó munkaerő-piaci kihívásoknak megfelelő szakmát szerezhetsz!
• Idegennyelv-tudást szerezhetsz!
• Felnőttoktatásban további szakmát szerezhetsz!
• A tanulás mellett fontosak a diákprogramok és az, hogy jól érezd magad középisko-

lás éveid alatt!
• Továbbtanuláshoz plusz pontokat szerezhetsz!
• Korszerű, jól felszerelt környezetben tanulhatsz!
• „Jók” itt a tanárok, és vidám az élet!

Gyere el Nyílt Napjainkra, ismerd meg intézményünket, tájékozódj és válaszd iskolánkat, 
mert                                                  
             FÁYSNAK LENNI JÓ!

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató
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•	 Interfa online nyelvi vetélkedő
              október 2-től

• Pályaválasztási Nyílt Nap a Fáyban 
              november 5-én         16:00 bemutató órák
                                  17:00 tájékoztató
• Szakmák délelőttje a Fáyban 
              november 21-én       8 - 12 óra között   

• Pályaválasztási kiállítás
              november 22-én Liszt  Központ

• Fáy labdarúgó torna
              november 28.

• Pályaválasztási Nyílt Nap a Fáyban 
              december 3-án         16:00 bemutató órák
                                  17:00 tájékoztató

• Jelentkezési határidő  központi felvételire
              december 7.

• Központi felvételi
              2019. január 19.

PÁLYAVÁLASZTÁSI ESEMÉNYEINK
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A 2019/2020. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK
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FUSZIK ÁKOS

DR.KERESZTES GÁBOR

MKB Bank Zrt., prémium tanácsadó
1999-ben kezdtem el tanulmányaimat a Fáy András Gazdasági Szakközépiskolá-
ban, ahol 2003. évben érettségit tettem, ami mellett egy Gépíró és szövegszerkesztő 
vizsgát is elvégeztem.  Szakképesítésemet 2004-ben Üzleti ügyintéző szakon sze-
reztem meg. Ebben az évben elkezdtem tanulmányomat a Budapesti Gazdasági Fő-
iskola Zalaegerszegi Intézetében, ahol sikeresen 2008-ban felsőfokú képesítésemet 
megszereztem. Jelenleg az első munkahelyemen, az MKB Bank Zrt.-ben dolgozok 
10 éve Prémium tanácsadóként. Fáys éveimre szívesen gondolok vissza. Sok em-
lékem maradt Hacsiné Farkas Ágota (Hacsi Ági néni) és osztályfőnökünk, Székely 

Csaba  tanár úr által vezetett, rendszeresen tartott, jó hangulatú túrákról és kirándulásokról. Osztálytársa-
immal a mai napig baráti kapcsolatban vagyok és  boldogan elevenítjük fel az együtt eltöltött diákéveket. 
Bizonyára az iskolának  is köszönhetem, hogy a munkámat a mai napig pénzügyi területen végzem.

holland kapcsolatokért felelős értékesítési főmunkatárs
2009 és 2014 között jártam a Fáyba, német nyelvi előkészítős osztályba. Fontosnak 
tartottam a nyelvtanulást, amit az ötéves képzés biztosított is az emelt óraszámú nyelvi 
órákkal. Német nyelvből három év után középfokú érettségit tettünk le, ezután kezdtük 
el tanulni a második idegen nyelvet. Az általános órák mellett a szakmai tárgyakkal 
kaptunk olyan tudást, amelyet ma is alkalmazok a munkám során. Érettségi után az 
ELTE BTK néderlandisztika szakára jelentkeztem, német minorral. A három év alatt 
sikerült elsajátítanom a holland nyelvet olyan szinten, hogy jelenleg is a mindennapi 
munkám része a hollandokkal való folyamatos kommunikáció. Budapesten kiemelten 
fontos a nyelvtudás az elhelyezkedésnél, a multinacionális környezetben naponta 

szükség van az idegen nyelvű kommunikációra. Ezért örülök annak, hogy már középiskolás koromban komo-
lyabban foglalkoztam a nyelvtanulással, mert most ezt a tudást kamatoztathatom. Ugyan plusz egy évvel többet 
töltöttem a Fáyban az előkészítő miatt, de biztosabb nyelvtudással kezdhettem az egyetemet, illetve a munka 
világát.

