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A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium diákújságja 

2013. április 

A költészet napja  
A huszadik század egyik legtehetségesebb, de egyben egyik legtragikusabb sorsú lírikusának 
születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. Erre az alkalomra készülve 

kapott meghívást Seregélyesre a Hobo Blues Band frontembere, Földes László Kossuth-díjas 
bluesénekes, dalszerző, előadóművész, aki József Attila megzenésített verseiből összeállított, 

Tudod, hogy nincs bocsánat című műsoros estjével 2005 óta járja az országot. 
 Földes László (Hobo) rendkívül fontos feladatának tartja a „népművelést”: „Nekem nagyon 

nagy hitet adott, hogy még léteznek „ügyek”: igenis el kell menni falvakba, játszani, fel kell vállalni 

bizonyos népművelő szerepet akkor is, ha ezért soha, senki egyetlen lejt sem fizet... Sajnos, a 

világtörténelem legsikeresebb háborúját vívja az általános globalizáció a nemzeti kultúrákkal, az 

autentikus művészettel szemben. A televízió és az internet élen jár abban, hogy ami valóban 

értékes és fontos, az háttérbe szoruljon. Hiszek abban, hogy a József Attila-est lenyomata ott van 

az emberekben. Látni kell, hogy a zenében utoljára a huszadik században születtek valóban nagy 

művek. A mai, televízió előtt nemzett és a televízió előtt felnövő nemzedéknek teljesen más az 

igénye, és erről nem is ők tehetnek. Őket már nem érdeklik a komoly filmek, regények, versek, 

zenei darabok. Nem is ismerik ezeket, pedig most mindenhez hozzá lehet jutni. A mi időnkben 

semmihez nem lehetett hozzáférni, mégis ismertük a művészetek nagyjait. Nem az a baj, hogy 

számítógépes bejátszásokat építenek be akár egy színpadi műbe, hanem az, hogy igazán 

katartikus darabokat, amelyek a mai kor kihívásaira válaszolnak, egyáltalán nem lehet látni, mert 

mindent leseper az asztalról a globalizációs, kulturális elnyomás, amiben élünk. Ha ezzel nem 

mennek szembe irányzatok és közösségek, akkor nagyon nagy bajok lesznek – vélekedett Hobo 

egy vele készült interjúban. 

Az említett koncertre 2013. április 3-án került sor a seregélyesi polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. Iskolánkat kollégista diákjaink és tanáraink képviselték a rendezvényen. 

 

 

     

CSOMÓ  
Csak Okosan Minden Órán 



KINEK FÁJ A HELYESÍRÁS? 

Évek óta készül az akadémiai helyesírási szabályzat új változata, s most hogy néhány tervezett 

módosítás napvilágot látott, rögtön megfogalmazódtak vele kapcsolatban a kritikák is. Lássuk, milyen 

irányba mutatnak az új normák, s valóban előrelépést jelent-e változtatás! 

A nyelvtanórákon gyakran elhangzó tétel, hogy a nyelv egy állandóan változó rendszer, 

melynek egyes elemei (például a szavak) gyorsabban, más részei (itt elsősorban a szabályrendszerre 

gondolhatunk) lassabban követik az idő múlását. A természetes folyamatok mellett azonban történhet 

a nyelv életébe való tudatos beavatkozás is. Viszont a szabályrendszer alakítása fontos, felelős 

nyelvművelő feladat, mely nem lehet öncélú. Egyrészt követnie kell a nyelvhasználók által támasztott 

igényeket, másrészt – s ez szorosan kapcsolódik az előzőhöz – az egyszerűség, egyérteműség és 

egységesség követelményeinek is meg kell felelnie. 

