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ADVENTUS 

∙DOMINI∙ 
Négy láng pislákolt az adventi koszorún. Olyan nagy volt a csend körülöttük, 

hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Azt mondta az első:  
- ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Úgy érzem, el fogok 
aludni.  - Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc 
emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. A második így szólt:  
- ÉN VAGYOK A HIT! - Sajnos az emberek feleslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább 
égnem.  - A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.  
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: 
- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, 
semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. - Ezzel ki is aludt.  
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:  
- De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!  
Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya 
vigasztaló hangja: - Ne félj! Amíg én világítok, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. 
ÉN VAGYOK  A REMÉNY! 
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre 
keltette a többit. Összekulcsolta apró kezeit, és így imádkozott: 
- Add, Uram, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Hadd legyünk eszköz a kezedben, 
amely segít megőrizni a szívünkben a hit, remény, szeretet és béke lángját! Ámen. 

 

     
CSOMÓ   
Csak Okosan Minden Órán 



Pirográfia 
 

Majoros Andrea 11.id osztályos tanulónk édesanyjának felajánlására került 
iskolaépületünk meghatározó helyére, a főépület lépcsőfordulójába egy szép pirográfia, 

mely az intézmény névadójának, báró Eötvös Józsefnek állít méltó emléket.  
Arra kértük Andit, foglalja össze, mit is takar ez a különleges művészeti ág,  

amely manapság kuriózumnak mondható,  
és ezáltal akár ajándékötlettel is szolgálhatunk így karácsony táján. 

 

 

 „A PYROGRAPHY vagy PIROGRÁFIA tűzzel festett, égetett 
képet jelent, amit előrajzolás után, egy erre alkalmas 
szerszámmal (forró fémpálcával) pl. fára ráégetünk. Röviden azt 
is mondhatnánk, hogy a pirográfia fára égetett egyedi kép, 
melyet pirográf eszközökkel készítenek. Természetesen azért 
nem ennyire egyszerű maga az eljárás, mert hozzáértő kezeket 

kíván. A kívánt hatást az árnyékolással, valamint azzal lehet elérni, hogy hol jobban, hol 
kevésbé nyomjuk rá a pálcát a fára. Tehát sok-sok gyakorlás és némi kézügyesség is 
feltétlenül szükséges hozzá. Mindezek ellenére, a végeredményt látva, bátran ajánlom 
mindenkinek, hogy próbálja ki ezt a hasznos és igen szép tevékenységet.” 

MAJOROS ANDREA 
11.id 

 

  Idén is ellátogatott iskolánkba a Mikulás  

 



 

Kirándulás 

a vitányi várhoz 

Október 30-án kirándulni mentünk a Vértesbe. A túrát Druzsin János tanár úr 

szervezte, de a tanári karból velünk tartott még Kranauerné Sándorovits Judit és Kő 

Regina tanárnő is. Ezen kívül, sajnos, csak öt diák és néhány hozzátartozó, 

valamint Regina tanárnő kutyája vett részt a kiránduláson.  

Csákányospusztáig autóval mentünk, onnan sétával tettük meg az utat. 

Útközben láthattuk a Béla-forrást és a Mária-szakadékot. Utunk felénél érkeztünk a 

XIV. században épült Vitányvár vadregényes látványt nyújtó romjaihoz. A XX. 

század elején még ép falakból, tornyokból mára csak néhány fal maradt meg. Ezek 

árnyékában megpihentünk egy kicsit, beszélgettünk, megettük a szendvicseinket, 

majd indultunk tovább. Következő megállónk a Szép Ilonka-forrás volt. Ez az a hely, 

amelynél a legenda szerint, Mátyás király megpillantotta Szép Ilonkát. Erről a 

találkozásról tanúskodik Vörösmarty Mihály Szép Ilonka című ismert verse is. 

Az út során kissé elfáradtunk, de a táj, a többféle színben pompázó őszi erdő 

gyönyörű volt. Személy szerint nagyon jól éreztem magam ezen az eseménydús, 

fárasztó napon. Remélem, még lesz részem ilyen kirándulásban. Köszönöm a tanár 

úrnak, hogy megszervezte ezt a túrát. 
 

