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Egy közös ünnep
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola
március 14-én a szombathelyi Szent Norbert Premontrei
Gimnázium 45 diákját és kísérőtanáraikat fogadta a
Rákóczi

Szövetség

diákutaztatási

programjának

keretében, hogy együtt ünnepeljenek az 1848-as
forradalom és szabadságharcra emlékezvén.
A két iskola diákjai közös ünnepi műsoron vettek részt,
amelyet a szakközépiskola diákjai mutattak be, felidézve
az 1848-as eseményeket. A műsorban a vendégdiákok egy népdalcsokorral kedveskedtek a
jelenlévőknek.
Ezt követően a több mint 100 diák a városon
végigvonulva

megkoszorúzta a Vámbéry téren

található 1848-as emlékművet. Egy kis városnézés
után barátságos futballmérkőzésre került sor a két
iskola csapata között, majd közös ebéddel zárult ez a
csodálatos nap.
Jó alkalom volt a találkozásra, ismerkedésre, együtt
ünneplésre és szeretnénk, hogy a két iskola közötti
kapcsolat tovább folytatódjon.
Klőr Levente tanár

Pedagógusok kitüntetése
Pedagógusnap alkalmából Tibor Mikuš, a Nagyszombati
Önkormányzati Kerület elnöke emlékplakettel tüntette
ki iskolánk igazgatóhelyettesét, PaedDr. Bódis Líviát a
szakképzésben

és

az

oktatásban

pedagógiai munkásságáért.
GRATULÁLUNK!

kifejtett

sokéves

Magyar – magyar kapcsolatok
konferencián Egerben
2014. március 21-24-én Magyar – magyar kapcsolatok
konferencián vettünk részt Egerben 11 határon túli
középiskola meghívottjai között. Iskolánkat Molnár
Ilona, iskolaigazgató és 3 diák képviselte. A konferencia
témája az agrárképzés fontossága, az agrárkamarák
szerepe Magyarországon, az OTP támogatása a fiatal
vállalkozók megsegítésére volt. Sor került a borfajták
versenyeztetésére, ennek eredményeképpen több díjat is
elnyert az általunk képviselt csallóközi régió.

Sikeresen túl egy szakmai megmérettetésen
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21
Szakközépiskola
igazodva
korunk
munkaerőpiacának igényeihez emelt
óraszámban oktatja az informatikai
ismereteket. Ez lehetőséget biztosít
intézményünk minden tanulója részére,
hogy
tanult
szakmájuk
mellett
számítástechnikai ismereteket igazoló
Európai Számítógép – használói (ECDL)
jogosítványhoz is jussanak. Az elmúlt 10
év óta csaknem 600 végzős diákunk
számára biztosítottuk az érettségi
bizonyítvány mellett ennek a nemzetközi oklevélnek a megszerzését is. Mindezt
természetesen csak egy szakmailag jól felkészült, lelkes fiatal informatikus tanári gárda
segítségével érhettük el, akik a tanítási órákon kívül szakkörökön is foglalkoznak a
tanulókkal. Diákjaink számára az ECDL ismeretek azon kívül, hogy nemzetközileg elfogadott
egységes követelményrendszer szerint kontrollálják az elsajátított tudást, szlovák szaknyelvi
kompetenciákat is biztosítanak. A fiatalok tehát szlovák nyelven is megtanulják az
informatikai terminológiát, és a vizsgákat is szlovák nyelven teszik le. Az ECDL elsősorban a
számítógépes felhasználói ismereteket hivatott igazolni, mint az operációs rendszer kezelése,
online kommunikáció, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés és prezentációk
készítése. Ezen témakörök ismerete elengedhetetlen az élet legtöbb területén az
adminisztrációs munkák elvégzéséhez, így az informatikai szaktudás nélkülözhetetlen az ilyen
jellegű munkakörök betöltéséhez. Iskolánk többek közt így is segíti a diákok munkához való
jutását.
Felhívás
A műanyag kupakgyűjtést folytatjuk. Kérünk benneteket, hogy az osztályokban is
legyen gyűjtés!
A kupakokat Klőr Levente tanár úrnál lehet leadni. Köszönjük!

