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1956 üzenete a mai 

fiataloknak
A Szabó Gyula utcai magyar tanítási nyelvű 

Szakközépiskolában 6 éve sikeresen működik a 

Rákóczi Szövetség helyi szervezete. Az eddigi 

évekhez hasonlóan diákjaink október 23-án részt 

vettek a XVIII. Kárpát-medencei magyar ifjúsági 

találkozón, Budapesten. Ez a találkozó a Gloria 

Victis nevet viseli, és ennek keretében zajlanak a 

Műegyetemen és a Bem téren az 1956-os 

eseményekről a megemlékezések. 

A következőkben egy diákunk szívhez szóló élménybeszámolóját olvashatják, azaz 

mit üzen 1956 a mai fiataloknak. 

Tudjátok mi volt 54 éve? Pontosan 1956. október 23-án? Igen ezt ma már történelmi 

dátumnak tekintjük, ami egy sötét korszak volt Magyarországon, a kommunista diktatúra. Sok 

áldozattal járt, de szerencsére nagyon sok veterán katona, forradalmár, egyszerű ember és 

asszony élte túl ezt az tragédiát. 

Idén az a megtisztelést ért, hogy így talán utolsó iskolás évemben eljussak a Rákóczi 

szövetség segítségével Budapestre a forradalmi megemlékezésre a Műszaki 

Tudományegyetem nagy termébe. Sajnos, elég rossz szögből tudtam követni az eseményeket, 

így csak keveset hallottam tisztán. Így szóba elegyedtem egy veteránnal, aki ott volt még 23 

éves fess fiatalemberként, átélte a borzalmakat és tett azért, hogy hazájának jobb sorsa legyen. 

Sokkal érdekesebb volt olyas valakit hallgatni, aki ténylegesen ott volt, mint azok, akik úgy, 

mint én is, könyvből ismerem a részleteket. Elmesélte, hogy indult több ezer egyetemista arra 

a helyre, ahol a tüntetés folyt. Lehetett látni a fájdalmat az arcán, ahogy visszaemlékezett 

a régi időkre. Fájdalmas szívvel mesélte, hogy a legjobb barátja hősi halált halt, s 

megtisztelésként az egyetem nagy termében volt felravatalozva.  

Elítélték a kommunista diktatúrát és mikor az utcán vonultak, dicsőségből több 

erkélyről engedték le a nemzeti zászlót, de amint a címerhez értek, amin még akkor 

a kommunista jelképek díszelegtek, a tömeg örjöngeni kezdett, s ebből kifolyólag a családfő 

úgy döntött, kitépi a címert a zászlóból, s ezután a tömeg is követte őt. Ettől a perctől fogva 

szimbolizálja a lyukas zászló az 56-os forradalmat. S még azt is megosztotta velem, hogy egy 

vasárnap délután megfogta a gyermekeit, unokáit és dédunokáit, s elvitte őket arra az útra, 

melyen ők is vonultak egykor. Még arra sem volt időm, hogy a nevét megkérdezzem 

a bácsinak, mivel oly gyorsan elfutott az az idő, s úgy éltem át azt az órát, mintha én is ott 

lettem volna. El tudtam képzelni, hogy vajon mi lehetett akkor ott. Sajnos a beszélgetésünk 

véget ért, mivel a műsornak is vége lett. Így elköszöntem a bácsitól és emlékbe kaptam tőle 

azt a meghívót,  amivel ő lépett be a nagyterembe. A beszédek után zászlót bontottunk, 



fáklyákat égettünk és elindultunk azon az 

útvonalon, melyet 1956 október 23-án tettek meg 

azok a fiatalok, akik a szebb jövő érdekében 

kiálltak szabadságukért. A Bem téren tovább 

folytatódott a megemlékezés, persze a nemzeti 

himnuszunkkal kezdtük, majd Kozma Imre atya, 

a Máltai Szeretetszolgálat vezetője mondott 

ünnepi beszédet. Meghallgattuk egy csodálatos 

nagykaposi lány előadásában Sajó Sándortól a 

 Magyarnak lenni tudod mit jelent című verset, 

majd egy erdélyi fiú tartott beszédet. Elkezdődött 

a koszorúzás, melyen több iskola, szervezet, a parlamenti képviselők rótták le tiszteletüket 

a Bem szobor előtt. A mi iskolánk is koszorúzott. 

S észre sem veszi az ember, s már úton vagyunk hazafelé, nem szerettem volna, hogy 

ez a nap véget érjen, bár tudom, hogy nekem megtiszteltetés volt, hogy ott lehettem, 

s megemlékeztem bajtársaim hősiességéről, de másoknak ezen a napon felszakadtak azok 

a sebek, amit még a forradalom hagyott ott. Hisz elvesztették férjüket, gyerekeiket, barátaikat, 

s ezért biztosan nem volt könnyű nekik. Köszönöm ezt a csodálatos és emlékezetes napot, 

sose felejtem el! 

