
Volt egyszer egy bál 
 
A gombavató bál a végzősök számára mérföldkő az OKJ-s vizsgák előtt. 
Ebben a tanévben az intézményi kommunikátor, idegenforgalmi- és vendéglátó szakmenedzser, 
kisgyermekgondozó- és nevelő, pincér valamint a marketing- és reklámügyintéző tanulók indulnak el a 
szakmai vizsga felé vezető úton. 
 Iskolánkat az érdeklődők megtekinthetik a következő nyílt napunkon: 2012.03.05. 9 óra. 
 
Lovász Balázs intézményi kommunikátor I. szakos tanuló élménybeszámolója: 
 
Február 16-án iskolánk ismét megrendezte az immár hagyománynak számító ILS bált. Az iskola 
tanárai, diákjai és a meghívott vendégek a Kornélia Étteremben gyűltek össze, egy jó hangulatú este 
eltöltésére. Az elegáns dekorációról az elsőéves intézményi kommunikátor osztály gondoskodott. 
Iróczkyné Zsittnyán Éva igazgatónő beszéde után idén sem maradhatott el a látványos nyitótánc; a 
bécsi keringő. Majd a végzős osztályok kreatív, olykor vicces műsorait láthatta a közönség, melyeket 
hosszas próbák előztek meg. Az előadásokat meglepetés fellépők választották el egymástól. 
Láthattunk látványos bűvész showt valamint egy néptánc egyesület is nagy siker aratott. Ezt követően 
az igazgatónő feltűzte a gombokat a végzős osztállyal rendelkező tanárokra, ők pedig a diákjaikra. A 
gombtűzést követően tombolahúzásra került sor, melyen értékes ajándékokat sorsoltak ki. Az éjfélig 
tartó élő zenéről az Antovszki Band gondoskodott. Az eseményen tanárok, elsős-, és végzős diákok 
egyaránt jól érezték magukat.  
 
Szabó Ágnes intézményi kommunikátor II. szakos tanuló élménybeszámolója: 
 
A 2012-es Gombavató Bál helyszínéül a Kornélia Étterem – Cukrászda és Rendezvény központ 
szolgált. Amellett, hogy maga a helyszín gyönyörű volt, az Intézményi kommunikátor első 
évfolyamos csapata fantasztikusan feldíszítette a termet. 
A végzős osztályok is teljes erőbedobással készültek arra, hogy színvonalassá tegyék az estét. A 
produkciók hatalmas sikert arattak. A bálon az Antovszky Band szórakoztatta a közönséget, akik 
fergeteges hangulatot varázsoltak a táncparkettre. Osztályunk számára hamar eltelt ez a két év, de 
reméljük, hogy az elkövetkezendő években is alkalmunk lesz ellátogatni az iskola rendezvényeire. 
 
 
Mindazokat, akik szeretnének hasonló élményekkel gazdagodni, egy aktív, fiatalos iskolai csapat tagja 
lenni, szeretettel várjuk a 2012/2013. tanévben az alábbi szakokra: 
 
Vendéglátás, idegenforgalom:  
Vendéglátó szakmenedzser (Fsz) 
Vendéglős (közép) 
Idegenforgalmi szakmenedzser (Fsz) 
Utazásügyintéző (emelt) 
Idegenvezető (emelt) 
Protokoll ügyintéző (emelt) 
Pincér (sommelier és mixer képzés is!)(közép) 

 
Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció: 
Marketing- és reklámügyintéző (közép) 
Kereskedelmi- üzleti szakmenedzser (Fsz) 
Kereskedelmi ügyintéző (közép) 
Külkereskedelmi üzletkötő (emelt) 
Idegennyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emelt) 
Gazdálkodási menedzserasszisztens (Fsz) 
Logisztikai ügyintéző (emelt) 
Reklámszervező szakmenedzser (Fsz) 
Ügyviteli titkár (emelt) 



 
Művészet, közművelődés, kommunikáció: 
Intézményi kommunikátor (Fsz) 
 
Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások: 
Szociális segítő (emelt) 
Rehabilitációs nevelő, segítő (emelt)  
Szociális asszisztens (emelt) 
Szociális, gyermek és ifjúsági ügyintéző (emelt) 
Gyermekgondozó-nevelő (emelt) 
Pedagógiai asszisztens (közép) 
Gyógypedagógiai asszisztens (emelt) 
I 
Informatika: 
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező (Fsz) 
 
Nyílt Nap:2012. március 5. és április 13. 900  órától 
Jelentkezés folyamatos !! 
Jelentkezési lap letölthető: www.ilsszki.hu 
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