
10 éves lett a - DSD-programunk! 

 

 

Iskolánk DSD-programja (Német 

Tartományi Kulturális Miniszterek 

Tanácsának támogatásával működő 

német nyelvi felső-, ill. középfokú 

nyelvvizsga) 10 éves lett. Jubilálunk a 

2019/20-as tanévben! Mintha csak most 

lett volna, hogy elindultunk ezen a 

göröngyös úton, amely sok sikert, 

izgalmas felfedezéseket, új kapcsolatokat, más szemléletet adott a világra, ugyanakkor 

nehézségeket is tartogatott a számunkra. Tanár, diák, mint felfedező dolgozott a csapatban, hisz 

együtt fedezték, fedezik fel, kutatták, kutatják, tanulták, tanulják ezt az új világot, ami nemcsak 

magas szintű németnyelvi tudást és kitekintést ad a világra, hanem összetartozást, a DSD-

családhoz tartozást is jelenti. Ahol együtt küzdünk, szomorkodunk, izgulunk, nevetünk a sikerért, 

a DSD-ben szerezhető C1 és B2 szintű nyelvvizsgákért.  

Büszkék vagyunk, hogy az egy évtizede tartó színvonalas munka sok tanítványunknak 

biztosította a lehetőséget a DSD nyelvvizsga megszerzésére, ezáltal pluszponthoz, német 3-4 

hetes ösztöndíjakhoz juttatva őket, vagy akár külföldi továbbtanulásukat könnyítette meg. 

 

Ebben a tanévben 17 diák lett büszke tulajdonosa a DSD-diplomának.  

 

A 2019/2020-as tanévben sikeres DSD nyelvvizsgát tettek az alábbi tanulók: 

C1 szinten: 

1. Gór Bence 12B 

2. Horváth Marietta 12B 

3. Tóth Krisztián 12B 

4. Alabán Benjámin 12C 

5. Fábián Ákos 12C 

6. Magyari Kata 12C 

7. Osváth Patrik 12C 

8. Chamik Dorottya 12E 

9. Lámer Lotti 12E 

10. Laskovics László 12E 

11. MagyarVeronika 12E 

12. Susán Hanna 12E 

13. Tóth Rajmond 12G 

14. Román Ádám 12H 

 

B2 szinten: 

1. Bisztriczki Áron 12B 

2. Linkecs Vivien 12G 

3. Pócsi Vanda 12E 

 

Gratulálunk a tanulóknak a sikeres vizsgához!  

Felkészítő tanáraik: Karacs Rudolfné tanárnő és Csutorás Ferenc tanár úr. 



2019 nyarán egy tanulónk, Bisztriczki Áron 12B osztályos tanulónk 3 hetes németországi 

ösztöndíjat kapott Fridrichroda-ba, ahonnan élményekkel gazdagodva tért haza.  

A jó németnyelv-tudás lelki-műveltségi-anyagi gazdagságot, sikert, jövőt biztosít számukra, 

valamint lehetőséget nyújt külföldi egyetemen való tanuláshoz is.  

 

Folytatjuk tovább utunkat a DSD programmal, segítve tanulóinkat és népszerűsítjük a német 

nyelvet és kultúrát. 

 

 

Karacs Rudolfné 

DSD-programfelelős és koordinátor 


