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10 éves iskolánkban a 

Rákóczi Szövetség helyi 

szervezete 
 

2004 őszén alakult meg iskolánkban a Rákóczi Szövetség helyi 

szervezete, mely idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. 

Több mint 300 diák tagja a helyi szervezetnek, kik évről évre 

résztvesznek a Szövetség által szervezett rendezvényeken, 

táborozásokon, konferenciákon, kirándulásokon, találkozókon. Diákjaink eljutottak a Kárpát--

medence különböző területeire, új barátságok szövődtek, kialakultak kapcsolatok más 

iskolákkal. 

Idén szeptemberben újabb tagokkal bővült szervezetünk és bízunk abban, hogy ebben a 

tanévben is eredményes munkát végezhetünk. 

     Klőr Levente, tanár, a helyi szervezet vezetője 

Erdélyben táboroztunk 
Iskolánk diákjai az ivói Erzsébet-táborban 

töltöttek egy hetet a nyári szünidőben. 

 Ivó Erdélyben, Hargita megyében található, 

Zetelakához tartozó település, 

Székelyudvarhelytől 25 kilométerre. 

Névadója egy sebes, tiszta vizű helyi patak. A 

tanyasi típusú település az idők során 

átalakult nyaralóhellyé, ahol 3-400 lakos 

elszórtan él a több négyzetkilométeres 

településen. 

 Az Erzsébet-tábor Ivóban több mint 2,5 

hektáros területen fekszik, 900 méter körüli 

tengerszint feletti magasságon. 

 A tábort harmadik csoportként vehettük birtokunkba, melyben több mint 140 diák töltött el 

egy hetet. Első nap lezajlott a zászlófelvonás. A nap további része a pihenésről, az 

ismerkedésről és a játékról szólt. Másnap a táborozók ellátogattak a közeli vadasparkba, ahol 

több vadállatot láthattak. A harmadik napot Korondon töltötték, ahol megtekintették a 

tájházat, megismerkedtek a fazekasmesterséggel, a taplókészítéssel és a szövéssel. Délután 

lezajlott az olimpia, ahol íjászkodni, gerelyt hajítani lehetett. Ezalatt volt a focikupa is. A 

https://www.facebook.com/499250693452405/photos/a.499411323436342.119969.499250693452405/847208911989913/?type=1&relevant_count=1


negyedik napon elmentek Székelyudvarhelyre, megálltak Orbán Balázs síremlékénél. Délután 

került sor a csocso,- és asztalitenisz-bajnokságra. Utolsó napon délelőtt került sor az Erzsébet-

vetélkedőre, melyben diákjaink elsők lettek. Ezzel párhuzamosan folyt a kézműves verseny 

Üzenj a jövőnek címmel. Délután elindultak a zetelaki víztározóhoz, mely csodálatos élményt 

nyújtott. Este a tábortűznél megtartottuk a Ki mit tud? vetélkedőt.  

A közös programok, a mozgás, az alkotás boldogsága és az új barátok örömteli napokkal 

ajándékozták meg a résztvevőket. Élményekkel gazdagon tértek haza a hosszú útról.  

 Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget és Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt, mely 2014 

nyarán lehetővé tette az Erzsébet-program keretében az Erzsébet-táborban töltött felejthetetlen 

hetet. 

 

CSALÁDTÖRTÉNETEK 

közelről 
 

 A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 

Szakközépiskola 60 diákja az iskola 

bűnmegelőzési programjának keretében 

szeptember 26-án részt vett a Novus Ortus 

diákszínpad által bemutatott Családtörténetek 

kamara-előadáson. Az előadás lekötötte a diákok 

figyelmét, hiszen a színpadon ülve az események 

részeseivé váltak. A családon belüli erőszak, a kommunikáció hiánya, a drog káros hatásai 

voltak jelen a bemutatott darabban. A mai világban a gyerekek belekerülnek a technika 

forgatagába, és nem tudják azt megfelelően feldolgozni, mivel elmarad az ismerkedés, 

beszélgetés, közös programok a családban vagy a barátokkal. Nincs időnk egymásra ebben a 

rohanó világban, pedig érdemes megállni és a másikat megszólítani, beszélgetést 

kezdeményezni. 

 Az előadás nagy hatással volt a diákokra, akik utána kérdezhettek és beszélgethettek a 

színészekkel és a darab rendezőjével, Takács Tímeával. 

 Az iskola a jövőben is szeretné folytatni a hasonló jellegű programokat. 

