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Érettségiző diákjaink gondolatai az iskolánkról,  

a továbbtanulásról 
Ha most azt mondanák nekem, hogy értékeljem a négy itt töltött évemet, én azt 

válaszolnám , hogy nem tudom. Ez a négy év olyan gyorsan elrepült, hogy sokszor szinte 

még most sem fogom fel, hogy bizony  érettségi előtt álló negyedikes vagyok. 

Mindenesetre, azért próbáljuk meg! 

Ahogy fentebb írtam, a négy év tényleg elszállt. A tanárok is mindig mondogatták 

nekünk, hogy rövid lesz az idő az érettségiig, és igazuk is volt! Emlékszem, mikor 

megszeppent elsősként az első tanítási napon beléptem az osztályba. Mindenki előtt 

papír volt, amire erőteljesen jegyzeteltek. Egy önjellemzést kellett írni magunkról. 

Amikor ez „ lement”, jött az első szünet is. Még mindig emlékszem, hogy kikkel és 

milyen sorrendben ismerkedtem meg azon a napon. Még most is visszacseng a fülemben 

a sokszor ismételgetett „Helló, én meg Imi!”,  és még mindig tudom, kinek milyen volt 

az első benyomása az iskoláról. 

Nekem az első benyomásom pozitív volt, ami négy éven keresztül „tartotta is  magát”. Igaz, voltak 

hullámvölgyek, de előbb-utóbb minden jobbra fordult. 

Az első év letelte után, ahol még gyakorlatilag ismerkedtünk egymással és az iskolával is, jött a második. 

Megint új tanárok, új tantárgyak, és sok hasonló dolog várt minket a második évfolyamban is. Új tantárgynak 

számított például a könyvelés, de ott volt  még az alkalmazott informatika is. Ezen felül még jött a gyakorlat, 

ami a tízedik órán volt, nem volt egy kellemes időpontban, de többé-kevésbé kárpótolta a sokszor 

szórakoztató mivolta. 

A harmadik évet én „laza” évként értékelem. Túl voltunk a „kis” másodikon, az új tantárgyak miatti 

hajtáson, és már a „nagy” harmadikosok életét kezdtük élni. Persze, ezt a lazaságot nem úgy értem, hogy 

nem kellett volna tanulni, hanem úgy, hogy itt már nem ért minket semmi új meglepetés, semmi váratlan 

dolog. Ismertük az iskola minden zegét-zugát, és így otthonosan kezdtük érezni magunkat. 

Végül pedig elérkeztünk ide, a rettegett negyedik évhez és az érettségihez. Ahogy már fentebb is említettem, 

a tanárok sokszor mondták, hogy ez a négy év nagyon gyorsan el fog telni, és tényleg. Szinte olyan, mintha 

csak pár hete léptem volna be az iskolakapun, s negyedikesként  máris azon kaptam magam, hogy csak hetek 

kérdése, és már érettségizem is. 

Mindenezek ellenére, ha a harmadik évet a laza jelzővel illettem, akkor a negyedikesnek a bulis jelzőt 

adnám. Az érettségire való készülés mellett „beesett” pár osztálybuli is. Kezdetnek az előhang, majd egy 

héttel később a szalagavató és nemrég az utóhang. Végezetül pedig elmondható, hogy itt lett egy jó 

osztályközösség az osztályunk. 

Zárszóként elmondható, hogy részemről jól telt ez a négy év! Hiányozni fog az iskola, a tanárok, de főleg az 

osztálytársaim!                                          

                                                                                                   Csicsay Imre, IV.C 

Igazából csak most gondolok bele,hogy milyen gyorsan eltelt a 4 év. Úgy emlékszem az 

első évre,mintha tegnap lett volna! Most meg már az érettségire készülök. Nagyon sokat 

adott az iskola, elsajátítottam a szakmán belüli tudnivalókat, amit akármikor 

felhasználhatok az életben. Az iskola lehetővé tette az ECDL vizsgák elvégzését, ami 

egyszer, remélem, előnyömre válik a munkakeresésnél. Én erre a 4 évre örömmel fogok 

visszaemlékezni, ha főiskolás leszek. 

                                                                                                Végh Erzsébet, IV.E 



 

 

A középiskola 4 éve csodás pillanatokat nyújtott számomra. Kezdetben nehezen szoktam 

meg az új környezetet,ahol minden idegen volt. Az elmúlt 4 év felejthetetlen lesz 

számomra,amire mindig boldogan fogok visszaemlékezni. Sok új dolgot tanultam,új 

barátokat szereztem, és felnőttként más szemszögből szemlélhetem a világot. Furcsa 

érzés lesz,hogy jövőre már nem léphetek be az iskola ajtaján, és nem köszönhetek 

reggelenként a tanáraimnak, akiknek sok köszönettel tartozom a diáktársaimmal együtt. 

A sok átélt pillanat örökre megmarad, és sohasem bántam meg,hogy ezt az iskolát választottam. Remélem, 

most is a helyes döntést fogom meghozni,és a főiskola is pontosan ilyen csodás dolgokat fog számomra 

nyújtani. Még előttünk egy nagy próba -  az érettségi,ahol megmutathatjuk az iskolában szerzett tudásunkat. 