 

 

Szabó Cintia 10.id 
 



A HELYESÍRÁSI VERSENY 

EREDMÉNYEI 
 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben sokan, összesen 42 tanuló jelentkezett az 

„Így kell írni” helyesírási versenyre. Közülük a legeredményesebbek könyvjutalomban 

részesülnek, melyet iskolánk karácsonyi ünnepsége alkalmával vehetnek majd át. 

Az alábbiakban olvashatjátok az első tíz helyezett nevét, osztályát, illetve azt, hogy 

mennyit szereztek meg a maximálisan elérhető 66 pontból. 

I. SÁNDOR KLAUDIA   9.ir   58 pont 

II. MOGYORÓSI MARIETTA  11.id   57 pont 

III. FARKAS DORINA    11.id   55 pont 

GYÖRE PRISZCILLA   9.ir   55 pont 

IV. NÉMETH ERZSÉBET   11.id   54 pont 

V. DINDLI ÁKOS    11.id   53 pont 

RÉVÉSZ SÁRA    11.id   53 pont 

VI. KOCSIS SÁNDOR    10.a   52 pont 

SZALAI ANETT    12.id   52 pont 

VII. ERDEI GITTA    10,id   51,5 pont 

VIII. GYŐRI MÁTÉ    12.id   51 pont 

IX. LESZÁK NIKOLETT   9.ir   49 pont 

X. FEKETE KRISZTINA   9.ir   48 pont 

KROMBERGER BENCE   11.id   48 pont 

NAGY ALEXANDRA   12.id   48 pont 

 

Az eredményekhez gratulálunk!  

 

 



A tanár is ember… 
 
- Szereti-e a keresztnevét?  Igen, együtt élek vele már jó pár éve. 
- Miért lett tanár? Szerettem a kémiát, és nem tudtam elképzelni, 
hogy egy gyárban vegyészként dolgozzam, sokkal jobban vonzott 
a tanári pálya. Szerettem volna valamit továbbadni a diákoknak, 
ahogy ezt a tanáraim is tették.  
- Nem bánta meg, hogy tanár lett? Volt már olyan időszak az életemben, amikor úgy 
gondoltam, hogy valami más munkakörben jobban tudnék érvényesülni, mert csak 
negatívumok értek, nem volt sikerélményem, de azért mindig vannak olyan diákok, akikért 
érdemes továbbcsinálni. Sokszor felvidítanak a tanítványaim, ha velük lehetek. 
- Mit gondol a diákokról? Nagyon mások, mint amilyenek mi voltunk. Legtöbbször nem 
hajlandóak gondolkodni, a legkönnyebb azt mondaniuk, hogy nem értenek semmit és 
feladják, ahelyett, hogy próbálkoznának, igyekeznének. 
- Mit szeret önmagában? Talán, hogy nagyon türelmes ember vagyok. 
- Szeret-e, szokott-e játszani? S ha igen, mit? Szeretek játszani: kártyázni, társasozni, 
puzzle-t rakni, akasztófázni szoktam, amit a környezetvédős tanítványaimmal az iskolában is 
szoktam művelni. 
- Van-e hobbija? Mi az? Szabadidőmben szeretek olvasni, rejtvényt fejteni, kirándulni, 
gyöngyöt fűzni. 
- Van-e otthon háziállata? Nincs, de szeretem az állatokat. 
- Mi a kedvenc színe? A kék színt szeretem a legjobban.   Könyve? Több is van: John 
Steinbeck: Egerek és emberek; William Wharton: Madárka; Ken Follett: A katedrális.  Írója? 
Nagyon szeretem Vavyan Fable könyveit, Wass Albert műveit, Vámos Miklós és Vujity 
Tvrtko írásait olvasni. Filmje?Az utolsó mohikán és a Leon, a profi című filmek a 
kedvenceim. Tévéműsora? Szeretem a természetfilmeket és a műveltségi vetélkedő 
műsorokat. Étele? A tejfölös bablevest és a paradicsomos húsgombócot szeretem a 
legjobban, desszertek közül pedig a gőzgombócot. Itala? Általában ásványvizet iszom, de 
szeretem a rostos üdítőket is, ha pedig a szénsavasok közül kell választani, akkor a gyömbér 
ízű üdítőt részesítem előnyben. Sportja? Általános iskolás koromban atletizáltam (főként 
középtávfutó voltam, de vetettem diszkoszt is). Mostanában inkább csak a szabaedegyházi 
szabadtéri tornapályán mozgok egy kicsit vagy biciklizek. Együttese / zenéje? Szinte 
mindenfajta zenét szeretek, ami ritmusos és valami megragad benne, a tuc-tuc zene 
kivételével. Mindig a hangulatomnak megfelelő zenét hallgatok, a régiektől a mai slágerekig 
minden belefér. Szeretem a Queent, az ABBA-t, az EDDA-t, a Bikinit, a Neoton Famíliát, a 
Kamikazét, a Children Of Distance együttest, a Vad Fruttikat, a Magna Cum Laude zenéjét, 
de a musicaleket is. 

