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Tanévkezdő gondolatok

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

(Szentgyörgyi A.)

Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit

és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.

Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.

(Paulo Coelho)

A 2015/2016-os tanév felépítése
Az első félév január 29-én ér véget.

Február 1. - félévi szünet.

A második félév június 30-án ér véget.

Szünetek:

őszi szünet: október 29.-30.

karácsonyi szünet: december 23.-január 7.

tavaszi szünet: február 22.-26.

húsvéti szünet: március 24.-29.

Mindenkinek eredményekben és sikerekben
gazdag tanévet kívánunk!!!



PAPP LÁSZLÓ DIÁKUNKRA

EMLÉKEZÜNK

Tragikus körülmények között 17 éves
korában, elhunyt Papp László III.C

osztályos tanulónk. Végső búcsúztatása
2015.08.13-án (csütörtökön) 16:00-kor volt

Felsőszeliben, a katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Isten nyugtassa!

Terveztünk sok mindent, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.

Érettségiző diákok
figyelmébe!

v Szlovák nyelv és szlovák irodalom írásbeli

érettségi: 2016. március 15-én

v Angol és német nyelv írásbeli érettségi:

2016. március 16-án

v Matematika írásbeli érettségi: 2016. március 17-én

v Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi: 2016. március 18-án

v Ballagás: 2016. május 13-án

v Szóbeli érettségik: 2016. május 23-27

Keresd iskolánkat a
Facebookon is!



Diákjaink évzáró
jótékonysági koncertje

Június 30-án a Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában,
Dunaszerdahelyen a diákok rendhagyó tanévzáró

keretében ünnepeltek. Az iskola diákjai egy jótékonysági koncertet adtak, melynek bevételét
Csernyánszky Lilike, 11 éves naszvadi kislány kezelési költségeinek fedezésére ajánlották fel.
A koncerten ismert dallamok hangzottak el, melyek mosolyt csaltak Lilike arcára. Ez is volt a
célja ennek a rendezvénynek, melyen a családnak a második félévben gyűjtött
műanyagkupakokat is átadta a jótékonysági koncert szervezője, Klőr Levente tanár úr. Az
iskola  már  több  éve  próbál  segíteni  a  rászoruló
fiatalokon, embereken, bevonva az iskola diákjait is
ebbe a karitatív tevékenységbe. A jövőben
szeretnénk folytatni a hasonló jellegű programok
szervezését. Méltó zárása volt ez az ünnepség a
2014/2015-ös tanévnek. A koncerten 208,60 euró
jött össze. Köszönjük mindenkinek!!! A
műanyagkupakokat is átadtuk, a család köszöni
mindenkinek!

Vizsgalehetőségek iskolánkban

ECDL- Az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) tehát az Európai Unió által
támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely elsősorban a
felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.
EBCL-Az EBC*L egy nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére
Európában. A munkahelyek jelentős részén ma már egyre inkább elvárásként fogalmazódik
meg, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a gazdasági életben, a közigazgatásban és az
adminisztrációs munkában mindenképpen szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel.
ECL- Az ECL nyelvvizsgát az európai uniós tagállamok által létrehozott konzorcium, a
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages dolgozta ki,
különböző országokban ugyanazokat a teszteket oldják meg a vizsgázók. Angol, német, szlovák
és magyar nyelvből tehetnek alap-, közép- és felsőfokon nemzetközileg elismert ECL
nyelvvizsgát mindazok, akiknek továbbtanuláshoz, munkához szükségük van a nyelvi készségek
igazolására hazánkban és külföldön egyaránt. Továbbá kitűnő lehetőséget nyújt az ECL
nyelvvizsga mindazoknak, akik magyarországi egyetemeken végezték vagy végzik
tanulmányaikat, és szükségük van a diploma átvételéhez nyelvvizsgára.
CISCO-A Cisco Hálózati Akadémia alapvető küldetése az IT hálózati szakemberhiány
csökkentése kiváltképpen az Uniós tagországokban, de szerte a világon is. A Hálózati Akadémia
első modulját, az IT Essentials képzést, olyan fiatalok számára fejlesztették ki, akik szeretnének
gyakorlati tudást szerezni a számítógépek működéséről, összeállításáról, a hardveres és
szoftveres hibák felismeréséről és javításáról.
A következő modul, a CCNA Discovery kurzus, elvégzésével a diákok már az informatikai
iparág normáinak megfelelő képesítést szereznek kis- és közepes méretű hálózatok tervezésére,
építésére és karbantartására, azaz akár rendszergazdaként is elhelyezkedhetnek vállalatoknál.

Szakkörök indulnak októbertől
iskolánkban! Jelentkezz te is!



Nevessünk egy kicsit!
A négy legbiztosabb jele annak, hogy nem értesz a számítógéphez:

1. Azt hiszed, hogy az operációs rendszerrel műtétet végeznek.
2. Italtartónak használod a CD meghajtót.
3. Megpróbálod megetetni az egeret.

4. Mikor a gép kiírja, hogy törlés, akkor jókedvűen portalanítod a monitort.

-Ha a lényeg lényegét lényegében lényegtelenné lényegítjük, akkor a lényeg

lényege lényegében lényegtelenné lényegül...-

· A nyári szünetben iskolánk ismét szépült. Kicserélték a még elmaradt

helységekben az ablakokat. Így iskolánk megújult formában várja a diákokat.

· Szeptember 3-án kezdődnek a pótírásbeli érettségik szlovák, magyar és idegen

nyelvből. Ezt követik majd az írásbeli gyakorlati érettségik és a szóbeli

pótérettségik.

· Szeptemberben a Rákóczi Szövetség iskolánkban működő helyi szervezete új

tagokat toboroz az elsős diákok körében.

· Szeptember 28-án a Nyelvek Európai Napját ünnepeljük. Ez alkalommal számos

programmal várjuk diákjainkat.

· Október 22-én diákjaink részt vesznek

Budapesten a Gloria Victis rendezvénysorozat

keretében tartott 1956-os megemlékezéseken és

fáklyás felvonuláson.

· Október 23-án iskolánkban 1956-os

megemlékezést tartunk.

· A kupakgyűjtés a beteg gyermekek
megsegítésére folytatódik! Segíts te is, hogy
segíthessünk!

· ECL nemzetközi nyelvvizsga lesz október 2-
án és 3-án. A következő vizsgaidőpont december 4-
én  és  5-én  lesz,  amelyre  a  jelentkezési  határidő
november 5.
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