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Megtanultam tanáraimtól-mi az 

a felelősségvállalás 
 

Már harmadik éve járok a Szabó Gyula 21 

utcai Szakközépiskolába. Amikor elkezdtem 

az iskolát, nagyon sok kétségem volt 

mindennel kapcsolatban. Ezek mára már 

mind eltűntek. Megtanultam tanáraimtól- 

lassan már felnőtt fejjel- hogy mi az a 

felelősségvállalás. Ezen az iskolán mindenki 

próbálja belőled kihozni a maximumot, bíznak benned és segítenek, hogy elérd céljaid az élet 

rögös útján. 

Tanáraink mindig igyekeznek, hogy átadják nekünk tudásuk legjavát az órákon és néha 

azokon kívül is különböző körökön belül. Itt nem csak alanyok vagyunk, hanem emberek is. 

Érdekli őket, hogy mi van veled: miért vagy szomorú, vagy épp fülig vigyor. De nem 

tolakodásból vagy kíváncsiságból, hanem mert egyszerűen érdekeljük őket!Nagyon szeretem 

az interaktív órákat. Ilyenkor nem csak a tanár beszél egész órán, hanem néha megáll és 

megkérdezi a véleményünket, hogy szerintük ez miért van így. Jól van- e így? 

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, hogy 

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. De nem azért, mert nem akarok tanulni, hanem mert nincs szükségem rá. 

Ha figyelmesen hallgatom a tanárt az órákon, maximálisan megértem a tananyagokat és 

otthon már csak át kell ismételnem. Nem kell órák hosszát tanulással töltenem, hisz az 

iskolában már megtanultam az alapokat. 

Idén az osztályunk kapott egy különleges feladatot. Egy vállalkozást kellett nyitnunk- egy 

büfét. Eleinte elég nehezen ment, hisz még egyikünk sem csinált ilyet előtte. Nagyon sok 

segítséget kaptunk a tanároktól most is, mint mindig. Elmondták, hogy szerintük min kellene 

változtatni és azt is, hogy azt hogyan valósíthatnánk meg. 

Szeretek ebbe az iskolába járni. Nagyon sok barátra tettem szert, és nagyon sok olyan tanárra, 

akikre tudom, számíthatok akkor is, ha már „elballagtunk”. 

Kovács Bernadett – III.E 

 



Diákjaink beszámolói a tököli 

börtönlátogatás kapcsán  
Nagyon tanulságos volt, kicsit 

hátborzongató is. Örültem, 

hogy részt vehettem 

ezen az iskolai kiránduláson, 

ráébresztett, milyen kis 

ügyek is végzetesek lehetnek, 

ezért az életben nem fogok 

bűncselekményekre vetemedni. 

(Bianka) 
 

Nagyon örülök annak, hogy 

részt vehettem a börtönlátogatáson. 

A diákok számára 

nagyon hasznos volt, mert 

megmutatta, milyen következményekkel 

kell számolnunk, 

ha nem tartjuk be a 

törvényeket. Amint hallhattuk, 

akár egy telefon ellopásáért 

is a börtönben köthetünk 

ki. Mindenképpen támogatnám, 

hogy minden diák 

legalább egyszer vegyen részt 

ehhez hasonló látogatáson a 

börtönben. Már ezzel is megelőzhető 

lenne számos bűncselekmény. 

(Gábor) 
 

A börtönben tett látogatás 

eléggé megrázott. A bent lévő 

fiatalok többsége velem egykorú 

és odabent egyfolytában az 

járt a fejemben, hogy ők valamikor 

egy nagyon rossz döntést 

hoztak, amiről lehet nem 

is gondolták akkor, hogy ez 

olyan nagy bűnnek számít. 

Hiányzott nekik a szülői tanítás 

és egy mese vagy pozitív 

történet. Felnőttkorukban 

mindezt már nem tanulják 

meg mesék útján, hanem 

csak ilyen kemény módon és 

ez a legsajnálatosabb az 

egészben... (Patrik) 
 

A börtönben egy felügyelő vezetett 

körbe bennünket, többféle 

zárkába is bevitte a csoportot, 

ahol kérdéseket tehettünk 

fel a fiatalkorú raboknak. 

