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Előszó, avagy becsengettek, csendüljön fel az Örömóda... 
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45 éves lett a KERI!  

45 év az emberiség történelmében csak egy pillanat, de egy ember életében a 45. év 

korszakhatár. Ekkorra végleg lezárult a fiatalság, ez már bizton a középkorúság. Megjelentek a 

szarkalábak, az első ősz hajszálak is talán, testünk is magán viseli az elmúlt éveket: sok-sok 

apró jel figyelmeztet az idő múlására! Ezek a változások döbbentik rá az embert, hogy ha még 

nem tette meg, kezdje el a test karbantartását, figyelje jelzéseit. De közben frissen kell tartani a 

szellemet is! 

 

Ez így történik egy iskola életében is. Az épületet karban kell tartani, féltőn óvni, vigyázni rá. 

Öregszenek a falak, nem zárnak jól az ablakok, rozsdásodnak a csövek, elavulnak az eszközök: 

mindenre ráfér a karbantartás, a megújítás, a korszerűsítés. 

 

A KERI az eltelt évtizedek alatt kívül-belül megőrizte fiatalságát, szépségét – köszönhetően a 

folyamatos odafigyelésnek. 2017 tavaszán fejeződött be az energetikai felújítás! Mennyit 

izgultunk: késő ősszel az ablakok, télvíz idején az aula üvegtetejének cseréje miatt, de a 

kihívásokat megoldottuk együtt, közösen! Azóta is folyamatosan, lépésről lépésre haladunk. 

Megszépült a tanétterem, a tankonyhában páraelszívó került beépítésre. Megvalósult a 

cukrászoktatók régi vágya is: légkondicionált lett a cukrászkabinet. A sütemények, torták már 

nem „izzadnak” a májusi vizsgaidőszakban. A pénztárgépes szaktanterem a kereskedelem 

ágazatban tanuló diákok korszerű képzését biztosítja. 

 

De ahogy fentebb írtam, a test karbantartása mellett a szellem épségére is figyelni kell. Az 

iskolát a dolgozói tartják frissen: a stabil, összetartó kollektíva biztosítja azt az erőt, amelyre 

folyamatosan építeni lehet. Számomra az adja a legfontosabb visszajelzést a KERI ma is vonzó 

szellemiségéről, hogy egyre több volt tanítványunk íratja be hozzánk gyermekét. Ez igazolja az 

éveken keresztül végzett színvonalas szakmai munkánkat. 
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Büszkék lehetünk arra is, hogy évtizedek óta Komárom-Esztergom megye meghatározó 

iskolája vagyunk, a nálunk végzett diákok adják a megye kereskedőinek, vendéglátósainak 

többségét. 

45 év az emberiség történelmében csak egy pillanat, de egy iskola életében a 45. év 

korszakhatár. De ha közösen óvjuk és vigyázunk szellemiségére, újabb csodálatos évtizedek 

állhatnak előtte. Ugyanis higgyék el, rengeteg csodás élmény vár még mindig negyvenötön túl 

is.  

Boldog születésnapot kívánok iskolánknak, Isten éltessen, KERI! 

 

Patakiné Slezák Ágnes igazgató  
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A siker csak évek múlva mérhető 

Az idei tanévben lesz 35 éve, hogy az iskolában tanítok. Az 

elmúlt évtizedek alatt nagyon sok diákot oktattam a szakma 

rejtelmeire. Viselkedésemmel, emberi tulajdonságaimmal, 

hozzáállásommal próbáltam példát mutatni, szorgalmas, 

igyekvő, az újra nyitott embereket nevelni. Ezek nagy szavak, 

de a mögöttem lévő évek úgy gondolom, hogy feljogosítanak 

arra, hogy ezeket leírjam. Amikor végig gondoltam azt, hogy miért is vagyok még mindig ezen 

a pályán, miért vagyok még ennyi év után is a Keri tanára, sok minden jutott eszembe. A 

legfontosabb érv a tanítványok elismerése, sikerei, amelyek megerősítenek abban, hogy nem 

csak szeretem, de jól is végzem a munkámat.  

Pályakezdőként, az iskola volt diákjaként kezdtem el 

dolgozni még anno 1987-ben. Borzasztóan izgultam, mivel 

volt tanáraim egyik pillanatról a másikra a kollégáim lettek. 

Nagy volt bennem a megfelelési kényszer, jól akartam 

csinálni, azt akartam, hogy az iskola büszke legyen rám.  

Igyekeztem a lehető legtöbbet kérdezni, tanulni, ellesni a „nagyoktól” és folyamatosan képezni 

magam. A napi apró örömök, sikerek lendítették tovább a munkámat. Már az első években 

vállalkoztam arra, hogy tanulókat készítsek fel szakmai versenyekre, vizsgákra. A tanár egyik 

„értékmérője” a sikeres versenyeztetés, bár néha egy – egy kettes, hármas mögött jóval több 

befektetett energia van, mint a versenyeredményekben. Nem beszélve a megoldott személyes 

problémákról, a hosszú és eredményre vezető beszélgetésekről, amit a tanulókkal vagy a 

szüleikkel folytattunk. 

Szakmai tanárként a tanulók versenyeztetése kötelességem, de a kihívás 

miatt, a többiek közötti megmérettetés miatt is nagyon fontos számomra. 

A versenyen azonban csak néhány tanuló lehet eredményes, az életben 

pedig mindenkinek az a célja, hogy sikeres legyen. Ezért most nem 

elsősorban a versenyeredményekről, hanem a számomra fontos egyéb 

sikerekről írnék.  
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Az első osztályomban végzett az a tanuló, aki az iskola befejezése után külföldre ment dolgozni, 

majd amikor visszatért, meglátogatott és egy csokor virággal köszönte meg azt, amit tőlem 

tanult és amivel sikeres lett az életben. Amikor a fia középiskolás korú lett, az iskolánkba hozta 

szakmát tanulni. Ugyanebben az osztályban tanult Roni, aki a szakiskola elvégzése után 

sikeresen leérettségizett, diplomát szerzett és jelenleg a Tatabányai tankerületnél dolgozik.  

A második osztályomban évismétlőként került egy fiatalember, aki kis csibész volt, de 

sikeresen befejezte az iskolát, szakmát szerzett és jelenleg vállalkozóként két üzletet üzemeltet, 

most akarja a harmadikat elindítani. Az elmúlt napokban tárgyaltam vele, szeretné az iskola 

tanulóit foglalkoztatni.  

A következő osztályomból egy diáklány igaz, hogy nem a saját szakmájában, hanem az 

egészségügyben lett sikeres, diplomát szerzett és a Tatabányai Szent Borbála kórházban 

dolgozik, miközben boldog családanya. 

Attila, aki mindig is kilógott az átlagos tanulók közül megjelenésével, viselkedésével, mára 

sikeres vállalkozó és egy rock banda énekese, külföldi turnékkal a háta mögött. 

Olyan tanítványokkal is büszkélkedhetek, akik országos és nemzetközi hírnévre tettek szert. 

Szabina, az ország női „cápája” is a Keriben végezte középiskolai tanulmányait, sikeres 

üzletasszony, aki boldog anyukaként éli az életét. 

Joci, aki a középiskolás évei alatt is csak egy gitárral járt az órákra, ma már nemzetközileg 

ismert énekes, dalszerző.  

Léni szülei kérésére végezte el az iskolánkat, tanulta ki a szakmát. Jelenleg papi hivatását 

gyakorolja és azt a feladatot végzi, amit mindig is szeretett volna. Tanáraként, 

osztályfőnökeként büszkén és meghatódva néztem végig a pappá szentelését.  

Kristóf, aki tanulóként örök lázadó volt, jelenleg üzletvezetőként dolgozik, mester pincér, 

mester szakács és bártender végzettséget is szerzett. Amikor az iskola megszorult, óraadóként 

segített ki bennünket, gyakorlatot oktatott a diákjainknak. 

Ibolya jogi doktorként éli mindennapjait, de ő is innen indult a Keriből. Már akkor is kedves, 

szorgalmas tanuló volt, igazi közösségi ember. Nagyon szeretett ide járni, szerette a szakmát, a 

tanárait és az osztálytársait is.  
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Dominik hajón dolgozva, kemény munkával bejárja a világot, így kamatoztatja az iskolában 

megszerzett tudását. 

Ezt a sort még nagyon hosszan lehetne folytatni és elnézést kérek azoktól, akik most ebből a 

rövidke írásból kimaradtak. Nem volt benne szándékosság. 

Ez csak néhány név, néhány tanuló, akik hirtelen eszmbe jutottak. Persze írhatnék a szakmai 

versenyekről, az illemtani és protokoll versenyeken első helyezést elért tanulóimról is, a sikeres 

felvételikről a felsőoktatásban és a sikeres életekről, vállalkozásokról. Egy gondolatot azért 

még a végére beszúrok. Jelenleg zajlanak a Szakma Sztár verseny fordulói és Réka, aki jelenleg 

a tanítványom, a kereskedő webáruházi technikus szakmában másodikként jutott a döntőbe. 

Bízom benne, hogy sikeres lesz a szereplése, a szakmai vizsgamentessége már megvan.  

Kedves Kollégák, a siker csak évek múlva mérhető. Ha van kellő 

türelmünk és nagy odaadással, szakmai tudással végezzük a 

munkánkat, idővel sikereket érünk el. Együtt hatalmas dolgokra 

vagyunk képesek, hiszen mi indítjuk útjára a jövő vállalkozóit, akik 

az ország gazdaságát alkotják, működtetik. A tanítványaink sikere 

a mi sikerünk is. A mi példamutatásunk, viselkedésünk a tőlünk kapott ismeretek, az általunk 

felkeltett kíváncsiság hozzájárult ahhoz, hogy sikeressé váljanak az élet különböző területein.  

Bízzunk magunkban, mert ezek a sikerek közös sikerek, higgyünk az értéket teremtő 

munkánkban akkor is, ha lassan már csak mi hiszünk benne!  

Természetesen a család szerepét sem szabad elfelejteni, hiszen egy iskola akkor lehet sikeres, 

ha a szülő-tanuló-tanár együtt dolgozik, egy célért harcol. 

Ehhez kívánok további sok sikert a 45 éves Kerinek, kitartást, türelmet és sokkal nagyobb 

megbecsülést az itt tanító kollégáknak! Boldog, sikeres életet, jó egészséget az itt tanuló 

diákoknak és mindazoknak, akik majdan a jövőben tanítványaink 

lesznek! 

 

Müllerné Liczki Melinda igazgatóhelyettes  
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Szalagtűző osztályfőnöki beszéd-2022.02.12-én 

Tisztelettel köszöntöm Végzős Diákjainkat, Osztályfőnökeiket, Kollégáimat és a megjelent 

Szülőket, Hozzátartozókat!  

Boldog vagyok, hogy itt állhatok e jeles napon a nyolc végzős osztállyal és a büszke 

osztályfőnökökkel együtt. 

Nem mindennapi szalagavató ünnepségre jöttünk össze. Rendkívüli, mert egészen a mai napig 

bizonytalan volt, hogy egyáltalán itt lehetünk-e. Rendkívüli, mert az ünnepség csak bizonyos 

feltételek mellett tartható meg és rendkívüli, mert két évfordulót is ünneplünk ebben a tanévben: 

45 éves az iskolánk és 25 éves a non stop kosárlabda, iskolánk egyik legrégibb hagyományt 

őrző eseménye.  

 3-4-5 éve, hogy az itt álló diákok feliratkoztak egy általuk kiválasztott szakmai versenytávra. 

Több számban neveztek és indultak.  

