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Üdvözlet! 

Kedves diákok, megjelent a Rólunk című iskolaújság második száma, 

amely iskolánk téli hónapjainak eseményeit foglalja magába. 

Az előző számban meghirdetett versenyre sok helyes válasz érkezett, 

a környék iskoláinak diákjaitól és tőletek is. Az iskolánkból két helyes megfejtőt 

sorsoltunk ki (Szabó Gréta III.N, Prepletaný  Róbert V.AVM osztályokból), 

akiknek ezúttal is gratulálunk. A verseny folytatódik, az aktuális feladványokat 

az újság végén találjátok. 

Örömmel tudatom, hogy sikeresen pályáztunk a Tesco által meghirdetett 

pályázatra, amely a Nagymegyer környéki tehetséges diákokat támogatja. 

A Rólunk című iskolaújság pályázott és nyert. Márcsak a támogatás összege 

kérdéses. Minél többen szavaztok a Tescóban az iskolaújságra, annál nagyobb 

támogatást kapunk. Ezért kérünk minden diákot, szülőt, ismerőst, hogy 

támogassa a projektünket. Köszönjük! 

Jó olvasást kívánunk! 

         Mr. Hóember  

Aszatalos tanulóink és a kakukktojás 

Iskolánkat nagyon sok ügyes és kreatív diák látogattja, akikből az iskola 

sikeres elvégzése után jó szakemberek válnak. Ebben az iskolaévben az asztalos 

tanulóink (Kaločai Károly, Keszán Máté, Kiss Dávid, Nagy Márton és Tóth 

Károly) egy nagyon szép és ötletes téli dekorációt varázsoltak az iskolaudvarra. 

A történet nem lenne teljes egy kis kakukktojás nélkül, mivel az erdőt lakó kis 

szarvasokat egy vendéglátós tanulónk, Tatai Krisztián készítette. A következő 

évben új, frappáns dekorációval készülünk. 

          Mr. Deer  



 

 

 

Nyitott nap 

Már sokadik éve 

kerül megrendezésre a 

“Nyitott nap“ a 

nagymegyeri Magán 

Kereskedelmi és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskolában. 

November 5-ére szerveztük meg az alapiskolás nyolcadikos, kilencedikes 

diákok és szüleik számára az 

eddigiektől eltérő halloweeni 

hangulatú eseményt. 

Az alapiskolás diákok és szüleik 

betekintést szerezhettek az egyes 

szakmák és szakok rejtelmeibe és ki is 

próbálhatták ügyességüket, rátermettségüket az 

egyes területeken: vendéglátós, cukrász, 

szakács, asztalos, fodrász, kozmetikus, 

vendéglátóipar és idegenforgalom szakon.+9 

A nap fénypontja egy koncert volt, amit iskolánk volt diákja adott elő. A 

zenekar - Janov Laci & Timy -  sokak számára ismert, hiszen szerepelnek a tv-

ben, valamint a Youtube-on is sok 

követőjük van.  Bízunk benne, hogy 

az elkövetkező iskolaévben, ősszel is 

ugyanilyen magas látogatottságú 

“Nyitott napot“ sikerül 

megrendeznünk. 

Köszönjük a szervezők 

és diákok munkáját és 

szeretettel várjuk az 

iskolánkra jelentkező új 

elsősöket. 

Cserman Andrea, tanár 

 



 

 

Magad adod?! - A virtuális lét veszélyeiről láttak előadást a nagymegyeri 

szakközépsulisok 

A nagymegyeri Magán 

Szakközépiskola tanulói egy érdekes és 

formabontó foglalkozáson vehettek részt, 

melynek témája a virtuális lét veszélye. + 

A Vekker Műhely Magad adod?! című 

színházi-nevelési foglalkozása, olyan 

témákkal foglalkozik, mint a virtuális élet, a 

ma már sajnos mindennapos cyberbullying (elektronikus úton történő 

megfélemlítés, kiközösítés), valamint a folyamatos megfelelési kényszer. 

Az előadás Petra történetét dolgozza fel, aki 2050-ben egy virtuális 

gimnáziumba jár, ahol folyamatosan bonyolódik helyzete.  A történetet két 

egyetemista viszi színre (Touati Karen és Pawlowicz Ádám), viszont az előadás 

két pontján is Kuklis Katalin (színész-drámatanár), aki a foglalkozás vezetője, 

megszakítja a történetet, és közös gondolkodásra hívja a tanulókat. 

