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BALLAG MÁR A
VÉNDIÁKBallagás
Most búcsúzunk, kitárt karral
reánk az élet vár,
a vállunkon egy kis batyu
s párás a láthatár.
A könnyek teszik ezt velünk,
függönyén látjuk át
mind meghatott tanáraink
s a kedves iskolánk.
Ó ti ódon, bölcs falak, most
vigadjatok velünk,
nem sokáig láttok minket,
mert lassan elmegyünk...
Búcsúzni fáj most tőletek,
kedves tanáraink,
elballagunk, de köztetek
maradnak álmaink...
Itt ültünk hosszú éveken,
miénk e tanterem,
behúzzuk mégis ajtaját,

s ott él majd szívünkben.
Mindenhol végig ballagunk,
kezünkben szál virág,
a búcsú-ünnep még ma fáj,
de vár a nagyvilág!
Elballagunk barátaink,
fogjuk egymás kezét,
könnyes szemmel zengjük hát
a búcsú énekét...
Szuhanics Albert

Egy csodálatos jutalom iskolánktól
Iskolánk megjutalmazta azokat a diákokat,
akik versenyen vettek részt, és sikeresen
szerepeltek pl. sportversenyeken, irodalmi
vetélkedőn Arany János tiszteletére, EXPERT
versenyen, angol és német nyelvi versenyen.
Rajtuk kívül iskolánk divattervező diákjai is
részt vettek a jutalomkiránduláson, 2012.
március 21-én. A cél, Ausztria fővárosa, Bécs
volt.
Először az Albertina múzeumba
látogattunk. Ez egy csodálatos klasszicista
épület, amelyet még Mária Terézia építtetett
veje, Albert herceg számára. Ebben az
épületben ma múzeum van, ahol kb. 41 ezer
rajz, akvarell, 1 millió fametszet és rézkarc, továbbá több ezer fotó található. Mi a világon
egyedülálló kiállítást néztük meg, melynek témája: Az impresszionizmustól Picassóig.

Lenyűgöztek bennünket a csodálatos színek, Claude Monet tavirózsái. Mély nyomot
hagyott bennünk a pár darab pointillista kompozíció - még közelről soha nem láttunk ilyet. Az
impresszionisták közül Claude Monet, Pissaro, Renoir, Degas képeit csodáltuk. Nagy élmény volt
Chagall vityebszki képeit látni és főleg Picasso néhány alkotását.
A felejthetetlen kiállítás után bejártuk Bécs egyik utcáját és az európai gótika egyik
gyöngyszeménél kötöttünk ki. Ez a Stefan Dom vagy Steffl, ahogy a bécsiek becézik.
Tanulmányaink során megtanultuk a gótika stílusjegyeit és jó érzés volt ezt élőben látni. A dóm
környékén fiakkerek, sorakozva vártak az utasokra. Megcsodáltuk az épületet és kirándulásunkat a
schönbrunni sétával fejeztük be. Bejártuk a hatalmas parkot, ahol megcsodáltuk a kertművészetet. Sok élménnyel értünk Dunaszerdahelyre.
Ez a kiállítás, az ausztriai táj, és a "tiszta" város, Bécs örök emlék marad számunkra.
Rendkívül hasznos volt és köszönjük iskolánknak a lehetőséget.
Érsek Márta és Cséfalvay Ilona az I.J osztály tanulói

Vándorkupa
A futball a középiskolások körében is talán a
legnépszerűbb sportág.
Iskolánkban hagyományt szeretnénk teremteni mondta Szabó Ottó 4.D osztályos tanuló, aki a
Szabó
Gyula
21
Szakközépiskola
Vándorkupájának értelmi szerzője és szervezője.
2012.február 13-án első alkalommal rendezték
meg a Szabó Gyula 21 Szakközépiskola labdarúgó
teremtornát a dunaszerdahelyi szakközépiskolák
diákjai számára.
A cél- a jó hangulatú, fair play elvek szerinti focin
kívül-színvonalasabbá tenni a teremfocit.
A csapatok körmérkőzéses formában játszottak. A
nézők helyenként valóban színvonalas játékot
láttak, a mérkőzések bővelkedtek gólokban.
A torna végeredménye:
1. Szakközépiskola Szabó Gyula 21 "A"
9 pont
2. Szakközépiskola Szabó Gyula 1
6 pont
3. Szakközépiskola Ozorák Mihály
3 pont
4. Szakközépiskola Szabó Gyula 21 "B"
0 pont
A teremfoci Vándorkupa megszervezését iskolánk igazgatónője Molnár Ilona engedélyezte, és a
lebonyolításához minden támogatást megadott, ezért köszönet illeti.
Csapatunk edzője a neves sportlegenda, Író Ferenc tanár úr.