A startpisztoly eldördülése után mindenki azonos feltételekkel vágott neki a távnak. Voltak, 

akik már az elején feladták, néhányukat a táv közben kizárták a szabálytalan versenyzés miatt, 

és voltak, akik egyszerűen nem voltak felkészülve az előttük álló feladatra.   

Kemény hónapok vannak mögöttünk. Megszokott mindennapjainkba váratlanul betolakodott 

egy idegen és megváltoztatta az életünket. Szinte egyik napról a másikra – diákoknak, 

tanároknak, szülőknek - át kellett programozni a forgatókönyvet. Több lett az akadály, 

megváltozott a verseny helyszíne és a technikai feltételek. Ennek következtében, a „verseny” 

lebonyolításában változtatni kellett a szabályokon, de a felkészült versenyzők ezeket is jól 

teljesítették. 

Megtanultunk online  térben kommunikálni. A furcsán idegen hangzású szavak a mindennapi 

szóhasználatunk részévé váltak: Classroom –  Kréta - Skype – Meet – Drive – Redmenta – DKT 

– Messenger – Facebook. Van, akinek könnyen ment, de sokaknak nehézséget okozott a 

digitális tanulás. Nem szégyellem bevallani, nekem is állandó telefonos segítséget kellett 

kérnem! De a siker eléréséhez elkerülhetetlen, hogy megtanuljuk legyőzni a nehézségeket és a 

kudarcokat! 

Nem szeretnék a búcsúzásról beszélni – még nem időszerű, még nem búcsúzunk. A búcsú ideje 

a ballagás napján lesz, de valójában még akkor sem, hiszen utána is, remélem, sokszor fogunk 

találkozni! Addig is együtt drukkolunk, hogy mindenkinek meglegyen az év végi zárójegye, és 

drukkolunk, hogy időben odaérjetek az írásbelikre, hogy mindenki hozzon tollat, számológépet! 
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Együtt hajrázzuk majd végig a szóbeli vizsgákat és együtt fogunk örülni a megszerzett 

bizonyítványoknak. 

Immár 26 éve, hogy évente újra és újra átélem a szalagavató ünnepségek hangulatát. Egy valami 

nem változik: az ilyenkor szokásos kavalkád, izgatottság, feszült várakozás a háttérben, a bordó 

függöny takarásában. Izgultok, hogy időben át tudjatok öltözni. A lányok egymásnak segítve 

próbálják befűzni a több méteres szalagot, a sminket már ezerszer újra igazították, és izgulnak, 

hogy a frizura kibírja az osztálytáncot. A magassarkú cipő pedig már az ünnepség elején feltöri 

a lábukat. 

 A  fiúk ezalatt téblábolnak, méregetik egymást –ki, hogy néz ki -  és talán most először úgy 

érzik, valami új dolog történik velük.  

Több hónapja készültünk arra, hogy megfelelően ünnepélyes, maradandó és emlékezetes 

legyen ez a mai nap. Ez a pillanat olyan különleges, amit a diák életében egyszer élhet át 

csupán.  Életetek talán legszebb és legfontosabb szakaszát töltöttétek itt és töltitek még néhány 

hétig az alma máterben.  Bízom abban, hogy lesz elég kitartásotok, hogy elérjétek céljaitokat, 

és büszkék legyenek rátok szüleitek és tanáraitok egyaránt.  

 

Kedves szalagtűzésre váró Diákok! 

Sportnyelven szólva: befordultatok a célegyenesbe, és azt, hogy ki, milyen eredménnyel 

szakítja át a célszalagot, függ az eddig megszerzett tudástól, befektetett munkától, a 

szorgalomtól, vagyis, ki, hogyan hajrázik. Mennyi tartalék maradt bennetek, hogyan 

használjátok ki az utolsó lehetőségeiteket. 

Végezetül szeretnék néhány szót szólni a drága 12.B osztályomhoz!  

Jó végignézni rajtatok, és látni, hogyan váltatok a megszeppent mazsolákból felnőtt lányokká, 

fiúkká.  Rettentően büszke vagyok rátok, bár nem tudom, mennyire tudtam ezt ki mutatni 

felétek. Büszke vagyok arra a sok szép eredményre, amit a különböző versenyeken elértetek. 

Büszke vagyok, hogy ha kellett, rátok mindig számíthattam, sőt velem együtt a szaktanáraitok 

is, például a látványos ünnepi műsorokban, rendezvényeken.  

Kívánom, hogy minden álmotok, célotok váljon valósággá! De a célokért dolgozni, küzdeni 

kell! Ehhez kívánok kitartást, szorgalmat, bátorságot és jó egészséget! 
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Valamennyi végzős tanulónknak sok sikert kívánok az előttük álló vizsgákhoz! 

Ma még érezzétek jól magatokat, élvezzétek a különleges nap minden egyes pillanatát! 

 

Végül Martin Luther King szavaival búcsúzom: 

 

„Ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát 

mássz. Bármit is teszel, nem állhatsz meg: menned kell az utadon előre.” 

 

Hofferné Palombi Margit, a 12.B osztályfőnöke   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Martin_Luther_King
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Szalagavató tanulói beszéd-2022.02.12-én 

Szeretettel köszöntöm a Kedves Szülőket, Oktatókat, Vendégeket, de legfőképpen Benneteket, 

Diáktársaim! 

Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy nem vagyunk egy átlagos évfolyam. Rengeteg nem 

szokványos dolgon mentünk keresztül, és nemcsak arra gondolok, ami az elmúlt két évben történt.  

Emlékszem, amikor az első nap beléptem az iskolába. Izgatott voltam, reményekkel teli, talán még egy 

kicsit féltem is. Nem tudtam, vajon mit fog számomra hozni ez az új kezdet. Szerintem közülünk nem 

volt olyan, aki legalább egy pillanatra meg ne szeppent volna. No, meg az első szakács-, cukrász-, 

pincérórán nem volt olyan diák, aki kicsit sem szeppent meg, amikor először kellett három tányért 

összefognia, vagy egy gyönyörű díszcsomagolást elkészítenie. Csak egy kérdés járt a fejünkben: biztos 

jó helyen vagyunk?  

Ennyi év távlatából visszatekintve szerintem mindannyiunkban egyértelműen megfogalmazódott a 

válasz. De vajon ez csak a választott szak iránti töretlen lelkesedésünk miatt történt? Őszintén bevallva, 

nem hiszem.  

Az elmúlt 3-4-5 év alatt megéltünk együtt számtalan feledhetetlen programot. Ki ne emlékezne a 

farsangra, ahol tanárainkkal együtt öltöztünk be és viccelhettünk el egy egész tanítási napot! Vagy a 

közös jótékony mézeskalács készítésre, vagy akár saláta és egészségnapra! De ezt a sort tényleg a 

végtelenségig folytathatnám, ám úgy gondolom, felesleges, hiszen együtt éltük át ezeket. Sajnos nem 

tudtunk elég minőségi időt eltölteni együtt... és igen, most következik az elmúlt időszak legtöbbet 

emlegetett fogalma, a covid.  

Még középiskolás éveink felét sem értük el, mikor azt láttuk, hallottuk a médiában, hogy valami furcsa 

vírus terjed a messzi Ázsiában. Valószínűleg kevesen vették igazán komolyan az elején, viszont 2020 

márciusában eljött a pillanat, amikor gyökeresen megváltozott mindannyiunk élete. ,,Hétfőtől kezdve új 

oktatási munkarend lép életbe, a tantermen kívüli digitális munkarend”- hangzott a bejelentés, ami 

minden tervünket átírt. Először két hét, majd egy hónap, senki sem tudta, mi lesz, mikor találkozhatunk 

újra a barátainkkal, osztálytársainkkal.  

Unokáinknak az első karantén időszakát valószínűleg egy Függetlenség napja-szerű, apokaliptikus 

filmként fogjuk ábrázolni, viszont a valóságban számunkra teljesen máshogy nézett ki. Laptop előtt 

üldögélés naphosszat. Korábban szüleink megőrültek volna, ha sorozatban napi 5-6 órát internetezünk, 

viszont akkor nem a kedvenc sorozatunk új epizódját vártuk a Netflixen, hanem a matektanárt, és nem 

a barátainkkal veséztük ki az aznap történteket hívásban, hanem a Napóleoni háborúkat tárgyaltuk meg 
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a történelemórán. Abszurd volt az egész, viszont fontosnak tartom kiemelni, hogy valamiért mi mégsem 

voltunk magányosak ebben az időben. Sokat gondolkodtam ezen, hogy miért, pedig a válasz előttem 

volt. Mi mások vagyunk. Mások vagyunk, mint az előttünk felnőtt generációk. Mi játszi könnyedséggel 

töltöttünk le újabb és újabb alkalmazásokat, ahol hajnalig telefonáltunk egymással. Egy idő után a 

szimpla csoporthívásokat felváltotta az együtt játszás, Ludo club, Honfoglaló, Pub G és ne adj isten 

Fortnite. Kicsit szomorú kimondani, de talán a két online időszak alatt közelebb is kerültünk egymáshoz 

a virtuális tér segítségével, mint ahogy ezt az iskolában tettük.  

Viszont nem csak a két online időszak határozta meg az iskolában eltöltött éveinket. A generációnk 

másságát az is tökéletesen illusztrálja, hogy még egy ilyen mértékű törés után is együtt maradtunk és 

tovább szépítettük iskolánk hírnevén kívül a kis belső keris társadalmunkat is, hisz a Keriben végre 

feléledt a már-már megapadt diákönkormányzat is.  

Apropó, hírnév! Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy számos helyen képviseltük iskolánkat az 

elmúlt években: versenyek, jótékonysági rendezvények és rengeteg más esemény, ahol be tudtunk 

mutatkozni, mint a Keri diákjai. 

Azonban szeretnék kiemelni egy számomra kedves programot az eltelt évekből. Ez a mazsola avatónk. 

Talán az volt az első és eddig utolsó alkalom, ahol együtt tudtuk megmutatni, hogy kik is vagyunk.  

A mai nap abban hasonlít az avatásunkra, hogy úgy, ahogy pár évvel ezelőtt, most is egy új kezdet előtt 

állunk. Akkor a középiskola és a tanulni vágyott szakunk megismerése állt előttünk, most a munka 

világa, a továbbtanulás, a család. Nagy szavak, tudom, viszont tapasztalataim alapján a 2022-es 

évfolyam mindenre képes és nem állhat semmi sem az útunkba. 

Beszédem végén köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm az oktatóimnak, hogy felkészítenek 

bennünket a vizsgákra és szebbé teszik az iskolai éveinket támogatásukkal, nyitottságukkal. Külön 

köszönöm azt a hatalmas tudást, amit átadnak számunkra. Szeretném megköszönni az osztályomnak, 

hogy ennyi csodás emléket élhettünk át együtt. Végül megköszönöm az összes, itt megjelent 

diáktársamnak, hogy ebben a néhány évben, amikor barátságok szövődtek és mentek szét, végig 

kitartottunk egymás mellett, támogattuk egymás álmait. 

Csak remélni tudom, hogy az alsóbb éves diákok, a tanáraink és segítőink nem 

felejtik el, hogy kik is voltunk, hisz mi mindig emlékezni fogunk arra,  

hogy egykoron KERIS diákok voltunk.  

       

Kovács Benjamin, a 12.B tanulója, a DÖK elnöke  
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Voltam, vagyok, leszek 

A történetem 2010-ben kezdődött, amikor az általános iskolai felvételi űrlap sorába beírtam a 

KERI-t. A gyomrom, mint a lift járt fel és le, mikor a végleges felvételi listát nyilvánosságra 

hozták. Szerencsémre a sors is azt akarta, hogy az életem következő szakaszában a KERI falai 

között folytassam a tanulmányaimat.  

