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A munkaterv a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján készült. 

A szorgalmi idő: 2017. szeptember 1-től 2018. június 15-ig 

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek 

Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15. péntek 

Az utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon: 2018. május 3. csütörtök 

A tanév első féléve: 2017. szeptember 1-től – 2018. január 26-ig 

 

Tanításnélküli munkanapok:  

 2017. december 22. (péntek) 

 2018. március 10. (szombat) 

 2018. március 21. DÖK nap 

 2018. április 21. (szombat) 

 2018. április 25. pályaorientációs nap 

 2018. május 7-8-9. 

 

Szünetek rendje: 
Őszi szünet: 

2017. október 30-tól 2017. november 3-ig 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. /péntek/ 

Szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. /hétfő/ 

 

Téli szünet: 

2017. december 22-től 2018. január 2-ig. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 21. /csütörtök/ 

Szünet utáni első tanítási nap  2018. január 3. /szerda/ 

 

Tavaszi szünet: 

2018. március 29-től 2018. április 3-ig. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. /szerda/ 

Szünet utáni első tanítási nap  2018. április 4. /szerda/ 

 

Vizsgák rendje: 
Októberi vizsgák: 

Őszi érettségi: a kiírt időpontban /okt.10. - nov.24./ 

Szakmai vizsga: 

Írásbeli: 2017. október 02-06. között 

Gyakorlati: 2017. október 

Szóbeli: 2017. október  

Májusi vizsgák: jelentkezés érettségi- és szakmai vizsgákra: 2018. február 15-ig.  

Írásbeli /közép- és emelt szint/  

érettségi vizsgák: 2018. május 4-28. 

szakmai vizsga:  2018. május 14-23.  

Szóbeli: 

érettségi vizsgák: 

középszintű  2018. június 18-29. 

emelt szintű  2018. június 7-14. 

szakmai vizsgák:   2018. május-június 

 

Magyar-német, magyar-angol két tanítási nyelvű 9/Kny osztályok szintvizsgája (belső vizsga): 

  2018. május 28. - június 7.  

Javítóvizsgák: 2018. augusztus 22.  
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Értekezletek: 

I. félévi szülői értekezlet: 

9. évfolyam:  2017. szeptember 5. /kedd/ 17:00 

12. évfolyam: 2017. szeptember 11. /hétfő/ 17:00 

10-14. évfolyam:  2017. szeptember 26. /kedd/ 17:00 

Kilencedikesek bemutatása:   

2017. szeptember 21. /csütörtök/ 14:40 óra  

I. félévi fogadóest: 

2017. november 13. /hétfő/ 16-19 óráig. 

I. félévi nevelési értekezlet:    

2017. november 29. 15:00 

I. félévi osztályozó értekezlet: 
2018. január 26. /péntek/ 15 óra 

/Az eredményekről 2018.02.02-ig értesíteni kell a tanulókat és szülőket!/ 

I. félévi munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet: 

2018. február 7. /szerda/ 15 óra 

II. félévi szülői értekezlet: 

2018. február 12. /hétfő/ 17 óra 

Diákközgyűlés: 

2018. március 7. (szerda) 12 óra 

Felelős: a nevelési igh., a DÖK-segítő tanár 

II. félévi fogadóest:  

2018. március 12. /hétfő/ 16-19 óráig. 

II. félévi nevelési értekezlet:  

2018. április 11. 15:00 

II. félév osztályozó értekezlete: 

Záró évfolyamoknál:  2018. május 3. /csütörtök/ 14:00 

Felmenő évfolyamoknál:  2018. június 15. /péntek/ 15:00 

Tanévzáró értekezlet: 

2018. június 29. /péntek/ 

 

Iskolai ünnepségek: 

Tanévnyitó ünnepség: 

2017. szeptember 1. /péntek/ 10:00 

Felelős: Patak Judit 

Veni Sancte: 