Bár sokan bonyolultnak, sőt elavultnak vélik a magyar helyesírás szabályait, a számos kivételtől 

eltekintve, igenis van logikájuk, érvényesül bennük az úgynevezett értelemtükröző szempont. Ez a 

magyarázata például a szóelemző írásmód megtartásának is, melynek révén könnyen felismerhetőek 

a szóalakot alkotó elemek (tövek és toldalékok, elő- és utótagok), s ez a helyes írást is segíti. Szintén 

következetes, mégis komplikáltnak tűnhet a földrajzi nevek írásmódjának szabályozása, de ezen az új 

akadémiai ajánlás sem szándékozik változtatni. Nyelvtanárként úgy látom, hogy lehet a 

fogyatékosságainkat rákenni a értelmezhetetlennek bélyegzett előírásokra, valójában csupán időt, 

energiát kellene szánni logikájuknak megismerésére, megértésére, és mindjárt könnyebben 

boldogulnánk a szabályok erdejében. Tény azonban, hogy az előző, 1984-ben kiadott szabályzatban 

vannak hiányosságok is, s bizonyos esetekben még a szabályzat ismeretében sem tudjuk helyesen leírni 

az adott szót. Ennek extrém példája a  bontott téglaburkolat kifejezés, amely az így leírt formájában 

helytelen, hiszen nem a téglaburkolat bontott, hanem a tégla, amiből a burkolatot készítették. A 

bontott tégla szókapcsolat külön írandó, a burkolat viszont összetétellé teszi,  így a 

 „bontotttéglát” egybe kellene írnunk, és kötőjellel kapcsolnunk hozzá a burkolatot. De mivel az 

összetett szavak írásmódjának szabályai szerint az egymás mellett álló három t-ből egyik sem hagyható 

el, kötőjellel választjuk szét őket: tt-t . A szót tehát elvileg két kötőjellel kellene írni: bontott-tégla-

burkolat, ezt viszont szintén nem engedi meg a helyesírási szabályzat. 

A helyesírási szabályzat tizenkettedik kiadásának publikálása késik. Ennek fő oka, hogy maguk a 

nyelvészek sem értenek egyet maradéktalanul a módosítás fő kérdéseiben. Egyesek radikális reformot 

sürgetnek, amely rendet tesz az olykor homályos, ellentmondásos szabályok rendszerében, megszünteti 

a sok megmagyarázhatatlan kivételt, és korszerűen alkalmazkodik a huszonegyedik század 

nyelvhasználati elvárásaihoz. Mások szerint viszont szentségtörés hozzányúlni a szabályokhoz, melyek 

tiszteletben tartják a magyar nyelv hagyományait. Olybá tűnik, mintha megismétlődne a kétszáz évvel 

ezelőtti, nyelvújítás-korabeli ortológus – neológus vita, bár a harc korántsem olyan kiélezett, mint az 

1810-es években. Ha egyáltalán lehet harcról beszélni… 

Vegyünk nagyító alá néhány példát a tervezett változtatásokból! 

Szembetűnő változás lesz, hogy míg korábban a kettős betűre végződő vezetékneveket 

kötőjellel kellett toldalékolni (Kiss-sel, Papp-pal), addig a kettős betűre végződő magyar keresztneveket 

kötőjel nélkül, összeolvadással. Ez a szabály megszűnik, a jövőben már nem Mariannál fogunk 

találkozni, hanem Mariann-nál. További változás, hogy a betűszók után kapcsolódó tagot eddig külön 

kellett írni, hamarosan viszont a kötőjeles megoldás lesz a helyes. Tehát OTP bank helyett ezentúl OTP-

bankot kell majd írnunk. Ez eddig elfogadható. 

Kevésbé érthetőek viszont azok a módosítások, amelyek nem az egységesség szempontját 

szolgálják, hanem többféle írásmódot is megengednek. Az új szabályozás tartalmazza annak 

lehetőségét, hogy egy filmszínház nevében szereplő mozi szót kis- vagy akár nagybetűvel írjunk, holott 

eddig csak a kisbetűs változat volt a helyes. Sőt a vendéglátó-ipari egységek neveit is írhatjuk majd 

csupa nagy kezdőbetűvel, tehát a Búfelejtő Kocsma is helyes írásmód lesz. 