Abban az évben sok minden változott az életemben. Új osztálytársak, tanárok és elkezdődött a 

szakma alapozása is. Tisztán emlékszem, amikor az igazgató úr megtartotta az első szülői 

értekezletet… még az édesapám is vigyázban állt, olyan tiszteletet parancsoló volt a 

kisugárzása. Nagyon szimpatikus volt az iskola és a tanárok személyisége.  

Az egyik meghatározó emlékem a mazsolaavató, amikor az iskola polgárává váltam. Hat évet 

töltöttem diákként az intézmény falai között, mialatt a sok tantárgy és tananyag mellett az 

oktatókat is megismertem. Az évek alatt rájöttem, hogy én is szeretném a szakmát annyira 

szeretni, tisztelni és élvezni, mint az oktatóim. A tanulmányom vége felé rengeteg biztatást és 

bátorítást kaptam, hogy a terveimet megvalósíthassam.  

Jelentkeztem főiskolára, mégpedig szakoktató szakra. Sikeresen bekerültem a felsőfokú 

oktatási rendszerbe. Még javában képeztek a pedagógiai pályára, mikor kaptam egy felkérést, 

hogy óraadóként próbáljam ki magam, hogy belelássak az oktatás való világába a volt 

iskolámban. Természetesen örömmel kaptam az alkalmon és máris belecsöppentem az oktatás 

tengerébe.  

Rengeteg mindent tanultam a középiskolában, melyek megalapozták a szakmához fűződő 

viszonyomat és a kitartásomat. Úgy érzem, hogy ezeket sosem tudom viszonozni a KERI-nek. 

Olyan jól sikerült a tanítási próbaév, hogy azóta sem bántam meg, hogy a szakoktatást 

választottam a munkámnak. Remélem, a volt tanáraimat - akiktől nem 

csak a tananyagot, hanem az emberi élet minden területét átfogó tudást 

kaptam - még sokáig üdvözölhetem reggelente kollégaként. Ami biztos 

az elmúlt éveimre visszatekintve, hogy szerencsésnek mondhatom 

magam, mivel oktatóimból munkatársak és barátok váltak.  

Kívánom, hogy mindenkinek legyenek olyan példaképei mint nekem, 

akiktől olyankor is tud tanulni, amikor nem is számít rá.  

Kőrösi Máté oktató  
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Határtalanul történt 

Valamikor nagyon régen Csáki Adrienn földrajz- 

testnevelés szakos kolléganőnk gondolt egy nagyot és 

pályázott a Bethlen Gábor alapkezelő által kiírt Határtalanul 

elnevezésű középiskolások számára kiírt felhívására. Vonzónak tűnt, hogy keresni kell egy 

határon túl élő magyar középiskolát, amellyel közösen meg lehet valósítani a pályázatban 

foglaltakat.  

A fő gondolata a pályázatnak a hasonló korú diákok megismertetése volt a határon túl 

élők mindennapjaival és a hagyományaikkal, a történelmi Magyarország épített emlékeivel, 

természeti környezetével. Ezen felül olyan barátságok, kapcsolatok kialakítását, mely 

meghatározó lehet mindenki életében. 

Az első pályázatunk megálmodója az elbírálás szakaszában távozott iskolánkból. Nem 

sokkal ezt követően érkezett az alapkezelőtől, hogy befogadták pályázatunk és nekifoghatunk 

a fizikai megvalósításnak. Ezt a projektet Szatmári Zsuzsanna kolléganőm szervezte, gondozta 

a Kárpáteurópa Utazási Irodával közösen. 2013. március havában történt az első utazásunk a 

program keretén belül. Harminc iskolánkba járó 9 – 12 évfolyamos diák várta a kora hajnalban 

érkező buszt, hogy Csíkszereda felé megkezdje az utazást. Ez a történelmi első utazás 

tizenhárom osztályból pályázott, utazásra lehetőséget szerző diákunknak adott élményeket. A 

diákokon kívül kísérőként Palotai Tamás, Moharos György segítette Szatmári Zsuzsanna 

munkáját. Elkísért minket Patakiné Slezák Ágnes igazgató asszony is a nagy utazásra. 

A végtelennek tűnő utazás a Csíkzsögödön lévő Betty panziónál ért véget, ahol Bagoly 

György kissé morogva fogadta utazásban és élményekben megfáradt társaságunkat. 

„Szólhattak volna, hogy ily későn jönnek! Elhűlt a vacsora!”- morogta, majd invitált a terített 

asztalhoz.  

Nem fogom az összes apró megélt pillanatot elmesélni, mert akkor nem Határtalanul!, 

hanem végtelen történet lenne ez az összefoglaló ebben a kiadványban. 

Azért kicsit visszatérek az első utazáshoz, mert ennek köszönhető, hogy folytatódott a 

Határtalanul! program iskolánkban. Ebben az egy utazásban, mely öt napon át tartott, sikerült 

eljutni az ezeréves határra Gyimesbükknél, Csíksomlyón a pünkösdi találkozó helyszínére, a 

Vitos kerámia műhelybe, Csíkszentdomokosra Majorchik Irénke nénihez, Csíkrákosra, 

Madefalvára. Megismerkedtünk Csíkszereda, Székelyudvarhely, Nagyvárad, Kolozsvár 
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nevezetes helyeivel. Láttunk fázós gólyákat a március húszcentis hóban, amit diákjaink 

segítettek lapátolni a házigazdánknak, aki a végén valahogy veszített morgós hangulatából és 

megkedvelte társaságunkat. Megismerkedtünk a testvériskolává vált Joannes Kájoni 

Szakközépiskola diákjaival és tanáraival. A pályázat egyik - véleményem szerint - legnagyobb 

erőssége, hogy a partneriskola 30 diákjának és három tanárának is lehetőséget biztosított 

magyarországi utazásra.  

Szóval a Betty panzióban töltött negyedik éjszakánk után azzal búcsúztunk, hogy egy 

hónap múlva találkozunk Tatabányán. Nehezen múlt ez a közel harminc nap, de eljött végre az 

a kora este is, mikor az iskolánk aulájában köszönthettük az utazásban megfáradt csíkszeredai 

csoportot. Ez az öt nap alkalmat adott, hogy megmutassuk Komárom, Esztergom, Tatabánya, 

Tata nevezetes helyszíneit. Közösen eljutottunk Szlovákiába is és lehetőség adódott találkozni 

a szlovákiai magyarság őrzőivel. Az első Határtalanul! projektet az Országházban tett 

látogatásunkkal zárult. Mind a hatvanhét résztvevő élményekben gazdagodva, lélekben 

feltöltődve sikeresen fejezte be. A projektnek volt egy kézzelfogható produktuma is. Ez nem 

más, mint az utazások alatt kézzel, írt, rajzolt, alakított eseménynapló, projektnapló. A 

pályázatban vállaltaknak megfelelően az iskola teljes diáksága előtt tartottunk 

élménybeszámolót az utazó diákok és népszerűsítették a programot a helyi napilapban, az iskola 

honlapján, a helyi televízióban. 

Ez az első, meghatározó élmény oly erős benyomásokkal befolyásolt minket kísérőket, 

hogy a következő pályázati kiírásnál egyből három pályázatot is benyújtottunk az alapkezelő 

felé. 

Csíkszereda mellé Székelyudvarhely Eötvös József Szakközépiskolája és Korond 

Szakközépiskolája vállalta a közös programok megvalósítását és a projekt kitűzött céljainak 

végrehajtását. Mi ebben az időben az egy biztosan nyer állapotban gondolkoztunk. Kicsit 

mindenkit meglepett a hír, hogy mindhárom pályázatunkat támogatta az alapkezelő. Így 

nekifogtunk a szervezésnek és a következő tanévben kilencven diákunk utazását tudtuk sikerrel 

megoldani. Természetesen mindhárom iskolából érkezett harminc – harminc diák, három – 

három kísérőjével. 

Annyira belejöttünk az évek alatt a Határtalanul! utazások szervezésébe, hogy minden 

pályázatiírási évben beadtunk legalább egy – egy projektet és sikerrel tudtuk megvalósítani az 

elképzeléseinket. Véleményem szerint ez jórészt annak köszönhető, hogy mindhárom 

partnerünkkel sikerült olyan együttműködést kialakítani, amely magában hordozta a sikert.  
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Kellően nyitottak voltunk egymással szemben és tudtunk olyan programokat szervezni, mely 

keretében barátságok szövődtek és mindezek mellett teljesíteni tudtuk a közös vállalásokat. 

Mindig sikerült megoldani a felmerülő problémákat, legyen ez egy lerobbanó busz, vagy egy 

hirtelen adódott egészségügyi probléma, egy táplálkozást érintő igény, egy feltört sarok. 

Csíkszereda három közös utazásban, Székelyudvarhely szintén három, míg Korond 

négy utazásban volt partnerünk. Ez azt jelenti, hogy kilenc projektév alatt hatszáz diák számára 

biztosítottunk lehetőséget megismerkedni hasonló korú társával, akivel nem egy országban él. 

Eljuthattunk az előbb említett helyeken túl Gyergyószentmiklósra, Segesvárra, Hidegségbe, 

Csomafalvára, Homoródfürdőre, Farkaslakára. Megismerkedtünk a Gyilkos-tóval, a Békás-

szorossal, Hargita csúcsával, borvizekkel. Lehetőségünk adódott megízlelni a helyi készítésű 

ételeket, süteményeket, lekvárokat, szörpöket, sajtokat, gyümölcsléket. Megismerhettünk 

számos népdalt, táncot, helyi szokást. Részt vettünk erdélyi március 15-i megemlékezéseken, 

találkoztunk helyi vállalkozókkal, szállásadókkal, vendéglősökkel, akik szeretettel meséltek 

munkájukról, biztatva a következő generációt a folytatásra. Lehetőségünk adódott megmutatni 

Pannonhalmát, Győrt, Mányt, Vértesszőlőst, Majkot a fent említetteken felül. Sikerült a 

bányászathoz köthető emlékeinket megismerteti. A természeti értékeink között sétálhattunk a 

tatai angolkertben, a Fényes tanösvényen, a Turul szobor környékén, Győrben a történelmi 

belvárosban, a budapesti dunaparton. Eljutottunk pincészetekbe, ahol sok érdekes ismerettel 

bővült tudásunk a bor gasztronómiai jelentőségével kapcsolatban. 

A projektek keretében számtalan kiadványban örökítettük meg élményeinket. E 

kiadványok megtalálhatóak az iskola könyvtárában, illetve a partneriskolákban. Készítettünk 

receptgyűjteményt, egy turisztikai látványosságot felsorolót, egy egészséges életmódot kutatót. 

Mikor a termék egy közösen elkészített sütemény, étel volt, mindig akadt vállalkozó szellemű, 

aki elismerően nyilatkozott az elfogyasztott készítményről. Sikeres projekteket tudhatunk 

magunk mögött.  

A szervezési munkánkat nagyban könnyítette, hogy sikerült olyan utazásszervező 

vállalkozást találnunk, akik mindvégig biztosítani tudták az utazás feltételeit, illetve a külhoni 

szállást. 

A jelenlegi legutolsó utazásunkra, projektünkre 2019. október és november hónapjában 

került sor. Székelyudvarhelyi iskolával közösen bonyolítottuk le a programokat. Mindenki nagy 

megelégedettségére. Ebben a 2019/2020-as tanévben volt még egy sikeres pályázatunk, 

melynek megvalósítására 2020 márciusában, áprilisában került volna sor. Azon a napon indult 
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volna a buszunk, mikor bejelentették, hogy hétfőtől nincs jelenléti oktatás az iskolákban és 

mindenféle korlátozó intézkedések lépnek életbe.  

Ebben a nagy bizonytalanságban is próbáltuk a korondi partneriskolával közösen megtalálni a 

megvalósíthatósági lehetőségeket. Ez a mai napig nem járt eredménnyel. 

