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Érettségizők figyelem! 
Továbbtanulás - Felnőttképzés 

Kétéves érettségi utáni tandíjmentes nappali felépítményi képzés 

1.Gazdasági informat ika és logiszt ika szak 
2.Közigazgatás szak 
A gazdasági informatikus olyan szakember, aki alkalmas a gazdasági szférában - elsősorban a 
vállalkozások területén - keletkező információk feltárására, gyűjtésére; számítógépes feldolgozásban 
és nyilvántartásban való közreműködésre; az információk karbantartására, valamint az így nyert újabb 
információknak a vállalkozásoknál történő hasznosítására. Ennek megfelelően járatos a 
gazdaságtannal és az informatikával összefüggő ismeretek alkalmazásában. Munkája során 
hatékonyan használja e feladatok megoldásához szükséges számítástechnikai eszközöket; feladatukat - 
alkalmanként - az információrendszer szervező és a számítástechnikai programozó szakemberekkel 
együttműködve oldják meg. 
A közigazgatási szakember képzésben a diákok megismerkedhetnek a közigazgatás módszertanával, 
céljaival és gyakorlati technikájával, továbbá a jogrendszer alapvető intézményei és szervezetei 
működésével, gazdálkodásával, betekintést kapnak az emberi jogok, valamint a közigazgatáshoz 
kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretébe, s alkalmassá válnak a központi, területi 
és helyi közigazgatás szerveiben vezetői és magas szintű irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, hatósági, 
döntés-előkészítő és szervezési-igazgatási feladatok ellátására.  
Elsajátítható: 
közgazdaságtani alapismeretek  informatikai ismeretek  szociológia 
vállalati adminisztráció   programozási alapismeretek politológia 
vállalkozás irányítása   számítógépes grafika  demográfia 
számítógépes könyvelés  weboldal-készítés alapjai közügyek finanszírozása 
logisztikai alapismeretek  szlovák szaknyelv 
jogi alapismeretek   angol szaknyelv 
Egyéb a képzéshez kapcsolódó lehetőségek: 

angol nyelvi érettségire való felkészítés 
felkészítés az ECDL (Európai Számítógép-kezelői Jogosítvány) 
megszerzésére 
logisztikai bizonyítvány megszerzése 
szlovák nyelvi felkészítés 

Előnyök: 
versenyképes tudás megszerzése 
a tanuló a képzés teljes ideje alatt jogosult a családi pótlékra 

Jelentkezési határidő: 1. terminus: 2010. május 31 
      2. terminus: 2010. július 31. 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 



Iskolánkban történtek… 

1.Márciusban zajlott iskolánkban az a rajzverseny, melyen a jelentkezők bebizonyították, hogy 
van tehetségük és ezt meg is akarják mutatni, sőt egyesek kamatoztatni is akarják. Reméljük, 
hogy a versenynek lesz folytatása jövőre is. Íme, néhány remekmű: 

 

2. Lezajlottak az írásbeli érettségik. Az idei év fogalmazás témáit megtaláljátok a suli 
weboldalán az érettségi menüpontban. Az eredmények május első hetében lesznek meg. 

3. A 2.D osztály rendhagyó történelemórán prezentáció keretében bemutatta a második 
világháború eseményeit és szörnyűségeit. Az órán részt vettek az osztályfőnök mellett iskolánk 
igazgató helyettesei is. 

4. A 4.G osztály diákjai átvették az ECDL bizonyítványokat, mely több 
év munkájának a gyümölcse. Köszönet a felkészítő tanároknak!  

5. A VASÁRNAP húsvéti számában végzős osztályaink képei láthatók, 
valamint egy iskolánkat bemutató cikk. A képek iskolánk weboldalán 
is megtekinthetők. 

6. Iskolánk fodrászműhelye várja a szépülni vágyó diákokat 
kedvezményes áron a Vidékfejlesztési Szakközépiskola 
melléképületének emeletén.  

7. Iskolánk weboldala nagy látogatottságnak örvend. Ez azt jelenti, 
hogy munkánknak megvan a gyümölcse. Sok visszajelzés érkezik és 
örülünk annak is, hogy jövendőbeli elsős diákjaink is látogatják az 
oldalt. 

8. A városi sportcsarnokban, diákjaink sportnapon és honvédelmi 
gyakorlaton vettek részt. 

9. Autószerelő diákjaink képzése 
az iskolánk által felszerelt 
műhelyben zajlik. Mesterük, 
Lengyel József úr bemutatta a 
helységeket, eszközöket, 
szerszámokat és a diákok által 
készített munkákat. 