Változik állítólag a dátumok toldalékolása is. Eddig csak 1-jénnek írhattuk az elsején szót, ám 

ezután az 1-én is helyes lesz. Ez a változtatás azért megokolatlan, mert a kötőjel után elvileg a toldalék 

kap helyet, tehát az elsején szóalakban az első szótő else- tőváltozata után a -jén időhatározó rag 

szerepel. Az új írásmód nem követi a szóelemzés elvét, illetve az értelemtükröző jelleget, úgy jár el, 

mintha az elsej- elemet tekintené szótőnek, ez a megoldás pedig minden logikát nélkülöz. 

Nagy változás, hogy a -szerű utótagot a jövőben nem képzőként, hanem összetett utótagként, 

tehát ezentúl nem ésszerűnek, hanem észszerűnek kell írni.  



Az olvasók számára szembetűnő változás lesz, hogy bár nyomdatechnikai okokra hivatkozva az 

újságokban eddig el lehetett hagyni a mellékjeleket, a jövőben erre nem lesz lehetőség, mert a 

technikai feltételek semmivel sem indokolják a jelek elhagyását. Tehát ezután csak Citroënt lehet írni, 

Citroent nem. 

Korábban bizonyos esetekben csak egyféle rövidítést tett lehetővé a szabályzat, ez viszont lazul. 

A római katolikus ezentúl nemcsak r.k.-nak, hanem róm. kat.-ként, az oldal old.-ként, a lásd kifejezés 
pedig nemcsak l.-ként, hanem ld.-ként is rövidíthető lesz. Lsd.-ként továbbra sem.  Az eddigi 

kizárólagos B.ú.é.k. helyett viszont egyedül a BÚÉK forma marad helyes. Ez utóbbi megint furcsa 

választás, hiszen a „Boldog új évet kívánok” mondatban csak az első szó kezdőbetűje nagy, nem 

indokolt tehát a csupa nagybetű használata a rövidítésben. 

A kiadás talán legpozitívabb része az, hogy a jövőben azokat a többszörösen összetett szavakat 

is írhatjuk kötőjel nélkül, amelyek hat szótagnál hosszabbak. Viszont továbbra sem lehet majd kötőjellel 

írni a két tagból álló összetett szavakat, például az alumínium-megmunkálás ezután is hibás lesz. 

Ellenben a jövőben az olyan szóösszetételeket sem lehet majd kötőjellel írni, mint a faszék és a pácsó, 

pedig a fa-szék, pác-só írásmód esetében a kötőjel megkönnyítené az olvasást, és a helyes 

értelmezést. 
 

 

Diákszemmel … 
Az iskolánkban tanuló kilencedikes diákok 

véleményét is megkérdeztük, mit gondolnak a 
tervezett változtatásokról, egyáltalán hogyan 
boldogulnak a helyesírással, mit várnak el a 
szabályozástól. 
 

 

Ha nem lennének helyesírási szabályok, mindenki úgy írna, ahogy akarna. Ezzel csak 

az a baj, hogy akkor nem értenénk meg egymást. Ezért kellenek a szabályok. Amit én 

eltörölnék, az a j és ly használata lenne.                  Németh György 9.a 

 

Szerintem lehetnének könnyebbek a szabályok, de fontos, hogy a leírt szöveg érthető legyen.       Szalay Dávid 9.a 
 

Szerintem a szabályok feleslegesek, a magyartanárok csak kínozzák velük a gyerekeket.   Trefán József 9.a 
 

A változtatás nem jó ötlet, ezzel megkeverik a magyarokat. A szabályok nem bonyolultak, csak meg 

kellene őket tanulni.                 Nagy Richárd 9.a 
 

Szerintem nem kellene változtatni a helyesírás szabályain, már így is elég bonyolult. Aki helyesen ír, arról eleve 

azt gondoljuk, hogy művelt. Viszont szerintem a ly és j között nem kellene különbséget tenni.         Józsa Kitti 9.ir 
 