2017. szeptember 6. /szerda/ 10:00 

Felelős: Eszes Gergő és minden osztályfőnök 

Aradi vértanúk napja: 
2017. október 6. /péntek/ 

Felelős: Palotás Aranka, Vincze Zsolt, Patak Judit 

Október 23.:  
2017. október 20. /péntek/  

Felelős: Csősz Beáta, Messzi-Szabóné Major Márta 

Karácsonyi ünnepség: 
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2017. december 21. /csütörtök/  

Felelős: Eszes Gergely, Tóth Petra 

Szalagozó ünnepség:  
2018. január 12. /péntek/ 17 óra  

Felelős: a tizenegyedik évfolyamos osztályok osztályfőnökei  

Március 15.:  
2018. március 14. /szerda/ 

Felelős: Andrási Endréné 

Ballagás: 
2018. május 5. /szombat/ 9:00 

Felelős: 11. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

Te Deum: 

2018. június 13. /szerda/ 10 óra 

Felelős: Eszes Gergő, osztályfőnökök 

Tanévzáró ünnepség:  
2018. június 22. /péntek/ 

Felelős: 10. évfolyam osztályfőnökei 

 

Megemlékezések: 
 A kommunista diktatúrák áldozatairól 2018. február 25. hete  

Felelős: osztályfőnökök és a történelemtanárok 

 

 A holokauszt áldozatairól   2018. április 16.  

Felelős: osztályfőnökök és a történelemtanárok 

 

Nemzeti Összetartozás Napja   2018. június 4. 

Felelős: osztályfőnökök és a történelemtanárok 

Rendezvényeink: 

Gólyaavató: 

2017. szeptember 14. /csütörtök/ 14 óra 

Felelős: 9. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

Iskolai Bál: 

2017. november 10. /péntek/ 

Felelős: igazgató, nevelési igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

Nyílt Napok: 

2017. okt. 3., nov. 14., dec. 5. 

Felelős: igazgató és a munkaközösség-vezetők 

Német nyelvi verseny a 8. osztályosok számára: 

2017. november 16.  

Felelős: német munkaközösség-vezető 

Informatikaverseny a 8. osztályosok számára: 

2017. november 30.  

Felelős: informatika munkaközösség-vezető 

Angol nyelvi verseny a 8. osztályosok számára: 

2017. december 5.  

Felelős: angol munkaközösség-vezető 
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„AGYCSAVARÓ” verseny 8. osztályosok számára: 

2018. január 18. /csütörtök/ 

Felelős: reál munkaközösség-vezető 

KI MIT TUD? 

2018. február 15. /csütörtök/ 

Felelős: a DÖK munkáját segítő pedagógus 

Szent Benedek Nap: 

2018. március 21. /szerda/ 

Felelős: a DÖK munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök 

Gépész Napok: 

2018. április 24-25. /kedd, szerda/ 

Felelős: a DÖK munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök 

 

Felvételi lebonyolítása: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint 

A tagozatkódok megküldése: 2017.10.20. 

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása: 2017.10.20. 

Feladatlap igény lejelentése: 2017.12.13. 

Írásbeli felvételi vizsgák: 2018.01.20. 10.00 

Pótírásbeli: 2018.01.25. 14.00 

Értesítés az írásbeliről (tanulók): 2018.02.08. 

Az ált. isk. megküldi a jelentkezési lapokat: 2018.02.19. 

Felvételi elbeszélgetés, szóbeli meghallgatás 2018.02.22. – 03.13. 

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2018.03.14. 

A tanulói adatlapok módosítása: 2018.03.21-22. 

A Felv. Központ megküldi a jelentkezők névsorát: 2018.03.28. 

Ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a Hivatalnak: 2018.04.13. 

A Felv. Központ kialakítja a végső sorrendet: 2018.04.20. 

Kiértesítések megküldése: 2018.04.27. 

Rendkívüli felvételi eljárás: 2018.05.07-18. 

Döntés a felvételi kérelmekről: 2018.05.18. 

Beiratkozás: 2018.06.21-23. 

