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Rákóczis diákjaink Egerben 
 
Egy pénteki napon elindultunk Dunaszerdahelyről Egerbe, 

hogy részt vegyünk egy 3 napos rendezvényen, melynek fő 

feladata a magyar-magyar kapcsolatok megerősítése volt. Ezen 

kívül szó esett még Magyarország és a magyar területek 

agrárproblémáiról, amikre a konferencián próbáltunk 

megoldást találni. Az iskolánkat 3 diák képviselte ezen a 

konferencián. A program a hétvégén zajlott. 5 óra tájában 

megérkeztünk az egri középiskola kollégiuma elé, ahol 

szívélyes fogadtatásban volt részünk. Egy kicsit meg is lepődtünk, hogy mennyi ember (diák) szeretne 

nekünk segíteni a csomagjaink szállításában. Megkaptuk a szobánkat, mi a 3. emeleten kaptunk 

szállást. Miközben elfoglaltuk a szobánkat, megismerkedtünk az Ipolyságból érkező diákokkal is. 

Nagyon megkedveltük őket a három nap alatt. Mindezek után lementünk vacsorázni, ahol az egri 

középiskola igazgatója fogadott minket rövid köszöntő beszédével. Este lehetőség nyílt városnézésre, 

amit mi igénybe ki is használtunk. Az idegenvezetőnk egy testvérpár volt, akik szintén az egri 

középiskola tanulói voltak. Megmutatták nekünk Eger városát, ami éjjel is gyönyörű. Számos parkot, 

szobrot, sőt még a várat is láthattuk. Visszafelé lesétáltunk a Szépasszony-völgybe, ami szintén 

lenyűgöző látvány volt. Mindenki nagyon kedves és közvetlen volt. Sokat beszélgettünk és nevettünk 

olyan emberekkel, akiket még csak rövid ideje ismertünk. Nyitottak és kíváncsiak voltunk, hogy más 

magyarlakta területeken hogyan tanulnak a diákok. Ezt bővebben meg is tudhattuk szombat délelőtt 

egy rövid beszélgetés során, amikor is minden középiskolából egy tanuló bemutatta az iskoláját. A mi 

iskolánkat jómagam mutattam be. Nagy figyelemmel hallgatták végig a tájékoztatómat. Számomra a 

romániai iskolák érdekesek voltak, hisz most hallottam először, hogy ott hogyan is folyik a tanítás. Ez 

után az iskola biztosított számunkra egy kis kézműves foglalkozást, ahol asztali díszt készíthettünk 

szárított virágokból. Segítségünkre voltak az egri diákok. A délutáni program két fajta volt: strandolás 

vagy városnézés. Mi a városnézést választottuk, hisz kíváncsiak voltunk, hogy Eger ugyanolyan 

gyönyörű-e napközben, mint az este volt. Úgy gondolom, nem panaszkodhattunk: Eger éjjel-nappal 

lélegzetelállító. Délután a kollégium vezetője vezetett minket végig a városon. Ezen a városnézésen 

történelmi információkat is hallhattunk. Amikor visszaértünk, elkezdődött az 

ünnepi vacsora és az eredményhirdetés a pálinka és borfőző versenyről. A 

vacsora közben is ismerkedtünk a többi iskolával, majd este közös sétára 

indultunk újdonsült barátainkkal. A 3 nap alatt az ételeket az egri középiskola 

tanulói készítették, amivel maximálisan meg voltunk elégedve. Meg vagyunk 

róla győződve, hogy az iskolából nagyszerű szakemberek fognak kikerülni. 

Összegezem a 3 napot: új barátok, gyönyörű város, mennyei ételek. 

Köszönettel tartozom iskolánknak, hogy lehetőségünk volt ezen a találkozón részt venni, valamint a 

Rákóczi Szövetségnek, amely támogatta ezt a 3 napot. 

Kovács Bernadett – III.E 



 

Iskolánkban történtek 
 

 2013. április 12-én a felvidéki kitelepítettek 

emléknapján, a Rákóczi Szövetség helyi 

szervezetének diákjai, az I.C és a II.C osztályos 

tanulók felvetítéssel egybekötött beszélgetéssel 

emlékeztek meg a Beneš - dekrétumok 

következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, 

Magyarországra telepített mintegy százezres 

magyarságról. 

 A II.L kozmetikus diáklányok szakvizsgája 

sikeresen zárult.  

  Április 12-én, a Nárcisznapon diákjaink a város 

különböző pontjain gyűjtötték az adományokat. 

 Iskolánkban gyűjtést szerveztünk a 11 éves Sméja 

Tímea megsegítésére, aki leukémiában szenved. 

