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Új év, új kihívások… 

Újra itt a szeptember, egy új tanév 

kezdete. Mindenki élményekkel teli nyarat 

háta mögött hagyva, feltöltődve kezdi el 

ezt a tanévet. Szeretettel köszöntjük 

azokat az elsős diákokat, akik iskolánkat 

választották továbbtanulásra. Reméljük, 

hogy megtalálják számításukat nálunk és 

nem bánják meg választásukat. 

Ugyanakkor utolsó tanulmányi évüket 

kezdik negyedikes diákjaink, akik előtt ott 

áll a nagy megmérettetés, az érettségi. 

Mindenkinek sok sikert kívánunk, erőt, 

kitartást és eredményes munkát a 

2012/2013-as tanévben. 

A 2012/2013-as tanév felépítése 
 

Őszi szünet: október 31. – november 2. 

Karácsonyi szünet: december 24. - január 7. 

Félévi szünet: február 1. 

Tavaszi szünet: március 4.- március 8. 

Húsvéti szünet: március 28.- április 2. 

Nyári szünet: július 1. – augusztus 31. 

 

Írásbeli érettségi vizsgák időpontjai 
 

Március 12. – Szlovák nyelv és szlovák irodalom 

Március 13. – Angol nyelv és német nyelv 

Március 14. – Matematika 

Március 15. – Magyar nyelv és irodalom 

 



     MIT TERVEZÜNK NYITNI a 2013/2014-es tanévben? 
SZAKKÖZÉPISKOLAI RÉSZLEG –   /4 éves, érettségivel végződő/ 

 6352 M          kereskedelem és vállalkozás (obchod a podnikanie) 

tan.nyelv: magyar, létszám: 30 

 3917 M 02          műszaki és informatikai szolgáltatások a gépiparban  
(technické a informatické služby v strojárstve) 

tan.nyelv: magyar, létszám: 12 

 3917 M 03          műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában 
  (technické a informatické služby v elektrotechnike) 

tan.nyelv: magyar, létszám: 48 

 6362 6 M kozmetikus és sminkes  
  (kozmetička a vizážistka) 

                  tan.nyelv: magyar, létszám: 22 

 8298 6 M ruhatervezés (odevný dizajn) 

  tan.nyelv: magyar, létszám: 8 

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ RÉSZLEG–  /3 éves, szakmunkás levéllel végződő/ 

 2487 H 01 autószerelő (autoopravár –  mechanik) 

     tan.nyelv: magyar, létszám: 18 

 2683 H 11 villanyszerelő (elektromechanik-silnoprúdová technika) 

  tan.nyelv: magyar, létszám: 12 

 6456 H fodrász (kaderník) 

   tan.nyelv: magyar, létszám: 30 

 3152 H 02  varrónő – nőiruha-tervezés (krajčír- dámske odevy)  

     tan.nyelv: magyar, létszám: 17 

FELNŐTTKÉPZÉS 

FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK /2 éves, érettségivel végződő/ - szakmunkások számára 
 

 2414 L 01 gépészet (strojárstvo – VM a OP SaZ) 

  tan.nyelv: magyar, létszám: 24 

 6426 4 L         hajkozmetika (vlasová kozmetika) 

 tan.nyelv: magyar, létszám: 24 

ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK /2 éves, második érettségivel végződő/ - érettségizettek számára 

 6292 N           gazdasági informatika (hospodárska informatika)   

  tan.nyelv: magyar, létszám:30 

 6308 N  közigazgatás (verejná správa) 

  tan.nyelv: magyar, létszám: 15 

 6362 N kozmetikus és sminkes (kozmetička a vizážistka) 

                  tan.nyelv: magyar, létszám: 15  

 

Minden  érdeklődő diákot várunk, hogy személyesen is 
ellátogasson iskolánkba! 

 

Weboldalunk: 

WWW.SOSDS.SK 

Elsős osztályaink a 2012/2013-as tanévben 
 I.A – autószerelő 

 I.B - fodrász 

 I.C – műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában 

 I.D - műszaki és informatikai szolgáltatások a gépiparban/kozmetikus 

 I.E – kereskedelem és vállalkozás 

 I.J – gépészet/hajkozmetika 

 I.L – gazdasági informatika/kozmetikus 



 

Évzáró eredmények 

 Az érettségi vizsgákra 139 diák jelentkezett 

 104 diák tett sikeres érettségi vizsgát 

 48 autószerelő és fodrász diák sikeres záróvizsgát tett 
**************** 

Év végi osztálykirándulás  
 

Az I.C, I.D és II.C osztályokkal közösen 

vettünk részt egy háromnapos tanulmányi 

kiránduláson, Szegeden. Megtekintettük a 

Szegedi Informatika Történeti Múzeumot 

és az ott berendezett kiállítást, mely 

bemutatta a számítógépek és 

kommunikációs eszközök fejlődését. 

Európában ez egyetlen, egyedülálló 

informatikatörténeti gyűjtemény. A 

kirándulás során, Ópusztaszeren is jártunk, 

ahol megtekintettük az emlékparkot és a 

Feszty-körképet. Ezt követően 

Kecskeméten a Tudomány és a Technika 

Házát néztük meg. Nagyon örülök, hogy 

ilyen tartalmas kiránduláson vehettem 

részt és sok élménnyel gazdagodhattam. 

Köszönet iskolámnak és tanáraimnak! 

                          

       Orbán Zoltán – I.C  
 

 

 

Ballagás 2012 - pillanatképek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nevessünk egy kicsit! 

 
- Milyen ásványtani kérdést tett fel Petőfi a baromfiudvarban? 

-  Ej, mi a kő tyúkanyó? 

********* 

A skót fia öt pennit kér az apjától, mire az apa: 

- Négyet kértél? Minek neked három? Elég neked kettő. Nesze, itt van egy! Dobjuk fel! Ha fej, akkor a 

tiéd lehet! 

********** 

Két focista beszélget. 

- Szerinted kik a legszolidabb szurkolók a világon? 

- Egyértelműen a skótok. 

- Miért? 

- Mert azok semmit nem dobnának be a pályára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szeptember 13-án és 14-én utóvizsga-időszak lesz érettségiző diákjaink számára. 

 Elsős diákjaink átvehetik tankönyveiket. 

 A Rákóczi Szövetség helyi szervezete toboroz új tagokat. 

 

SZAKKÖRÖK 

Az idei tanévben is lehet jelentkezni szakkörökre. Angol, német érettségire 

felkészítő körök, sakk-kör, számítástechnika kör, elektrotechnika kör, 

műkörömépítés kör, vektorgrafika, közgazdaságtan volt az elmúlt tanév 

köreinek listáján. Az idei tanév körei is október 1-én indulnak. Érdeklődni 

lehet a szakos tanároknál. 
 

KRISTÁLY 

A dunaszerdahelyi Szakközépiskola lapja 

Szabó Gyula 21 
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Szerkesztő: Klőr Levente 

Lektorálta: Csicsay Bernadett, Mgr. 

E-mail: info@sosds.sk ,web: www.sosds.sk 

Várjuk lapunkba írásaitokat, észrevételeiteket! 

Kísérjétek figyelemmel a faliújságot és az iskola 

weboldalát! 
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