Bízom abban, hogy e szép Határtalanul történet nem itt fejeződött be! 

Bízom abban, hogy lesz következő pályázati kiírás! 

Bízom abban, hogy lesz partner, akivel újabb sikeres programokat tudunk 

megvalósítani!  

Hogy ez így lesz-e? Majd a következő évkönyvben kiderül! 

 

Moharos György igazgatóhelyettes   
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   Tavaszi köszöntő 

 

A tél szigorát még bőrödön érzed, 

A fagy lehelete még csontodig hatol, 

Hó foszlánya is utal a múltra, 

A tél szürkesége és szennye dacol. 

Korábban ébredsz? Még dermedt a víz is, 

Bénítja még az éj hidege. 

A szél fullánkja táncol az arcon, 

Nem enyhíti még a Nap ereje. 

A szürke égbolton álmos a fény is, 

A Nagy Csillag ritkábban bújhat elő. 

Bár útját az égen már hosszabban futja, 

S ha kibújik, úgy tovább időzik el Ő. 

A sápadt tekintet fürdik a fényben, 

Felfogja magában az éltető tényt, 

Mint olvadó jégből a barna göröngy közt 

Suhanó erecske szállítja a fényt. 

Úgy terjed tova az arcod melegéből 

Testedbe, velődbe a Nap ereje, 

S indítja újra a fáradt szívedben 

Pezsdítő ritmusát csodás deleje. 

Nem látod, de érzed, hogy mégis csak itt van, 

Az oly nagyon remélt, áhított varázs, 

Hisz benned is szunnyadt, csendben pihent meg, 

Mint szürke zsarátnokban alvó parázs. 

Mert a kismadár röptén, a cinege füttyén 

Hallhatod újra az ismert csodát, 

Hogy a tarka harkály az öreg fa odván, 

Már kopogja konokul a tavasz dalát. 
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Hisz eljött és itt van, megjelent köztünk, 

A tavaszi tündér, a kék szemű lány, 

Mert bár merre nézel, láthatod minden 

Leányban, asszonyban, hölgyben magát. 

Ő köszön vissza az égszemű lányban, 

A ringó csípőben, az asszonyi bájban, 

Csábos mosolyban, a tavaszi csókban, 

A simogató édes asszonyi szóban! 

 

Szalai Imre, a Keri nyugalmazott igazgatója  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

(A virágfotó csak illusztráció) 
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Jó helyen vagyok 

Egy évkönyvbe írni nagy felelősség és megtiszteltetés is egyben, és büszkeséggel tölt el, hogy 

egy ilyen neves évfordulón, a Keri megalakulásának 45.évét ünnepelve, már én is a tagjának 

mondhatom magam. 

De hogy is kerültem ide?  

2021 nyarán határoztam el- az iskola álláshirdetését olvasva-, hogy beadom a pályázatomat a 

Keribe. Előző évben már szintén közel jártam, hogy az akkori állást megpályázzam, de végül 

csak egy évvel később született meg az elhatározás bennem. Őszintén szólva, tartottam egy 

kicsit az iskolától. Nyilván a városi pletykákra nem alapozhat az ember, de azért jobbnak láttam 

kikérni olyanok véleményét is, akik jobban belelátnak az iskola életébe. Én magam nem 

ismertem a Kerit, bár naponta jártam el mellette az utóbbi évben, de magát az intézményt nem. 

Egyébként sem tatabányai vagyok, korábbi tapasztalataim se voltak, előtte nyolc évig pedig 

Bécsben éltem, vagyis az itthoni középiskolák ismerete hiányzott az életemből. Szükséges volt, 

hogy mielőtt váltok, informálódjam. El kell, hogy mondjam, szinte mindenkitől nagyon pozitív 

megerősítést kaptam az iskolát illetően, olyanoktól, akikről tudtam, hogy tényleg reális 

véleményt fognak  mondani. Mindenki dicsérte a vezetést, ami lássuk be, egy iskola motorja, 

szíve, és ez nekem sokat jelentett. Olyan intézménybe szerettem volna kerülni, ahol még fontos 

a rend és a fegyelem, ahol még az igazgatótól, esetlegesen a tanártól tartanak a diákok, ahol 

még van tisztelet. Hallottam azt is, hogy neves versenyeken is szép eredményeket érnek el a 

keris diákok. Sőt arról is tudomást szereztem, hogy a technikumi osztályok tanulói gyakran a 

gimnáziumi osztályok színvonalával megegyezőek, vagy olykor még jobbak is! Így hát a 

magamban már megformálódott gondolatot csak megerősíteni tudták a kapott információk, 

vagyis elküldtem a pályázatom, majd hamarosan már alá is írhattam a szerződésem. 

De miért pont egy középiskola, miközben alapvetően általános iskolás tanárnak készültem? 

2003-ban a főiskola elvégzése után az élet úgy hozta, hogy egy középiskolában kezdtem meg 

tanári pályámat. Komáromban a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskolában ráébredtem, hogy az a korosztály közelebb áll hozzám, mint a 

kisiskolásoké. A nagyobbakkal már jobban lehet szárnyalni, gondolkodni, alkotni. Az irodalom, 

ami pedig az egyik tantárgyam, igazolta is ezt állandóan: az érettebb gondolkodás 
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elengedhetetlen egy-egy költő vagy író életének illetve művének megértéséhez. Mindamellett 

az iskolán kívüli tevékenységek, műsorok, programok szervezése is könnyebb volt már ezzel a 

korosztállyal. 

Jó pár éves kitérő után 2021 őszén tehát visszacsöppentem a középiskolások világába, és rögtön 

rádöbbentem, hogy miért is vártam ezzel ennyit?! 

Úgy érzem, az osztályokkal már az első órák után megtaláltuk a közös hangot. Az irodalomórák 

többségén nagyon hatékonyan dolgozunk a technikumi osztályokkal, és büszkeséggel tölt el, 

hogy olyan diákok is aktív közreműködői a munkának, akik korábban nem szerették ezt a 

tantárgyat. Szívet melengető a diákok dicsérő szava, de még nagyobb boldogsággal tölt el, 

mikor mindenkit (de legalábbis a korábban kevésbé lelkesedőket vagy a szótlanokat) sikerül 

bevonnom az órai munkába. Lelkesíteni és érzékenyíteni próbálok, megismertetni a diákokat 

azokkal a körülményekkel, élethelyzetekkel, melyek között az egyes irodalmi alkotások 

születtek, hogy átérezzék, megértsék a miérteket. Nyilván nem járok mindig sikerrel, hiszen 

több száz vagy ezer évvel korábbi viszonyokat, történéseket nem mindig ért meg egy 

21.században nevelkedő gyermek, de azt vallom, ha csak néhány fület és szívet megérint egy-

egy mű gondolata, már hatékony volt az óra. 

Egy Valentin-napra kapott levélkémből vett idézettel zárom gondolataim, mely jól mutatja azt 

a befogadást és szeretetet, amit tapasztalok a mindennapok során: “Önnek köszönhetően 

jutottam arra az elhatározásra, hogy irodalom szakon szeretnék továbbtanulni. A kedvenc 

tanárom lett.” Ilyen visszajelzések éltetik a pedagógust, adnak erőt az esetleges nehézségek, a 

kemény munka, a rosszabb napok után is.  

Ekkor aztán megnyugszom, és úgy érzem, jó helyen vagyok. 

 

Körmendi Krisztina oktató   
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Majdnem fél élet 

16 év. Ennyi idő telt el, mióta először betettem a lábam szeretett iskolánk kapuján. 14 évesen, 

kislányként, mikor még fogalmam sem volt arról, mihez kezdjek, mi leszek, ha nagy leszek. 

Volt egy-egy kósza terv, de a kamaszkori bizonytalanságban, a sok inger hatására inkább 

sodródtam, kerestem a helyemet, a saját utamat, ahogy szinte mindenki, ebben a korosztályban. 

Egész gyermekkoromban „vendéglátósat” és „tanítósat” játszottam. Az oviban annyira 

csodáltam a konyhás néniket, hogy az lett az álmom, hogy szakács, vagy cukrász legyek. 

Közben úgy éreztem, szeretnék valamit adni az embereknek, szeretnék tudást átadni, segíteni, 

felemelni és megmutatni dolgokat. Az gondoltam, hogy otthon, 7 évesen én találtam fel a 

palacsinta tortát és a cipóba töltött krémlevest. (Közben rájöttem ám, hogy nem ) A 

családomnak mindenféle szörpöt, koktélt kevertem. Szerettem volna követni az álmaimat, de 

ez mindig olyan komolytalannak, elérhetetlennek, filmbeillőnek tűnt. 

Az első alkalommal bátortalanul vettem a lépcsőfokokat, teljes harci díszben, vizsgadrukktól 

tétovázva. „Csak sikerüljön a felvételi! Csak ne legyen nehéz a matek! Csak nehogy valami 

butaságot mondjak!” – mantráztam magamban. Kedves, bizalommal teli pedagógusokkal 

találkoztam. Azt mondják, fontos az első benyomás. Részemről csodás volt, határozottan 

mondhatom, hogy első perctől biztonságban éreztem magam, szeretettel jártam be az iskolába. 

Ez a mai napig így van. Azt hiszem, én is jó benyomást keltettem, hiszen felvételt nyertem, 

befogadó közösségbe kerültem, ahol önmagam lehettem, és a közhely használatával élve: 

második otthonomként szerethettem az intézményt. 

Nagy szerelmek, barátságok alakultak és értek véget, vagy épp megmaradtak. Közben 

rengeteget tapasztaltunk. Csalódtunk, néha kellemesen, néha fájdalmasan. Épültünk.  

Végül kialakult egy véget nem érő szerelem is, kedves szakmám, a cukrászat iránt. Milyen 

érdekes! Ha nem tudod, merre tarts, csak indulj el egy úton, egyik lépés a másik után, és rögtön 

a megfelelő nyomon találod magad. Igazából minden úgy van jól, ahogy van. Ez az egyik 

legfontosabb dolog, amit megtanultam az évek alatt: Az, hogy az adott helyzetből kell 

lehetőséget kovácsolni, lehet az bármilyen kilátástalan és homályos. 

Nehéz megtartani magamnak a rengeteg élményt, sajnos véges a karakterszám. Mazsolaavató, 

diáknapok, 16 órás kosár, versenyek, iskolai- és nyári gyakorlatok. Azok voltak a kedvenceim. 

A hétköznapok megbolondítói. Igaz, szerettem az elméleti órákat is, de azoknál sokkal 

izgalmasabb volt, hogy mi az iskolában nemcsak a padban ülve tanulunk, hanem rengeteget 
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alkotunk is. No, de ha már gyakorlat, ejtenék pár szót a nyárról. A nyári szünetről, ami igazából 

nem is volt annyira „szünet”, de ez sosem töltött el keserűséggel. Szüleim és tanáraim 

unszolására könnyes szemmel vettem búcsút Magyarországtól minden nyáron, hogy 

Németországban tölthessem az összefüggő szakmai gyakorlatomat. Akkor ez volt a világ 

legnehezebb dolga. Távol lenni otthonról. Minden alkalommal honvágyam volt, minden 

alkalommal elképesztően hiányoztak a szeretteim és minden alkalommal feltöltődve, hatalmas 

szívvel és mindig jobb, több, érettebb emberként jöttem haza, immáron Németországot (is) 

hiányolva. Egész életemben bánnám, ha nem éltem volna a lehetőséggel. Rengeteg tapasztalatot 

szereztem mind a szakma, mind az élet terén.  

Ugye, mintha említettem volna, hogy többnyire minden a helyes úton halad? Igaz, időnként kell 

egy kis külső lökés, bíztatás, egy kis lendület.  