 

Tanulmányi versenyek: 
Az iskola a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendeletben foglalt tantárgyi versenyek közül a következőkre készíti 

fel tanulóit: 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 

 Diákolimpiai sportversenyek középfokú köznevelési intézmények tanulói részére 

  

A fenti rendeleten kívül az iskola a következő versenyekre is felkészíti tanulóit: 

o Szent Benedek iskolák közötti tantárgyi versenyek 

o Diákolimpiák (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, footsal) 

o Városi sportversenyeken való részvétel ( labdarúgás, kosárlabda, horgászat) 

o Egyéb szakszövetségi versenyek 

o Kenguru és Gordiusz matematika versenyek 

o szavalóversenyek 

o helytörténeti vetélkedő 

o Hebe Kiadó levelező versenye 

o Grimm Kiadó országos nyelvi versenye 

o OKTV 

o OSZTV 
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o ÁSZÉV 

o Mezzofanti nyelvi verseny 

o Robotika versenyek 

o digitális képalkotó verseny 

 

  



6 

 

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium  

Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye 

ütemterve a 2017/2018. tanévre 
 

2017. szeptember: 

 szept. 1. 10:00 tanévnyitó ünnepség. Felelős: Patak Judit 

 szept. 5. 17:00 9. évfolyam szülői értekezlete 

 szept. 6. 10:00 Veni Sancte. Felelős: Eszes Gergely és az osztályfőnökök 

 szept. 11. 17:00 12. évfolyam szülői értekezlete 

 szept. 14. 14:00 Gólyaavató. Felelős: 9. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

 szept. 15. A tanmenetek leadásának határideje 

 szept. 20. 9:30 Igazgatói értekezlet Budaörs 

 szept. 21. 14:40 9. évfolyamosok bemutatása. Felelős: a 9. évfolyam osztályfőnökei 

 szept. 26. 17:00 felsőbb évfolyamok szülői értekezlete 

 szept. 27.  létszámellenőrzés Kiskunfélegyházán 

 szept. 28. a beiskolázó tanulók felkészítése. Felelős: igazgató és műszaki 

igazgatóhelyettes 

 szept. 29. a tanulók beiskolázási tevékenysége általános iskoláikban. Felelős: igazgató 

és műszaki igazgatóhelyettes 

2017. október: 

 okt. 3. 1. Nyílt nap. Felelős: igazgató és a munkaközösség-vezetők 

 okt. 6. iskolai ünnepség, október 6-ra emlékezünk. Felelős: Palotás Aranka, Vincze 

Zsolt, Patak Judit 

 okt. 2-6. szakmai jav. vizsga /írásbeli/. Felelős: műszaki igh. 

 okt. 13-27. közép és emelt szintű érettségi írásbeli vizsgák 

 okt. 13-15. Szerzetesi lét megmutatása Pannonhalmán az érdeklődő diákoknak 

 okt. 18. 9:30 igazgatói értekezlet Budaörs 

 okt. 20. a tanulmányi területek és a felvételi eljárás rendjét tartalmazó felvételi 

tájékoztató megküldése a KIFIR-ben. Felelős: igazgató 

 okt. 20. iskolai ünnepség, október 23-ra emlékezünk. Felelős: Csősz Beáta, Messzi-

Szabóné Major Márta 

 okt. 27. őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 okt. 30. – nov. 3. őszi szünet 

 

2017. november: 

 nov. 6. az őszi szünet utáni első tanítási nap 

 nov. 10. 19 óra Iskolai Bál. Felelős: igazgató, nevelési igh., osztályfőnökök 

 nov. 13. 16:00-19:00 I. Fogadóest 

 nov. 14. 2. Nyílt nap. Felelős: igazgató és a munkaközösség-vezetők 

 nov. 16.  Német nyelvi verseny az általános iskolásoknak. Felelős: német 

munkaközösség-vezető 

 nov. 22. 9:30 igazgatói értekezlet Budaörs 

 nov. 20-24. őszi középszintű érettségi szóbeli vizsgái 

 nov. 24. adatszolgáltatás a kompetenciaméréshez. Felelős: nevelési igh. 