Az előadás nem akar konkrét válaszokkal szolgálni a felvetett kérdésekre, 

inkább csak a közös gondolkodás erejével próbálja előhívni a tanulókból a 

helyzet lehetséges megoldásait. 

Sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a virtuális létben 

sebezhetőbbek vagyunk, mint a való életben. Gyakrabban el kellene rajta 

gondolkodnunk, hogy tényleg mindig magunkat adjuk, vagy biztosan meg kell 

osztanunk az életünk privát mozzanatait másokkal is? 

         Romada János, tanár 

Tudok 

Az SZMPSZ szervezésében a 2019/20-as tanév novemberében is létrejött a 

TUDOK regionális konferencia. Nagy öröm volt 

számomra, hogy lehetőséget kaptam a versenyen való 

részvételre. 

  A megmérettetés lényege, hogy a választott 

szekcióban egy prezentáció keretén belül boncoljunk szét 

egy tetszőleges témát, s védjük azt meg szóban a 

háromtagú zsűri előtt. Rögtön kedvet is kaptam hozzá, 

Seregi Eszter tanárnővel pedig elkezdtük a felkészülést. 

Hotelakadémista tanulóként a vendéglátás és 

idegenforgalom szekcióban készítettem a bemutatót, 



 

 

méghozzá Csallóköz turizmusát és gasztronómiáját feldolgozva. Mikor eljött a 

verseny napja leírhatatlanul jó érzéssel töltött el, hogy újra a mezőnyben 

lehettem és bizonyíthattam. A dobogó harmadik fokára állhattam fel, mégis 

győztesnek érezhettem magam. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az 

osztályfőnökömnek (akivel az Idegenforgalmi Világnapra hasonló témával 

készültünk és abból meríthettem a mostani versenyre) és a tanárnőnek, aki bízott 

bennem és támogatott, továbbá mindazoknak, akik valamilyen módon 

segítségemre voltak a felkészülésnél. Ti pedig srácok, bátran ajánlom, 

használjátok ki az ilyen alkalmakat, ha szeretitek a szakmátokat ígérem nem 

fogtok csalódni! 😊 

     Ferenczy Vikória, IV.AVM 

Hotel Therma 

Iskolánk diákjainak minden évben megadatik az a lehetőség, hogy 

szakmájuktól függően különböző tanulmányi kirándulásokon vegyenek részt. 

Ezen új tanév novemberében alkalmunk nyílt ellátogatni a dunaszerdahelyi 

Hotel Therma**** szálloda és wellnessközpont épületébe.  

Nagy szeretettel fogadtak 

bennünket. Ha jellemezni 

szeretnének belső arculatát a 

szállodának, a megfelelő szó a 

hangulatos lenne. Fő 

attrakciója nemcsak maga a 

wellness részleg, mely 

számtalan szolgáltatást nyújt, 

hanem a nagyterem is, mely különböző rendezvényeknek ad otthon, végül az 

American bowling bár, mely az éjszakai szórakozást kínálja a vendégek 

számára. Külön öröm volt minden ezen helyiségeket megtekinteni, s a szálloda 

működését jobban megismerni. Nem utolsó sorban pedig élvezni, ahogy a 

modern technika belopta magát a falak közé. 

Második megállónk a közismert „Sárga kastély“, vagyis a Csallóközi 

Múzeum volt. Két része van az épületnek: az első galériaként szolgál, ahol sok 

stílus festménye keveredik, majd a következő maga a múzeumi épület, melynek 

bejárta közben kaptunk ízelítőt történelméből és eddigi lakóiról. Mire 

körutazásunk végére értünk méltán állíthatom, hogy temérdek új információ 

birtokosai lettünk.          

        Ferenczy Viktória, IV.AVM 



 

 

Ünnepélyes Szalagkitűzés 

Mint minden iskolaévben, idén is 

sor került a végzős diákok 

szalagkitűző ünnepségére. Az esemény 

a nagymegyeri kultúrházban került 

megrendezésre, 2019. december 6.-án. 