A szokásos menetrend működhetett volna, mint minden tizenéves életében. Leérettségiztem, 

szakmát szereztem, majd még egy szakmát szereztem. Így voltam kereken 8 évig a Keri lelkes 

tanulója. Majd mikor úgy éreztem, ideje végleg elballagni, újra ellátogattam a szintén 

szívemnek kedves németországi munkahelyemre, ahova már hatodik éve vártak vissza. Véget 

ért a nyár. Ekkor ismét válaszút felé kerültem. Szerettem volna még tanulni, de annyi minden 

érdekelt, nem tudtam, hogyan tovább. Gondoltam, amíg ki nem forr a gondolat, elindulok a 

nagybetűs felnőttlét felé, és elkezdek főállásban dolgozni.  

Íme, egy újabb nagy kérdőjel a fiatal életében.  

Meglepetésemre pár hónap kihagyás után a sors úgy akarta, hogy visszatérjek a Keribe. Nem 

tudtunk meglenni egymás nélkül!  Úgy alakult, hogy éppen cukrász oktatóra van szükség. 

Ezzel együtt megoldódott a kérdésem, hogy vajon mit tanuljak, hiszen rögtön jelentkeztem is 

főiskolára, hogy szakmát taníthassak. Ennek már 8 éve. De micsoda 8 év!  

Nagyon jó érzés, hogy a pedagógusok, akik olyan nagy hatással voltak rám, akik a példaképeim, 

őket most a kollégáimnak nevezhetem. Az érzés, hogy az iskola, ahol bontogattam a 

szárnyaimat, ahol tulajdonképpen felnőttem, és végig kísért az utamon, most a munkahelyem 

lehet, és további kihívásokat nyújt. Az, hogy a hagyományokat és szokásokat, amiket diákként 

átéltem, megtanultam, most én is képviselhetem és továbbadhatom a következő nemzedéknek 

nagyszerű és felemelő. Sosem állunk meg és mindig fejlődünk. Minden esemény adta magát, 

nagy mérföldköveket élhettem át itt. 

A Kedves Olvasónak, akár kicsi, akár nagy, búcsúzóul azt szeretném üzenni, hogy sose adja fel 

az álmait, elképzeléseit, de legyen rugalmas! Sose féljen megtenni az első lépést, hiszen azután 
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mindig jön a második. Sose féljen a kudarctól, mert az egy iránymutatás, vagy esetleg 

motiváció. Ezen kívül pedig sose felejtse el, hogy honnan indult. Legyen ez egy éppen jókor 

jövő üzenet!  

„Gömbölyűen kell élni az életet, görgetni szerteszét. Soha ne veszítsd el a gyermeki 

lelkesedésed, így jól mennek majd a dolgaid.” (– Frances Mayes) 

 

 Az én életemben az egyik legjobb dolog, hogy 14 évesen a KERI-be jelentkeztem, és mindig 

hálás leszek azért a sok jó dologért, amit kaptam az iskolától. Igyekszem én is ezt nyújtani, és 

óvni, tisztelni a 45 éves intézményünk eszméit, hagyományait.  

Boldog szülinapot, KERI! 

 

Takács Tünde oktató   
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Amikor én még kis (keris) srác voltam 

Mindig nagyon érdeklődtem a 

turizmus és a főzés világa iránt, ezért 

is esett 2010-ben a Kerire a 

választásom. Négy év 

szakközépiskolai tanulmányok után 

érettségiztem le, az ezt követő 2 év 

alatt pedig megszereztem a 

vendéglátás-szervező szakképesítést. 

A nagy szakmai tudással rendelkező 

tanáraimnak hála rengeteg tudást 

tudtam magamba szívni ezzel a csodálatos szakmával kapcsolatban és így még inkább sikerült 

megszeretnem a vendéglátás világát.  

Mivel az iskola több németországi vendéglátóhellyel remek kapcsolatot ápol, ezért lehetőségem 

adódott külföldön eltölteni a szakmai gyakorlatomat.  

Én éltem ezzel a klassz opcióval és jelentkeztem a 

németországi gyakorlatra.  

Ez a döntés életem egyik legnehezebb, 

egyben legjobb döntése is volt. Hatalmas 

szerencsémre egy meseszép - a Neuschweinstein kastély 

szomszédságában fekvő - bajorországi kis faluban, Buchingban kaptam gyakorlati helyet. 

Legfőképp a szakács szakma állt a legközelebb hozzám, ezért a konyhán volt leginkább 

lehetőségem a tanulásra. Annyira a szívemhez nőtt a 

környék és a kollégáim, akikre már-már családtagként 

tekintek, hogy a szakma megszerzése után visszatértem 

szakácsként teljes állásban dolgozni.  

Közel 5 évet töltöttem el ezen a helyen, ahol 

elmondhatatlanul sok tapasztalattal, élménnyel és életre szóló bartáságokkal lettem gazdagabb.  

Az 5 évem alatt tanuló pozícióból eljutottam a sous chef rangig.  
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Nagyon hálás vagyok az iskolának, kiváltképp Varga Éva tanárnőnek, hogy biztosították 

számomra ezt a lehetőséget!  

Mindig jó szívvel gondolok vissza a Keriben eltöltött tanulói éveimre és büszke vagyok, hogy 

egykoron én is keris diák lehettem! 

 

Nagy Gergely, 

a Keri 2016-ban végzett vendéglátás-szervező tanulója   
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A Keri Galeri 

Mottó: „Aki nincs benne a Larouss-ban, 

                                                                      az nem is létezik” (Ismeretlen szerző) 

     

Jó csapat voltunk mi ott, a Kós Károly utcai grundon. Ez a grund a suli udvara volt, ami a „Nagy 

Metamorfózis” éveiben átalakult a város legszebb aulájává. Először nagyra nőtt szobafenyők 

és hibiszkuszok népesítették be, aztán jött az ötlet, legyen ezen a hely itt a képeltérítések 

palotája. Pontosan huszonhat éve. Akkor született meg a lányom. Amíg én boldog anyai 

örömeimmel voltam elfoglalva, Bekéné Magyar Melinda, a galeri főnöke, megteremtette a 

kapcsolatot Krajcsrovics Henrikkel és a Bányász Képzőművész Körrel. Szalai Imre igazgatónk 

hozzájárulásával elkészült tíz paraván. Készen állt a Keri Galeri, hogy a tatabányai kortárs 

képzőművészekkel szövetkezve megteremtse Tatabánya egyik kulturális főterét, ahová később 

szívesen jöttek a megyéből, aztán az ország különböző pontjairól is kiállítók. Működött a 

szervezet . A mottóban írottak azért fontosak, mert lassan ha ránk, kis túlzással is, de igaz 

lett; Aki nem állított ki a Keri Galériában, az nem is létezik! 

Az első kiállításon Zicho Ferenc garafikáit láthatta a nagyérdemű. Aztán név szerint nem is 

sorolnám. 

A bányász Képzőművész Kör valamennyi tagja bemutatkozott itt, ki 

csoportosan vagy egyéni kiállításon. És, ahogyan említettem, 

országos a kiállító művészek névsora. 

A megnyitók kis irodalmi vagy zenés műsorokkal színesedtek, 

amiben nagyon nagy szerepe volt Perneczky Lászlóné és Molnárné 

Elmer Edit kolléganőmnek. Az utána tartott fogadások újabb 

kapcsolatokat teremtettek. 

Melinda már a visszatérésem után olyan lehetőséget kapott, amit nem 

lehetett visszautasítani, így a galerifőnök én lettem. Az iskola falain 

sokasodó festmények és fotók igazolják a munkás előzményű, de 

rendre felemelő vernisszázsokat. Hosszú idő óta mi lehetünk 

házigazdája a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tatabányai csoportjának szervezésében 

létrejövő kiállításnak és a keresztény hét megnyitásának minden év őszén. Milyen fontos, hogy 

a mi palotánkban helyet talált a szakralitás is! 

Papp György, iskolánk  

egykori tanárának grafikája 
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Néhány évig Lamatschné Pogrányi Mária uralta a teret, de aztán ismét visszatérhettem kedvenc 

grundomra. 

A legszebb kiállítótér nem csak a városnak, világnak szól, hanem a művészeti nevelés nagyon 

fontos színtere is. Hiszem, hogy a diákjainkat megérintették és majd meg is érintik az itt látható 

csodák.  

Örömmel gondolok az eltelt évekre, még ha nem is volt mindig egyszerű egy bemutatót 

megszervezni. 

Sajnos a pandémiával a mi jól szervezett galerink sem tudta felvenni a harcot. Rossz 

képzavarral, hallgatnak a paravánok. Bár talán nem is képzavar, hiszen a képek mesélnek. 

A paravánok várnak és készültek, készülnek képek is, már csak egy újabb randevút kell 

megszervezni nekik és induljon újra az élet a grundon! 

Én azon vagyok.  

 

Varga Hortenzia oktató, a „Grund őre”  
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Történetem  

Kedves Kerisek! 

Még kilencedikben az osztályfőnök megkérdezte tőlem, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Én 

büszkén válaszoltam neki, hogy főpincér.  

Hadd meséljek nektek az utamról, ami a Keriben kezdődött! Hat évvel ezelőtt kezdődött, 

amikor izgulva beültem az iskolapadba. …és vártam, hogy először szolgálhassam fel az 

osztállyal a diákoknak az ebédet az étkezőben. …és minden főzős gyakorlatot, ahol minden kis 

titkot megtudtunk a főzésről. Olyan hangulat volt a gyakorlatokon, mintha nem is az iskolai 

konyhán főztünk volna. Zenét hallgattunk, segítettünk egymásnak, poénkodtunk és minden 

gyakorlat végen jókat ettünk.  Mikor az általunk kigondolt ételeket főztük, vagy a finomabbnál 

finomabb süteményeket sütöttük... Az osztály egyre jobban hasonlított egy nagy családhoz egy 

csodás osztályfőnökkel, aki mindig támogatott mindenkit. Bátorított, mikor megkérdeztek 

először, hogy mennék-e versenyre. Félve mondtam igent. De mára már rájöttem, hogy bátran 

kellett volna azt mondanom, hiszen az összes versenyt imádtam és mindegyiktől egy kicsit több 

lettem. Csak néhány verseny a sok közül: a protokoll- és illemtani verseny, ahol kicsit 

megízlelhettem, milyen ebben a környezetben dolgozni. Vagy a számos idegen nyelvi verseny. 

Mikor idegen nyelven kell kreatívnak lenni, vagy épp idegen nyelven prezentálni! Még 

megemlíteném a szakmai versenyeket. Szerintem bátran mondhatom azt, hogy ezek a 

versenyek örökre megmaradnak az emlékeimben. Rengeteg erőt és önbizalmat adott nekem a 

versenyzés. Mikor a tanárok, a szülők, a barátok és az egész iskola büszke rád, az az érzés 

leírhatatlan. Olyan sok lehetőség van ezeken a versenyeken megmutatni, mennyi mindent 

tudtok a szakmáról. Ne féljetek élni vele!  

Nekem arra is volt lehetőségem, hogy a szakmai gyakorlatomat Németországban teljesítsem. 

Mit is mondjak, életem egyik legjobb nyara, szakmai gyakorlata volt. Új hely, új emberek. 

Csodás környezetben dolgoztam. Az emberek annyira közvetlenek, kedvesek és segítőkészek 

voltak. Teljesen más szokásokat, kultúrákat ismertem meg, sőt még a nyelvet is 

gyakorolhattam. Nagyon örültem neki, hogy iskolánkban erre is van lehetőség, hiszen aki 

akarja, azt az iskolai évei után szívesen visszavárják dolgozni. És valljuk be, nem is olyan rossz! 