A helyesírási szabályokon nem kell változtatni, mert már megszoktuk. Nekem a hagyományos nevek írása szokott gondot okozni 
(pl. Madách).                   Szabó Anna 9.ir 

 

Ha változtatni akarják, ne nehezebbre, hanem könnyebbre változtassák.      Lepsényi Zoltán 9.ir 

 
 

Szerintem nincs értelme nagyon megváltoztatni, mert akkor tanulhatnánk újra a szabályokat. Azzal 

semmi baj nem lenne, ha egy kicsit javítgatnának rajta, de összezavarni nem kell az embereket.         

Patkós Alexa 9.ir 



 

  
Ahogy a múlt havi Csomóban már beszámoltunk róla, Te is olvasol, ugye? 
címmel márciusban indult el a Magyar Lapkiadók Egyesületének és a Supka Géza 
Alapítványnak a közös, olvasást népszerűsítő pályázata. 
 A kampányban 16 megyei és két országos napilap – köztük a fehérvári 
buszpályaudvaron ingyenesen osztogatott Metropol is –, valamint  három 
hetilap vállalta, hogy két részletben közli Grecsó Krisztián Csak egy tánc című 
novelláját, a pályázat alapjául szolgáló művet. Ezúttal mi is publikáljuk az 
elbeszélés szövegét. 
 A pályázat keretében a 14 – 18 éves középiskolás korosztálytól kritikákat, 
vitairatokat vártak kétoldalnyi terjedelemben a novellával kapcsolatosan. 
A határidő ugyan április 4-én lezárult, viszont remélhetőleg a múlt hónapban 
közölt felhívás nyomán néhányan követtétek az eseményeket, és tollat vagy 
klaviatúrát ragadtatok. A fődíj egy táblagép, amelyet április 21-én vehet át a 
győztes. 
 

 
 

