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„Jó döntést hoztam!” 
Exkluzív interjú   

Mindenekelőtt szeretném megköszönni Lacza Marcell, 
IV.G osztályos diákunknak, hogy elvállalta ezt az 

interjút. Marcell kereskedelem és vállalkozás szakon 
tanul és a nálunk töltött 4 év során sok iskolai, járási, 
kerületi és országos versenyen vett részt és ért el szép 

eredményeket.  

Az ember az életében gyakran választóút elé kerül. 
Gyakran ezen a döntésen múlik jövőnk további alakulása. 
Mi, akik 2006-ban a Szabó Gyula utcai Szakközépiskolát 
választottuk, azt hiszem, jó döntést hoztunk. Szilárdan 
hiszem, hogy az iskola mindenkiben elmélyítette a 
tanulásba vetett hitet, s aki nem is tanul tovább, leendő 
munkahelyére biztos háttérrel lép be.  
Mit ad nektek az iskola? Mit adott neked? 
Elsősorban szakmai képzést. Anyanyelvemen. Ezt pedig 
minden szinten, minőségesen. A sok tantárgy, ami néha 
elkeserítő lehet bár, mégis az életben való sikeres helytállás küszöbét jelentik. Azt hiszem, a 
sok plusz információ mind egy-egy kapaszkodó lehet a későbbiekben.  
Mi a véleményed a tanárokról? 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy sablonosan, igaz de köszönetet mondjak tanárainknak. Azt 
hiszem, mindannyiunk nevében van miért hálával tartoznunk. Tanári feladataikat becsületesen 
látták el, ami a tananyag átadását jelenti. Ez azt hiszem, részben nekünk is köszönhetően több-
kevesebb eredménnyel sikerült is. Van azonban valami, ami ennél is fontosabb, ez pedig nem 
mindenkinek adatik meg; a pedagógusi feladatok teljesítése. Az eltöltött négy év alatt párszor 
változott a tantestület összetétele. Valakik mentek, valakik jöttek, de mégis van valami, ami 
nem változott. Ez pedig a szeretet, megértés, türelem, amit irányunkban mutattak, a 
legnagyobb ajándék, amit kaphatunk az iskolában. Ezért kell elsősorban köszönetet 
mondanunk. 
Köszönetet mondanék továbbá az iskola alkalmazottainak is. Bizonyára tudják, kikről van 
szó. 
Szerinted miért szeret valaki iskolába járni? 
Hogy miért szeret valaki iskolába járni? Mi az az erő, ami idehajtja? Bizonyára nem a 
tanulás... A kapcsolat, ami láthatatlan, de mégis erős, elszakíthatatlan kötelék. Ez 
mindannyiunk között kialakul, akár akarjuk, akár nem. Ezeknek az ápolása, tehát a 
barátainkkal való találkozás, közösen átélt élmények, a kirándulások, iskolai 



„rosszalkodások” emlékei azok, amik megtöltik élettel és tartalommal a középiskolás éveket. 
Őrizzétek meg a szívetekben egymást! Úgy, hogy majd ha 5, 10, 20 stb. év múlva 
találkozunk, úgy érezzük, mintha tegnap váltunk volna el. 
Negyedikes évfolyamtársaimnak, osztálytársaimnak sok sikert kívánok a közelgő 
érettségihez, a többieknek pedig a további tanuláshoz.  
Milyen érzés lesz szeptember 2-án nem itt kezdeni? 
Ismeretlen érzés. Torokszorító, valahol mélyen fáj az elszakadás. A jól ismert környezet 
hiánya. Ahol valakik voltunk, ahol számítottunk. Ahol mindent ismertünk. Ettől kell most 
búcsút vennünk. De mégis bátran kell a jövőbe tekinteni, ahol nyilván új kapcsolatok 
születnek majd. De ez a négy év bizonyára kitörölhetetlenül megmarad bennünk. Legyen ez 
egy olyan fény, amire bármikor számíthatunk, ha elvesznénk a sötétben. Hiszen tudjuk, aki a 
sötéttől fél, az az ismeretlentől fél.  
Mit üzennél az eljövendő generációknak? 
Az alapiskolák tanulói, illetve kilencedikesei felé szólnék most. Azt hiszem, hogy az előbb 
elmondottak alapján nem lehet kétséges, hogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy ezt az 
iskolát válassza. 
Mi lesz az iskola befejezése után a kialakult kapcsolatokkal? 
Szeretném tartani a kapcsolatot az iskolával a tanulmányaim befejeztével is. Akár a honlapon 
a fórumon keresztül, akár személyesen. A jövő karácsonyi műsoron pedig biztosan 
számíthatnak rám. Még egyszer és utoljára megköszönöm, és hálát adok érte, hogy ezt a 
csodálatos 4 évet itt tölthettem a magyar középiskola tanulójaként. 
Kedves Marci! Köszönöm a beszélgetést és kívánok neked sok sikert az érettségi vizsgákhoz 
valamint azt, hogy tudd kamatoztatni a mi iskolánkban szerzett tudást és valóra tudd váltani 
álmaid! 
Még egyszer és utoljára megköszönöm és hálát adok érte, hogy ezt a csodálatos 4 évet itt 
tölthettem a magyar középiskola tanulójaként. 
 