Majd teltek az évek és elérkezett a nap, amit mindenki oly izgatottsággal várt. A szalagavató. 

Mikor a lányok hercegnők lehetnek, a fiúk pedig hercegek. Egy tündérmese az az este. Volt 

szerencsém a végzős diákok nevében beszédet mondani, elmondhattam emlékeimet az elmúlt 
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évekről, kicsit mesélhettem a vicces tanórákról, amit a tanárokkal megéltünk. Köszönetet 

mondhattam mindannyiunk nevében tanáraiknak a több éves munkájukért.  

Mikor a több hónapnyi próbák után megmutathattuk a táncot, mikor feltűzték a szalagot, az volt 

a valami... Az este, amire mindig is egy álomként fogok vissza gondolni.  

Majd ezután jött a kemény küzdelem. Nem csak az 

iskolában, de az életben is. A bizonytalanság az 

érettségi előtt, pont azelőtt az esemény előtt, amitől 

mindenki fél és izgul. Mennyi kérdés forgott bennem, 

bennünk, a tanárainkban, mi, hogy lesz. Majd eljött a 

nagy nap. Utána egyszer csak arra eszméltünk, hogy 

a kezünkben fogjuk a bizonyítványt és hivatalosan is 

érettek lettünk.  

Ezután már csak tényleg az volt hátra, hogy a szakmai 

vizsgánk meglegyen és belépjünk a nagybetűs életbe.  

Itt sem volt könnyű dolgunk. Hol az iskolában, hol 

pedig online otthon főztük le a vizsgáink ételeit. Mikor az otthoniak már csak annyit mondtak: 

„na, ma megesszük az ötös tétel ételeit” . Ilyenkor csak felnevettem és elkezdtem az ötös 

tételt főzni. Vagy amikor az iskolában annyira jól sikerült egy-egy étel, hogy muszáj volt a 

tanárainkat is megkínálni, majd jöttek és mondták „csókoltatom a szakácsot”. Majd amikor 

gratuláltak a szakmai vizsgánkhoz és kikerültünk egy olyan iskolából, amire mindig jó szívvel 

gondolunk. Ezek azok a pillanatok, amiket soha nem feledek! 

Remélem, Ti, akik ezt most olvassátok, Ti is hasonló élményekkel gazdagodtok a Keriben! 

Hogy történetem befejezzem, jelenleg egyetemre járok, aminek tanulmányait a Keriben 

megalapoztam és most már látom az alagút végén a fényt, hogy amit kilencedikben 

megálmodtam, azt meg tudom valósítani!  

 

Vad Rebeka,  

a Keri 2021-ben végzett vendéglátás-szervező tanulója 
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Keris diákéveim pillanatképei 

Még emlékszem a nyílt nap hangulatára, amit azon diákok részére rendeztek meg, akik épp 

pályaválasztás előtt álltak – így kerültem 2016-ban én is oda. A KERI által nyújtott szakok és 

az a környezet, ahol a tanítás zajlott az első percektől szimpatikus volt, el tudtam magam ott 

képzelni diákként, ezért a jelentkezési lapomon elsőként szerepelt a KERI kereskedő szakja. 

Választásomat édesanyám is befolyásolta, hiszen ő is a KERI diákja volt egykor. 

Nyolcadikosként az iskolából hazatérve édesanyám egy levéllel várt, melyet izgatottan 

bontottam ki. Benne az állt, hogy sikeres felvételt nyertem. Ezt a levelet a mai napig édesanyám 

őrzi. 

Ezután következett a beiratkozás, ahová édesanyám kíséretében jöttem. Itt lehetőségem volt 

megvásárolni a matrózblúzt, melyet a későbbiekben büszkén viseltem minden jeles alkalmon. 

Lassacskán megrendezésre került az évnyitó, ekkor találkoztam először az osztályfőnökömmel 

(Pápai Edit), akit rögtön megszerettem. 

Eljött az első tanítási nap is. Nagyon izgultam, sőt már előző este gondosan kiválasztottam, mit 

fogok viselni az első napon. 

Tisztán emlékszem, hogy milyen izgatottan kerestem az osztálytermemet (9. terem). 

Az első nap nem másról szólt, mint a bemutatkozásról, ismerkedésről és betekintést nyertünk a 

KERI életébe. Így visszagondolva rendkívül hamar elteltek a diákévek. Akkor azonban nagyon 

hosszúnak tűnt az 5 év. 

Az első évben hamar összemelegedett az osztály, rengeteg új barátot is szereztünk. A 9. 

évfolyam nagyon könnyű volt a tanulás szempontjából. Ebben az évben volt lehetőségünk 

elmenni Erdélybe is a Határtalanul pályázat keretén belül. Sok színes program, finom ételek és 

kedves emberek vártak ott minket. 

Az elkövetkezendő években volt alkalmunk karácsonyi előadást tartani az aulában, történelem-

angol-, és matek versenyen részt venni, nyári szakmai gyakorlatot szerezni a választott 

helyszínen, kötelező közösségi órákat tölteni színes programokon, operába menni. 

Ezek után hamar eljött a szalagavató napja. Mindenki gyönyörűen fel volt öltözve, izgatottan 

vártuk, hogy előadhassuk a rengeteget gyakorolt keringőt és az osztálytáncunkat. Hatalmas 

megtiszteltetés ért, hiszen én találhattam ki a koreográfiát és taníthattam meg az osztálytáncot 

társaim számára. A sikeres előadás és a szalagtűzés után jó hangulatú after partyval zártuk a 

napot. 
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Kis idő elteltével elérkezett az érettségi is. Négy éven keresztül hallgattuk tanárainktól, hogy 

sokat készüljünk rá, mert bizony meg kell érte dolgozni. Mivel a járványhelyzet közepén írtuk 

a feladatlapokat, ezért a szóbeli vizsgák elmaradtak. Mindenki izgatottan várta az 

eredményeket, majd mindegyikünk sikeresen teljesítette az írásbeliket és megkezdhettük az 

utolsó szakmai évet. Ez kicsivel nehezebb volt mint az előzőek, mivel hol jelenléti-, hol online 

oktatásban vettünk részt. Összességében hamar elrepült az az egy szakmai évünk is, mi után 

valamennyien sikeres szakmai vizsgát tettünk, megkaptuk a bizonyítványainkat és csak ekkor 

tudatosult bennünk, hogy egy korszak lezárult. Sajnos ballagást nem tarthattunk. 

Bízom benne, hogy hamarosan - az első osztálytalálkozónkon - mindenki sikeres, boldog 

emberként jelenik majd meg! 

Számomra ezt adta a KERI: tudást, tapasztalatot, barátokat, élményt, szakmát, emlékeket. 

 

Balogh Bernadett Bianka,  

a Keri 2021-ben végzett kereskedő tanulója   
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Emlékezés 

Mit jelent számomra a KERI?  

/Egy volt diák visszaemlékezése, ki ma már a katedra túloldaláról szemléli az életet./  

 

15 évesen léptem át előszőr az iskola kapuját. Érdekes érzés volt.  Elsőre félelmetesnek tűnt a 

nagy aula, a sok-sok lépcső. Minden olyan nagynak és komolynak látszott.  Később 

megpillantottam - még ma is emlékszem - Boros Erika tanárnő széles mosolyát és minden rossz 

érzésem elillant.  

Ebben az iskolában nőttem fel. Az első tétova lépéseim féltő gonddal egyengették tanáraim. 

Élelmiszer eladó szakmám megszerzése után itt érettségiztem és szereztem menedzseri 

képesítést. Innen egyenes út vezetett a Budapesti Gazdasági Főiskolára (ma már egyetem). A 

főiskola elvégzése után a versenyszférában (építőipar, bank) és a közigazgatás területén 

kamatoztattam megszerzett gazdasági tudásomat. Röpke 10 évvel ezelőtt végeztem a Szent 

István Egyetem közgazdász szakán, ahonnan kis kerülővel hazataláltam. Igen, haza!  

A bölcsek azt mondják, úgy válassz munkahelyet, hogy életed nagy részét ott fogod tölteni, és 

ha lehetőséged van rá, válassz olyat, ahol jól érzed magad!  

Mint minden munkának, ennek is megvannak az árnyoldalai és a napos oldalai. Minden reggel, 

mikor újra és újra átlépem az iskola kapuját, szívesen teszem. Várnak az ismerős mosolygós 

arcok mind a mai napig. Örülök, hogy olyan emberekkel dolgozhatom együtt, akikkel jól érzem 

magam.  

 

Bereznai-Tóth Zsuzsanna oktató  
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Tatabányáról a világhírig 

Szabó István filmrendező a Keri vendége volt 

 

A TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola 

vendége volt október 21-én Szabó István filmrendező, a Nemzet Művésze, Kossuth - és Oscar 

díjas, Érdemes és Kiváló Művészünk. 

A középiskola végzős diákjai egy különleges élményben részesültek a rendező úr jóvoltából az 

október 23-i ünnepély keretein belül.  A végtelenül szerény és szimpatikus vendég elmondta, 

hogy jómaga is tatabányai kötődésű, 6 évet élt a Bányászvárosban, édesapja és nagyapja a 

tatabányai Óvárosi Kórház létrejöttében, működésében kulcsfontosságú emberek voltak, a 

nagyapja bányafőorvos volt a városunkban. 

A beszélgetés  fő témája a Napfény íze nevű monumentális filmje által felkarolt majdnem 

másfél évszázados időszaka volt hazánk történelmének, benne kiemelten az aktualitást jelentő 

’56-os forradalom és szabadságharc , amit a filmben az Erkölcs forradalmaként aposztrofált  a 

kiváló rendezőnk. 

Mi jellemezte a bő másfél órás, érdekes és tartalmas történelmi  és klasszikus filmművészeti 

előadást , az érdeklődő diákokkal való interaktív beszélgetést? Szabó István végig alázattal, 

udvariasan,  hatalmas nagy tárgyi tudással és precízen felelt (ezt a precízséget a diákoktól is 

megkövetelte a kérdéseik feltevése során)  az érettségi előtt álló diákoknak a Monarchia békés, 

nyugodt évtizedeiről, majd a XX. századi  európai és 

magyar történelmi fordulópontokról. 

A film magját képező család több generációs harcát 

a tudásközpontúság és az aktuális politikai kihívások 

mentén is értelmezte Szabó István, de a vallási és 

társadalmi kérdésekben is öröm volt elmélyülten 

hallgatni a rendező urat, aki történelmi 

összefüggéseiben és pár egyedi részletet kiragadva tartott élvezetes előadást. Kijelentette, hogy 

ő nem történész, a filmművészet az ő igazi szakterülete. Majd ezen állítására szerényen többször 

rácáfolt,  akár ritkán vagy egyáltalán nem hallott történelmi ismereteivel  (pl. az USA passzív 

szerepe a II. világháború  végső időszakában a zsidódeportálások idején),  sőt helytörténeti 

érdekességekkel is, mi szerint Budapesten 20 év alatt épült fel anno rengeteg ismert épület  
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az Andrássy úton, amit ma Nagykörútnak ismer a köznyelv, valamint Tatabánya Óvárosa is 

hogyan szolgálta ki a bányász családokat az újonnan épült középületeivel. 

A film főszereplője Ralph Finnes és a többi 

ismert angol és magyar színész az első szóra 

örömmel elfogadták a rendező úr felkérését a 

szerepekre, elmélyülten beszéltek Szabó 

Istvánnal a forgatás előtt és alatt, akár Londonban 

vagy Budapesten. A Mephisto világsikere és 

Oscar díja után minden színésznek kihívást és 

rangot jelentett a közös munka a zseniális magyar 

rendezővel. 