             Grecsó Krisztián:       Csak egy tánc 
 
Daru nem értette, mitől szenved a barátnője, és miért olyan, mintha ő, aki mindig szabadságra vágyik, kötné gúzsba. 
Sértett kétségbeeséssel figyelte a lányt. Petra nem kap levegőt mellette? Hiszen valójában Daru menekül! Mindig 
szabadulna, mert Petra gyűlöl egyedül lenni, és soha nem engedi vissza őt a kollégiumba, a baráti akolba. Ám Petra 
nem szabadosságra vágyott, az ölelés szoros fogásában akart szabad lenni, és ahhoz nagyon szoros ölelés kell. 
Darunak meg gyönge volt a karja, ha ölelt, elszaladt a tekintete, és ott is maradt: távoli nők mételyében. 
  Egy izzadós este, amikor Daru egyedül ment el táncolni a főiskolás klubba, meg is történt a baj. Fölkért egy jó 
illatú szegedi lányt, és mindenki látta, hogy összesimultak, amikor jött a lassú, nagyon összesimultak, mindenki látta, 
mindenki érezte, hogy a jó illatú szegedi lány nem húzza el a csípőjét. Pedig ha ilyen közel táncolnak, ha ilyen nagyon 
bújnak, szólniuk kell egymáshoz a testeknek. És szóltak is. A szegedi lányé válaszolt: ringatóztak a testek, beszélgettek 
a testek.  
  Petra megtudta, persze hogy megtudta. Valaki elment hozzá, kilencvenes évek, még nem volt mobil, 
vezetékest meg ki tartott volna főiskolás bérleményben: na, mondd, senki! Hát akkor honnan tudta? Valami 
talpnyaló barátnő képes volt elmenni hozzá! És elmondani, hogy. Persze ezt csak én gondolom így, utólag, nincs 
bizonyítékom, de gondolhatom így. Mert Daru én vagyok. Ezért gyanúsítgathatok nyugodtan. És különben is, kijöttem 
a sodromból. Mindegy. Hagyjuk.  
  Petra reggelre sebzett vad lett, jött be a főiskolára, csupa zselé volt a haja, akkoriban rövid, fiúsra vágott, 
tépett haja volt, és aznap reggel tiszta pomádé, az arcán alapozó, csak épp annyi, hogy látsszon: sokat sírt. És hogy 
nem akarja, hogy ezt lássák. Úgy is mozgott, mint aki nem tud máshogy, mert a fájdalom megtörte, de mindent 
megtesz, hogy ezt senki ne vegye észre. Jött Petra föl a lépcsőn, és még a magyar tanszéken, a tanárok szájában is 
megállt a falat. Jött föl a fájdalom, a bánat, nem tudni, mi lesz, nem tudni, meddig tart – de Daru látta, hogy mindenki 
fél. Egyedül neki, a lány barátjának volt oka rá, mégis: a többiek is rettegtek. Daru a büféhez menekült, el a könyvtár 
előtt és le az oldalsó lépcsőn, mintha lehetséges lenne, mintha lenne ilyen valóság: hogy ő nem vette észre Petrát. 
Hogy jön. És elvileg, ha csak a látást vesszük, akár elő is fordulhatott volna, hogy nem arra néz. De az egész iskola, a 
teljes magyar lapály: az épület, a kék csempés folyosók, a tanszék, minden-minden megdőlt a fájdalom és a jelenlét 
súlyától. Petra ott volt. 
  A körgangos folyosón, a büfé előtt, ha a pulthoz simult, Daru tudott úgy állni, hogy a tanszék elől, az elsőről 
ne lássák. És hogy ő se lásson föl. Ne nézze Petrát a pöttyös garbójában, amilyet most, ekkora bánat idején a klónná 
nevelt barátnője is viselt. Éppen ugyanolyat, és a barátnő ugyanúgy is tartotta a fejét, a haját pedig, éppen a héten, 
tépett fiúsra vágatta. A klón nézte Petrát, hogy mi lesz. Hogy most mi van. Mit kell tenni? Le kell-e rohanni, és 
kivégezni Darut? A klón egyszerű lány volt és ésszerű bosszúformákat ismert. De Petra semmilyen fizikai fájdalommal 
nem elégedett volna meg. Ő mást akart, ő Darut akarta mindenestül.  
  Daru még soha ilyen lassan kávét nem kortyolgatott, mint akkor. Az órájára nézett, Rózsáné tanárnő, a 
magyartanár már elindult. Daru tudta, hogy pontos, mindig pontos volt, és nem illett megsérteni, nem haragudott a 