10. A 3.C weboldala:  

www.suli3c.tk 



Április 9-én negyedikes diáklányaink, a 4.D osztályból a 
Perfects épület tükörtermében megtartották végzős 
divatbemutatójukat. A bemutató első részében saját 
tervezésű strandruhákkal, a második részben pedig saját 
készítésű estélyi ruhákkal gyönyörködtették a jelenlévő 
szülőket, hozzátartozókat és pedagógusokat. 

 

GRATULÁLUNK 
nekik! 

 

 

 

 
 

Tóth Ivett mérnök-
közgazdász 
Zsóka Dana jogi szakértő 
Ferenczy Ilona menedzser 
Burián Péter 
vegyészmérnök 
Soóky Éva 
kommunikációs 
szakember 
Varga Andrea 
gyógyszerész 
Klőr-Nagy Henrietta 
matematika-informatika 
szakos tanár 
Jankó Gábor plébános 
Nagy Ivett textilmérnök 

Bugár Hajnalka 
divatszakma, menedzser 
Fraňo Szilvia jogász 
Mészáros Henrietta 
pszichológia szakos tanár 
Juhos Melinda újságíró 
Nagy Imre gépészmérnök 
Hideghéty Erzsébet 
matematika-angol szakos 
tanár 
Czére Katalin tanítónő 
Lukovics Anikó régész 
Bíró Annamária oktató 
Lelkes Sándor 
rendszergazda 
Bíró Csilla pedagógus 

Varga László vállalkozó 
Ifj.Kiss Péter vállalkozó-
bútorkészítés 
Kristóf attila autószerelő 
Wiedermann Béla 
vállalkozó 
Tóth Zsuzsanna-
divatszakma 
Méry-Kovacsovics Éva 
menedzser 
Görcs Klára-
fodrászszalon 
Szabó Attila –
fodrászszalon 
Egri Ferenc női-férfi 
fodrász 
Mucska Péter piackutató

 

Most, hogy közeledik ballagásotok napja, engedjétek meg, hogy 
kívánjunk nektek minden elképzelhető jót életetek útján, azt, hogy 
álmaitok valóra váljanak és elérjétek kitűzött céljaitokat. Vigyétek 
tovább iskolánk hírnevét és kamatoztassátok az itt szerzett tudást. 

Sok sikert az érettségi vizsgákhoz. Isten veletek! 
Útravalóul pedig véssétek szívetekbe az alábbi igazságot: 

A „szeretni“ ige után a „tanítani“ ige a legszebb szó a világon! 
A nevelés alapja pedig a szeretet! 



Nevessünk egy kicsit- Egysorosak 
 

• Mindenki kérdez hülyeségeket. Vajon én miért nem?  
• Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez 

majdnem a fele!!  
• Gyerekkoromban rajongtam Michael Jacksonért. Akkoriban ez ugye fordítva is lehetett volna.  
• Ha a menyasszony szülei az örömapa és az örömanya, akkor a lányuk az örömlány???  
• A párom azzal vádol, hogy sose figyelek rá. Vagy valami ilyesmivel.  
• Dédanyám olyan öreg volt, hogy mikor rászóltam, viselkedjen korához illően, meghalt.  

Húsz évvel ezelőtt arra vágytam, hogy keressek 60.000 Ft-ot havonta, és legyen egy 1986-os 
évjáratú Golfom....mára mindez teljesült.  

• Mi az, hogy dizájn? Az, hogy ha nagy, piros, és erős járműben ülsz, nem mindegy, hogy az 
Ferrarri vagy traktor.  

 
ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! 

 

 A MOODLE ikonra kattintva a kezd őlapon és regisztrálva, hozzáférhettek 

segédanyagokhoz, a különböző tantárgyakhoz. Jelenleg az angol, szlovák, 

informatika tanfolyamhoz és sok érettségihez használható segédanyagot 

találtok. Letölthető!   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Április 19-én a 4.D1 és a 4.D2 diákok gyakorlati érettségije lesz, 20-án és 21-én 
pedig a 4.C érettségije. 

• Május 7-én ballagnak végzős diákjaink: 3 kereskedelmi osztály, 2 műszaki 
informatika osztály és 1 divattervező szakcsoport, 1 érettségi utáni felépítményi 
osztály és egy 2 éves felépítményi osztály. 

• Május 10-14: akadémiai hét. 
• Május 17-21: szóbeli érettségi 

 

KRISTÁLY 
A dunaszerdahelyi Szakközépiskola lapja 

Szabó Gyula 21. 
2010 április-május 

Szerkesztő: Kl őr Levente 
Lektorálta: Csicsay Bernadett, Mgr. 
E-mail:  info@sosds.sk, Web: www.sosds.sk 

Várjuk észrevételeiteket, írásaitokat, 
véleményeteket a klorlevente@sosds.sk 

címre.  