Az élménybeszámolót követően a rendező úrral a kérésének 

megfelelően felkerestük a néhai Bányakórházat, a 

Gőzfürdőt, a Népház körüli szülői, nagyszülői házat, a Liget 

parkot.  

A gyerekkori emlékei hatására elérzékenyült, többször is mondta : „Mindig örömmel jövök 

Tatabányára, hiszen rengeteg kellemes emlék köt ehhez a szép városhoz, ma is nagyon jól 

éreztem itt magamat egyrészt a diákok között, másrészt megérintett  a szívélyes invitálás és 

fogadtatás, amit köszönök az iskola és Patakiné Slezák Ágnes igazgató asszony felé  és a kitartó, 

lelkiismeretes szervező Lobenwein György tanár úr felé is.  Igazi élményt jelentett a séta is az 

Óvárosban!„ 

 

Lobenwein György oktató, az esemény szervezője   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Németh Lilien-12.B tanuló,  

Patakiné Slezák Ágnes igazgató,  

Szabó István filmrendező,  

Lobenwein György tanár-szervező,  

Paxy Olivér-12.B tanuló 
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Egy maréknyi kis csapat 

2017. szeptember elsején félelemmel és kíváncsisággal megérkeztünk a harmadik emelet 15-ös 

osztálytermébe. Ja, bocs, csak 2 emelet van a suliban. Az osztályunkba 25 tanuló került.  

Akkor még nem tudtuk, mit jelent a kereskedő szakma (lehet, hogy még most sem). Nagy váltás 

volt ez az általános iskola után, lassan elkezdődött a felnőtté válásunk. Minden új volt 

számunkra, az iskola, a tanárok és a szakmai tantárgyak. 

 A 10. évfolyamot már kevesebben kezdtük, mivel a fontolva haladók lemaradtak tőlünk. A 140 

órás nyári gyakszit vegyes érzelmekkel fogadtuk. Sajnáltuk a nyári szünetünket, de kíváncsiak 

voltunk a fájdalmas valóságra.  

A 11. évfolyam elején nagy csapás ért minket, összevontak a vendéglátósokkal. Új 

osztályfőnököt kaptunk, aki jelenleg is egyengeti az utunkat. Több szakmai versenyen is részt 

vettünk, ahol kiemelkedő eredményeket értünk el, pl.: csomagolási verseny. Közben élveztük 

az iskolai diákéletet, a mazsolaavatókat, a diáknapokat, az osztálykirándulásokat.  

Az érettségi előtt bizony tele volt az a „bizonyos nadrág”. Nehezítette a felkészülést a pandémia, 

de azért mi „titokban” bejártunk. Megszenvedtük a 2 online évet. Mindenki meglepődésére, 

matek szóbelivel, de sikerült az érettségi vizsga.  

Az érettségi után a 13. évfolyamon csak egy maréknyi csapat maradt a kereskedőkből. Na de 

milyen csapat!?! Igazán ebben a tanévben élveztük az iskolát. Lehet, hogy kezdünk felnőni? A 

Szakma Sztár versenyen 5-ből hárman sikeresen szerepeltünk. Réka a szorgalmával és az 

igyekezetével továbbjutott a döntőbe.  

Az öt fős kis csapatunk kellemes órákon vett részt, jól érezzük magunkat együtt és a kis létszám 

összekovácsolt minket. Kilencedikben még nem gondoltuk, hogy megszeretjük ezt az iskolát, 

a tanárokat és a szakmát.      

Köszönjük szépen, KERI!   

 

Devecseri Attila (Atiska – az egyetlen férfi) 

Gál Dorina Tímea (Dorinka – a sóhajtozó) 

Kiss Réka (Kéka – a legélesebb kés a fiókban) 

Lipót Zsanett Brigitta (Zsanika – az „őrült sofőr) 

Somogyi Tímea (Timcsike – a mindent megmondó) 
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Mozaikok 

Amikor édesapám a Keri felé tartott velem jó sok évvel ezelőtt, feltette a nagy kérdést nekem: 

„- No, fiam, akkor hogyan tovább? Mert valamit csinálni kell!” 

Én kissé ingerülten és flegma stílusban azonnal rávágtam: 

„- Hát akkor ide jövök!” 

Itt álltunk a Keri klinker téglával burkolt épülete előtt, apukám nem volt éppen vicces 

hangulatban, …és pár pillanat múlva már az igazgatói irodában csücsültem, farkasszemet 

néztem a szigorú tekintetű, de jóságos igazgató úrral, Szalai Imrével. Szakács osztályba írtak 

be! 

A hazafelé vezető út kínos csendjében azon elmélkedtem, hogy biztosan valami komoly 

probléma lehet velem, mert bárminek, de szakácsnak valahogy nem tudtam elképzelni magam. 

Nem tudtam, hogy édesapámra, vagy saját magamra voltam-e dühösebb akkor. Miután nem 

volt sok alternatíva a tovább haladásomat illetően, duzzogva, de tudomásul vettem, hogy ez 

van, ezt kell csinálnom! 

Az első tanév nagyon rögös volt, és csak az tartotta a lelket bennem, hogy klassz kis 

osztályközösségünk alakult ki, bár az igazat megvallva a második osztályban váltunk valódi 

összetartó közösséggé, amikor egy fiatal, elhivatott osztályfőnököt kaptunk. 

A munkahelyemen az Árpád Hotel séfje Pista bácsi valamiért nagyon megkedvelt engem. No 

nem a határozottságom miatt, mert egy sündisznócskához voltam hasonítható a sanyarú 

körülményeim miatti zárkózottságomnak köszönhetően. De rendkívül szorgalmas voltam, 

mindig figyeltem, lestem mit csinált és ezért egy idő után külön foglalkozott velem. Behívott 

rendezvényekre is és én ittam a tudást, gyakoroltam az érdekesnél érdekesebb szakmai 

fogásokat, addig ismeretlen technológiákat. 

 Ahogy múlott az idő, egyre inkább tetszett, amit csinálok. Rengeteget tanultam az iskolában, 

az iskolai és a munkahelyi gyakorlatokon is. De mindezen túl lassan megnyíltam. Szerettem az 

oktatóimat, tanáraimat és egyre több barátom lett. A három évet egy sikeres országos verseny 

eredménnyel koronáztam meg, ahol piros bizonyítvánnyal szabadultam fel. Hogy megérte-e a 

sok fáradozás és kitartó tanulás? Mindenképpen! Akkor annyira lendületbe jöttem, hogy úgy 

éreztem, nem szabad megállni, folytatni kell a tanulást. Beiratkoztam levelező tagozatra, hogy 

érettségi bizonyítványt szerezzek. Ez nem volt könnyű négy év, hiszen akkoriban született meg 

az első gyermekem. Nappal odaadó édesanya voltam, éjszaka szorgalmasan tanultam.  
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Szerettem volna bebizonyítani elsősorban magamnak, hogy nem számít honnan jöttem, milyen 

szegény környezetben nőttem fel és éltem akkoriban is, csak a tudás számít! És ez egy nagyon 

fontos mottója lett a mindennapjaimnak, ez hajtott, ez adott erőt. 

A sikeres érettségit követően Szalai Imre igazgató úrnak köszönhetően - aki az érettségi napján 

megkért, hogy jöjjek az iskolába dolgozni szakoktatóként-, felvételiztem a Vendéglátóipari 

Főiskola szakoktatói szakára, ahol kitűnő eredménnyel diplomáztam. 

Azt gondoltam a diplomaosztóm estéjén, hogy nincs több tanulás, de az igazat megvallva ma 

már tudom, hogy ekkor kezdődött el csak igazán! Az egész pályafutásom során folyamatosan 

tanultam, képeztem magam, és így bővült a szakmai és módszertani tudásom arra a szintre, 

amire aztán lehetett építeni, azóta is folyamatosan tudok fejlődni. Ennyi év tapasztalattal ma 

már tudom, hogy ha valaki komolyan veszi a pedagógus pályát, akkor nincs megállás soha. 

Az igazat megvallva a tudásom fejlesztése mellett nagyon jó érzés, hogy az iskolám is 

folyamatosan fejlődött, épült, szépült.  

Néha egy-egy estén, amikor a tanfolyami oktatással végzek, megállok és szárnyalnak a 

gondolataim, elöntenek az emlékek és jó szívvel gondolok vissza az itt töltött diákéveimre. 

Olykor vágyódás fog el, hogy milyen jó lenne még inkább az iskolapadban csücsülni és 

hallgatni egykori mestereimet, akiktől rengeteget tanultam. Azután jót mosolygok magamon, 

mert úgy hiszem, hogy én ebből a szempontból nem tudtam felnőni, hiszen minden nap eszembe 

jut, hogy innen indultam, itt nőttem fel, itt követtem el a csínytevéseimet diáktársaimmal. 

Ilyenkor kicsit irigykedve gondolok a diákjaimra, akik nem is tudják milyen jó nekik, hogy itt 

tanulhatnak, hogy még csak tanulniuk kell! 

Szeretem a munkámat, talán kicsit különc módon gondolkodom a tanítványaim nevelését 

illetően, de ilyenkor mindig felmentem magam azzal, hogy én is itt voltam diák egykor és ezt 

egy percre sem tudom elfelejteni. Talán ezért is erősebb a ragaszkodásom a Kerihez, a 

tárgyakhoz, eszközökhöz, talán ezért is becsülöm olyan nagyon! 

Ünnepek. Én már néhány évfordulós ünnepséget megéltem. Az elsőt még pályám kezdetén. 

Emlékszem, amikor reszkető lábbal álltam a Közművelődés Háza színpadán és alig tudtam a 

kis írásomat felolvasni a lámpaláz miatt, amelyet tovább nehezített, hogy nem tudtam valójában 

a meghatódottságomtól, vagy az erős világítástól könnyezik a szemem. 

Amikor a minap a tanfolyam végeztével letekintettem az aulára a furcsa csendben – már csak a 

takarító nénik és jómagam voltunk az épületben -, hirtelen megrohantak az emlékek. 
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Ez a ma impozáns aula anno az iskola belső udvara volt, ahol szívesen tartózkodtunk a 

szünetekben, az volt az iskola „társasági” életének kedvelt helyszíne, ott rendezték a 

ballagásokat és más iskolai ünnepségeket is. 

Az én diákéveimben még egy tanműhelyben két csoport is dolgozott egymás mellett, két 

szakoktató irányításával. A pincér kabinetben még az a szép piros retró söntéspult díszelgett, 

ahol a vip eladók gyakorolhattak. Ott tanultam meg szeretett oktatómtól Éva nénitől a kávé 

habosítás csínját–bínját a karos kávégéppel. Megtiszteltetés volt, ha Éva néni kegyeiben 

járhattunk!  

És emlékszem, amikor szegény jó Podmaniczki tanárnő matekóráján elröpült egy kréta, mert 

nem volt túl érdekfeszítő a százalékszámítás. Természetesen a kérdésére, hogy: 

„ Ki volt az?” az egész osztály felállt! 

És a mai napig is sokat jut eszembe a „rettenetes” Tirol tanár úr, akitől nagyon tartottunk, mert 

az élelmiszerismeret tantárgy, amit olyan nagyon lelkesen oktatott nekünk, nem tartozott a 

kedvenceink közé és az időnkénti „Nem tudom” válaszunkat egy-egy jó kis barackkal a fejre 

jutalmazta. 

Ó, és a drága jó Kuhár tanárnő, a maga fiatalos habitusával és a bonyolult vendéglátó 

számításaival, amit az első pad tetején ülve vezényelt a táblánál szenvedő osztálytársaimnak. 

Én szerettem az óráit és értettem is a tananyagot. Fiatal lányként megragadott az igényes 

öltözködése és kimért stílusa. 

Azután eszembe jutott az első napom oktatóként az iskolában. Soha egy vizsgámon és bármely 

más élethelyzetben sem izgultam annyira, mint azon a reggelen. 

