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Tanévkezdő gondolatok
Újra itt van a szeptember, egy új tanév kezdete. Mindenki
élményekkel tele nyarat hagyva a háta mögött,
élményekkel feltöltődve kezdheti el a 2014/2015-ös
tanévet. Szeretettel köszöntjük iskolánk tanárait, dolgozóit, diákjait, külön szeretettel
azokat, akik iskolánkat választották a 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, erőt, kitartást és eredményes munkát kívánunk az új tanévben!

A 2014/2015-ös tanév felépítése
Őszi szünet: október 30. – október 31.
Téli szünet: december 22. - január 7.
Félévi szünet: február 2.
Tavaszi szünet: március 2-6.
Húsvéti szünet: április 2-7.
Nyári szünet: július 1. – augusztus 31.

Írásbeli érettségi vizsgák időpontjai
Március 17. – Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Március 18. – Angol nyelv és német nyelv
Március 19. – Matematika
Március 20. – Magyar nyelv és irodalom
Ballagás: 2015. május 8-án
Szóbeli érettségik: 2015. május 18-22.

Weboldalunk:
WWW.SOSDS.SK

Év végi osztálykirándulások
Összetartozunk
A
dunaszerdahelyi
Szabó
Gyula
21
Szakközépiskola 47 diákja és 2 tanára június 6án a Rákóczi Szövetség diákutaztatási
programjának
keretében,
a
Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmával ellátogatott
Szombathelyre. Programunk a szombathelyi
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
diákjaival, tanáraival való találkozás, a
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
névadójának ünnepségén való részvétel,
diákjaink által bemutatott ünnepi műsor,
Szombathely
megtekintése,
gulyáságyú,
koszorúzás a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából, majd a sárvári vár megtekintése volt. A szombathelyi diákok visszavágóra hívták ki a
focicsapatunkat. A végeredmény 0-0 lett, de a két csapat a jövőben újra szeretné erejét összemérni. A
nap folyamán nemcsak a szombathelyi diákokkal, tanárokkal fűzhettük szorosabbra kapcsolatunkat,
hanem egymást is jobban megismerhettük, jókat beszélgettünk, nagyon kellemesen telt a nap.
Köszönettel tartozunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy lehetővé tette, hogy ezen az emlékezetes
pénteken a dunaszerdahelyi diákok Szombathelyre kirándulhassanak, Klőr Levente tanár úrnak, hogy
átvállalta a szervezés oroszlánrészét, Véghné Busics Hilda igazgatónőnek a meghívást és a
vendéglátást, Papp Péter tanár úrnak az egész napos szívélyes vezetést, és természetesen a Premontrei
Rendi Szent Norbert Gimnázium minden tanárának és diákjának a maradandó élményeket.

Látogatás a győri AUDI Hungária járműgyárában
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola
40 diákja tanáraik kíséretében egy nem mindennapi
élménnyel zárták le a 2013/14-es iskolaévet:
megtekintették a győri AUDI HUNGARIA MOTOR
Kft. járműgyárának prés- illetve karosszériaüzemét. A
győri AUDI 20 fős csoportok látogatását biztosítja
előzetes egyeztetés után professzionális szakértő
vezető irányításával. Diákjaink elragadtatással nézték,
ahogyan óramű pontossággal emelkednek magasba
egy-egy autóalkatrész fölött a hatalmas sárga
robotkarok, és vágnak, hegesztenek, összeillesztenek
minden egyes elemet, hogy végül kigördülhessen a
gyártósor végén a minden előírásnak megfelelő gépjármű. Lenyűgöző volt látni a precizitást,
tisztaságot, rendet a csaknem 4 milliónyi négyzetméteres gyárterületen. Mindamellett a legnagyobb
fegyelem és a legnagyobb fokú biztonsági intézkedések mellett végzik munkájukat az ott dolgozók. A
gyárlátogatás után a diákcsapat a győri Széchenyi István Egyetem felé vette az útját, ahol
vendégszerető fogadtatásban részesült. Két győri hallgató körbevezetésével diákjaink betekintést
nyerhettek az egyetemi diákélet rejtelmeibe, az egyetemen folyó képzések rendszerébe, és nagy
örömünkre bepillanthattunk a műszaki laboratóriumokba, megismerhettük a győri AUDI
támogatásával folyó tanszék munkáját is.
Mindannyian nagyon örültünk, hogy szemtanúi lehettünk a mérnöki precizitás és mesteri megvalósítás
ilyen magas fokú ötvözetének az autógyártás területén, és bízunk abban, hogy fiataljainkat a látottak a
tanulmányaik során is az egyre jobb teljesítmények elérésére sarkallják, hiszen van igény a magas fokú
szakmai tudásra Közép-Európában is.
Bordás Sándor, tanár

Asztalitenisz-verseny az
iskolánkban
Az utolsó héten iskolánkban első alkalommal került
megrendezésre az asztalitenisz-verseny, amelyre 6 diák
jelentkezett. A délelőtt folyamán szoros párbajokat
láttunk, míg végül az első helyen az I.C osztályos
Menyhárt Ádám, a második helyen a II.C osztályos
Katona Adrián és a harmadik helyen az I.L osztályos
Képesi Attila végzett. Gratulálunk és bízunk abban, hogy
a következő tanévben lesz folytatása ennek a
kezdeményezésnek és hagyományt teremthetünk.