        Németh Tünde – II.L 

 

 

Szlovákiában elsőként magyarul: 
EBC*L képzés és vizsga 

 

 2010. szeptember 24 –én a dunaszerdahelyi Szakközépiskola 24 

diákja vehette át Szlovákiában elsőként magyar nyelven 

megszerzett EBC*L bizonyítványát. A hallgatók a vizsga sikeres 

elvégzése után nemzetközileg elismert, Bécsben kiállított, német 

vagy angol oklevelet kaptak. Maga a vizsgaközpont 

Dunaszerdahelyen 2010 májusától működik, és mivel a budapesti 

központon keresztül szerezte meg az akkreditációt, így 

lehetőséget ad az érdeklődőknek, hogy magyar nyelven készüljenek fel a vizsgára, valamint, 

hogy magyar nyelven vizsgázzanak.  Mi is az az EBC*L? Az EBC*L –Egységes Európai 

Gazdasági Oklevél, tulajdonosai olyan gazdasági tudással rendelkeznek, melyet szerte 

Európában elismernek, és amely megfelel a legtöbb európai vállalat által támasztott 

követelményeknek. Az EBC*L igazolja, hogy az oklevél tulajdonosa az európai üzleti és 

vállalkozási szférában szükséges gazdasági jártassággal rendelkezik. Ezzel munkaerő-piaci 

esélyeket teremt, segít eligazodni a mindennapi 

életben, és felkészít a várható kihívásokra. A 

megszerzett ismeretek az alkalmazottaknak 

gyakorlatban használható tudást, a cégeknek 

gazdasági eredményességet hoznak. A 

munkahelyek jelentős részén ma már egyre 

inkább elvárásként fogalmazódik meg, hogy a 

munkavállalók rendelkezzenek a gazdasági 

életben mindenképpen szükséges üzleti, 

gazdasági ismeretekkel. Olyan kompetens 

személyek legyenek, akik ismerik a vállalkozás 

gazdasági céljait, értik a közgazdászok 

használta szófordulatokat, növelve ezzel a 

vállalkozás hatékonyságát.  Ennek a tudásnak a megszerzését garantálja a dunaszerdahelyi 
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akkreditációs központ. Az érdeklődők a www.ebcl.hu oldalon vagy a Szakközépiskola 

szaktanárainál tájékozódhatnak a tanfolyamról és a vizsgáról. 

          Vajda Angelika 

Rákóczi Szövetség ifjúsági találkozó és vezetőképző 
 
A Rákóczi Szövetség 2010. 10. 1-3. 

között ifjúsági találkozót és 

vezetőképzőt rendezett Budapesten, amelyre határon belüli és határon kívüli magyar középiskolák 

diákjait hívta meg. 144-en vettek részt, így nagyon sok helyről érkeztek diákok. Például Ipolyság, 

Komárom, Szekszárd, Kaposvár, Temesvár, Sopron, Sárospatak, Győr, Barót, Hódmezővásárhely, 

Dunaszerdahely és még sorolhatnánk. 

Az iskolánk két végzős diákjával, Kovács Szilviával és velem, Csiba Szilviával, képviseltette magát. 

Pénteken reggel indultunk útnak, hogy időben odaérjünk. Bejelentkezés előtt volt még egy kis időnk, 

hogy felfedezhessük Budapestet. Szerencsésen és időben megtaláltuk a Rubin nevű hotelt, ahol 

elszállásoltak és ahol az előadásokat hallgathattuk. A vezetőképzőt 5 órakor nyitották meg egy rövid 

beszéddel. A megnyitót Bodó Márton előadása követte, aki az oktatási államtitkárság főtanácsosa. A 

2010-es oktatást fejtegette, hogy Magyarországon mit fognak bevezetni, és hogy min kéne változtatni. 

Bodó Mártont Jeszenszky Géza követte. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter a Trianon 

következményeit fejtegette. Hozott egy térképet, amin Felvidéket mutatta be 1941-ben és 1991-ben. A 

két térképen diagrammal volt ábrázolva, hogy mennyi magyar illetve szlovák lakosa volt felvidéknek. 

Piros színnel ábrázolták a magyar nemzetiségűeket és kék színnel a szlovák nemzetiségűeket. 1941-

ben a piros szín dominált, majd 1991-ben már inkább a kék, néhol még látható volt a piros. Ezzel 

bizonyították, hogy 50 év alatt mennyit változott a nemzetiség öszetétele. A vacsora után Stefka István, 

a Magyar Hírlap főszerkesztője beszélt. Este 9 órától lovagi hagyományőrzésen vehettünk rész, 

amelyet az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola diákjai mutattak be. 