 nov. 29. 15:00 I. félévi nevelési értekezlet. Felelős: igazgató 

 nov. 30. informatikaverseny az általános iskolásoknak. Felelős: informatika 

munkaközösség-vezető 
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2017. december: 

 dec. 4. adventi gyertyagyújtás a kollégiumban. Felelős: kollégiumvezető 

 dec. 5. 3. Nyílt nap. Felelős: igazgató és a munkaközösség-vezetők 

 dec. 5. Angol nyelvi verseny – döntő. Felelős: angol munkaközösség-vezető 

 dec. 11. adventi gyertyagyújtás a kollégiumban. Felelős: kollégiumvezető 

 dec. 13. Feladatlap igény lejelentése a központi írásbelire. Felelős: nevelési igh. 

 dec. 18. adventi gyertyagyújtás a kollégiumban. Felelős: kollégiumvezető 

 dec. 21. karácsonyi ünnepség, téli szünet előtti utolsó tanítási nap, Rekollekció. 

Felelős: Eszes Gergely, Tóth Petra 

 dec. 22. tanításnélküli munkanap 

 dec. 22. – jan. 02. téli szünet  

 

2018. január 

 jan. 3. a téli szünet utáni első tanítási nap 

 jan. 6. Vízkereszt (szentmise). Felelős: Eszes Gergely és az osztályfőnökök 

 jan. 9. – ápr. 27. fizikai állapot felmérése (NETFIT). Felelős: testnevelő tanárok 

 jan. 12. 17:00  Szalagavató ünnepség. Felelős: 11. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

 jan. 17. 9:30 vezetői értekezlet Budaörs 

 jan. 18. 14:30 „Agycsavaró” verseny. Felelős: reál munkaközösség-vezető 

 jan. 20. 10:00 központi írásbeli felvételi. Felelős: nevelési igh., humán és reál 

munkaközösségek vezetői 

 jan. 22. A Magyar Kultúra Napja. Felelős: humán munkaközösség vezetője 

 jan. 25. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi. Felelős: nevelési igh., humán és reál 

munkaközösségek vezetői 

 jan. 26. az I. félév vége 

 jan. 26. 15:00 osztályozó értekezlet 

 

2018. február: 

 febr. 02-ig a szülők értesítése az I. félév tanulmányi eredményéről. Felelős: 

osztályfőnökök 

 febr. 7. 15:00 I. félévi munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet. Felelős: igazgató 

 febr. 8. értesítés a központi felvételi eredményéről. Felelős: igazgató 

 febr. 10. lemorzsolódással veszélyeztetett diákokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 

 febr. 12. 17:00 II. szülői értekezletek 

 febr. 14.  Hamvazószerda. Felelős: Eszes Gergely 

 febr. 15. jelentkezési határidő a tavaszi érettségire és a szakmai vizsgákra. Felelős: 

nevelési, műszaki igh. 

 febr. 15.  „KI MIT TUD”. Felelős: a DÖK munkáját segítő pedagógus 

 febr. 21. 10:00 vezetői értekezlet Szeged 

 febr. 23 alkalmassági beszélgetés. Felelős: igazgató 

 febr. 25. hete a kommunizmus áldozatainak emlékünnepe. Felelős: osztályfőnökök, 

történelemtanárok 

 

2018. március: 

 márc. 7. 12:00 Diákközgyűlés. Felelős: a DÖK munkáját segítő pedagógus 

 márc. 10. tanítás nélküli munkanap (szombat) 

 márc. 12. 16-19 óra II. Fogadóest 

 márc. 14. a jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása. Felelős: igazgató 

 márc. 13. március 15-ei ünnepség. Felelős: Andrási Endréné 

 márc. 21. Szent Benedek Nap (tanításnélküli munkanap - DÖK nap). Felelős: a DÖK 

munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök 
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 márc. 26-27. központi Szent Benedek Nap Pannonhalmán Felelős: igazgató 

 márc. 28.  a tavaszi szünet előtti utolsó nap 

 márc. 29.-ápr. 03. tavaszi szünet 

 

