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A legnagyobb ajándék
2013.december 18-án a dunaszerdahelyi Szabó Gyula
21 Szakközépiskola második és harmadikos diákjai,
Klőr Levente osztályfőnökükkel együtt ellátogattak
a délelőtti órákban az eperjesi szociális intézetbe,
majd a délutáni órákban a nagymegyeri Polárka
Gyerekotthonba.
A látogatás
célja
mindkét
alkalommal az volt, hogy a közelgő Karácsony
alkalmával egy kis meglepetést, örömet vigyenek
a két intézetben lakóknak. A diákok rövid ünnepi
műsort mutattak be, majd ezt követte a bennt lakók
műsora. A diákok összefogása példaértekű volt,
hiszen az ajándékokat is ők biztositották. De
a legnagyobb ajándékot nem is mi adtuk, hanem mi
kaptuk: azt a szeretetet amit odabennt tapasztaltunk,
átélhettünk szivünkbe zártuk. Ez a szeretet
a legnagyobb karácsonyi ajándék. Köszönjük
mindkét intézet vezetőségének, lakóinak, nevelőinek,
hogy részesei lehettünk ennek az örömnek és
szeretetnek.

A velünk élő tudomány
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21
Szakközépiskola 15 diákja és 3 tanára
meghívást kapott a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság és az
Edutus Főiskola által a Magyar Tudomány
ünnepe
alkalmából
megszervezett
programsorozatra, mely 2013. november
21-én Tatabányán került megrendezésre.
Kis csapatunk a konferencia sorozat Jelen és
Jövő szekciójában volt érdekelt, ahol
középiskolás diákok prezentálták eddig elért
tudományos
eredményeiket.
Büszkék

vagyunk arra, hogy iskolánk tehetséges diákja, Gasparek Krisztián (az informatikai szolgáltatások az
elektrotechnikában szak tanulója), előadói minőségben bemutathatta a nagyközönségnek az
Ekvitermikus fűtővízvezérlés című projektjét. Felkészítő tanára Tóth István mérnök úr, Csambál
József PhD és Magyarics Mónika PhD pedig a prezentáció elkészítésében voltak Krisztián segítségére.
Az eseményről így számoltak be diákjaink:
Már megérkezéskor nagy szeretettel fogadtak mindannyiunkat a szervezők. Valenta László, a
tatabányai Edutus Főiskola Műszaki Intézetének igazgatója ünnepélyes keretek közt tájékoztatta a
résztvevőket a napi programról. A megnyitó után Magyarics Mónika, aki egyben az Edutus Főiskola
és a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola tanára is, körbevezetett minket a főiskolán és
megmutatta a tantermekben a modern felszereléseket: az óriási érintőképernyős digitális táblát
mindannyian ki is próbálhattuk; megnézhettük hogyan vágják a főiskolán rögzített előadások (az ún.
webináriumok) videófelvételeit; illetve megtekinthettük a többmillió forintot érő CISCO
laboratóriumot is. Délben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság nagyon finom ebédet
biztosított számunkra a főiskolai menzán. Ezután 13:00-kor a főiskola elektrotechnikai
laboratóriumában találkozónk volt Szabó Béla Gáborral, a főiskola egyik műszaki tanárával, aki finom
humorral fűszerezve beszámolt a főiskolán folyó műszaki képzésekről, fejlesztésekről,
tapasztalatokról, sőt Krisztián számára még néhány hasznos tanáccsal is szolgált.
Két órakor átvonultunk a főiskola Dísztermébe, ahol már gyülekeztek az ifjú tudósok. Magyari Gábor
és Fűrész József az NJSZT képviseletében gondoskodtak arról, hogy minden a programpontok szerint
zajlódjon. Nagyon sok érdekes előadás után eljött a pillanat, amikor iskolánk diákja Gasparek
Krisztián a házilag elkészített ekvitermikus fűtővízvezérlés elvét mutatta be. Mindenkit meglepett,
hogy Krisztián a falujában már három családi házban teszteli is a berendezést, amely az ő
kivitelezésében sokkal olcsóbb mint a gyárilag készült berendezés, viszont ugyanolyan megbízható.
Nagy örömmel láttuk, hogy a legnagyobb érdeklődés az ő előadása iránt volt. Bár odakinn egész nap
borús, esős idő volt, benn az előadásoknak remek hangulata volt. A nap végére nagyon elfáradtunk, de
mégis sok új és figyelemfelkeltő dolgot hallottunk és láttunk középiskolás társainktól, pl.
megkóstolhattunk diákok által gyümölcsből elkészített molekuláris géleket, szurkolhattunk egy ügyes
robotnak, megtudhattuk, milyen jellemzőkkel bír az egészséges ivóvíz. Élményekkel és tudásvággyal
telve indultunk haza. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Nagyné Csóti Beáta
főiskolai matematika tanár áldozatos munkáját, töretlen lelkesedését, amellyel évek óta szervezi a
középiskolás tudományos tevékenységet a tatabányai régióban, és nagy-nagy szeretettel támogatja a
határontúli kapcsolatokat is. E csodálatos nap emlékére egy csallóközi hagyományokról szóló könyvet
ajándékoztunk neki, melyet mindanyian alá is írtunk. Élményekkel és tudásvággyal telve indultunk
haza. Úgy érezzük, meghatározó ösztönzést kaptunk ahhoz, hogy érdemes továbbtanulni, mert a
műszaki tudományok igenis a jövő alappillérei.
Trajcsík Szilveszter és Szarka Bálint, az iskola IV.D osztályos tanulói

