
Szülinapos a  Neumann DSD csoportja! 

 

Idén már az 5. születésnapját ünnepli a DSD, mely iskolánkban egyre nagyobb népszerűség-

nek örvend. Magyarországon 38 DSD iskola található, ám Heves megyében csak a Neumann 

János Középiskola biztosítja tanulói számára ennek az ingyenes nemzetközi német felsőfokú 

nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét. Az idei év azért is volt különleges, mert iskolánk 

történetében először vizsgázott kettő DSD csoport. 2013. december 3-án zajlott iskolánkban a 

nemzetközi német nyelvvizsga írásbeli fordulója, amely 3 részből állt: egy szövegértési, egy 

hallásértési és egy fogalmazási feladatból. 2014. január 13-án és 14-én adtunk számot tudá-

sunkról szóban a számunkra már otthonos környezetben. Az eredményeinkre méltán lehetünk 

büszkék, hiszen a 17 vizsgázó közül 13 tanuló sikeres komplex felsőfokú C, 4 tanuló pedig 

sikeres komplex B középfokú nyelvvizsga boldog tulajdonosa. Sikereinket nagyban köszön-

hetjük felkészítő tanárainknak: Domoszlai-Sipeki Csilla Tanárnőnek, aki iskolánkban a DSD 

megalkotója volt, Karacs Rudolfné Tanárnőnek, aki a „Gib nie auf!” jelmondatával sok ener-

giát adott a terjedelmes fogalmazások megírásához továbbá a sikeres szóbeli vizsgához és 

nem utolsó sorban Mosoczkiné Szücsi Tímea Tanárnőnek, aki a szöveg- és hallásértési felada-

tokhoz nyújtott nekünk segítséget. 

Juhász Orsolya, 12. H és Váradi Vivien, 13. E 

 

Mit adott nekünk a DSD? 

Petz Olivér, 13. E: „Elsősorban megmutatta, hogy mi is az, hogy keményen készülés, továbbá, 

hogy mire és mennyire vagyok képes, hisz a DSD mellett voltak más tantárgyak is, melyeket 

végzősként nem lehetett elhanyagolni. A tűrőképességemet kiszélesítette, és egy kicsit jobban 

megedzett a nagyobb mértékű egyetemi tananyagok befogadására. A vizsgadrukk, amit a 



helyzet előidézett, segített a későbbi vizsgákon nyugodtabbnak lenni. A csoport, habár a végé-

re megfogyatkozott a megpróbáltatások során, győztesekké kovácsolódott, hiszen a vizsgát 

sikeresen végigcsináltuk. A készülés, mikor megfelelő volt, akkor olyan volt, amilyen nekünk 

kellett. Hajtottunk és nem adhattuk fel. És most itt is vagyunk, túl az egészen, egy nyelvvizs-

gával a kézben.” 

Szvirák Dávid 12.C: „A DSD számomra nem csak egy egyszerű nyelvvizsga volt, amit teljesí-

teni kellett, hanem ennél sokkal több: speciális nyelvvizsga, speciális tanárokkal, speciálisan 

erre a célra alakult csoportokban. Valami, ami szorosabb összetartást biztosított, mint egy 

egyszerű nyelvcsoport. Tudtunk közösen dolgozni, közösen örülni… sokszor közösen szen-

vedni is. Bár utólag úgy látom abszolút megérte a sok munka.  

Amit mindenképpen kiemelnék, az a szóbeli vizsga, ami lehetőséget adott arra, hogy elmé-

lyüljünk egy olyan témában, ami hozzánk a legközelebb áll. Szerintem nagy előny, ha olyan 

témával készülhet az ember egy vizsgára, ami érdekli, és nem érzi tehernek a vele való mun-

kát. A csoportban ilyenkor összeült mindenki és közösen ötleteltünk, hogy mindenki 

prezijéből a lehető legjobbat hozzuk ki, tanácsokat adtunk egymásnak, és mindenki megkapta 

a neki járó figyelmet. 

Karacs Zsuzsanna Tanárnő is rengeteget áldozott a szabadidejéből, szünetekben és iskolán kí-

vül is segített minket a felkészülésben, melyek mindig családias hangulatban teltek.” 

Domoszlai- Sipeki Csilla Tanárnő csoportja: A hosszú út, melyet a mi csoportunk bejárt, él-

ménybeli utazásnak tudható be. Öt évig jártuk utunkat, kezdetektől fogva erre a célra koncent-

rálva. Még nulladik osztályban nekifogtunk a közös munkának, melyet elsősorban a nyelvtan 

és a szókincsbővítés alkotott. Kezdetektől fogva Domoszlai- Sipeki Csilla tanárnő szeretetét 

élveztük, még egy évig Kádárné Bozsik Zsuzsanna Tanárnő is segített bennünket a társalgás 

terén. A csoport, melyből távoztak és jöttek, a német által egy nagycsaláddá kovácsolódott. A 

német szeretete és a csoport összetartása által olyan barátságok alakultak ki, melyek a DSD 

nélkül nem születtek volna meg. Ezek a barátságok folytatódni fognak középiskolai tanulmá-

nyaink után is, mindig összetart bennünket valami: a német. Mint minden szépnek vannak 

előnyei és hátrányai is. Rengeteg kitartást és oda adást igényelt, hogy valaki mindezt végig 

csinálja. A mindennapos küzdés a cél érdekében erőssé tett bennünket. A rengeteg befektetett 

munka nem csak bennünket dicsér, hanem Tanárnőnket, aki ha kellett fejmosás árán is megta-

nította velünk, hogy legyünk tökéletesek abban, amit szeretünk csinálni. Ezek mellett min-

dannyian bemertük vállalni egy másik tantárgy emeltszintű tanulását, többek között közgaz-

daságtan, kémia, biológia, fizika és matek. Mindezt, hogy végig tudjuk csinálni, inspirált ben-

nünket az előző 4 generáció eredményei és kilátásai. Az ős DSD-sek "karrierje", számtalan 

külföldi egyetemi ösztöndíja joggal ösztönöz minket, hogy az ő példájukat követve a német 

nyelv a felsőoktatási tanulmányaink domináns eleme maradjon, melyet a jövőnk során szak-

mai nyelvvel bővíthetünk. S akkor is biztos hálás szívvel gondolunk majd vissza Domoszlai- 

Sipeki Csilla Tanárnő sokszor nehéz, de mindig mosolygós németóráira. 

 

 

 


