
 

 
 

 
    A dunaszerdahelyi Szabó Gyula utcai Szakközépiskola  lapja 
 

  Megjelenik időközönként         2013  SZEPTEMBER 
 
 

 

 

Tanévkezdő gondolatok 

Újra itt van a szeptember, egy új tanév 

kezdete. Mindenki élményekkel teli 

nyarat hagyva a háta mögött, 

élményekkel feltöltődve kezdheti el a 

2013/2014-es tanévet. Szeretettel 

köszöntjük iskolánk tanárait, dolgozóit, 

diákjait, külön szeretettel azokat akik 

iskolánkat választották továbbtanulásra. 

Reméljük, hogy megtalálják számításukat 

nálunk, és nem bánják meg választásukat. 

Az utolsó tanulmányi évüket kezdik el 

negyedikes diákjaink, akik előtt ott áll a 

nagy megmérettetés, az érettségi. 

Mindenkinek sok sikert kívánunk, erőt, kitartást és eredményes munkát az új tanévben! 

A 2013/2014-es tanév felépítése 
 

Őszi szünet: október 30. – november 1. 

Téli szünet: december 23. - január 7. 

Félévi szünet: február 3. 

Tavaszi szünet: február 24- 28. 

Húsvéti szünet: április 17- 22. 

Nyári szünet: június 30. – augusztus 29. 

Írásbeli érettségi vizsgák időpontjai 
Március 18. – Szlovák nyelv és szlovák irodalom 

Március 19. – Angol nyelv és német nyelv 

Március 20. – Matematika 

Március 21. – Magyar nyelv és irodalom 

Ballagás: 2014. május 11-én 

Szóbeli érettségik: 2014. május 19-23. 



     MIT TERVEZÜNK NYITNI a 2014/2015-ös tanévben? 
SZAKKÖZÉPISKOLAI RÉSZLEG –   /4 éves, érettségivel végződő/ 

 6352 M          kereskedelem és vállalkozás (obchod a podnikanie) 

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

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

 6362 6 M kozmetikus és sminkes  
  (kozmetička a vizážistka) 

 8298 6 M ruhatervezés (odevný dizajn) 

 7662 M szabadidő szervező (animátor voľného času) 

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ RÉSZLEG–  /3 éves, szakmunkás levéllel végződő/ 

 2487 H 01 autószerelő (autoopravár –  mechanik) 

 2683 H 11 villanyszerelő (elektromechanik-silnoprúdová technika) 

 6456 H fodrász (kaderník) 

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

FELNŐTTKÉPZÉS 

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

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

 6426 4 L         hajkozmetika (vlasová kozmetika) 

 2675 L 02 elektrotechnika (elektrotechnika) 

 6403 L podnikanie v remeslách a službách  
 (vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén) 

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

 6292 N           gazdasági informatika (hospodárska informatika)   

 6308 N  közigazgatás (verejná správa) 

 6362 N kozmetikus és sminkes (kozmetička a vizážistka) 

 2682 N számítógépes hálózatok műszerésze  

 (mechanik počítačových sietí) 
 

Minden érdeklődő diákot várunk, hogy személyesen is 
ellátogasson iskolánkba! 

Weboldalunk: 

WWW.SOSDS.SK 
Elsős osztályaink a 2013/2014-es tanévben 

 I.A – autószerelő, villanyszerelő, osztályfőnök: Ing.Czaudt Zoltán 

 I.B – fodrász, osztályfőnök Ing. Lelkes Ágnes 

 I.C – műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában, osztályfőnök 

Mgr.Kónya Ilona 

 I.E – kereskedelem és vállalkozás, kozmetikus, osztályfőnök Mgr. Illényi Éva 

 I.J – gépészet/elektrotechnika, osztályfőnök Mgr.Kónya Ilona 

 I.K – hajkozmetika, osztályfőnök Mgr.Zirig Tünde 

 I.L – gazdasági informatika/kozmetikus, osztályfőnök Mgr.Csicsay Marianna 

 I.M - számítógépes hálózatok műszerésze, osztályfőnök Mgr.Csicsay Marianna 

Évzáró eredmények 
 Az érettségi vizsgákra 130 diák jelentkezett 

 100 diák tett sikeres érettségi vizsgát 

 59 autószerelő és fodrász diák tett záróvizsgát  



Év végi osztálykirándulások  
 

 „Informatikus“ diákjaink Lengyelországban 
 

Június utolsó hetében az I.C, I.D és II.C osztályok 

„informatikus” diákjai osztálykiránduláson vettek 

részt, Lengyelországban. A két nap alatt 

megtekintették Lengyelország volt fővárosának, 

Krakkónak nevezetességeit: a Mária székesegyházat, a 

posztócsarnokot, mely kereskedelmi központja volt a 

városnak, a régi zsidó negyedet, a zsinagógát, a Flórián 

kaput, valamint a Wavelt, a királyi várat. 