Szakmai megmérettetés még az ünnepek előtt
December utolsó iskolai hetében szinte
már mindenki a karácsonyra készült, a
dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21
Szakközépiskolában azonban a mi
osztályunk
ünnepélyesen
kiöltözve,
izgatottan
várakozott
a
szakmai
felkészültségünk megmérettetésére. Az
iskola gazdasági informatika (kétéves
érettségi utáni felépítményi) szakján
tanulunk,
és
a
szeptemberben
lebonyolított
3
hetes
szakmai
gyakorlatunkon szerzett ismereteinkről
adtunk számot tanáraink és társaink előtt.
Az egész osztály a második év
szeptemberében egy három hetes szakgyakorlaton vett részt. Mindenki kereshetett egy olyan
vállalatot, ahol ez idő alatt kipróbálhatta az első évben megszerzett tudását. A vállalatot mindannyian a
saját érdeklődési körünk szerint választottuk ki, főként az alapján, hogy milyen irányú munka érdekelt
és a későbbiekben, az érettségi után, milyen munkát szeretnénk majd végezni. A szakgyakorlati hely
így lehetett egy nagy multinacionális cég, községi hivatal vagy akár kisebb családi vállalkozás is. A
szakgyakorlat alatt kipróbálhattuk magunkat egy igazi vállalatban, és az iskolában elsajátított elméleti
ismereteket a legszélesebb körben alkalmazhattuk a gyakorlatban is. Ezúton szeretnénk köszönetet

