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Eötvös-év
200 évvel ezelőtt, 1813-ban született iskolánk névadója,
báró Eötvös József író, politikus, a 1848-as Batthyánykormány, majd a kiegyezés után megalakuló Andrássykormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar
Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke,
Eötvös Ignác politikus fia, Eötvös Loránd fizikus apja.
Szándékunk, hogy méltóképpen megemlékezzünk erről a fontos eseményről. Mivel a
születésnap szeptember 3-ára esik, kitűnő alkalom lesz az ünneplésre az őszi diáknapunk. De
már most is rendezünk olyan programokat, amelyek névadónk személyéhez, munkásságához
kapcsolódnak. Március 7-én tartjuk az országos Eötvös József középiskolai szónokverseny
regionális fordulóját, melyet az ELTE BTK Szakmódszertani Központja szervez. A résztvevőknek
egy központilag kiadott rövid szöveg, idézet alapján ötperces érvelő beszédet kell szabadon
előadniuk egy kulcsszavas vázlat segítségével, 30 perces felkészülés után. A központ a
megmérettetést immár ötödik alkalommal rendezi meg, viszont nálunk még nincs hagyománya,
ezért – bár a retorika szerepel a tízedikesek nyelvtananyagában – szükségét éreztük, hogy külön
felkészítő órát is tartsunk az indulóknak. Bízunk benne, hogy tanulóink megkedvelik a
meggyőzés művészetét, és későbbi pályájuk során is hasznát veszik majd ennek a tudásnak.
Intézményünk egyébként 2008-ban, fennállásának 50. évfordulója alkalmából vette fel a
magyar kultúr- és politikatörténet kiemelkedő alakjának nevét.
VKJ

VIGYÁZZ MAGADRA!
Ezzel a címmel nyílt bűnmegelőzési kiállítás a székesfehérvári Gárdonyi Géza
Művelődési Házban, amelyre 2013. február 15-én indult kis csapatunk Molnár
Andrea tanárnő vezetésével.
A művelődési házban Földesi Krisztina rendőr alezredes fogadott minket
két segítőjével. A teremben 19 tabló volt látható, ezek más-más bűnügyeket
mutattak be, amelyek különösen a mi korosztályunkat érintik. A székeket félkörbe
raktuk, és az előadó részletesen beszámolt a különféle bűncselekményekről, és
azok büntetési tételeiről. Szó volt a testi sértésről, garázdaságról, lopásról,
rongálásról, drog- és alkoholfogyasztásról, cserbenhagyásról, fenyegetésről,
illetve erőszakról.
Azért tartom hasznosnak ezt a kiállítás, mert nagyon sok fiatal nincsen
tisztában azzal, hogy egy-egy aprónak hitt tett akár börtönbüntetést is vonhat
maga után. Továbbá felhívja a figyelmet az önfeledt bulizás, az alkohol és a
kábítószer veszélyeire, illetve még a családon belüli erőszak témáját is érinti. És
nemcsak a lehetséges következmények leírásával rettenti el a diákokat a
különböző bűncselekmények elkövetésétől, hanem számos fényképpel is hat
rájuk.

A kiállítás megtekintése után összegyűltünk egy csoportképre,
ajándékként kaptunk tollat, jegyzetfüzetet, vonalzót és könyvjelzőt is.

és

Györe Priszcilla
10.id

Szülői segítség
A kollégiumban található kondicionáló szoba berendezései leamortizálódtak, amely az
elmúlt tíz év aktív igénybevételének és a néha nem szakszerű használatnak tudható be.
Varga Máté 10.a osztályos diákunk édesapja, látva az állapotot, feljavíttatta és
műbőrrel húzatta be a gépek támláit. A megszépült, megújult gépeket örömmel vették
birtokukba a termet használó tanulóink.
Ezúton is köszönjük a gyors és hasznos segítséget a kollégium diákjai és
nevelőtestülete nevében.
Kenderes Szilveszter

