A Szabó Gyula utcai Magyar Tanítási Nyelvű Egyesített Középiskola lapja
Megjelenik havonta

2007. Szeptember

Kedves diákok, tisztelt olvasó!
Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat a 2007/2008-as tanév kezdetén. Vége a nyári
szünidőnek és itt egy új tanév tele elképzelésekkel és kihívásokkal. Szeretettel köszöntjük az
iskolánkba érkező elsős diákokat is, kívánjuk, hogy jól érezzék magukat iskola
közösségünkben.
Mindenkinek sikerekben, eredményekben gazdag tanévet kívánunk!

Idén ünnepli iskolánk fennállásának 50. évfordulóját. 50 év nem kis idő és ilyenkor az ember
számadást tesz. Iskolánk 50 éve a magyar diákok szolgalátában áll, nevelve őket emberségre,
szeretetre, becsületre és erkölcsre.
Az iskola története évszámokban:
1957 – Szakmunkásképző Intézet, Somorja
1965 – Szakmunkásképző Intézet, Dunaszerdahely
1988 – Szakmunkásképző Intézet az Ister állami vállalat mellett
1990-2002 – Szakmunkásképző Intézet jogi önállósággal
1991-2002 – Leány-szakközépiskola
2002- Magyar Tanítási Nyelvű Egyesített Középiskola
Iskolánkban oktatott szakok és szakmák:
3-éves szakmunkás szakok
 a végzősök a záróvizsga után szakmunkáslevelet kapnak

4-éves tanulmányi szakok
 a végzősök az érettségi után érettségi bizonyítványt és esetleg
szakmunkáslevelet kapnak
Felépítményi szakok
 a szakmunkás szakot végzettek számára
Érettségi utáni felépítményi szakok
 a végzősök 2. érettségi bizonyítványt kapnak
KÖZÉPISKOLÁNKBAN NYÚJTOTT LEHETŐSÉGEK:
o kiépített szakképzési háttér
o Informatika oktatása korszerű körülmények között
o ECDL nemzetközi bizonyítvány megszerzése
o megerősített idegen nyelvoktatás
o rendszeres, ingyenes tanulmányi kirándulások
o szakmai, nyelvi és sport versenyek
o sikeres pályázatok
o Rákóczi Szövetség helyi szervezet

1. Júniusban több osztálykirándulásra is sor került. Az 1D (műszaki és informatikai
szolgáltatások az elektrotechnikában és divattervező szakok) osztály 2 napos kiránduláson
vett részt Párkányban, Esztergomban és Budapesten, ahol közösen az 1.C (műszaki és
informatikai szolgáltatások a gépiparban) osztállyal meglátogatták a Mechatronikai
Szakközépiskolát és Gimnáziumot. A divattervezők részt vettek a Budapesti divatiskola
bemutatóján, majd a Terror házát tekintették meg.

2. Az 1.E (üzletkötés és vállalkozás szak) osztály 3 napos kiránduláson volt a Tátrában.
Első nap Vlkolineci Skanzent tekintették meg, második nap Késmárk városát, harmadik nap
pedig a Dobsinská jégbarlangot. A programban volt bobozás, szalonnasütés, városnézés, séta,
gyaloglás, terepmotorozás, felvonóval a csúcsra.

3. Július elején immár a hagyományhoz híven iskolánk 4ik alkalommal vett részt a
Rákóczi Szövetség szervezésében megrendezett Sátoraljaújhelyi Magyar diákok és tanárok
találkozóján. Az egy hetes táborban Felvidék, Délvidék, Erdély, Kárpátalja, Magyarország
diákjai és tanárai találkoztak. Iskolánkból három 1.D osztályos diák vett részt: Balogh Erika,
Valasek Csilla és Szabó Karina. A program változatos volt: Hooligans koncert,
ünnepélyes megnyitó a Magyar Kálvárián, koszorúzás II. Rákóczi Ferenc szülőházánál,
a Leleszi Premontrei apátság megtekintése, libegőzés, kisvonatozás, autóbuszos kirándulás a
Hegyközben, sportrendezvények, Szent Korona fogadalomtétel.

Ez a fránya szúnyog!
-

Marci már megint alszik!

Álomba ringató zene!
Come on, let’s twist again!

Meghitt pillanatok
a Tátra lábánál

-

Tanévnyitó: 2007. szeptember 3

-

Tankönyvleadás, új tankönyvek átvétele

-

Iskolánk 50. évfordulójának megünneplése

Szeretettel várunk és hívunk minden kedves érdeklődőt,
hogy személyesen látogasson el iskolánkba!
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