A három osztály egyszerre vonult fel 

a színpadra Rocky Balboa buzdító 

zenéjének„kíséretében“. Az ünnepi 

beszédeket a szalagkitűzés követte, 

majd a végzős diákok műsora. A II. An 

osztály nagy sikert aratott a Mézga 

család című előadásával. Őket követte 

az V.A osztály verssel és énekkel, majd a IV.A osztály kozmetikus-stylist 

tanulói által kaphattunk betekintést az iskolai tanórák színterébe. A műsor közös 

dallal és jókívánságokkal zárult. 

Ezúton is kívánunk sok sikert az érettségihez végzőseinknek! 

 

SOUTH PARK: Csőre Gábor és Dolmány Attila járt a nagymegyeri 

szakközépsuliban 

A nagymegyeri Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 

diákjai nemrégiben egy közönségtalálkozón 

vehettek részt. A jól ismert mese, a South Park 

szinkronszínészei voltak a vendégeik. 

Dolmány Attila és Csőre Gábor 

látogatása nagy örömet okozott a 

diákoknak, izgatottan figyelték 

minden szavukat. „Bozsó Pétert is szerettük volna meghívni, de sajnálatos 

módon ő nem tudott eljönni, azonban azt mondta, lélekben itt lesz velünk” – 



 

 

kezdte Darnai Bálint, a szakközépiskola egyik tanára, az esemény szervezője. 

A közönségtalálkozón az iskola összes diákja, valamint a pedagógusok 

egyaránt részt vehettek. A színészek hangját azonnal egy-egy kedvenc 

karakterükhöz párosították, így például Csőre 

Gábort felismerték, mint Adam Sandler magyar 

hangját. 

Darnai Bálint vezetésével interaktív előadást 

tartottak. Nemcsak a diákok, de a tanári kar néhány 

tagja is lelkesen kérdezgetett a vendégektől. Csőre 

Gábor és Dolmány Attila tabuk nélkül beszéltek. Az 

egyórás beszélgetést követően a Family Guy című 

mese, illetve a 

Csontdaráló című film 

egyes részleteit, papír 

nélkül, rögtönözve 

szinkronizálták a 

színészek.  

Tavasszal egy újabb híresség látogat majd el a 

nagymegyeri szakközépiskola diákjaihoz. Hogy ki lesz az, azt egyelőre Darnai 

Bálint még nem árulta el. 

-x- 

Ilcsi Tanfolyam 

Nagy megtiszteletés érte a nagymegyeri és 

a hidaskürti Magán Szakközépiskola 

kozmetikus tanulóit, hiszen az Ilcsi Szépítő 

Füvek kft. oktató kozmetikusa Tóth Szilvia 

előadásában betekintést nyerhettek 

a bőrdiagnosztika rejtelmeibe, 

és a gyakorlati rész keretein belül kipróbálhatták 

az Ilcsi termékeket. 

Külön köszönet  Tóth Szilvinek és 

Bagosi – Váci Juditnak a cég szlovákiai 

képviselőjének, hogy tartalmas szakmai nap részesei 

lehettünk. Köszönjük! 

Katona Pápay Marianna, szakoktató 



 

 

Őrsújfalu, Komposter Bútorgyár 

A nagymegyeri diákok a 

Komposter bútorgyárba tettek 

látogatást, ahol közelebbről 

megismerkedhettek 

a bútorgyártás 

fortélyaival. 

A tanulókat a gyár igazgatója Fóthy Edit 

fogadta, majd Toma 

Csilla a gyár menedzsere interaktív 

előadást tartott a diákoknak a gyár 

nyújtotta munkalehetőségekről. Az előadás 

után a műszak mesternője Pinke Krisztina körbekalauzolta     a tanulókat a gyár 

egyes részlegein, ahol a nyers faanyagoktól kezdve az elkészült bútorokig 

mutatták be a bútorgyártás folyamatát. 

Darnai Bálint, tanár 

Ti írtátok: Egy amatőr filmkritika: Életrevalók 

Egy film, mely olyan mélységeket karcol, melyen illő 

elgondolkodnunk. A film valós történetet dolgoz fel, és ez még 

hitelesebbé teszi azt. Látszik, hogy nem egy hollywood-i 

kliséhalmaz. Véleményem szerint minden idők legintelligensebb vígjátékát 

láthattuk. Az ejtőernyős balesete után, nyaktól lefelé mozogni képtelen francia 

arisztokrata, Philippe (Francois Cluzet) segítségre szorul. Egy nap egy fekete 

férfi ront be az állásinterjúk közepén, és egy papírt akar aláíratni Philippe-el, 

hogy megkapja a segélyét. De Driss (Omar Sy) valahogy mégis munkába áll a 

francia luxusvilla falai között. Két teljesen eltérő világ találkozik: az, akinek 

mindene megvan de élni nem akar, és az kinek semmije, csupán élni akarása. 

