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Cél a csillagos ég
Mik is a terveim...? Mit szeretnék csinálni az iskola
befejeztével....? Először hadd mutatkozzam be, Szarka Bálint vagyok,
1994. március 4-én születtem Galántán és szintén a Galántai járás
körségében, Hidaskürtön lakom. Kilenc évet a Kodály Zoltán Alapiskola
padjaiban töltöttem. Négy év után az a bizonyos „nagybetűs élet" már
szinte itt kopogtat az ajtón. Így az érettségi előtt pár hónappal egyre csak
begyorsulnak majd a dolgok, legalábbis a tanárok szerint - meglátjuk.
Szóval, mik is a terveim a jövőmre nézve...? Nos, sokan
gondolnák, elég sok ember az elektrotechnika, informatika és egyéb
közkedvelt szakmákban helyezkedne el, így az elektrotechnikai szak befejezése után. Ebben az
értelemben én elég szokatlan szakmát választanék, igaz nem kevés köze van az elektrotechnikához,
mégis nem a megszokott választ kapnák az engem kérdező emberek, miszerint: "Mit tervezel az iskola
befejezése után?". Nos, én pilóta szeretnék lenni, nem, nem Forma 1-es pilóta, hanem az, aki az egeket
szeli a kellemes 800 kilométer per órás sebességgel 10 kilométeres magasságokban. Honnan is jött az
ötlet? Ebben sok minden közrejátszott, de van egy két dolog, amit konkrétan meg tudnék jegyezni.
Például a barátomnál látott számítógépes repülőgépszimulátor és az első igazi repülésünk Pozsonyból
Krétára. Ekkor kezdtem el igazán érdeklődni a repülés iránt, továbbfejleszteni a tudásom a
repülőgépekről. Már akkor tényként kezeltem arra a kérdésre adott válaszom, hogy mi szeretnék lenni,
a válaszom mindig is a „pilóta" volt. A főiskola is egy lehetőség, például a kassai repüléssel
foglalkozó főiskola. Azonban hat év után és sok pénz beleölése után még mindig csak ott tartanék,
hogy befejeztem, vagy lehet még azt sem. Ezért úgy döntöttem, több pilótával és légi kísérővel való
beszélgetés után, hogy egyszerűbb, ha rögtön belevágok a közepébe. Ezt a lehetőséget a Ryanair, ír,
„low cost" légitársaság biztosítaná. De mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy az egyszerűség
kedvéért döntöttem úgy, hogy először, mint „stuart" próbálok szerencsét. A követelmények ahhoz,
hogy légi kísérőnek felvegyenek, az az angolul folyékonyan beszélés és egy nevetségesnek tűnő
szabály, miszerint annak a személynek, aki fedélzeti
személyzetnek jelentkezik 1 méter 57 centimétertől
magasabbnak és 1 méter 85 centimétertől alacsonyabbnak kell
lennie. A második követelményt biztosan, míg az elsőt nagy
bizonnyal teljesíteni tudnám. Persze, nem állítom, hogy annyira
jól tudnék angolul, hogy egy angolt lesöpörnék a saját nyelvéből
rendezett versenyen, de azért megyeget, B2-es szinten. Ezt
tovább szeretném fejleszteni egy Amerikában vagy legalábbis
egy angolul beszélő országban tett hozamosabb látogatásom alkalmával.
És hát, hogy is tovább...? A lehetőségeknek csak a csillagos ég szabhat határt..., vagy mégsem?
Hadd zárjam egy kedvenc idézettel- a repülésről persze: „Egy mérföld úton egy mérföldig jutsz....
Egy mérföld vasúton egy mérföldig jutsz, szintén.... De egy mérföld kifutópályán, bárhova."