Második nap, szombaton, a reggeli után 8 órakor a résztvevők rövid bemutatkozása volt. A 

bemutatkozás után Bolberitz Pál, pap fejtegette az 'Érték és értékek' gondolatot. Őt követte Halzl 

József, aki a Rákóczi Szövetség elnöke. Ezen az előadáson sajnos nem tudtunk részt venni. Takaró 

Mihály, irodalomtörténész előadása nagyon tetszett. Olyan írókat mutatott be, akik nem kerültek be az 

irdalomkönyvekbe, de kellett volna róluk tanulni. 4 száműzött magyar írót mutatott be, Tormay 

Cecíliát, Vass Albertet, Szabó Dezsőt és Gyóni Gézát. Bogár László, közgazdász az életkorról és arról 

beszélt, hogy az évek során sokkalta több ember hal meg Magyarországon, mint amennyi születik. 

Kiss Gy. Csaba, művelődéstörténész, a magyar nemzeti identitás kérdéseit fejtegette. Boross Péter, 

volt miniszterelnök, értékek a magyar politikában gondolatot fejtegette. G. Horváth Barnabás, 

hegedűművész és egy fuvolista társa rövid komoly zenei koncertet adtak elő. Ez a zenés előadás is 

nagyon tetszett, mert fiatal tehetséges zenészek előadását láthattuk. A komoly zenei koncert után, aki 

akarta, igénybe vehette a szálloda wellness-szolgáltatásait. 

Az utolsó nap, vasárnap, már csak egy előadás volt. Ezt az egy előadást szintén nagyon élveztük. Az 

előadást Daróci Bárdos Tamás, zeneszerző adta elő. Bevezetett minket a komolyzenébe. Szerette 

volna, hogy a mai generáció is ugyanúgy vonzódjon a komolyzenéhez, mint az idősebb generáció. A 

körülbelül másfél órás előadás utána elindultunk a vonatállomáshoz és haza mentünk. 

Sajnos, rövid volt a vezetőképző, s így nem tudtunk a többi jelenlévővel beszélgetni. Ha a 

közeljövőben is megrendezésre kerül a vezetőképző jobb lenne, ha az előadások nem lennének ilyen 

sűrűk, vagy akár egy nappal hosszabb is lehetne aképzés. Ezt leszámítva nagyon jól éreztük magunkat 

és köszönjük, hogy részt vehettünk rajta. 

Kovács Szilvia -IV.B és Csiba Szilvia -IV.D 

 

Rövid híreink 
1. Októberben iskolánk megtartotta a hagyományos iskolai szülői értekezletet. 

2. Diákjaink részt vettek az Elosys trenčini elektrotechnikai kiállításon 

3. Dohányzás káros hatásai címmel előadás volt az I.C és az I.D osztályokban 

4. A III.B osztály műköröm-építés és hajhosszabbítás előadáson vett részt. 

5. A Rákóczi Szövetség helyi szervezetünk újabb 70 taggal bővült. 

6. Októberben elkezdődtek a szakkörök iskolánkban: sakk, angol érettségire 

felkészítő, etika, informatika, elektrotechnika… 

**************** 
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Szeretnél hasznos segédanyagokat letölteni 

tanulmányaidhoz? 

Akkor regisztrálj a MOODLE programba és minden 

anyaghoz hozzáférhetsz! 

Csak egy kattintás! Érdemes kipróbálni! 

**************** 

Nevessünk egy kicsit! 
1. Hogy hívják a kínai tűzoltót?- ???Telefonon! 

2. Két szauna beszélget: Téged miért zártak be?   Gőzöm sincs! 

3. Mi a különbség a légy és az elefánt között? 

- Az, hogy az elefánt tudja magát a fülével legyezni, de a légy nem tudja 

magát a fülével elefántolni. 

4. Mi a különbség férfi és a nő között? 

- A nő egyetlen férfit akar, aki teljesíti az összes kívánságát. A férfi az összes nőt akarja, akik 

teljesítik egyetlen kívánságát... 

5. Hogyan ébreszti fel Hófehérke a hét törpét? 

- 7up! 

6. Melyik az egyetlen alkalom, amikor egy nő nem néz bele a tükörbe? 

- Amikor kifelé tolat a parkolóból. 
 

 

 

 

 

 

 

 November 26-án a 4.B és 4.D szalagavatója 

 December 2-án középiskolák börzéje a Művelődési 

központban 

 December 3-án  a 4.C és 4.E szalagavatója 

 December 9-én EXPERT vetélkedő, reggel 8 órától a 

főépületben. 

 December 22-én karácsonyi koncert 
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Várjuk írásaitokat, észrevételeiteket lapunkba! 

Kísérjétek figyelemmel a faliújságot és az iskola 
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