BŐSZE DÓRA

adjunktus
Az érettségit követően a felsőoktatásban folytattam tanulmányaimat, ahol közgaz-
dász, okleveles közgazdász és okleveles közgazdásztanár diplomákat szereztem, 
majd a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktorává avattak. Jelenleg a Sop-
roni Egyetemen oktatok. 
Visszatekintve a fáys évekre: az iskola kiemelkedő és stabil szakmai alapot nyújtott 
a további tanulmányaimhoz. Mindig tudtam meríteni az itt tanultakból és ez nagy-
ban meghatározta a pályaválasztásomat és végigkísért eddigi karrierem során. Jó 
szívvel gondolok vissza a középiskolás diákévekre, tanáraimra, osztálytársaimra, 
az András-napokra. Fáys diáknak lenni mindig is rangot jelentett a városban és a 
szakmában, az iskola sajátos légköréről kellemes emlékeket őrzök.
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DR. SZÓKA KÁROLY

Pénzügyi és Számviteli Intézet igazgató, egyetemi docens
Fáys éveim alatt végig nagyon tetszett az iskola hangulata, az oktatás emberiessé-
ge, szerettem ide járni. Ennek is köszönhető, hogy egészen az egyetemig jutottam, 
ahol most  dolgozom, és hát igen, én is oktató lettem a Soproni Egyetem Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudományi Karán. 

KUSLITS SZONJA

újságíró
Jelenleg egészségügyi szakújságíróként dolgozom a Vasárnapi Hírek nevű országos 
hetilapnál Budapesten, korábban hét évig a Magyar Nemzetnél koptattam a billentyű-
zetet. Fáys diákként is írogattam, bár azokban az időkben inkább csak az asztalfiók-
nak, elvétve pedig az iskolaújságnak. 
Sokat adott nekem a Fáy, máig tartanak az akkor kötött barátságok és gyakran idéz-
zük fel azokat az emlékezetes sztorikat is, amiket az iskolában írt az élet. Öt évet töl-
töttem ott, mivel érettségi után is maradtam szakmát tanulni. Így "papír szerint" postai 
és üzleti ügyintéző (is) vagyok – noha valószínűleg már egyetlen levelet sem tudnék 
felvenni… Akkoriban viszont szerettem a postán eltöltött gyakorlatot. 

De a Fáy nem csak a barátságok miatt vált fontos részévé az életemnek. Több tanárom mutatott példát 
életszeretetből, humorból, empátiából és az olykor hasznos szigorúságból is. Mindig volt kihez fordulni, és 
az osztályban sem a rivalizálás dominált. Helyette egy igazán összetartó közösség volt a miénk. Azt hiszem, 
szerencsénk volt egymással, hiszen komolyabb konfliktusok nélkül sikerült átvészelni a 4 év középiskolát. 
A világra való nyitottság és az utazás szeretete is ott erősödött meg bennem. Minden nyáron szerveztek egy 
legalább hétnapos külföldi kiruccanást, ahová mindig elhivatott és szerethető tanárok kísérték a csapatot. 
Sosem jártam volna be például Dél-Franciaországot a Fáy nélkül, de az életem jelentős része másképp 
alakult volna, ha nem maradok ötödévre. Nagyon örülök, hogy maradtam.