Diákjaink pénzadományokkal és műanyag kupakok gyűjtésével támogatták gyógyulását. 

Mindenkinek hála és köszönet Tímea nevében! 

 Az I.L és III.E osztályos diákok Budapesten jártak, 

ahol a fővárosi állatkertet és a Terror Házát 

látogatták meg. 

 Május 10-én elballagtak végzős diákjaink a városi 

művelődési központban. 

 Kozmetikus diákjaink BERNARD CASSIÈRE 

oklevelet szereztek.  

 Május 13-án felvételi vizsgák voltak iskolánkban 

 Lezajlottak a szóbeli érettségi vizsgák. 

 A III.C és a III.D osztály tanulói meglátogatták a 

Budapesti Műszaki Egyetem magasfeszültségű 

laboratóriumát és az Elektrotechnikai Múzeumot. 

 

Iskolánk a Facebookon! 

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


 
Tanulmányi kirándulás a pozsonyi autó kiállításon 

 
2013. április 24-én autószerelő, 

villanyszerelő, illetve informatikus gépész és 

kozmetikus diákjaink ellátogattak a 

Pozsonyi Autószalon kiállításra. Németh 

Emese és Zirig Tünde tanárnők vezetésével 

diákjaink megcsodálták a leghíresebb 

autógyárak büszkeségeit, bepillantást 

nyertek a jövő tanulmányautóiba, a 

lakókocsik és jachtok legszebbjeibe. Mint 

eddig minden évben, a résztvevő tanulók 

most is élményekkel gazdagodva tértek haza 

a tanulmányi kirándulásról. 

 

 

Segítettünk Timinek! 
Iskolánk diákjai egy karitatív cél érdekében 

összefogtak és két héten át Klőr Levente tanár úr 

vezetésével műanyagkupakokat gyűjtöttek a 

nemesócsai 11 éves Sméja Tímea megsegítésére, aki 

2012 októbere óta leukémiában szenved. Az 

összefogásnak meglett az eredménye: 17 zsák kupak 

és 65 euro pénzadomány gyűlt össze, melyet a diákok nevében Klőr tanár úr szállított el 

Nemesócsára és adott át a családnak. 

Kedves diákok, Tímea köszöni a segítséget és egy nagy puszit küld 

mindenkinek!!! 
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Nevessünk egy kicsit!  
Két pap álldogál az országút szélén, kezükben egy tábla: 

„Közel a vég! Fordulj vissza, míg nem késő!" 

Arra jön egy autós, mutatják neki a táblát, az pedig dühösen kikiált a kocsiból  

- Hagyjatok békén, szentfazekak! - és továbbhajt. Tíz másodperc múlva hatalmas 

fékcsikorgás, majd egy hangos csobbanás hallatszik. Azt kérdezi az egyik pap a másiktól: 

- Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd leomlott? 

******* 

Mi az első szava a székely embernek,amikor felveszi a telefont?- No, ki a? 

******* 

Egy idős házaspár harmincadik házassági évfordulóján egy szigetre utazik, ahol a legenda szerint 

olyan csodálatos fürdő van, amiben megfiatalodnak az emberek. 

Az üdülésről visszatérve a lányuk várja őket a repülőtéren, de sehol nem látja a szüleit. Egyszer csak 

odalép hozzá egy fiatal nő, karján egy csecsemővel és megszólítja: 

- Lányom, én vagyok az. Ugye nem ismersz meg? Megfiatalított a csodaforrás. 

A lány döbbenten kérdezi: 

- Mama, de ki ez a csecsemő? 

- Az apád! Ez a hülye elaludt a vízben. 

www.sosds.sk 
 

 

 

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

 Június 14-én diákjaink a Komáromi Jókai Színházba látogatnak a Made in Hungária 

előadásra. 

 Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 

Vendéglátó ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium diákjai tanári kísérettel 

látogatnak városunkba és iskolánkba, iskolánk valamint a Rákóczi Szövetség helyi 

szervezetének szervezésében. 

 Júniusban iskolánk osztálycsapatai mérik össze tudásukat az I. Focibajnokságon. 

 Június 21-24-ig diákjaink kárpátaljai kiránduláson vesznek részt. 

 Június utolsó hetében osztálykirándulásokra kerül sor: a II.C, I.C és I.D az auschwitzi 

haláltábort és Krakkót látogatja meg, a II.D és a III.C osztályok Egerbe látogatnak. 

 Június 28-án bizonyítványosztás 

 Július 1-től augusztus 31-ig nyári szünet 

 Tanévkezdés 2013. szeptember 2-án lesz. 

Mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kívánunk a nyári 

szünetben! 
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