kollégiumvezető

Kulisszajárás
Egy csütörtöki napon Molnár Andrea testnevelő tanárnő ismeretsége révén
bejutottunk a színház kulisszái mögé. Aki alkalmanként vagy
rendszeresen jár a színházba, kényelmes székekből élvezheti az előadást.
Viszont mit tud a háttérben zajló eseményekről, a színfalak mögötti
munkáról, a felkészülésről? Mi ebbe a titokzatos világba tekinthettünk
bele a kulisszajárás során. Jártunk magán a színpadon, de mögötte és
alatta is. Megtudtuk, hogyan is jön létre egy előadás, kiknek a segítségével
áll össze egy színdarab. A folyosókon haladva láttuk a színpadi ruhákat,
cipőket, kellékeket. Megmutatták hogyan mozgatják a hatalmas
díszletelemeket. A kelléktártól a hangosításig és a világításig, a
művésztársalgótól az öltözőkig bejártuk az egész épületet, amelyet 2005ben újítottak fel, bővítettek ki.
Mindenkinek ajánljuk, ha van lehetősége nem csak a székekből élvezni a
színházat, éljen vele, és nézzen be a színfalak mögé is.
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Te is olvasol, ugye?
Egy felmérés szerint Magyarországon egy gyakran olvasó diák szövegértési teljesítménye átlagosan
annyival jobb egy olvasni nem szerető diákénál, mintha három évfolyammal felette járna iskolába.
A PISA2009 összefoglaló jelentése arra is kitér, hogy nem feltétlenül az olvasással töltött órák
száma, hanem annak rendszeressége járul hozzá a jobb teljesítményhez. Egy hamarosan induló
kezdeményezés az olvasást népszerűsíti, a hozzá kapcsolódó pályázattal pedig táblagépet is lehet
nyerni.
Legyen élmény az olvasás
A fenti tapasztalatokra alapozva a Supka Géza Alapítvány (SGA) és a Magyar Lapkiadók Egyesülete
(MLE) olvasásnépszerűsítő pályázata keretében egy értő, értékelő, ugyanakkor élményközpontú könyvés lapolvasásra szeretné inspirálni a 14-18 éves korosztályt. A Te is olvasol, ugye? című kampány az
olvasásra mint szórakozási formára, élményszerzési módra hívja fel a figyelmet. Céljai megvalósításához
egy olyan fiatal, népszerű szerzőt hívtak segítségül, aki mind személyes karakterével, mind műveivel
bizonyítottan képes megszólítani, dinamizálni, aktivitásra bírni a 14-18 éves olvasóközösséget.
Csak egy tánc
A Te is olvasol, ugye? című pályázat keretében a részt vevő országos és megyei napi- és hetilapok
összehangoltan, egy időben közzéteszik a népszerű, fiatal író, Grecsó Krisztián Csak egy tánc című
kisprózáját. A novelláról egyelőre annyit árult el az író, hogy nyelvében megszólítja, valamint
remélhetőleg provokálja is majd a fiatal korosztályt, témája pedig a megcsalás, a hűség, a vonzalom és az
ezekről való utólagos kommunikáció lesz.
A megjelent Grecsó-novellához kapcsolódóan játékra hívják a
diákokat. Írjanak rövid értelmező szöveget (kritikát, vitairatot,
esszét), és küldjék el a kampány e-mail címére. Grecsó Krisztián is
biztatja a diákokat arra, hogy fejezzék ki gondolataikat írásával
kapcsolatosan. – Remélem, sok szellemes, netán szemtelen kritikai
szöveg érkezik, amelyekben akár nemtetszést is kifejeznek. Lehet
paródiát írni, és az sem baj, ha valakit vizuálisan érint meg a novella,
és összművészeti alkotást nyújt be. A lényeg ugyanis az, hogy
befogadóvá tegyük a fiatalokat – mondta a sajtótájékoztatón.
Táblagép és könyvek a legjobbaknak
A pályamunkákat zsűri értékeli, a legjobbnak választott szöveg szerzője egy 150 ezer forint értékű
táblagépet kap ajándékba – valamint egy lehetőséget. Dönthet arról, kik kapják a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) könyvkiadói által felajánlott könyvcsomagokat. Vagyis a győztes
ajándékot kap, és az olvasás élményét ajándékozza mások számára.
A programról érdeklődni lehet: Szabó Tibor Benjáminnál, az SGA kurátoránál:
(szabo.tibor.benjamin@gmail.com, (+36/70) 512-8626)
További információ a facebook.com/teisolvasol oldalon érhető el.
A kezdeményezés főbb eseményei:
2013. március 13.
˗ A pályázat beharangozójának megjelenése a résztvevő lapokban.
2013. március 20.
˗ A novella első részletének megjelenése.
2013. március 27.
˗ A novella második részletének megjelenése.
2013. április 4.
˗ A diákok pályamunkájának beküldési határideje.
2013. április 11.
˗ Előértékelés, a tíz legjobb dolgozatot kiválasztása.
2013. április 15.
˗ A Für Anikó vezette zsűri a tíz dolgozatból kiválasztja a legjobbat.
2013. április 21.
˗ Eredményhirdetés a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A zsűri értékeli a
pályamunkákat, méltatja a győztes dolgozatot, átadja a nyertesnek a táblagépet.
2013. április 22.
˗ A győztes pályamű megjelenése a lapokban.