Két ellentétes pólus tökéletes szinkronja ez. Driss elveszi Philippe depresszióját 

és kétségbeesését, míg az elveszi Driss legnagyobb fájdalmát, hogy semmibe 

nézi saját magát. Kritizál, és kérdéseket tesz fel. Prezentál két teljesen eltérő 

embert és életet, hibákkal, gyengeségekkel együtt. Két hátrányos helyzetet. 

Egymás mellé állítja a fizikai, és a lelki lemaradást, vagy hátrányt, és pimaszul 

versenyezteti őket. Majd kiegészítik egymást. Két remek élet, mely egytől egyig 

életrevaló. A bizonyíték, hogy nem számít honnan jövünk, csak hogy hová 

tartunk. (És elnézést szeretnék kérni, hogyha elfogultnak tűntem, és csak jó 

dolgokat írtam a műről. Talán nem is tudnék mibe belekötni, még akkor sem, ha 

a legkritikusabb szemmel nézem.)    Uher Mónika, I.AVM 



 

 

Karácsonyi kreatív nap 

Már csak pár nap választott el minket a szentestétől, 

mindenki lázasan készülődött a Karácsonyra. Mivel 

volt egy kis időnk pénteken így kikapcsolódtunk pár 

percre, megnéztük és 

kipróbáltuk, hogy hogyan 

öltöztethetnénk ünnepi díszbe 

az otthonunk, akár az utolsó 

pillanatban is. Egy jó ötlet 

sokat segít, ha épp egy kicsit 

másképp szeretnénk díszíteni. 

Készítettünk Mikulássapkát 

fonalból, rénszarvast mogyoróból, karácsonyfát 

papírgalacsinból, festettünk üveget és készültek asztali 

díszek fenyőtobozból is. Mindez karácsonyi dallamok 

kíséretében és jó hangulatban... 

Télapu és Télanyu 

    Cselindzs 

Jó vagy valamiben? Tényleg? Akkor itt a második félév első kihívása! 

A feladat mindössze annyi, hogy kihívod Keszán Máté másodikos tanulót egy 

Rubik kocka kirakó versenyre! A kihívó felek az iskolaújság e-mail címén 

jelentkezhetnek. A verseny pontos időpontjáról időben értesítünk mindenkit. - 

(lehet, hogy a következő iskolai Sportnapon mérkőztök meg?!) A nyereményed 

pedig:  Dicsőség, hogy TE vagy a legjobb! 

 Vicc 

Rendkívüli gyerek: 

- Az én kisfiam rendkívüli gyerek, tele van eredeti ötletekkel, igaz tanár úr? 

- Ó igen, különösen ami a helyesírást illeti  

Nyerni szeretnél? 

Amennyiben írói vénával rendelkezel, kreatívnak tartod magad, verseket, 

novellákat, kritikákat írsz, rajzolsz, fényképezel, stb. várjuk a munkáid a 

rolunkrolunk@gmail.com e-mail címre. Amennyiben megjelenik a következő 

újságban a cikked, rajzod stb. máris nyertél. A nyereményed a főszerkeszőnél 

keresd.  Jó munkát kívánunk! 



 

 

 

A felhívás továbbra is aktuális! 

 

Jó vagy valamiben? 

Osztálytársad kimagasló tehetség? 

Csak te értesz hozzá? 

Verseket, novellákat írsz? 

Fotóst, újságírót keresünk... 

Jelentkezz a szerkesztőknél vagy e-mail címünkön – 

rolunkrolunk@gmail.com! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Festmény: Cseh Bea, II.An) 

 

Rólunk 

Kiadja: Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt – Nagymegyer 

Megjelenik: hébe-hóba 

Főszerkesztő: Cserman Andrea 

Grafikai szerkesztő: Cserman József 

Segédszerkesztők: Ferenczy Viktória, Uher Mónika 

Nyomda: Canton, Dunaszerdahely 

Nyilvántartási szám: 2019/2020-2. szám 