késésért, egyszerűen nem lehetett késni nála. Daru elindult fölfelé, a vér megalvadt a lábában, a porta előtt úgy 
érzékelte, mintha gyászolók csoportja lesné, mi lesz. És valóban: néhány alsóbb évfolyamos fiú ráröhögött, 
kiröhögték, látták, hogy az önként választott járma felé tart, hogy a bitó, amit magának ácsolt, már áll. És nem Petra a 
bűnös, hanem ő a bűnös. „Ajajaj”, ezt olvasta le az egyik pénzügyes hallgató szájáról. Gonosztevő, ezt gondolta róla 
Daru. Mi az, hogy „ajajaj”? Ő nem csinált semmit, nem történt semmi! Fölkért táncolni egy lányt. Hát ott volt Petra? 
Nem volt ott! Akkor miért kell úgy tenni, mintha a világ, mintha a lendkerekek, az egész lendület, amit életnek 
hívunk, megállt volna? 
  Felért az emeletre, marta a tüdejét a levegő. A fordulón túl ott áll Petra, ezt érezte. Hogy a barna fotelok 
mellett, szemben a tanszékkel, a legszélső előtt áll, balról, ezt érezte. Hogy a könyvtár felé néz, ezt érezte. Nem látott 
semmit, de így volt elgörbülve a tér. Nem volt egészen igaza, nem jól képzelte el. Petra a barna fotelok mellett, 
szemben a tanszékkel, a legszélső mellett állt ugyan, de éppen feléje nézett. Daru üvölteni tudott volna. Őrá nem 
lehet ilyen neutrálisan, megsemmisítően nézni! Legalább vesse meg, legalább haragudjon! De Petra úgy nézte, mint 
aki érzi, hogy ott van valaki, de nem lát – a vakon születettek rutinos irányzékával célzott. Ez bejött, ettől Daru meg is 
semmisült.  
  Mindig mindenre föl volt készülve, de arra sohasem, ami következett. 
  Petránál semmi sem jöhetett úgy, hogy azt egy olyan kétdimenziós, naiv férfitanonc, mint Daru meg tudta 
volna jósolni. Rózsáné, a magyartanár megérkezett, Darura nézett. Megrovóan, mint aki nemcsak sejt, de tud is 
valamit, pedig egyszerűen nem tudhatott róla. Hacsak valaki reggel nem szaladt el hozzá is, le, a kertvárosba, ha ki 
nem osont egy mocskos spicli a kollégiumból, elújságolni, hogy képzelje, tanszékvezető asszony: Daru tegnap egész 
éjjel. És akkor: jajveszékelés. De ez természetesen nem történt meg. Senki nem szólt, csak Rózsáné érezte Petra 
bánatát. Senki nem volt ott a folyosón: se Rózsáné, se a csoport, még Daru sem. Ebben a pillanatban mindenki 
megszűnt. Csak Petra állt egyedül a folyosón – Petra volt a világ. És a világnak most nagyon, de nagyon fájt. 
  Daru és Petra megőrölték a perceket, mint a jó molnár. Csikorogva gördültek el a szemináriumok, jajveszékelt 
a délelőtt. Petra nem szólt hozzá, úgy tudott állni, mintha nem kerülné, úgy fordította a fejét, mintha jelen lenne, de 
Daru tudta, nem. Ez csak az érzékeken túli csalódás, vetített kép. Petrához nem lehetett szólni, a lány csak impresszió 
volt. Nem hallotta volna. Ettől függetlenül, mintha muszáj lenne, Daru csak sündörgött körülötte vagy állt, néha közel 
a Petra-képhez, néha távolabb. A főiskolán mindenki az ő táncukat figyelte. Évek óta udvarolt már Petrának, mindig 
alázatos volt és mamlasz. Soha egyetlen percre sem akasztotta le az igát a nyakából, még sohasem szaglászott körül 
idegen hajlatokban, pedig a tanítóképzőben akadtak idegen hajlatok. És most héjanászát járta az álompár: amivé 
Petra és Daru jobb híján lettek. Ha héjanász van, vért akarnak a tanúk. Petra a válla fölött tartotta az állát. A teste: 
szemből, a feje: profilból. Mint egy egyiptomi freskón. Kislányos volt és kiélt, érzéki és hisztérikus. Akár egy ragadozó. 
Amelyik még éppen nem éhes. 
  De már nincs sok hátra. Mar a sav. A gyomorban.  
  Haza kellett kísérnie. Nem volt kimondva, nem hangzott el a parancs, de Daru ezt magától is tudta. 
Hazaértek, Petra szüleihez, Daru állt a konyhában egyedül, az udvart nézte. Petra mosott, válogatta a 
mosókonyhában a szennyest. Daru nem emlékezett rá, hogy valaha mosott volna korábban az ő jelenlétében, de 
most igen. Most muszáj volt mosni. Daru rajzolgatott az ablaküvegre, közben a kutyát nézte odakint. Az állat sem volt 
önfeledt, görcsös, kétségbeesett jószág volt most, szeretetéhes és rettegős, mint Daru. És se a kutya, se Daru nem 
voltak méltók Petra gyönyörű önzéséhez. Ő húszéves korára bekebelezte és megemésztette a teremtést. Mindent 
tudott a sikerről, a fölöslegességről, a vágyról, tudta, neki mi jó, és nem érdekelte, hogy mást miért nem érdekli a 
saját jóléte. Ő nem akart akarni más helyett. Daru meg a kutya, akik azon a portán utolsók voltak a sorban, most 
együtt várták, hogy szétválogatódjon a vegyes szennyeshalomból a fehér meg a színes. Pontosabban az eb kicsit jobb 
helyzetben volt, mert ő nem tudta, hogy vár. 
  És akkor megtörve, valódi fájdalommal a szemében kijött a mosókonyhából egy gyönge, megalázott, őszinte 
és szerelmes nő. Gyönyörű volt. Reszketett a féltékenységtől. Megkérdezte, vékony, cérnahangon, ahogyan Daru 
még nem hallotta beszélni, hogy ugye, könyörög, csak egy, egyetlen tánc volt a szegedi lánnyal. Ígérje meg Daru, 
hogy csak annyi. Daru bólogatott, hogy igen, csak tánc volt, őszintén, semmi más. De mennyi?, kérdezte, és siklott a 
könnypatak az arcán. Daru, kérdezte sírva Petra, meddig táncoltál azzal a lánnyal?! 
  Daru nem bírt lépni. Állt az utcán, külváros gyötrelmes fái alatt, nézte a megrepedt alföldi eget és egész 
testében remegett. Újra és újra föltette magának a kérdést: miért nem hazudott? Hiszen Petra szinte könyörgött 
neki! Nem tudta, miért, de Petra mellett, a szülei házában valahogy nem értette, ezekkel a zavaros kérdésekkel mit 
üzen neki a lány. Aztán, alig lépett ki, ötven méter, annyi sem, a sarki kocsma előtt már leesett neki, hogy a lány 
kegyelmet kínált. Fölajánlotta, hogy hazudhat. És ő nem élt vele. Sőt: a visszája. Nem kegyelmezett. Aztán csak 
tömbös döbbenettel nézte, szinte kővé meredve, hogy miután ő felelt, Petra beszáguld a mosókonyhába, a földre 
dobja magát és hisztérikusan zokog. Fetrengett. Dobálta magát a szét sem válogatott szennyesben, és szinte hörögve 
ismételgette az ő alantas válaszát. Egész éjjel. Egész éjjel. Egész éjjel. 