Szarka Bálint-IV.D

Végzős diákjaink tollából
A középiskolás évek minden ember életében meghatározóak. Egy
kicsit felnő az ember ez alatt a négy év alatt és megpróbál minden
tudást magába szívni, hogy felkészüljön a nagy betűs ÉLETRE.
Persze, a sok okosodás mellett szert tehetünk új barátokra,
eljuthatunk olyan helyekre, ahová amúgy nem lenne esélyünk.
Negyedikesként elmondhatom, szerencsés vagyok, mivel nekem ez
mind megadatott. Olyan meghatározó pillanatokat éltem át, amik
teljesen megváltoztattak. Olyan barátokra tettem szert, akikre
támaszkodhattam, támaszkodhatok. Véleményem szerint, ha másik
iskolát választottam volna, akkor nem ott tartanék, ahol épp tartok
az életemben. Vannak terveim, céljaim, jövőképem. Tanáraink példaképként szolgálnak számunkra,
hisz a tananyagon kívül azt is megtanították nekünk, hogy legyünk igaz szívű, önzetlen emberek.
Ezen az iskolán mindenki megtalálhatja magának azt a szakot, ami érdekli őt. Én az
üzletkötést választottam. Igaz, nem ezt szeretném csinálni majd az életben, de mindig jó,
ha valaki tisztában van a jog, az ökonómia és a könyvelés alapjaival. Ki tudja, mikor fog még
kelleni? Megmondom őszintén, ha valaki odafigyel az órákon, nem kell az egész napot
magolással tölteni. Idén sok változáson fogunk keresztülmenni. Már csak hetek kérdése és jön az a
pillanat, amiért évekig tanultunk, az érettségi. Izgalommal telve várom, hogy megmérettethessem
magam. A szürke hétköznapoknak vége lesz. Valami megszokott véget ér. Nincs többé
szakközépiskola számunkra, befejezzük, elballagunk. Ennek az útnak vége lesz, de elkezdhetünk egy
újat, egy izgalmasabbat.
Minden kedves negyedikes társamnak kívánok sikeres érettségit és élményekben gazdag, boldog
életet.
Kovács Bernadett-IV.E

*****
Visszagondolva olyan, mintha csak tegnap lett volna az első nap, amikor átléptem az iskola
küszöbét. Az elmúlt 4 év nagyon gyorsan eltelt. Voltak jó, és voltak nehéz pillanatok.
Mindenesetre úgy gondolom, hogy az elmúlt éveket sikeresnek tudhatom magam mögött és
remélem, hogy az érettségit követően is ezt fogom gondolni. A jövőben mindenképpen
szeretnék továbbtanulni és tanulmányaimat Pozsonyban folytatni. Tóth Diana-IV.D
*****
Az itt eltöltött négy évemet mindenféleképpen hasznosnak és tanulságosnak gondolom, sokat tanultam
itt. Persze, voltak jobb és rosszabb periódusok, de összességében azt hiszem, pozitívan fogok
visszagondolni az itt eltöltött négy évemre. Az érettségi után szeretnék továbbtanulni. Ha minden jól
megy, szeptemberben már a győri Széchenyi István Egyetem mérnök- informatikus szakán fogom a
padot koptatni.
Lipkovics Ákos-IV.D

Tankoncertek
Dunaszerdahelyen
2014.január 24-én a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Vass Lajos Kórusa 45 perces
tankoncerteket adott a dunaszerdahelyi
Szabó Gyula Alapiskola felső tagozatos
tanulóinak, ezt követően a Vámbéry Ármin
Gimnázium tanulóinak, valamint a Szabó Gyula 21. Szakközépiskola és a Magángimnázium
diákjainak. Közel 1370 tanuló 45 percig tartó koncerteken elmélyülhetett a Vass Lajos tanító kórus