Amikor megláttam a zárkát 

és a rabokat, nagyon összeszorult 

a gyomrom. Voltak 

köztük olyanok, akiken azt 

láttam, mintha szégyellnék, 

amit tettek és nem szeretnek 

beszélni róla. Induláskor úgy 

éreztem, hogy amennyiben 

az élet még lehetőséget ad rá, 

szívesen elmennék újra börtönlátogatásra, 

Tökölre. Bár 

a látvány és a történetek, 

amelyeket hallottam, eléggé 

megrázóak, de valahogy mégis 

mély nyomott hagyott bennem 

és még így, több nap 

után is sokat gondolok a látottakra 

és hallottakra. 

(Melinda) 
 

A kirándulás során rengeteg 

információt tudtunk meg az 

elítéltekről, többek közt azt 

is, hogy a raboknak lehetőségük 

nyílik a tanulásra. Az is 

világossá vált számunkra, 

hogy a börtönben töltött idő 

nagyon sok rabot mélyen 

érint és ezért nehéz a beilleszkedés 

a külső világba a szabadulás 

után. (Péter) 
 

Elsősorban szeretném megköszönni 

a lehetőséget, hogy 

részt vehettem a Tökölre 

szervezett Fiatalkorúak Büntetés- 

végrehajtási Intézetének 

látogatásán. Rengeteg új 

élménnyel lettem gazdagabb, 

már ha lehet ezt annak nevezni. 

Furcsán hangozhat, 

de én sajnáltam 

a rabokat, mégha bűnt 

is követtek el. Sajnálom őket, 

mert nem tudhatják, mi folyik 

körülöttük a külvilágban 



és milyen sok dologról maradnak 

le. Másrészt viszont 

tudom, megérdemlik a büntetést, 

hiszen lehet elég lett 

volna átgondolni mit is tesznek, 

s ez milyen következményekkel 

járhat. 

(Tamara) 
 

Nagyon furcsán éreztem magam 

a cellákban. Érdekesnek 

tűnt az is, hogy az őrök eléggé 

durván beszéltek a rabokkal. 

A vendéglátóink viszont 

rendkívül aranyosak 

voltak. (Márk) 
 

Hihetetlen izgalommal vártuk 

a börtönlátogatást, s 

azt gondoltam, sokkal rosszabb 

körülmények között 

élnek az elítéltek. Lehet, 

hogy jobb életük van, mint 

korábban az utcán, hiszen 

iskolába járhatnak, dolgozhatnak, 

ha akarnak. Szörnyű 

viszont belegondolni, 

hogy néhány rab egész nap 

a cellájában ül és csak egy 

órára mehet ki. Ezt borzalmas 

lehet kibírni. 

(Alexandra) 
 

A tököli „kirándulás” nagyon 

érdekes volt és legtöbbünket 

elrettentett az ottani látvány. 

Bízom benne, hogy továbbra 

is lesznek hasonló jellegű 

„kirándulások”. 

(Gábor) 
 

A tököli fiatalkorúak börtönében 

tett látogatásunk 

nagy hatással volt rám. Egyrészt 

maradandó élményeket 

szereztem, másrészt az 

ott látottak elgondolkodtattak. 

Érdekes volt, hogy a 

cellákban nemcsak rendet 

tartottak a fogvatartottak 

(ami egyébként kötelező), 

hanem lehetőség szerint díszítették 

is – terítővel, szalvétával, 

virággal. A karácsonyra 

kapott képeslapok 

pedig mindenütt ki voltak 

téve az asztalra vagy a szekrényre. 