A szónokverseny eredményei 
 

 

2013. március 7-én első ízben rendeztük meg iskolánkban az Eötvös 

József nevét viselő, rangos, országos szónokverseny helyi fordulóját. 
Igaz, csak hatan merték kipróbálni retorikai képességeiket, de 

bízunk benne, hogy a későbbiekben nagyobb kedvvel és többen 
jelentkeztek majd erre a tehetséget és kreativitást igénylő 

megmérettetésre. 

 A résztvevőknek egy gondolatébresztő idézettel kapcsolatban 
kellett megfogalmazniuk 3-5 perces érvelő, egyetértő vagy cáfoló 

beszédüket, melyben meggyőzik a hallgatóságot saját 
álláspontjukról. A felkészüléshez 30 perc állt a rendelkezésükre, de 

az előadáshoz csak egy kulcsszavas vázlatot használhattak. 
 A zsűrit a tizenkettedikesek állították nehéz döntés elé, végül a 

pontok alapján Majoros Andrea (12.id) végzett az élen. Második 
helyezett lett Szabó Ervin (12.id), harmadik helyezést ért el Zsetnyai 

Mercédesz (9.ir). 

Mivel azonban az országos rendezvény további fordulói április végén és májusban lesznek, a 
tizenkettedikesek az érettségi vizsgák miatt már nem vehetnek részt ezeken, így a harmadik 

helyezett Zsetnyai Mercédesz képviseli majd iskolánkat az április 27-i regionális fordulóban 
Budapesten. 

Az eredményekhez gratulálunk, és reméljük, hogy a versenyen szerzett tapasztalatokat későbbi 
pályátok során is kamatoztatni tudjátok majd. 