  



KOLLÉGIUMI ÉLET 
 
Kollégiumunk évente egyszer részt vesz egy egészséges életmód versenyen, 
amelyen a helyes táplálkozás, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás 
kerülnek előtérbe. A faladatok között akad totó, ügyességi megmérettetés, 
egészséges étel készítése, állat- és növényfelismerés. Az eseményre a Nemes 

Nagy Ágnes Kollégium nyolc-tíz másik, környékbeli kollégiumot hív meg. A 
meghívott csoportok négy-négy főből állnak. 
A kezdéshez minden csapat már jó előre készített egy plakátot, illetve egy 
meghatározott állatról és növényről összegyűjtött információkat kellett a 
verseny elején felolvasni. A múlt évben például hulladékból kellett hasznos, 
kreatív tárgyat készíteni. Akkor a Föld védelme volt a verseny fő témája.  

Idén Nagy Attila, Takács Gábor, Tuska Gábor és én képviseltük iskolánk 
kollégiumának csapatát, Zách György tanár úr vezetésével. Minden évben jól 
szoktunk szerepelni, és bár ezúttal nem értünk el kimagasló eredményt, mi 
nyertük el „a legviccesebb csapat” címét, mert vidám hangulatot 
teremtettünk magunk körül. 
Ez a verseny minden évben érdekes, kreativitást és gondolkodást igénylő 

szórakozás, amely színesebbé teszi a kollégiumi életet.  
Nyul Jenő 

11.id 
 

Iskolánk minden dolgozójának, 
tanárának és tanulójának 

boldog, békés karácsonyt kívánunk! 
 

 
 



 

Adventi gondolat 
 

 „Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű 

gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a 

miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan 

megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt 

kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, 

hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb 

és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret 

minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”, 

lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul 

utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden 

egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem 

azt, hogy a karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. 

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is 

felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében 

otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a 

birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól 

várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és 

legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki 

valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely 

szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”  

                 Pilinszky János 

 

 

 

 
Az utolsó tanítási napon, 

2011. december 21-én 8 órától tartjuk iskolánkban 
a karácsonyi ünnepséget, 

melyre ezúttal a 9. ir osztály tanulói készülnek 
 

Oscar Wilde: A boldog herceg 

 
című novellájának dramatizált változatával. 

Az előadásra szeretettel várjuk iskolánk minden dolgozóját és tanulóját. 
 

 



  

 

 

 

AKTUALITÁSOK 

  

 december 6.  Mikulás-nap 

 december 9. nyílt nap 

 december 14. fogadónap   

 december 16. szalagtűző ünnepség 

 december 21.  karácsonyi ünnepség 

    utolsó tanítási nap 

 január 3.  első tanítási nap  

    A hét kedd 

      

 

  

 

Szalagavató 
 

2011. december 16-án 16 órától  
tartjuk iskolánk szalagtűző ünnepségét  

a seregélyesi művelődési házban. 
Végzős tanulóink régóta nagy igyekezettel 

készülnek erre az alkalomra, amelyre 
szeretettel várják meghívott vendégeiket. 
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