Ebből arra következtettem, 

hogy bármit követtek 

is el, ők nem érzéketlen 

bűnözők, hanem igenis 

van igényük a szépre, otthonosságra, 

szeretnének 

kialakítani egy jobb légkört, 

olyat, amit talán otthon, a 

családjukban nem kaphattak 

meg. (Bereniké) 

 

Iskolánk a 

Facebookon! 

Iskolánkban történtek 
 2013. február 13-án a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár és iskolánk közös szervezésében 

rendhagyó történelemórára került sor Szlovákia megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.  

 Február 21-én prezentációval egybekötött előadásra került sor Cirill és Metód missziójának 

1150. évfordulója alkalmából. Remélhetőleg, az elhangzott információkat a diákok majd 

hasznosítani tudják tanulmányaik során. 

 Február 28-án került sor az immár hagyományos iskolai 

sakkversenyre. A verseny győztesének neve minden évben 

felkerül a vándorserlegre. Az idén a győztes Vangel Patrik 

/II.A/, a 2. helyezett Makki Szilveszter /IV.C/ és a 3. helyezett 

Dobre Krisztián volt. 

 Sikeresen teljesítettek diákjaink a CISCO vizsgán! Iskolánk 

2013. február 21-én sikeresen képviselte magát Tatabányán 

az EduNet 2013 - Hálózati Informatikai Konferencián, amelyen a magyarországi CISCO 

Hálózat kiemelkedő oktatói cseréltek tapasztalatot. 

 Lezajlottak az írásbeli érettségik. A fogalmazások témáit iskolánk weboldalán is megtekinthetik 

az érdeklődök.  

http://www.google.sk/imgres?q=facebook&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1317&bih=699&tbm=isch&tbnid=dvnhYVDR5iIgaM:&imgrefurl=http://www.wordstream.com/facebook-vs-google&docid=nW3yBGiyD0cJnM&imgurl=http://www.wordstream.com/images/facebook-vs-google-advertising.png&w=1375&h=1279&ei=r9YCUYbSDo_24QTS34GgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=818&vpy=303&dur=84&hovh=217&hovw=233&tx=89&ty=139&sig=116268350719868704058&page=1&tbnh=155&tbnw=165&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:10,s:0,i:177


Nevessünk egy kicsit!  
A kislány örvendezve megy haza az évzáróról. Mondja az apjának: 

- Apa, jó hírem van! 

- Na, mesélj!  

- Jövőre nem kell új tankönyveket venned. 

 

- Mi a bajod, fiacskám? - kérdezi a vasutas a kisfiát az első nap után a suliban.  

- Ez az iskola tök szegény, az van írva az ajtóra, hogy 1. osztály, bent mégis fapadok vannak. 

 

A tanár felszólítja az iskolában a kis Beckhamet:  

- Beckham, számolj el 15-ig! 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15.  

- Nem hagytál ki valamit?  

- A francba, már megint kihagytam a 11-est! 

 

Hogy kezdi a fizikatanár az órát? 

„Ha az utolsó sorokban beszélgető gyerekek olyan csöndben lennének, mint középen a rejtvényt 

fejtők, akkor az első sorokban ülő gyerekek nyugodtan aludhatnának."  

 

- Pistike! Ezen a héten ötödször késel el! Mit jelentsen ez? 

- Azt, hogy péntek van!  

- Pistike, mondj egy Európában ritka állatfajtát! 

- Tigris. 

 - De Pistike, a tigris Afrikában él. 

- Na, látja tanító néni, azért olyan ritka Európában.  

 

Nyelvtanórán: 

- Én fázom, te fázol... Móricka! Milyen időben vagyunk? 

- Hideg időben!  

 

www.sosds.sk 
 

 

 

 

 

 

 Április 16-17-18-án gyakorlati érettségi vizsgák lesznek iskolánkban. 

 Május 10-én ballagási ünnepség lesz a városi művelődési központban. 

 Május 13-17.: akadémiai hét az érettségiző diákok számára 

 Május 20-24.: a szóbeli érettségi vizsgák hete 

 A III.A és a III.B osztályok záróvizsgái június 17-21. között lesznek 
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