2018. április: 

 ápr. 4. a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

 ápr. 11. 15:00 II. félévi nevelési értekezlet. Felelős: igazgató 

 ápr. 13. az ideiglenes felvételi rangsor elkészítése. Felelős: igazgató 

 ápr. 16. megemlékezés a holocaust áldozatairól. Felelős: osztályfőnökök és a 

történelemtanárok 

 ápr. 18. 10:00 vezetői értekezlet Miskolc 

 ápr. 21. tanításnélküli munkanap (szombat) 

 ápr. 24-25. Gépész Napok. Felelős: a DÖK munkáját segítő pedagógus, osztályfőnökök 

 ápr. 25.  tanításnélküli munkanap, pályaorientációs nap 

 ápr. 27. a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítések megküldése a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Felelős: igazgató 

 ápr. 27. ballagási próba. Felelős: 11. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

 

2018. május: 

 máj. 1. munkaszüneti nap 

 máj. 2. ballagási próba. Felelős: 11. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

 máj. 3.  utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon 

 máj. 3.  bolondballagás. Felelős: végzős osztályok osztályfőnökei 

 máj. 3. 14:00 osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon 

 máj. 5. 9:00 ballagás. Felelős: 11. és 12. évfolyamok osztályfőnökei 

 máj. 7-18. rendkívüli felvételi eljárás. Felelős: igazgató. 

 máj. 7-8-9. tanításnélküli munkanapok 

 máj. 7. közép és emelt szintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból. 

Felelős: igazgató és nevelési igh. 

o 11.A kisvizsgája magyarból. Felelős: Csősz Beáta 

o 11.B kisvizsgája magyarból. Felelős: Palotás Aranka 

o 11.D kisvizsgája történelemből. Felelős: Messzi-Szabóné Major 

Márta, Vincze Zsolt 

 máj. 8. közép és emelt szintű érettségi írásbeli vizsga matematikából. Felelős: 

igazgató és nevelési igh. 

 máj. 9. közép és emelt szintű érettségi írásbeli vizsga történelemből. Felelős: 

igazgató és nevelési igh. 

o  11.A kisvizsgája történelemből. Felelős: Tóth Petra 

o  11.B kisvizsgája történelemből. Felelős: Vincze Zsolt 

o  11.D kisvizsgája magyarból: Csősz Beáta 

 máj. 10. közép és emelt szintű érettségi írásbeli vizsga angol nyelvből. Felelős: 

igazgató és nevelési igh. 

 máj. 11. közép és emelt szintű érettségi írásbeli vizsga német nyelvből. Felelős: 

igazgató és nevelési igh. 

 máj. 16. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak középszintű érettségije. 

Felelős: igazgató és nevelési igh. 

 máj. 17.  középszintű érettségi informatikából. Felelős: igazgató és nevelési igh. 

 máj. 17. iskolarendszerű szakmai képzés szakmai írásbeli vizsgái. Felelős: igazgató 

és műszaki igh. 

 máj. 21.  Pünkösd hétfő-tanítási szünet  



9 

 

 máj. 22-31. a 11.A és 11.B osztályok kisvizsgája gépészet ismeretek ágazatból. Felelős: 

Mindszenti László, Preisz Csaba 

 máj. 23. kompetenciamérés a 10. évfolyamon. Felelős: nevelési igh. 

 máj. 24. 11.B/E osztály kisvizsgája angol, illetve német nyelvből 

 máj. 28. - jún. 7. a 9/Knyd osztály alapvizsgája angol nyelvből. Felelős: angol 

munkaközösség-vezető 

 

2018. június: 

 jún. 1. NETFIT mérés zárása 

 jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja. Felelős: osztályfőnökök és a történelemtanárok 

 jún. 4. 9/Knya osztály írásbeli alapvizsgája német nyelvből 

 jún. 6. 9/Knya osztály szóbeli alapvizsgája német nyelvből 

 jún. 7.  A 11.D osztály kisvizsgája informatika ismeretek ágazatból. Felelős: 

informatika munkaközösség-vezető 

 jún. iskolarendszerű szakmai képzés szakmai szóbeli vizsgái. Felelős: igazgató és 

műszaki igh. 