Reméljük, hogy sikerülni fog,és szép emlékkel hagyhatjuk el az iskola kapuit.          Paluch Dominika, IV.E 

 

Pár évvel ezelőtt még el sem tudtam képzelni, hogy milyen lesz az az új iskola, ahova 

jelentkeztem, milyenek lesznek az új osztálytársak, a tanárok, és ma már negyedik éve, 

koptatom az  iskolánk padjait. Az elmúlt 4 évben sok élményben volt részem. Mivel 

igyekeztem mindig jól tanulni, jutalomkirándulásokon vehettem részt, pl. 

Németországba is eljutottam 1 hétre. Az iskola által rendezett versenyeken is 

próbáltam a legjobbat kihozni magamból. 

Negyedikben minden diáknak nehéz a dolga, hiszen el kell döntenie, hogyan tovább. 

Én dolgozni még nem szeretnék, inkább a továbbtanulást választom. Remélem, hogy  

sikerül a felvételi a főiskolára, amit választottam. (Ha nem, akkor sem leszek 

elkeseredve, hiszen egy sikeres felvételin már túl vagyok .)  Szeretnék továbbra is 

gazdaságtant tanulni, és majd pár év múlva utazási irodát nyitni. Hát ez az álmom, ez az amiért tanulok, ez 

az, ami motivál.  

Lassan itt az érettségi, és most már nem mi vagyunk azok, akik élvezik a szünetet, amíg a suliban a 

negyedikesek szenvednek. 

Remélem, hogy az érettségin sikeres eredményeket érek el. Sok sikert kívánok minden évfolyamtársamnak.  

  Czanik Anita, IV.E 

Elsőben néhány hónapig nehéz volt, mert az osztálytársaim közül senkit sem 

ismertem, de szerencsére jó kollektívába kerültem, és hamar beilleszkedtem. Sok új 

tantárggyal ismerkedtem meg, mint például ekonómia, elektrotechnika, könyvelés és 

programozás. Kezdetben voltak problémáim, de az elmúlt 4 év alatt sokat javultam, 

bár még mindig van mit fejlődnöm. Az iskolában lehetőségem volt megszerezni az  

ECDL és EBCL „jogosítványt“, amelyek később nagy hasznomra lehetnek. Iskolánk 

tanulói részt vehetnek különböző rendezvényeken, amelyeket az iskola szervez, 

indít(sakkverseny, sport , angol és német nyelvi verseny és tanulmányi kirándulások). 

Lehetőségünk van színházlátogatásra is.  

Most, hogy már negyedik éve „koptatom“ az  iskolapadot, kezdek ráébredni arra, 

mennyi szép emlékem van, hogy mennyire fog hiányozni az osztály, tanárok, sőt maga az iskola is.  

Az iskola nem csak tudásomat növelte, de emberileg is sokat fejlődtem. Elérkezett az idő, hogy eldöntsem, 

merre  „megyek” tovább. Én Komáromba  a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karára jelentkeztem, 

mert a marketing és a menedzsment érdekel, és ilyen területen szeretnék majd dolgozni.  

 Werdenich Ádám, IV.D 

2006-tól 2010-ig a Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában végeztem tanulmányaimat az 

üzletkötés és vállalkozás szakon. Az érettségi után úgy döntöttem, hogy ugyanebben 

az iskolában folytatom tanulmányaimat még 2 évig a gazdasági informatika és 

logisztika szakon. Most 2.-os vagyok, májusban fogom megszerezni a 2. érettségim. 

Az első évfolyamban tanultam logisztikát is. E tantárgy nekem sok új dolgot tanított 

meg. A 4 év alatt tanult könyvelési tudásomat itt továbbfejleszthettem. Ezen kívül még 

van programozás és gyakorlat is, ami szintén nagyon érdekes. Sok hasznos dologgal 

bővíthettem az eddigi tudásomat a számítógépek ismeretéből. Nem bántam meg,hogy 

erre a szakra jelentkeztem, és merem ajánlani azoknak,akik szeretnének továbbtanulni! 

Az érettségi sikeres elvégzése után az informatika és könyvelés szakterületén szeretnék 

munkát vállalni. Varga Mónika, II.L 



Nagyon jó volt ez a két év az iskolában. Fontos volt számomra, hogy szakmát 

szerezzek, mivel előtte gimnáziumban érettségiztem. Ahhoz, hogy tovább képezzem 

magam, a felépítményi szakok közül választottam. Mivel a számítógéppel 

kapcsolatos dolgok mindig is érdekeltek, a gazdasági informatika szakon folytattam 

tanulmányaimat. Sok új élménnyel gazdagodtam itt, új embereket ismertem meg. Azt 

gondolom, hogy ez sem elhanyagolható amellett, hogy a tudásomat és érdeklődési 

körömet bővíthettem. A továbbiakban szeretnék munkát szerezni és ha úgy hozza a 

sors, akkor távúton egy egyetemi képzést is elvégeznék. Az első mindenképp az, 

hogy végzettségemnek megfelelő munkát találjak. Nagyon sokat köszönhetek ennek a 

két évnek, és nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam a továbbtanuláshoz. 
 Ižo Rita, II.L 