A VÍZ VILÁGNAPJA
Iskolánk rendhagyó módon emlékezett meg a VÍZ
VILÁGNAPJÁRÓL, melyet március 22 - én
ünnepel a világ.
A diákok a hét folyamán szorgalmasan
kitakarították iskolánk környékét, összeszedték a
szemetet, megmetszették a fákat, összegyűjtötték az
ágakat, gereblyéztek, hogy tiszta környezetben
ünnepelhessünk.
Kedden, március 27-én workshopot rendeztünk a
Víz Világnapja alkalmából, melynek keretén belül
a diákok különbözőképpen dolgozták fel a víz témáját. Szerkesztettek faliújságot, egyesek
plakátokat készítettek, ill. rajzoltak. Ezeket a munkákat az iskola folyosóján függesztettük ki. A
bemutatón beszámolók hangzottak el, prezentációkat nézhettünk - hallgathattunk meg a vízről, és
versekkel kápráztattak el bennünket diákjaink.

A workshop teljesítette küldetését, mert rengeteg új ismeretet
szerezhettünk a vízről. Megtanultuk, hogy a vizet tisztelni és óvni
kell, mert az élet forrása, és megtanultuk, hogyan takarékoskodjunk a
vízzel, hogy a jövő generációnak se kelljen szomjaznia.
Világi Irén, Zirig Tünde

Nárcisz nap – Március 13.
AMÍG IDŐNK VAN, TEGYÜNK JÓT MINDENKIVEL
A Nárciszok Napja szlovákiai
jótékonysági
rendezvény,
amelyet 1997-től évről évre a szlovákiai Rákellenes Liga
szervez. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a
rosszindulatú
daganatos
betegségek
problémájára, információterjesztés, valamint
pénzgyűjtés a rákbetegek gyógyításának
megsegítésére.
A
mi
iskolánk
is
bekapcsolódott a gyűjtésbe, diákjaink a város
különböző
pontjain
gyűjtötték
az
adományokat.

Végzős divattervezőink vizsgabemutatója a Kortárs Magyar
Galériában

Fodrász,-smink- és műköröm-bemutató
iskolánkban
Az első helyezett a kozmetikus-sminkesek között Varga
Tímea lett, a felépítményi képzés első osztályos tanulója,
aki modelljét méhecskévé változtatta. A műkörmösök
közül Érsek Márta diadalmaskodott. A fodrászoknál
Hurtony Enikő remekelt, aki hajkalapot készített
modellje fejére.

Kedves diákok!
Az előző számunk versenyének nyertese: Ürögi
Ildikó, 2.L osztályos tanuló. GRATULÁLUNK!
Nyereménye egy menü az iskolabüfében, amit
Fekete Tünde ajánlott fel. Köszönjük!

Nevessünk egy kicsit
A matektanár sétálgat egy áruházban, és találkozik régi tanítványával.
- Hát te fiam, mit csinálsz errefelé?
- Tudja, tanár úr, enyém ez az áruház meg a szemben lévő is.
- Ne viccelj velem! Háromszor buktattalak meg matematikából. Fogalmad sincs
a számolásról, hogyan tudnál te egy áruházat üzemeltetni?
- Egyszerű ez tanár úr - feleli a volt diák. - Veszek valamit, mondjuk 500
forintért, aztán eladom 1500-ért. Na, hát ez a 27% az én hasznom.



Molnár Ilona iskolánk igazgatónője és három diákunk: Cséfalvay Ilona, Paluch
Dominika és Tar Natália résztvett a Rákóczi Szövetség szervezésében Egerben az első
alkalommal megrendezett Magyar-magyar kapcsolatok és az agrárszakképzés konferencián,
melyet agrár és kereskedelmi szakközépiskolák számára szerveztek.






Április 20-án és április 25-én az iskolánk iránt érdeklődő alapiskolás diákok
beiratkozása zajlott iskolánkban.
A Bethlen Gábor Alap Zrt. És a Rákóczi Szövetség szervezésében Határ menti
szlovákiai és magyarországi szakközépiskolák találkozójára került sor Budapesten
április 20-22 között. A találkozó témája: szakképzés, munkaerőpiac, határokon
átnyúló együttműködés.
Ebben a tanévben immár második alkalommal látogattak el diákjaink a győri
színházba, ahol megtekintették az Aranycsapat című musicalt.



Május 1-13 között az Európai Szolár Napok keretében
iskolánk diákjai ellátogatnak a Bős-Nagymaros erőműhez. A
rendezvényen bemutatják egy ingyenes és korlátlan megújuló
energiaforrás használatát, amely bárhol bárki számára
elektromos áramot vagy akár hűtést és fűtést is képes
előállítani. Ez a megújuló energiaforrás a nap. A rendezvény
célkitűzése nemzeti szinten, hogy felhívja a közvélemény figyelmét az intelligens
energetikai megoldásokra és viselkedésekre, különösen a szolár-, termál- és a
fotovoltaikusok területén.



Május 11-én iskolánk ballagási ünnepségére kerül sor a városi kultúrházban.



Május 14-18 akadémiai hét a végzősök számára



Május 21-25 szóbeli érettségi vizsgák hete. A beosztás iskolánk weboldalán is megtekinthető
lesz.



Június 16-tól a 3 éves szakmák záróvizsgái zajlanak.



Június 29-én bizonyítványosztás



Július 2 - augusztus 31: nyári szünet



Szeptember 3-án a 2012/2013-as tanév ünnepélyes megnyitója

Minden kedves diákunknak kívánunk kellemes nyári szünetet!
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