 jún. 7-14. emelt szintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze 

 jún. 13. 10 óra Te Deum. Felelős: Eszes Gergely és az osztályfőnökök 

 jún. 15. utolsó tanítási nap 

 jún. 15. 14:00 év végi osztályozó értekezlet 

 jún. 18-tól tantárgyi gyakorlatok. Felelős: műszaki igh. és gyakorlati oktatásért felelős 

igh. 

 jún. 18-29. középszintű érettségi vizsga szóbeli vizsgarésze. Felelős: igazgató, nevelési 

igh. 

 jún. 21. 8:00-16:00 beiratkozás (9. osztály). Felelős: igazgató 

 jún. 22. tanévzáró ünnepély. Felelős: 10. évfolyam osztályfőnökei 

 jún. 29. beiratkozás (szakképző osztályok). Felelős: igazgató 

 jún. 29. tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 júl. 2. vezetői értekezlet Balatonfüred 

 

2018. augusztus 

 aug. 14-16. vezetői értekezlet Pannonhalma 

 aug. 22. javítóvizsga. Felelős: nevelési igh. 

 

A 2017/2018-as tanév érettségi beosztásának TERVEZETE: 

 12.a osztály: 2018.06.20-22.  

o magyar nyelv és irodalom: Csősz Beáta 

o történelem: Tóth Petra 

o német nyelv (előrehozott vizsgázók): Tóth Tímea 

o német célnyelvi civilizáció: Tóth Petra 

o matematika: Harmath Zsolt 

o ágazati érettségi: Mindszenti László 

 

 12.b osztály: 2018.06.18-21.  

o magyar nyelv és irodalom: Palotás Aranka 

o történelem: Vincze Zsolt 

o angol nyelv: Patak Judit, Bozó Beáta 

o német nyelv: Palásti Ádám 

o matematika: Harmath Zsolt 

o ágazati érettségi: Preisz Csaba, Pásztor Zoltán 
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 12.d osztály: 2018.06.25-27.  

o magyar nyelv és irodalom: Csősz Beáta 

o történelem: Messzi-Szabóné Major Márta, Vincze Zsolt 

o angol nyelv: Bozó Beáta 

o angol célnyelvi civilizáció: Görög József 

o német nyelv: Palásti Ádám 

o matematika: Harmath Zsolt 

o ágazati érettségi: Havas Attila 

 

A 2017/2018-as tanév szakmai vizsgái beosztásának TERVEZETE: 

 2018. május 17. írásbeli: 

o 4/12.CNC: CNC gépkezelő 

o 5/13.a: Gépgyártástechnológiai technikus 

o 2/14.c: Gépgyártástechnológiai technikus 

 

 2018. május-június gyakorlat: 

o 4/12.CNC: CNC gépkezelő 

o 5/13.a: Gépgyártástechnológiai technikus 

o 2/14.c: Gépgyártástechnológiai technikus 

 

 2018. május-június szóbeli: 

o 4/12.CNC: CNC gépkezelő 

o 5/13.a: Gépgyártástechnológiai technikus 

o 2/14.c: Gépgyártástechnológiai technikus 

 

A 2017/2018-as tanévben az önértékelésben érintett kollégák: 

 

 Pedagógus  
Érintett  

munkaközösség 
Pedagógus  

Érintett  

munkaközösség 

Október: Palotás Aranka Humán   

November: Tóth Petra Német Harmath Zsolt Reál 

December: Patak Judit Humán Pallagi Ernő Műszaki 

Február: Kiss Gábor Informatika Palásti Ádám Német 

Március:  
Preiszné Bene 

Mónika 
Reál Preisz Csaba Műszaki 

Április: Vas Viola angol Vári Ágnes Informatika 

 