mondani mindazoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, könyvelői irodáknak, mezőgazdasági cégeknek,
kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó vállalatoknak, községi hivataloknak és az ott dolgozó
munkatársaknak, akik feladatuk elvégzése mellett szakítottak időt a mi okításunkra is. Októbertől
kezdve visszatérve az iskolapadba a félév folyamán még elsajátítottuk a prezentálás minden csínjátbínját, megtanultuk a legkorszerűbb technikákat, megtapasztalhattuk a felhő-alapú alkalmazások
előnyeit. Mindenki elmélyedve készítette saját előadását, hogy az övé legyen a legjobb. Az
előadásaink témája az a vállalat volt, ahol a szakgyakorlatunkat töltöttük: be kellett mutatni a
vállalatot, tevékenységi körét, fel kellett mérni a piaci helyzetét, és elemezni kellett a jövőbeni
lehetőségeit. A felkészülésben sok segítséget kaptunk tanárainktól, elsősorban osztályfőnökünk, Ing.
Vajda Angelika személyében. Csánó Matild tanárnő próbaelőadásokat is készített nekünk. Magyarics
Mónika, PhD informatika szakos tanárunk pedig az informatikai feladatok megoldásában segített
nekünk. December 17-én, kedden, aztán elérkezett a nagy nap. Az iskolánk gyakorlati oktatásának
igazgatóhelyettese, PaedDr. Bódis Lívia nyitotta meg a rendezvényt. A sok-sok munka eredménye egy
érdekes és tartalmas előadássorozat volt, amin mindenki kitűnően szerepelt a magunk és tanáraink
nagy megelégedésére. Molnár Ilona igazgatónő zárszavában szintén megdicsért bennünket, és arra
biztatott, hogy merjünk bátran kilépni a munkaerőpiacra, ne ijedjünk meg a újabb kihívásoktól,
higgyünk magunkban, hogy képesek vagyunk megfelelni a várt szakmai kihívásoknak. Ez volt az
egyik fő megmérettetés, amely még várt ránk az érettségi előtt. Reméljük, ha hasonló szorgalommal
készülünk, az érettségi sem fog nagyobb gondot okozni.
Gaál Anita és Vida Tamara, a II.L osztály tanulói

Mikulásjárás iskolánkban

Nyitott nap iskolánkban
December 11-én iskolánk megnyitotta
kapuit az alapiskol8k kilencedikes
diákjai előtt, akik érdeklődnek
iskol8nk
által
oktatott
szakok,
szakmák
iránt.
A
látogatókat
interaktív
órák,
divatbemutató,
fodrász és sminkbemutató, pogácsa és
meglepetés várta. Több, mint 100 diák
látogatott el hozzánk.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK!!!
Nevessünk egy kicsit!
A szilveszteri buli már a javában tart, pia, tánc, miegymás.
Egy srác odamegy egy már jó ideje ücsörgő lányhoz:
- Veled nem táncol senki?
- Nem.
- Akkor feltennéd a virslit főni?
******
Az optimista azért várja Szilveszterkor az éjfélt, hogy az új év
elkezdődjön, a pesszimista pedig azért, hogy megbizonyosodjon róla, az óév
elmúlt.
******
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Felhívás
A műanyag kupakgyűjtést folytatjuk 2014-ben is. Kérünk benneteket, hogy az
osztályokban is legyen gyűjtés!
Tímea és Dáriusz köszönik segítségeteket!
Most a naszvadi Lilinek segítünk, aki 9 éves és születésekor az orvosok agyi
bénulást és epilepsziát állapítottak meg nála. A kupakokat Klőr Levente tanár
úrnál lehet leadni. Köszönjük!



Január 16-án lesz az angol olimpiász járási fordulója, melyen iskolánkat Szarka Bálint, IV.D
osztályos tanul´képviseli.



Január 31-én első féléves bizonyítványosztás lesz.



Február 3-án félévi szünet lesz.



Februárban pótérettségi vizsgák lesznek.



Február 24-28 között tavaszi szünet lesz a nagyszombati kerületben.

ÉRETTSÉGIZŐ DIÁKJAINK FIGYELMÉBE
Márciusban kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. A diákoknak egy tesztet kell megoldaniuk és egy
fogalmazást kell megírniuk. A vizsgák a következőképpen lesznek:
 Március 18-án szlovák nyelv és szlovák irodalom
 Március 19-én angol nyelv és német nyelv
 Március 20-án matematika
 Március 21-én magyar nyelv és irodalom.

Minden érettségiző diáknak kívánunk sok sikert és eredményes felkészülést!
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