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KARÁCSONYI
GONDOLATOK
Karácsonyi ajándék ötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.
Oren Arnold

Békés karácsonyt és örömteli új esztendõt kíván az
iskola vezetősége minden kedves diáknak,
pedagógusnak és munkatársnak!

Diákjaink Budapesten
koszorúztak október 22-én
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 utcai
Szakközépiskolában 2004-ben alakult meg a
Rákóczi Szövetség helyi szervezete, melynek
jelenleg több, mint 300 tagja van.
Hagyománnyá vált, hogy minden évben október
22-én diákjaink részt vesznek a Gloria Victis 1956os emlékünnepségen Budapesten, melyet immáron
20. alkalommal szervezett a Rákóczi Szövetség.
Diákjaink és minden középiskolás számára ez a nap lehetőség volt az emlékezésre, találkozásra
és annak a tudatnak az erősítésére, hogy együvé tartozunk, élhetünk a Kárpát-medence
bármelyik pontján. A diákok megtekintettek egy képekkel, plakátokkal illusztrált kiállítást,

mely az 1956-os eseményeket mutatta be. 1300 határon túli diák vett részt a Műegyetem
aulájában zajlott megemlékezésen, majd az ezt követő fáklyás felvonuláson, melyet koszorúzási
ünnepség zárt, ahol a határon túli helyi szervezetek nevében közös koszorút helyeztünk el.
Köszönet ezért a lehetőségért a Rákóczi Szövetségnek, Dunaszerdahely város polgármesteri
hivatalának és iskolánk igazgatónőjének.
Diákjaink élményekkel gazdagodva, új barátságokat kötve tértek haza, és várják, hogy újra
együtt lehessenek határon túli magyar barátaikkal.
Klőr Levente
a helyi szervezet vezetője

Iskolánk a
7.pályaválasztási és
iskolabörzén
Nyitott nap iskolánkban
A dunaszerdahelyi munkaügyi hivatal
információs
és
képzési
börzét
szervezett. Tizenegy szakközépiskola
mutatkozott be és 31 alapiskola
kilencedikesei
gyűjtöttek
információkat a továbbtanulásról. Az
is a rendezvény célja volt, hogy a hiányszakmák felé irányítsa az alapiskolák végzőseit.
A szakjaink, szakmáink iránt érdeklődő diákok ellátogattak iskolánkba, elbeszélgettek a
tanárokkal, diákokkal, interaktív órákon vettek részt, valamint fodrász,- smink,masszázsszolgáltatásokat is igénybe vehettek. Ezt követően divatbemutató volt
iskolánkban.

"PISLÁKOLÓ MÉCSES" SZAVALÓVERSENY
2012
Iskolánkat Kovács Bernadett, a 3.E osztály tanulója
képviselte a Komáromban megrendezésre kerülő
vers és prózamondó versenyen, ahol egy nagy
irodalmi fesztiválra, a magyar istenes versek és
rövidebb
lélegzetű
irodalmi
alkotások
felvonultatására, ünnepére gyűltek össze a
részvevők.
A versenyre mindenki jöhetett, aki szeret verset
vagy prózát szavalni. Egy feltétel volt: a
szövegnek egyházi jelentésűnek kellett lennie. Én
idén Sík Sándortól szavaltam az Ember című verset. A vers az ember szerkezetéről szól.
És arról, hogy az ember nem csak hús és vér, hanem a legfontosabb a lélek és a
gondolatok. A versenyen minden kategóriából három versenyzőt értékeltek. Én, sajnos,
idén nem kerültem bele az első háromba, de így is egy hatalmas élménnyel
gazdagodtam. A verseny után odajött hozzám a zsűri elnöke, Ürge Tamás, a Pátria
rádió egyik szerkesztője, hogy adnék-e neki interjút, mivel nagyon megfogta őt a versem.
Az interjú során beszélgettünk a vers és a műveltség fontosságáról és arról is, hogy az én
vers iránti szeretetem honnan érkezett. Nagyon nagy élmény volt egy művelt embertől
hallani azt, hogy ilyen fiatalon is, mint én, mennyire szeretem a verset és a
szépirodalmat. Számomra mindig is fontos volt az irodalom és az is lesz még nagyon
sokáig. Remélem, majd az én gyermekeim és unokáim is ilyen szeretettel fognak
versenyekre járni és olvasni, mint én :)