Amikor Szalai igazgató úr bekísért a tanáriba nagyon meglepődtek a volt tanáraim, hogy mit 

keresek ott. Még a mai napig is görcsbe rándul a gyomrom, ha arra a napra gondolok. 

Életem legnehezebb időszaka volt az első pár hét, hiszen az iskolapadból felállni a katedrára, 

nem kis kihívás volt. Akkoriban még nem voltak ilyen hangzatos programok, mint például a 

mentorálás, nekem még el kellett lesnem a mestereimtől a módszereket. Nekem még ott 

„kellett” hospitálnom a lyukasóráimon. Én ott maradtam tanítás után a kollégáimmal és 

tanultam a tanmenetírás, óravázlatok készítésének bonyolultnak tűnő rejtelmeit. 

Azután, ha az időben egy nagyot ugrom előre, emlékszem arra a furcsa napra, amikor az első 

tanítványom jött vissza tanítani az iskolába Radis Editke. Majd jöttek sorban egymás után: 

Zantleitner Anikó, Palotai Tomi, Takács Tündi, Kőrösi Máté, Varga Ági. Én már az új módi 

szerint mentoráltam néhányukat.  
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De a névsor úgy teljes, ha megemlítem valamennyi olyan kollégámat, akik itt végeztek a 

Keriben: Doktor Gabika, Ivánné Németh Editke, Szalontai Marcsi, Müllerné Liczki Melinda és 

Moharos Gyuri. 

Milyen érdekes életérzés is ez! Szívmelengető látnom azt, amikor néha napján, ha időm engedi, 

meglátogatom őket egy-egy órán vagy a gyakorlatukon és azt látom, hogy alkalmazzák azon 

módszereket, technikákat, amelyeket én mutattam nekik. 

És ez arra indított, hogy számolni kezdjek – bár a matematika tudománya mindig is távol állt 

tőlem – a Keriben eltöltött éveim kapcsán: 

3 év szakmunkásképző + 4 év vendéglátó szakközépiskola + 35 tanítási év = 42 év 

Ez nem kis idő egy ember életében. Keresem a jelzőket, nehezen találom a szavakat. 

Talán hűség, szeretet, elhivatottság…, számomra a szakmám a hobbym.  

Azt tanítani, amit a legjobban szeretünk pedig szerencse! 

 

Szatmári Zsuzsanna oktató  
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Boldog 25. születésnapot, NON STOP kosárlabdatorna!  

Huszonöt év! Sok vagy kevés?  

Egykori KERI-s diákjaimnak, akik épp 25 éve születtek, valószínűleg sok. Ők már régen túl 

vannak a középiskolán, szakmai bizonyítvánnyal a zsebükben munkába álltak, több éve 

dolgoznak. Mások egy érettségit követően már az egyetemi tanulmányaiknak is a vége felé 

járnak. Többen ez idő alatt már megházasodtak, boldog anyukákká, apukákká váltak. Mennyi 

minden belefér 25 évbe! 

Nekem, aki több mint huszonöt éve tanítok a KERI-ben -és a születési éveim száma is bőven 

több mint kétszer huszonöt- kevés ez a 25 év. De jó is lenne újra ennyi idősen pályakezdő 

fiatalnak lenni!  

De minek számít a negyed százados évforduló egy iskolai sportrendezvény, konkrétan a NON 

STOP Kosárlabda torna „életében”? 

Ennek megítéléséhez visszatérnék egészen az esemény kezdetéhez - biológia szakosként 

szólva- a „fogantatásához”. Férfias munka volt, mondanám.  

Ugyanis az ötlet, hogy 1996-ban egy egész hétvégén át, azaz éppen 1996 percig éjjel-nappal 

pattogjon a kosárlabda a KERI tornatermében, az egy lelkes pályakezdő férfi testnevelő 

kollégánktól és tanítványaitól jött. Egy csapatnyi vagány, és kosarazni imádó és tudó 

vendéglátós fiú tanulótól. Szerintem kezdetben még ők sem igazán tudták, mire vállalkoznak, 

mivel is jár beköltözni egy teljes hétvégére a  KERI „valóvilág villájába”. Mi, női kollégák sem 

bólintottunk rá azonnal, bizonytalanok voltunk, hogy „Biztos szeretnénk mi ezt!?!” 

Aztán, ahogy a való életben is sokszor megesik, a „bábáskodás”, mi több a „nevelés” persze 

már ránk, nőkre (Hofferné-Pokker-Novák) hárult. Történt ugyanis, hogy a fent említett fiatal 

férfi kolléga, hirtelen egy kihagyhatatlan külföldi ösztöndíj ajánlatot kapott. Természetesen 

még az esemény előtt kellett utaznia.  Ott maradtunk hárman, női testnevelők, egy félkész 

ötlettel. Bevallom kezdetben kissé megijedtünk. De látva a kosaras fiaink töretlen lelkesedését, 

nem hagyhattuk cserben őket. Az idő bebizonyította: jól tettük. Ugyanis mára már épp ők azok 

a – felnőtt férfivé, családapákká cseperedett- kosaras fiúk, akik 25 éve minket nem hagynak 

cserben. Azóta is évről évre visszatérnek a KERI-be. Hozzák a játékintelligenciájukon túl a 

jókedvüket, zenét, vagy éppen szponzorokat az éhes kosarazók etetéséhez.  És hozzák a töretlen 

lelkesedésüket, ami egy-egy szombat hajnali holtponton a fiatal keriseket és még engem is 

átsegít. Ugyanis el kell ismerjem, ahogy mennek előre az évek, nekem annál kevésbé megy  
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a ”tornatermi éjszakázás”. Ha rajtam múlna, bizony néha szundikálásba ment volna át a 

kosárlabda torna. Nem így van ezzel Hofferné kolléganőm, aki a töretlenül a rendezvény lelke, 

szervezője, mozgató rugója, aki éjszaka is fitten, lelkesen buzdítja a fáradóban lévő ifjabb 

kosarasokat.  

Rajtuk kívül a másik „áloműző” a végzettként visszatérő diákok sokasága. Sokszor olyan régi 

diákok is felbukkannak, akiknek bizony nem volt a kedvence a tesióra, sőt alig várták, hogy a 

vizsgák után végleg búcsút mondhassanak a KERI falainak. Ők utólag rájönnek, hogy jó 

visszatérni a régi falak közé, a rég nem látott ismerősökhöz, két meccs között pihegve 

sztorizgatni a diákcsínyekről. Jó érzés egy nagy közösséghez tartozni. Ez az érzés, ezek a 

kapcsolatok különösen felértékelődnek a covid időszak okozta bezártság miatt, hiszen a diákok 

életéből ezek maradtak ki, és valljuk be őszintén, a diákéveket igazán ezek teszik 

megismételhetetlenné, pótolhatatlanná. 

 

Hofferné Palombi Margit és Novák Adrien 

testnevelők 
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Elmélkedések a tanári pályá(m)ról a Keriben,  

avagy valamiféle zárszóként szolgáló irományféleség... 

 

38-28-17… ezek a számok nem „az ideális nő paraméterei”, hanem pályám mérföldkövei: 38 

tanéve a tanári pályán, 28 tanéve a Keriben, 17 tanéve igazgatóhelyettes. Még kimondani is 

sok, sőt, ez még gombócból is sok ...  

… De mikor röppent így el az eltelt közel négy évtized?... Nehéz lenne szavakba foglalni...  

A Keriben töltött éveim alatt ez már a hatodik évforduló, amit együtt ünnepelek a közösséggel. 

Sőt, már a negyedik, melynek szervezésének, lebonyolításának aktív részese vagyok: 

évkönyvek, cikkek, emlékezések, beszédek, műsorok, lektorálások, ellenőrzések, izgalmak, 

versenyek, zsűrizések, no meg a „noszataláljunkkivalamitgyorsan” …, és még ki tudja, meddig 

sorolhatnám. Ám a sorok, valamennyi kimondott és ki nem mondott gondolat mögött ott áll a 

NOSZTALGIA szó, az „álljunk meg egy szóra!” érzése. 

Mit adott nekem az elmúlt 28-17, sőt, azon belül is az elmúlt 5 év? Mindenekelőtt egy szuper 

közösséget, egy még szuperebb kisebb közösséget, az idegen nyelvi munkaközösséget, ahova 

jó tartozni. Mint mindenhol, a Keri belső berkeiben sem fenékig tejföl az élet, nincsen 

kolbászból a kerítés, de teljes erőnkkel azon munkálkodunk, hogy legyen elég tejföl, jusson 

kolbász mindenkinek. Ötletelünk, eszmét és tapasztalatot cserélünk, mindezt folyamatosan, 

akarva akaratlanul, direkt vagy csak véletlenül, észrevétlenül.  

A 45 éves évfordulót egy picit megcsúszva (1976/2021. helyett 2022-ben) ünnepeljük, mivel a 

bélyegét mindenre rányomó fránya világjárvány 

semmit nem kímélt, nem engedte a maga idejében 

megünnepelni a szülinapot, de hálásan gondolunk 

arra, milyen jó, hogy 2022 tavaszán sort tudunk 

keríteni mindenre.  

Azt mondják, 40 felett az élet „B” oldala pörög már. 

Reméljük és tudjuk, hogy iskolánk életében ez még 

nem az a bizonyos „B” oldal, jön még számos 

ötévenkénti évforduló, amikor a „Régiek” és az 

„Újak”, a „Fiatalok” és a „még Fiatalabbak” közösen, együtt nosztalgiáznak, beszélgetnek, 

emlékeznek, olvasgatják az évkönyvbe rótt sorokat, gondolatokat.  

...a mi sulink épülete, amikor 1994-ben  

a csapatának tagja lettem… 
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Nehéz öt év áll mögöttünk az elmúlt évforduló óta, ám a történelem szekerét nyomon követve 

már most tudjuk, hogy a következő sem lesz könnyebb, hisz ezt a világ már számtalanszor 

bebizonyította. De mi bizakodunk, oktatunk, nevelünk, bosszankodunk, együtt nevetünk…  

Mert ez a TANÁRI HIVATÁS! Igen, HIVATÁS, nem csupán egyszerűen kifejezve munka. 

Ezért szeretjük, ezért tesszük a dolgunkat! Mert jó érzés örök fiatalnak maradni, hiszen a közeg, 

ahol mindennapjainkat éljük, azzá tesz. 

Mit kívánok a Keri közösségének a jubileumi tarisznyába az elkövetkezendő öt és még több 

évre?  

Mindenekelőtt egy igazán jó csapatot, összetartást, egészséget, sikereket, megbecsülést, 

elismerést, tiszteletet, felhőtlen együttlétet…, mindazt, amiknek az elmúlt éveim alatt én is 

részese lehettem! 

A bányász köszöntéssel szólva sok-sok: Jó szerencsét!  

 

Varga Imréné igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

A valódi ZÁRSZÓ és amiért eme kiadvány szerkesztése kapcsán hálás vagyok: 

 megtisztelő számomra, hogy immár a harmadik évkönyvet szerkeszthettem, 

 büszkeséggel, örömmel és meghatottsággal töltött el a munkálkodás alatt, milyen sok 

felemlő és kiváló cikket olvashattam, milyen írói gyöngyszemekkel találkozhattam 

kollégáim és tanítványaink írásai kapcsán,  

 ez az évkönyv számomra valódi EMLÉKKÖNYV, ami summázza a MÚLTAT, rávilágít 

a JELENRE és bizakodóan tekint a JÖVŐBE! 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 

(Dr. Szent-Györgyi Albert) 

 



 

 
Isten éltessen, Keri!    

44 

A Keri közössége a 2021/2022-es tanévben 

 