Krakkó hangulatos utcáin és fantasztikus főterén 

sétálva elvarázsolta az embert a város hangulata.  

Látogatást tettünk Oświęcimbe, ahol a második világháború idején létesítették a legnagyobb 

német koncentrációs tábort és a legnagyobb megsemmisítő tábort, az Auschwitz-Birkenau 

tábort. A komplexumba tartozott az anyatábor, KL Auschwitz I., a KL Auschwitz II-

Birkenau, a KL Auschwitz III-Monowitz és több altábor. Ez a tábor, mely 1945. január 27-én 

szabadult fel, 1,1,-1,5 millió különböző nemzetiségű, de 90%-ban a zsidók 

tömeggyilkosságának tragikus szimbóluma lett. Jelenleg a néhai tábor helyén az Auschwitz-

Birkenau állami múzeum áll, mely 1947-ben alakult. 1979-ben az UNESCO világörökség 

részévé minősítette.  

Diákjaink megdöbbenve hallgatták és szemlélték a látottakat. Azt gondoljuk, hogy az 

Auschwitzi tábort mindenkinek látnia kell, hogy sose felejtsük el: az emberi gonoszságnak 

nincs határa, sem mélysége! 

Diákjaink élményekkel gazdagodva tértek haza. Köszönjük iskolánknak a lehetőséget!   II.C 

 

 Az I.E osztály Tatabánya és 

Tata látnivalóival ismerkedett  

 

 Kárpátalján jártunk 
 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

szervezett kiránduláson voltunk Kárpátalján, 

ahol megtekintettük a Vereckei- hágót, a 

Szolyvai emlékművet, a Schönborn kastélyt, a 

Munkácsi várat, az Ungvári várat és skanzent, a 

Berekvidéki Múzeumot, a Beregszászi 

Főiskolát, a Mezővári II. Rákóczi Ferenc 

Középiskolát és a csetfalvai református 

templomot. 

 

 A III.D és a III.F osztályok 

Trencsén és környére 

kirándultak 

 

 A II.D és a III.C osztályok 

Eger városát és annak 

környékét fedezték fel. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Koncentr%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Auschwitzi_koncentr%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_27.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izraelit%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/1947
http://hu.wikipedia.org/wiki/1979


Vicces idézetek 
 

Ha én le akarok írni valamit, akkor le tudom írni. Rájöttem, hogy az emberek jó 

része nem tud fogalmazni. És mint mondom, ismerem az alapvető matematikai 

műveleteket. Ha azt kérdezik, hogy Jonesnak van nyolc báránya, de Brown elvesz 

tőle tízet, akkor mennyi marad Jonesnál - ezt az emberek többsége szemrebbenés nélkül 

megválaszolja. Nem ismerik be azt, először is, hogy Brown nem tud tízet elvenni, másodszor pedig, 

hogy nem létezik negatív bárány. 
 

Te úgy el vagy tévedve, mint nyáron a Télapó. 
 

Egyél naponta egy almát, és elkerülöd az orvost! Naponta egy fej hagyma, és téged is elkerül 

mindenki. 
 

Az optimista szerint ez a lehető világok legjobbika; a pesszimista sóhajt egyet, s egyetért vele. 
 

Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után 

kezd kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, 

egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szeptemberben utóvizsga-időszak lesz érettségiző diákjaink számára. 

 Elsős diákjaink átvehetik tankönyveiket. 

 A Rákóczi Szövetség helyi szervezete toboroz új tagokat. 

 Szeptember 24-én iskolánk drog- és bűnmegelőző programjának keretében 

diákjaink második alkalommal látogatnak a tököli börtönbe, ahol megtekinthetik 

az „Intézményt” és lehetőségük lesz fiatalkorú elítéltekkel beszélgetni. Következő 

számunkban beszámolunk erről az eseményről is. 
 

Felhívás 

Gyertek segítsünk, fogjunk össze! 

Az elmúlt tanévben elkezdett műanyagkupakok gyűjtése 

folytatódik. Kérjük az osztályokat, hogy szervezzék meg a 

gyűjtést. Járuljunk hozzá mi is Tímea gyógyulásához! 
 

KRISTÁLY 

A dunaszerdahelyi Szakközépiskola lapja 

Szabó Gyula 21 
2013 szeptember 

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! 

mailto:info@sosds.sk