DR. PIRGER TAMÁS

adjunktus
2002-es felvételem után 4 nagyszerű évet töltöttem „A Fáyban” kereskedelem és mar-
keting szakon. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel remek tanáraim és nagyon 
jó osztályom volt. A Fáy kiemelkedőt nyújtott számomra a diákélet, a kultúra és a 
sport terén is, mindig volt valami értéket képviselő, de mégis szórakoztató „plusz” 
az érettségire való felkészülés mellett. Rengeteg pozitív élményem és „sztorim” van 
a középiskolai éveimből. Érettségi után maradtam a közgazdaságnál, a Soproni 
Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szereztem diplomát, majd doktori fokozatot. 
A középiskolámban tanultak kiváló szakmai alapot és megfelelő gondolkodásmódot 
nyújtottak a meglehetősen sokrétű gazdaságtudományi tanulmányokhoz. Jelenleg is 
az Egyetemen vagyok, most már oktatói beosztásban, emellett a saját alapítású vívó-

egyesületemet vezetem Eisenstadtban.
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ANGOL-MAGYAR  KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁG 
ÁGAZAT (0201)

           ÉS
NÉMET-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁG 

ÁGAZAT (0202 )

• szakgimnáziumi képzés : 1+4+1 év
• felvételi :  központi felvételi  magyarból és matematikából, maximum 50 pont               +                                                                                                                                              

hozott pontok (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv ) - 7. év vége és 8. félév, maximum 50 pont

• első év nyelvi előkészítő (heti 18 óra célnyelv)
• következő 4 év: emelt óraszámban célnyelv, 9. évfolyamtól célnyelven  a történe-

lem és a célnyelvi civilizáció tantárgyak, 11. évfolyamtól a marketing
• emelt érettségi célnyelvből, célnyelven pedig kettő érettségi tárgyból = felsőfokú 

nyelvvizsga (40 pont a továbbtanulásnál )
• 13. évfolyamon szerezhető OKJ-s szakképesítés:
                pénzügyi-számviteli ügyintéző (5434401) 
• 14. évfolyamon ráépülő levelező képzés: mérlegképes könyvelő
• kollégiumi elhelyezés biztosított
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ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT (0211)

• szakgimnáziumi képzés: 4+1 év
• felvételi: hozott pontok (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv ) - 7. év vége és 8. félév duplázva, maximum 100 pont
• első 4 évben az érettségire felkészítés mellett szakmai tantárgyak tanulása
• 11. és 12. évfolyamon választható mellék-szakképesítés: pályázati támogatási asz-

szisztens
• érettségi: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, közgazdaság ismeretek 
• 13. évfolyamon szerezhető OKJ-s szakképesítés:
    pénzügyi-számviteli ügyintéző (5434401) 
                                      vagy
                vállalkozási és bérügyintéző (5434402)
• 14. évfolyamon ráépülő levelező rendszerű képzés: mérlegképes könyvelő
• kollégiumi elhelyezés biztosított
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ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS  ÉS 
LOGISZTIKA ÁGAZAT (0212)

• szakgimnáziumi képzés: 4+1 

• felvételi: hozott pontok (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv) - 7. év vége és 8. félév duplázva, maximum 100 pont

• első 4 évben az érettségire felkészítés mellett szakmai tantárgyak tanulása

• 11. és 12. évfolyamon választható mellék-szakképesítés: vállalkozási ügyintéző

• nyári szakmai gyakorlat 

• érettségi: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, közlekedési ismeretek 

• 13. évfolyamon szerezhető OKJ-s szakképesítés : 

        logisztikai és szállítmányozási ügyintéző ( 5484111 )

• kollégiumi elhelyezés biztosított
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• emelt szintű felkészítés - szakmai tárgyakból is
• színjátszás
• kiadványszerkesztés
• DÖK programok: elsősavató, András-nap, iskolabál, projektnap
• hazai és külföldi kirándulások
• szakmai hetek
• közismereti, szakmai és sportversenyek
• szalontánc, néptánc
• felnőttoktatás

AMIT MÉG KÍNÁLUNK