Miért választottad a kozmetikus szakot? 
Első éves vagyok a kozmetika szakon, amit azért választottam, mert érdekel a 

sminkelés és a bőr ápolása. Nagyon érdekes dolgokat 

tanulhatunk meg a bőr ápolásáról, kezeléséről, sminkelésről, a 

különféle masszázsokról. A szakma annál érdekesebb, minél 

többet tanulunk és tudunk meg róla. Nekem személy szerint 

nagyon tetszik ez a szak, örülök és nem bántam meg, hogy ezt a 

szakot választottam. Tervem, az van sok, ezzel a szakmával 

kapcsolatban Az iskola elvégzése után először szeretnék egy 

kozmetikai szalonban dolgozni. Azután, amikor már anyagilag is 

gyarapszom, szeretném, ha lenne egy saját kozmetikai szalonom. 

Mivel nagyon szeretek sminkelni, az egyik álmom, hogy egy fotósnak sminkelhessek 

fotózásokra,esküvőkre.  Grácik Zsuzsa, I.F 

I. Vándorserleg - Focitorna iskolánk 

szervezésében 

A Vásártéri Magán Szakközépiskola, az Építészeti 

Szakközépiskola és iskolánk két csapata vett részt az első ízben 

megrendezett tornán. A győztes iskolánk csapata lett. 

Gratulálunk! 

Hagyományos iskolai sakkverseny 
 

Győztes: Makki Szilveszter – III.C 
 

Arany János iIrodalmi vetélkedő 
Arany János születésének 195. évfordulójának alkalmából került 

megrendezésre iskolánkban ez a vetélkedő, melyen az osztályok 12 

csapattal vettek részt. Az első helyen a III.E osztály csapata végzett. 

GRATULÁLUNK! 
 

Kedves diákok! 
Előző számunkban feltett kérdésre a megfejtés: 627. 

A nyertes:  Sidó Tamás - I.L. GRATULÁLUNK!  

Nyereménye egy USB kulcs, melyet a Csánó Tilda 

nádszegi könyvelési iroda ajánlott fel. Köszönjük! 

A helyes választ mailben küldhetitek el a klorlevente@sosds.sk címre. Kérjük, a 

válasz mellett tüntessétek fel neveteket és osztályotokat is. A helyes választ 

beküldők közül sorsolással egy valaki ajándékban részesül.  

Kérdésünk: Melyik az a  legrégebbi szakma, amelyet még a mai napig 

oktatnak iskolánkban? 

Beküldési határidő: április 15. 

mailto:klorlevente@sosds.sk


Nevessünk egy kicsit 

Pistikét irodalomórán a tanár néni megszólítja: 

- Pistike! A Mikszáthot véletlenül X-szel írtad! 

- Dehogyis, Tanárnő! Az DirectX. 

Jelek, amik arra utalnak, hogy számítógépes megszállott vagy: 

1. Amikor valaki a személyi számodat kéri, automatikusan az IP címedet adod meg. 

2. Így ismerkedsz az utcán: „Szia, mi a weboldalad címe?” 

3. Megdöbbensz, amikor meghallod, hogy a spam igazából egy húskonzerv neve. 

4. Ha valakinek szólni akarsz, „megpingeled”, és traceroute-tal tájékozódsz. 

5. Ha kólát veszel egy automatából, azt így kommentálod: „Letöltöttem egy kólát a szerverről”. 

6. Ha nyer a kedvenc focicsapatod, így örülsz neki: „Olyan kettőspont mínusz zárójel vagyok!” 

 

 

 Január 25-én Improve Your English iskolai angol nyelvi verseny volt iskolánkban, az első 

kategória győztese Varga Dávid- II.C, a második kategória győztese Werdenich Ádám- IV.D 

 Diákjaink folyamatosan látogatják a Kontrasztkiállítást Dunaszerdahelyen. 

 Drogmegelőző előadások zajlottak az I.A, I.B, II.E és III.B osztályokban, a diákok pedig 

figyelemfelkeltő plakátokat készítettek, melyek a faliújságon megtekinthetők. Az előadások 

folytatódnak a félév során. 

 Március 7-én fodrász és kozmetikai bemutató iskolánkban. 

 Március 13-án az írásbeli érettségik kezdődnek: 13-án szlovák, 14-én angol és német, 16-án 

magyar. 

 Március 19-én országos Matematikai Kenguru verseny iskolánkban 

 Március 21-én jutalomkirándulás Bécsbe, iskolánk azon diákjainak, akik versenyeken 

helyezéseket értek el. Indulás reggel 8 órakor a főépület elől. 

 Április 5-10. húsvéti szünet 

 Áprilisban gyakorlati érettségik 

 Május 11-én ballagás 

 Május 14-18. akadémiai hét 

 Május 21-25. szóbeli érettségik 

 

Minden kedves olvasónknak kívánunk 

kellemes húsvéti ünnepeket! 

KRISTÁLY 

A dunaszerdahelyi Szakközépiskola lapja       

Szabó Gyula 21 
2012 március-április 
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