Rákóczisok a Széchenyik
nyomában
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola
diákjai június 22-én a Rákóczi Szövetség meghívására
Nagycenkre és Sopronba látogattak. A diákok Nagycenken
először a Széchenyi Mauzóleumot tekintették meg, majd a
Széchenyi Kastélyt és emlékmúzeumot látogatták meg
idegenvezető segítségével. Ezután Sopronban ebédeltünk,
majd egy soproni tanárkolléga bemutatta a város
nevezetességeit. Megtekintettük a templomokat, a
zsinagógát és a Tűztornyot, sétálgattunk a város hangulatos
utcáin és főterén. Köszönet a Rákóczi Szövetségnek a
lehetőségért, hogy egy csodálatos napot tölthettünk együtt.

Prágai osztálykirándulás
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21. Szakközépiskola másodikos és harmadikos diákjai kétnapos
osztálykiránduláson vettek részt Prágában. Megnéztük Kutná Horán a Csonttemplomot, majd Prága
nevezetességeit vettük sorra. Első nap a város főterén sétáltunk, megtekintettük a Nemzeti Színházat,
az Óváros terét, sétáltunk a Moldva folyó partján, majd esti fényben a Vencel téren csodáltuk a
gyönyörű épületeket. Második nap a Várban kezdtük a
sétánkat, ahol a Szent Vitus - székesegyházat, az
őrségváltást és az Arany utcácskát tekintettük meg. Ezt
követően a Károly hidat vettük birtokba, majd az
Óváros terén megcsodáltuk a csillagászati órát, az
Orlojt. Felejthetetlen két napot töltöttünk Csehország
fővárosában, a diákok ízelítőt kaptak a város
történelméből, hangulatából, nevezetességeiből, így
akár szülőkkel, barátokkal visszatérhetnek majd ide.

Számítógépes hálózatok
szakembereinek képzése
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola oktató
gárdája nagy kihívással kezdte a 2013/14-es iskolai évet: új,
érettségi utáni kétéves szakot indított a műszaki érdeklődésű
fiatalok számára. Húsz fiatalember jelentkezésével be is indult
a képzés, a szükséges műszaki eszközök beszerzése és
telepítése.
A diákok az elmúlt iskolaévben a számítógépek, számítógépes
hálózatok és kommunikációs rendszerek magas szintű
kezelését, megtervezését és megvalósítását, diagnosztizálást,
hibaelhárítást, a számítógépes hálózatok hardver és szoftver
ismereteit sajátíthatták el Csambál József, Magyarics Mónika tanárok és Csicsay Marianna
osztályfőnök szakmai vezetésével. A diákok közül tízen belevágtak a tatabányai EDUTUS Főiskola
védnöksége (Nacsa István CISCO oktató) mellett a CISCO ITE tanfolyam vizsgáinak letételébe is,
melyen a szükséges 15 vizsgát 90% feletti eredményességgel teljesítették is. Az első iskolaéven

sikeresen túl, remélhetőleg, hasonlóan eredményesen veszik majd jövőre a diákok a szakérettségi
akadályát, és azután a munkaerőpiac kihívásait is.
Magyarics Mónika, informatikatanár

Diákjaink Erdélyben
A Rákóczi Szövetség szervezésében iskolánk diákjai a
nyári szünetben részt vettek egy egyhetes táborozáson
Erdélyben, a festői tájú Székelyföldön. Az Ivói Erzsébet
Tábor harmadik turnusán, több mint 130 felvidéki
középiskolás diák vett részt. Diákjaink felejthetetlen
élményekkel tértek haza. köszönet a lehetőségért a
Rákóczi Szövetségnek.

VICCEK
- Nálatok nincs ébresztőóra? - kérdezi a tanár az elkéső tanulótól.
- De van, csak mindig olyankor csörög amikor én még alszom.
*******
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba?
- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt.
********
Óra előtt:

Órán:

Diák: - Kijavította a dolgozatot?

Tanár: - Kész a házid?

Tanár: - Nem. Más diákjaim is vannak.

Diák: - Nincs...más tanáraim is vannak.

Várjuk lapunkba írásaitokat, észrevételeiteket!
Kísérjétek figyelemmel a faliújságot és az iskola
weboldalát!

 Szeptemberben utóvizsga-időszak lesz érettségiző diákjaink számára.
 Elsős diákjaink átvehetik tankönyveiket.
 A Rákóczi Szövetség helyi szervezete új tagokat toboroz.


Szeptemberben iskolánk vendége lesz a prágai The Bear Educational Theatre
akik iskolánkban egy angol interaktív darabot adnak elő immár harmadik
alkalommal.
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