 
 
 
 

 

 

 

VERSMONDÓ 

VERSENY 

 

 

A magyar költészet napja alkalmából iskolánkban  

2013. április 11-én, csütörtökön 

versmondó versenyt tartunk,  

melyre szabadon választott költeményekkel jelentkezhettek 

magyartanáraitoknál. 

Jelentkezési határidő: április 9. 

 
 

 

 
 



 

Az első tavaszi túra - hóban, sárban 
 

A tavaszi szünet egyetlen csapadékmentes napján körüzenet érkezett: fel a bakancsot, irány 

ki a szabadba!  

Mivel a hó és az eső már két ízben meghiúsította a tavaszra tervezett első túránkat, most 

nem hagytuk magunkat. Április 1-jén, húsvét hétfőn délután találkozott maroknyi csapatunk 

a gánti lovardánál. Innen indulva tettünk meg három óra alatt egy kb. tíz kilométeres sétát a 

tavaszi erdőben, az ugyan még hóval borított, de éledező természetben. 

Láttunk viruló tavaszi héricset, bimbózó kankalint és somot, valamint a gombák, mohák, 

zuzmók különböző nemeit. Találkoztunk egy rókával, harkályok, vaddisznók és szarvasok 

nyomaival, egy őz maradványaival, illetve a Géza-tetőn egy hozzánk hasonlóan elvetemült 

erdőjáró párral, akikkel igen nehezen ment a kommunikáció, bár ők angolul, németül és 

spanyolul is beszéltek, mi azonban egyik nyelven sem igazán. 

Csodálatos élményekkel, átfagyott lábakkal, nyakig sárosan értünk vissza a lovardához. És 

persze a konklúzióval, hogy muszáj lesz több energiát fektetnünk a nyelvtanulásba. 
 

 
 
 
 
 

Egyenlő esélyekkel  
 

 

Április 3-án iskolánkban jártak az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviselői, akik jogi tájékoztatót tartottak a 
12. osztályban.  A szervezet feladata az egyenlő bánásmód megsértése esetén tett panaszok kivizsgálása és 
az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. Védett tulajdonságoknak minősítik többek között a 
nemi, etnikai hovatartozást, a fogyatékosságot, politikai véleményt, családi állapotot, terhességet, szexuális 
irányultságot, életkort, vagyoni helyzetet. Ezek alapján senkit sem érinthet hátrányos megkülönböztetés, 
diszkrimináció. Szó esett a hátrányos megkülönböztetés egyes típusairól, a nyílt, illetve közvetett 
diszkriminációról, a zaklatásról, a jogellenes elkülönítésről (szegregációról), és a diszkrimináció ellen 
fellépőkkel szembeni megtorlásról, s ezek jogorvoslati lehetőségeiről. 
A hatóság ingyenesen végzi munkáját. Ehhez a TÁMOP 5.5.5. projekt keretében az Európai Uniótól kaptak 
támogatást. A kampány A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi  szemléletformálás és a hatósági 
munka erősítése címet viseli. 
Tájékoztatást, segítséget a 06-1-336-7843-as telefonszámon, illetve e-mailben lehet kérni: 
ebh@ebh.gov.hu.  
A szervezet honlapja: www.egyenlobanasmod.hu 
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AKTUALITÁSOK 

 

április 11.  a költészet napja 

  versmondó verseny 

április 17.  FOGADÓNAP 15:00 – 17:00 

május 2.  végzős osztályok utolsó tanítási napja 

május 4.  BALLAGÁS 10:00 

 

 
 

 

BALLAGÁS 

 

2013. május 4-én 10 órakor búcsúzunk el iskolánktól,  

tanárainktól, diáktársainktól 

Erre az eseményre szeretettel várjuk az intézmény dolgozóit, tanárainkat, 

iskolatársainkat és hozzátartozóinkat. 

 

a 12.id, 12.a, 12.nh és 12.l osztályok tanulói 
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