Iskolánkban történtek
1. Diákjaink, az előző évekhez hasonlóan, bekapcsolódtak a
nárcisznapi gyűjtésbe.
2. Iskolánk leány focicsapata harmadik helyen végzett a Magyar
Tanítási Nyelvű Magán Szakközépiskola által szervezett Húsvéti
kupán. Gratulálunk!
3.Végzős divattervezőink bemutatója nagyon jól sikerült idén is a
Vermes Villában.

ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK
Magyar nyelv és irodalom: 127 diák, sikeres a külső részben 120,
a belső részben 126.
Szlovák nyelv és szlovák irodalom: 127 diák, sikeres a külső
részben 107, a belső részben 104.
Angol nyelv 107 diák, sikeres a külső részben 97, a belső részben
94.
Német nyelv 20 diák, sikeres a külső részben 11, a belső részben
15.

BALLAGÁS 2014

Nevessünk egy kicsit!
Jó napot, üdvözlöm a pszichiátria lelkisegély szolgálatnál!
Ha Ön kényszerbeteg, nyomja meg az 1-es gombot többször.
Ha Ön skizofrén, nyomja meg a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os gombokat.
Ha Ön paranoiás, tudjuk kicsoda ön, és mit akar. Maradjon a vonalban,
amíg lenyomozzuk a hívás helyét!
Ha Ön hallucinál, nyomja meg a 7-es gombot, és hívását továbbítjuk az
anyahajóra.
Ha Ön mániákus-depressziós, tökmindegy milyen gombot nyom meg, úgysem fog válaszolni
senki.
Ha Ön diszlexiás, nyomja meg a 969696969696969-et.
Ha Ön amnéziás, nyomja meg a 8-as gombot és diktálja be nevét, címét, telefonszámát és anyja
leánykori nevét.
Ha Ön kishitű, kérem, tegye le. Munkatársaink túl elfoglaltak ahhoz, hogy önnel traccsoljanak.
Ha Ön szőke, ne nyomjon semmilyen gombot, úgyis elrontaná.

www.sosds.sk



















Május 12-én és 15-én felvételi vizsgákra került sor iskolánkban.
Május 13-án a III.C és a III.D osztály diákjai szakmai kiránduláson vettek részt.
Május 19-23. a szóbeli érettségik hete
Május 19-30 között a II.C, II.D, III.C, III.D, III.E osztályok összefüggő szakmai gyakorlaton
vesznek részt.
Június 6-án 47 diákunk Szombathelyre látogat a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
meghívására, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a Rákóczi Szövetség diákutaztatási
programjának keretében.
Június 11-én diákjaink iskolánk bűnmegelőzési programjának keretében, immár harmadik
alkalommal látogatnak a tököli börtönbe, ahol az elítélteknek bemutatják az Itt születtem ezen
a tájon című zenés-verses műsort.
Június 13-án diákjaink jutalomkirándulásra mennek Pannonhalmára.
Június 16-án záróvizsgák lesznek a III.A és a III.B osztály diákjai számára.
Június 20-21-22-én tanulmányi kirándulás lesz Kassára és környékére.
Június 22-én a Rákóczi Szövetség támogatásával és meghívásának eleget téve Nagycenkre
látogatunk.
Június végén harmadikos és másodikos diákjaink Sopronba illetve Prágába mennek
osztálykirándulásra.
Június 27-én tanulmányi kirándulás lesz Győrbe az Audiba és a Széchényi Egyetemre.
Június 27-én iskolánk diákjai megtekintik az Itt születtem ezen a tájon című zenés-verses
összeállítást, diákok előadásában, majd ezt követi az ünnepélyes bizonyítványosztás.
Július 28-augusztus 2 között 4 diákunk részt vesz a Rákóczi Szövetség által szervezett Ivói
Erzsébet táborban, mely Erdélyben kerül megszervezésre.
Június 30-augusztus 29 nyári szünet
Szeptember 2-án tanévnyitó

Mindenkinek kívánunk jó pihenést és tartalmas nyári szünetet!
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