 Klőr Levente tanár 

 

EBCL bizonyítványok átadása 
 

A IV.C osztály 22 diákja, valamint 

a IV.D osztály 2 diákja vehette át 

ez év szeptemberében a sikeres 

EBCL vizsga után a megérdemelt 

bizonyítványt. Így ők már a 

sikeres érettségi bizonyítvány 

mellett a munkakeresésnél az 

EBCL és ECDL bizonyítványt is 

felmutathatják majd.    

Gratulálunk! 

 

WWW.SOSDS.SK, FACEBOOK 

 

http://www.sosds.sk/


Kultúrműsoron vettünk részt 
 

Diákjaink a Kárpátaljáról, 

Mezőváriból érkezett kórus 

előadását tekintették meg, akik 

megzenésített versekkel a 

hazaszeretetről, megmaradásról, 

anyanyelv ápolásáról énekeltek. 

Fantasztikus zenei élményben volt 

mindenkinek része és úgy 

gondolom, hogy havonta egyszer a 

diákoknak ilyenben részük kellene, 

hogy legyen. 

 

Nyelvek 

európai napja 
 

 
Október 15-én iskolánkba látogat immáron harmadik 

alkalommal a prágai The Bear Educational Theatre, akik 

ezúttal egy interaktív krimitörténetet mutatnak be. Ezzel a 

programmal kíván iskolánk bekapcsolódni a Nyelvek európai 

napja programsorozatba. 

The Detectives is an entertaining and interactive love-

story/murder-mystery set in an English cabaret. One of the 

actors is murdered during a performance. The audience work 

with the actors to discover who the killer was. 

The Detectives is an interactive murder mystery, where the 

students in the audience are invited to work out who the killer is. The story is set in a 

cabaret in England with three main characters Michael Kay, a magician, his wife Sylvia Kay, 

a dancer and their colleague Christopher O'Connel, a clown. The show holds the the 

audience's attention very effectively, not only because of the character of the clown and 

entertaining aspects of the cabaret itself, but also because of Sylvia's open flirtation with 

Christopher and Michael's jealousy. The Detectives is the most popular show in the 

repertoire of the theatre. It has been played hundreds of times in many different countries. 

 

Felhívás 
Alapiskola végzős diákjai figyelmébe 

Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy ha ismeretségi körében, családjában, barátai 

között van olyan diák, aki most kilencedikes és döntés előtt áll, hogy tájékoztassa őket az 

iskolánkban való továbbtanulási lehetőségekről. Köszönjük! 

Szakjaink- 4 éves, érettségivel végződő: kereskedelem és vállalkozás, műszaki és 

informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában és gépészetben, kozmetikus és 

sminkes, ruhatervezés. 

Szakmáink- 3 éves, szakmunkás-levéllel végződő: autószerelő, villanyszerelő, fodrász. 



 

SZÉKELY VICCEK 
Kiabál a székely legény az apjának: 

-Édesapám, fogtam egy medvét! 

-Jól van, hozd ide! 

- Nem tudom, mert nem enged el! 

******* 

Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől: 

- Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő mindenkinek? 

- Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt! 

- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis mindig van mentőcsónak... pedig 

gondolom úszni többen tudnak, mint repülni! 

      ********

Székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben: zavarja a zenekar hangos játéka. 

Odahívatja a pincért: 

- Mondja, főúr, meg lehet kérni a zenekart, mit játsszanak? 

- Igen, uram. Mi volna a kívánsága? 

- Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert. 

 

 

 

 

 

 

 

 Október 15-én iskolánk vendége lesz a prágai The Bear Educational Theatre, 

akik iskolánkban egy angol interaktív darabot adnak elő immár harmadik 

alkalommal. 

 Október 16-án harmadikos és negyedikes diákjaink részt vesznek a 

GAUDEAMUS hazai és külföldi főiskolák és egyetemek börzéjén, ahol 

továbbtanulással kapcsolatos információkra tehetnek szert. 

 Október 17-én diákjaink a trencséni ELOSYS szakmai kiállításon vesznek részt. 

 Október 22-én a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének tagjai bekapcsolódnak a 

Gloria Victis rendezvénysorozatba, ahogy minden évben tették és részt vesznek 

Budapesten az 1956-os emlékünnepségeken. 

 Október 30-31.: őszi szünet 

 November 6-án iskolánk jelen lesz a Dunaszerdahelyen megszervezett 

középiskolák börzéjén. 

 A kupakgyűjtés folytatódik! Fogjunk össze és segítsünk a beteg gyermekeken! 
 

KRISTÁLY 
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Szerkesztő: Klőr Levente 

Lektorálta: Csicsay Bernadett, Mgr. 

E-mail: info@sosds.sk ,web: www.sosds.sk 

Várjuk lapunkba írásaitokat, észrevételeiteket! 

Kísérjétek figyelemmel a faliújságot és az iskola 

weboldalát! 
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