színvonalas zenei előadásában, melyet Dr. Józsa Mónika és Dr. Tóth Árpád karnagyok vezényeltek.
Dr. Tóth Árpád magyarországi vendégkarnagy sajátos, varázslatos stílusával hozzáfűznivalóival,
magyarázatával felejthetetlenné tette a komolyzene közelebb vitelét, megérttetését az ifjúsághoz. A
játékos hangulat elvezetett a zene elfogadásához, élvezéséhez, elmélyüléséhez. Ehhez természetesen a
Vass Lajos Kórus magával ragadó előadása is kellett Kodály Zoltán, Szíjjártó Jenő, Kocsár Miklós
műveinek megszólaltatásával. Magyar tanítók magyar iskolásoknak énekeltek, a magyar kultúra, zene
megszerettetése, ápolása volt a cél alapiskolások és középiskolások bevonásával. Felejthetetlen
élmény volt diákoknak, tanároknak és előadó „művésztanároknak” egyaránt. A varázslat ne csak 45
percig tartson! Hiszen valami elindult: a magyar iskolák találkozása az 50 éves múlttal rendelkező
magyar tanítók kórusával, ami példaértékű és követnivaló. Reméljük, nemcsak Dunaszerdahelyen,
hanem országszerte lesz erre igény és lesz folytatása a Vass Lajos Kórus tankoncertjeinek.
Molnár Ilona, iskolánk művészetpártoló igazgatónője

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!

Programok az érettségi hetében


Március 18-án a városi művelődési központban diákjaink részt vesznek
iskolapszichológusunk és a rendőrség képviselőjének előadásán.



Március 19-én a városi művelődési központ mozi termében filmvetítés lesz,
valamint a városi sportcsarnokban focitorna.



Március 21-én a munkaügyi hivatal képviselőjének előadása, valamint
nevelőkoncert kerül megrendezésre a Tiszta forrás énekkar előadásában.

Nevessünk egy kicsit!
Egy hajótörött már hónapok óta él magányosan az óceán közepén, egy
lakatlan szigeten, amikor egyszer csak megpillant egy palackot a parton, a
homokban. A palackban egy papírtekercs. Gyorsan kihúzza a dugót, szétnyitja a
papírt, és a következőt olvassa:

„Mivel hosszú idő óta nem vette igénybe szolgáltatásunkat, sajnálattal közöljük, hogy
Internet-előfizetését töröltük."

******
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy túl sokat foglalkozol számítógépekkel:
- Amikor látsz az utcán egy csuklós buszt, elgondolkozol azon, hogy vajon 16 vagy 32
bites-e?
- Álmaidban a színes tinta is true-color.
- Olvasol egy könyvet, és automatikusan keresed a lap szélén a gördítősávot.
- Felveszed a telefont, és automatikusan egy IP címet kezdesz beírni.
- A liftben kétszer kattintasz a kívánt emelet gombjára.
- Keresed az ikont, amire kétszer kattintva ki tudnád nyitni a hálószoba ablakát.
- Ha elkövetsz valami hibát, elkezded keresni a visszavonás funkciót.
- Lenézed azokat az embereket, akik csak szimpla írássűrűséggel beszélnek.
- Simán megértesz egy olyan mondatot, amiben háromnál több betűszó szerepel.
- Az autód sebességmérőjét km/h-ról átskáláztatod dpi-re.
- Gyakrabban cseréled a képernyővédődet, mint az alsógatyádat.
- Összeveszel gyerekkori barátoddal azon, hogy vajon a trackball vagy a touch pad
használata kényelmesebb-e.

www.sosds.sk
Felhívás
A műanyag kupakgyűjtést folytatjuk 2014-ben is. Kérünk benneteket, hogy az
osztályokban is legyen gyűjtés!
A kupakokat Klőr Levente tanár úrnál lehet leadni. Köszönjük!



Március14-én iskolánk diákjai ünnepi műsorral emlékeznek az 1848-as forradalomra és
szabadságharcra.



Március 14-én iskolánk diákjai és a Rákóczi Szövetség helyi szervezete a városban koszorúz.
Ezen a napon iskolánk vendége lesz a szombathelyi premontrei gimnázium.



Március 21-én fodrász és kozmetikus diákjaink ellátogatnak Trencsénbe a Beauty Forumra.



Áprilisban gyakorlati érettségik lesznek.



Áprilisban lesz a negyedikes divattervezői szakot végző diákok bemutatója.



Április 17-22. húsvéti szünet



Május 9-én lesz iskolánk ballagási ünnepsége



Május 19-23. szóbeli érettségik hete
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