Iskolánk által nyújtott szolgáltatások 

Nevelési tanácsadás 

Mgr.Lelkes István iskolánkban a nevelési tanácsadó. Bátran lehet hozzá fordulni 
kérdéseitekkel, továbbtanulási felvilágosításért. 
Fogadóórái:  
Kedd: 8.30-9.30 -Vidékfejlesztési szakközépiskola, 136-os terem 
Péntek: 11.10-12.00- Vidékfejlesztési szakközépiskola, 136-os terem 
    13.00-14.00- iskolánk főépületében, 18-as terem. 
 

Pedagógiai-pszichológiai tanácsadás 
Mgr. Belkovics Judit szeretettel várja mindazon diákokat, akiknek e téren segítségre 
van szükségük. 
Fogadóórái:  
Minden hónap első csütörtökén 7.45-10.15 Vidékfejlesztési szakközépiskola épületében 

     10.30-13.30 iskolánk főépületében. 

Iskolai könyvtár  

Nyitva tartás: Hétfő, szerda, csütörtök 10.00-14.00 

Szeretettel várjuk a diákokat! 



Iskolánkban történtek… 

1.Januárban zajlott a szomszéd iskola tornatermében a 
járási asztali teniszbajnokság iskolánk szervezésében. 
Iskolánk csapata a negyedik helyen végzett. 

2. Februárban került megrendezésre az immár 

hagyományos fodrászbemutató, melyen diáklányaink 
gyönyörű frizurakölteményeket készítettek. Idén 
sminkbemutató is volt. 

3.Szintén februárban volt az Improve your English iskolai 
angol nyelvi verseny, mely immáron negyedik alkalommal 
volt megszervezve. Idén az első helyen Sidó Attila és Patócs 
András III.C osztályos diákok végeztek. Második helyezett 
Buday Dániel lett az I.D osztályból és a harmadik helyen 
Parádi Mária III.E osztályos diáklány végzett. Gratulálunk 
ez úton is nekik.  

4. Az iskolai sakkverseny is megrendezésre került. Nagy 
volt az érdeklődés a diákok részéről. Az első helyen Lamos 
Csaba diákunk végzett és ő vihette el a vándorserleget. 
Gratulálunk neki! 

5. Február 24-én zajlott iskolánkban az első alkalommal 
szervezett rajzverseny. A diákok 3 témában alkothattak: A 
Föld-katasztrófa éve, Reklám-plakát-hirdetés és Álom. Sok 

szép alkotás született. 

6. Iskolánk fodrászműhelye várja a szépülni vágyó 
diákokat kedvezményes áron a Vidékfejlesztési 
szakközépiskola melléképületének emeletén. 

7. Beindult a harmadikos kereskedelem és vállalkozás 
szakon tanuló diákjaink vállalkozása a PEACE BÜFÉ. 
Szeretettel várják a diákokat szünetekben. 

8. A II.L osztály diákjai átvették a megérdemelt ECDL 
bizonyítványukat. Gratulálunk nekik! 

9. Négy éves a műszaki informatika szak iskolánkban. A 
diákok szakképzése az iskola szakszerűen berendezett 
műhelyeiben zajlik. 

 

 

 

 



Nevessünk egy kicsit- Egysorosak 
 
Attila hun király volt, hun nem...  
Az embert barátjáról, a horgászt meg botjáról ismered meg. 

        A tehén bonyolult állat, de én megfejtem. 
       Tegnap este a feleségem arra kért, hogy vigyem el valami drága helyre. 
Kivittem a benzinkútra. 
      Miért nem tud úszni a süket? Mert nem hal. 
      Hogy kéri meg a kannibál a barátnője kezét? Gyere hozzám eleségül. 
    Hogy fognak kezdődni 50 év múlva a mesék? Egyszer volt, hol nem volt, az 
operációs rendszeren is túl... 
     Olyan nagyon jó barátom vagy, hogy ha ketten lennénk egy süllyedő hajón, és 
csak egy mentőövünk lenne, hát bizony mondom, nagyon hiányoznál. 
     Mit mond Kőműves Kelemen a fiának vacsora közben? - Egyél fiam, anyád 
már fal. 
    Te is fiam, Bluetooth... 

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! 
 

 A MOODLE ikonra kattintva a kezd őlapon és regisztrálva, hozzáférhettek 

segédanyagokhoz, a különböző tantárgyakhoz. Jelenleg az angol, szlovák, 

informatika tanfolyamhoz és sok érettségihez használható segédanyagot 

találtok. Letölthető!   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Március 16-án szlovák nyelv és szlovák irodalom írásbeli érettségi 

• Március 17-én angol nyelv és német nyelv írásbeli érettségi 

• Március 18-án matematika írásbeli érettségi, választható tantárgyként 

• Március 19-én magyar nyelv írásbeli érettségi 

• Március 22-én Matematikai Kenguru verseny lesz iskolánkban. 

• Április 7-én a Városi Művelődési Központban lesz a 4.D végzős diáklányainak 

divatbemutatója  

•  
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