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Vannak napok és hetek, amelyek kitörölhetetlenek az emberek tudatából és egy nemzeti közösség 

emlékezetéből. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ezen időszakok közé tartozik. Nem 

felejthetjük el ’56 szellemét, üzenetét, eseményeit. Nem lehet és hagyni sem szabad kiirtani a magyar 

szívekből azt a szellemiséget, melyet ’56 hagyott örökségül. Október 23-a jelkép, ezért kiáltották ki 

hazánkban 1989-ben ezen a napon a köztársaságot. Ezért határozott úgy az Országgyűlés 1991-ben, 

hogy e nap hivatalos nemzeti ünnep legyen. 

1956 októberében a kommunizmusban felserdülő gyerekek, fiatalok, munkások és értelmiségiek 

követve az 1848-as forradalmárok és szabadságharcosok példáját, fegyvert mertek fogni a túlsúlyban 

levő és hazánkat elnyomó szovjet erőkkel és hazai csatlósaikkal szemben. Ki mertek állni a terekre, 

össze mertek kapaszkodni a felvonulásokon az utcán. 

Nem merészség volt ez, annál sokkal több. Felelősség: a saját életükért, az országért, a családjukért, a 

jövőért. Nem tettek többet, mint vállalták azt az embert emberré avató tulajdonságot, hogy valódi 

életet csak szabadon lehet és szabad élni. Ma talán már el sem tudjuk képzelni, hogy milyen is lehet 

szabadság hiányában élni. Talán csak akkor, amikor a szabadosság elkorcsosult felfogásának nevében 

próbálnak minket meggyőzni az alternatív életformákról, a nemzeti elkötelezettség feleslegességéről, 

sőt veszélyéről. Ilyen esetekben a jó érzésű emberekben megkondul talán a vészharang, és felötlik 

bennük, hogy valóban szabadságban élnek-e? 

1956-ban nem volt kérdés, hogy fogság az életük. 

Ez ellen cselekedtek, ezért kell megismernünk és 

továbbadnunk tetteiket, és emléküket.  

Emlékezzünk a forradalmárokra és a 

szabadságharcosokra! 



Programok, rendezvények 

 
Sport:  

 Sánka Gábor, IV.C osztályos diákunk mezei 

futásban képviselte iskolánkat a járási és a megyei 

fordulóban, mindkettőn első helyet szerzett. 

Gratulálunk! 

 Barátságos focimérkőzésre került sor a városi 

sportcsarnokban a II.C és az I.C osztályok között, 

melynek eredménye 8-7 volt.  

 
Exkurziók: 

 Október 5-én fodrász, kozmetikus és hajkozmetikus 

diákjaink megtekintették Pozsonyban az Inter 

Beauty szakmai kiállítást. 

 Október 8-án az I.E és a II.E osztályos diákok 

Pozsonyba látogattak egy rendhagyó történelemóra 

keretében, megtekintették a város történelmi nevezetességeit. 

 Október 11-én a IV.C és a IV.D osztályos diákjaink 

Trencsénben az Elosys elektrotechnikai kiállításon vettek 

részt. 

 
SZÍNHÁZ 

Október 8-án, a prágai The Bear Educational Theatre 

meghívásunkat elfogadva, iskolánkba látogatott. Egy angol 

interaktív darabot mutattak be a diákok nagy érdeklődésére 

Anglia történelméből. Újdonság volt ez iskolánk életében, hiszen 

eddig ilyen rendezvény még nem volt és hozzájárult diákjaink 

angol nyelvtudásának fejlesztéséhez. 

 
Nagyszombat megye napja 

Október 4-én rendhagyó osztályfőnöki óra 

keretében diákjaink ismerkedtek Nagyszombat 

megye nevezetességeivel, faliújságot készítettek. 

 

 
A nyelvek európai napja 

Szeptember 26-án iskolánk folyosóján faliújság 

hívta fel diákjaink figyelmét az idegen nyelvek fontosságára. 

 

INFORMATIKA KI MIT TUD? 
 