Kovács Bernadett, III.E

Iskolánk diákjai a vandalizmus ellen
A vandalizmus céltalan rongálás, amelyet egy ember
vagy embercsoport követ el ismeretlen okból. A vandalizmusnak
több oka is lehet. Az egyik leggyakoribb ok, hogy az elkövetők
csupán kedvtelésből rongálják a köztulajdont vagy falfirkákat,
úgynevezett graffitiket készítenek, amik általában trágár vagy
sértő szöveget tartalmaznak.
Másik leggyakoribb oka a vandalizmusnak, egy kisebb
vagy nagyobb csoport erőfitogtatása, mint például a skinheadek,
úgynevezett bőrfejűek. Megnyilvánulásaiban ez a szubkultúra a nem fehér emberek kiirtására
törekszik, ezért nyilvánosan is bántalmazzák a más származású, vallású, bőrszínű embereket, és
különböző feliratokkal és jelképekkel is tudtukra adják, hogy nem tűrik el őket.
A vandalizmus azzal is járhat, hogy utódaink nem ismernek meg egy régebbi kultúrát
vagy eseményt, mert a vandálok olyan szinten megrongálják a műemléket, hogy végül el kell
távolítani és utódaink nem fogják megismerni a múlt alkotásait és elődeik történetét,
környezetünk alakulását.
Takács Róbert, II.C

DIAMOND – Diáktársaság büféje
megnyílt iskolánk másik épületében
Szeretettel, sok finomsággal várnak
mindenkit!

Új szakok a 2013/2014-es tanévre
4 ÉVES, ÉRETTSÉGIVEL VÉGZŐDŐ

szabadidő szervező (animátor voľného času)
FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK /2 éves, érettségivel végződő/ - szakmunkások számára
elektrotechnika (elektrotechnika)
podnikanie v remeslách a službách (vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén)
ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK /2 éves, második érettségivel végződő/ érettségizettek számára
számítógépes hálózatok műszerésze (mechanik počítačových sietí)

Előadások és elektrotechnikai verseny a tudomány és technika hetében

Nevessünk egy kicsit!
Érkezik a postára egy levél a Mikulásnak címezve. A postások felbontják, kiderül,
egy kisgyerek írta: „Kedves Télapó! Mi nagyon szegények vagyunk, így nem
tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha tudnál küldeni nekem 20.000
forintot."A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is jön 10.000 forint,
ezt elküldik a kisfiúnak. Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák: „Kedves Télapó! Köszönöm
a pénzt, de képzeld, ezek a postások lenyúlták a felét!"
Szenteste összeül a család és az ajándékokat bontogatják. Az anyós sikoltva felkiált: „Jaj micsoda
szégyen!Egy csomag vattát kaptam.” Mire a veje: „Hát nem azt mondta anyuka,hogy fülbe valót kér?”
Egyszer egy karácsony estén Mórickáéknál a szobában Móricka elkezdett üvöltözni: „Segítség,
segítség, anyu, ég a karácsonyfa!!!!áááá!!” Móricka anyukája kiszalad a konyhából egy vödör vízzel
és így szól: „Jaj Móricka kisfiam nem ég a karácsonyfa hanem világít.” Erre anyukája visszamegy a
konyhába. Fél óra múlva Móricka megint felkiált: „Anyu, világít a függöny!”

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?- Parketta, kisfiam.
Mondja, mennyi ideig tart az út Budapestről Győrig?- Körülbelül két óra.- És azt megmondaná, hogy
Győrtől Budapestig meddig tart az út?- Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni? Természetesen az is
ugyanannyi ideig, két óráig tart!- Nana, ez nem olyan egyértelmű! Hiszen karácsonytól újévig csak
egy hét telik el, de újévtől karácsonyig már jóval több...

 November 23-án került sor a hagyományos Improve Your English angol nyelvi
verseny iskolai fordulójára.

 Az IBOBOR országos informatikai versenyen Heller József és Szabó Zoltán I.C
osztályos tanulók részesültek kitüntetésben.

 A II.E osztály lett a Móricz Zsigmond irodalmi vetélkedő győztes csapata.
 November 16-án a II.J és a IV.C osztályok ünnepélyes szalagkitűzésére került
sor.

 November 19-én iskolánk focicsapata továbbjutott a középiskolák és
gimnáziumok focitornáján.

 Iskolánk is bekapcsolódott a pedagógussztrájkba.
 November 30-án a IV. D osztály és december 7-én a IV.E osztály szalagavatójára






kerül sor.
December 5-én kerül sor az országos Expert –Geniality Show versenyre, melyen
diákjaink 4 kategóriában versenyezhetnek: történelem, földrajz, biológia és angol
nyelv.
December 24.-január 7. karácsonyi szünet
Január 31.- félévi bizonyítványosztás
Február 1.-félévi szünet
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