Nevezni lehet egyénileg vagy 

csoportosan bármilyen számítógépes 

programban elkészített munkával-

videó, játék, programozás, 

weboldalszerkesztés… 

HatÁRIDŐ: 2012. december 6. 

A munkákat Klőr Henrietta vagy 

Takács Péter tanároknak lehet leadni. 



ANGOL KI MIT TUD?  
Nevezni lehet ének, szavalat, 

prózamondás, vidám jelenet és 

fogalmazás kategóriákban. 
HatÁRIDŐ: 2012. december 6. 

Jelentkezni Klőr Levente tanár úrnál lehet. 

 

Érettségizők figyelmébe 
 
Az új érettségi törvény alapján: 

 

 az az érettségiző diák, aki az írásbeli érettségi egyik részét- teszt vagy fogalmazás- 

nem abszolválja, jogosult a szóbeli érettségire, de legalább 3-as osztályzatot kell 

szereznie. 

 az az érettségiző diák, aki az írásbeli egyik részét sem abszolválja, jogosult a szóbeli 

érettségire, de az írásbeli érettségijét meg kell ismételnie a következő tanév érettségi 

időszakában és érettségi bizonyítványt nem kap. 

 

 

 

 

 

The History of England I 
Képes beszámoló az angol színházi előadásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Belkovics Judit iskolapszichológus fogadja az 

érdeklődőket minden hónapban, iskolánk 

épületében! 



Nevessünk egy kicsit! Vicces idézetek 
 A nőnek jobb, ha szép, mintha okos, mert egy férfinak még mindig 

könnyebb nézelődni, mint gondolkodni. 

 Nevess és a világ veled nevet! Horkolj, és egyedül alszol! 

 A mesenézés jó dolog, de a szülőknek nem árt időről időre 

tudatosítani a csemetéjében, hogy Hófehérke meg a herceg a fehér lovon csupán a 

Grimm-testvérek agyszüleménye, a történetnek valós alapja nincs. És ha Hófehérke 

rendesen tanult és dolgozott volna, sosem szorult volna arra, hogy előbb eltartsák a 

törpék, utána meg megmentse a herceg. 

 Egyél naponta egy almát, és elkerülöd az orvost! Naponta egy fej hagyma, és téged is 

elkerül mindenki. 

 

 

 

 

 Október 22-én a Rákóczi Szövetség meghívására helyi szervezetünk tagjai részt 

vesznek a Gloria Victis rendezvénysorozaton Budapesten, az 1956-os 

emlékünnepségeken, a fáklyás körmeneten és a Bem-szobor koszorúzási 

ünnepségén.  

 Október 25-én kerül sor a Móricz Zsigmond Irodalmi Vetélkedőre iskolánkban 

 Október 25-én diákjaink Győrben megtekintik a Jekyll és Hyde musicalt. 

 Október 26-én diákjaink szakelőadáson vesznek részt a Szeretlek, 

Dunaszerdahely! kampány keretében. A kampány a vandalizmus visszaszorítását 

tűzte ki célul. A kampány keretében diákjaink az Óvjuk városunkat pályázatba 

is bekapcsolódtak. 

 Október 31.-november 2. között lesz az őszi szünet. 

 November 5-9. között van a Tudomány és technika hete. Ez alkalommal 

diákjaink prezentációkat készítenek és mutatnak be. 

 November második hetében kerül sor a hagyományos Improve Your English 

angol nyelvi verseny iskolai fordulójára. 

 November 15-én kerül sor a hagyományos Iskola és pályaválasztási börzére 

Dunaszerdahelyen. Iskolánk is képviselteti magát és várja a kilencedikes iskolánk 

iránt érdeklődő diákokat. 

 Novemberben diákjaink részt vesznek a Szabadon nemet a drognak! 

drogmegelőző konferencián. 

 December 5-én kerül sor az országos Expert –Geniality Show versenyre, melyen 

diákjaink 4 kategóriában versenyezhetnek: történelem, földrajz, biológia és angol 

nyelv. 

 December 24.-január 7. karácsonyi szünet 
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