Mit
olvassunk?

Ezt a kérdést időről időre felteszem, és meg is válaszolom itt
a Csomó hasábjain, közben persze sejtem, hogy alig néhányan
lapozzák fel közületek az ajánlott műveket. Ezúttal viszont olyasmit
választottam, ami rövid lélegzetű, és tartalmát tekintve is a diákok
szája íze szerint való. A szerző, Lackfi János maga is fiatal és kortárs
író, mint az előző oldalon olvasható pályázatban szereplő Grecsó
Krisztián. Fogadjátok hát nyitott szívvel Őszinte megbánás című
novelláját. Ígérem, jól fogtok szórakozni.
VKJ

Lackfi János: Őszinte megbánás
Béla bá beírta az üzenőmbe, kedves asszonyom, az ön fia tiszteletlenül beszélt oktatójával, ezért megintem,
mondjuk tényleg megintett, olyan erős intő volt, hogy beestem a padba, aztán meg kiestem belőle. A
tiszteletlenség nem igaz, a legnagyobb tisztelettel mondtam, hogy a Béla bá egy dagadt állat, ki ne tisztelné,
amikor száz kiló, a jobb keze meg legendásan erős. Kicsit túl hangosan mondtam, visszhangzott a teremben, mert
csend lett hirtelen, angyal szállt el felettünk, ahogy a nagyi szokta suttogni. Százhúsz kilós angyal, félelmetes jobb
kézzel.
Béla bá azt akarta, hogy ismételjem meg, és mérges lett, amikor tényleg megismételtem, hogy Béla bá egy
dagadt állat, és megtapasztaltam, hogy Béla bá bal keze sem ügyetlen azért. Ha nem ismétlem mag, akkor azért
lett volna mérges, mert nem fogadtam szót neki, és durr a bal kéz. A testi fenyítés nem vezet sehová, ezért modern
korunkban nem is létezik, ilyennel ne próbáljunk jönni a dirinek, mert rögtön lebukunk, nyilván összevissza
hazudozunk.
A legőszintébben megbántam a dolgot, nagyinak megfogadtam, hogy nyilvánosan bocsánatot kérek,
respektálom oktatómat, aki roppant fontos munkát végez, ami az ifjúság nevelése, és akkor mindegy is, hogy egy
dagadt állat. Másnap önként kiálltam az osztály elé, elnézést kértem Béla bától, sőt megmutattam neki a füzetem,
amibe százszor leírtam, hogy jól megjegyezzem, soha többé nem mondom, hogy Béla bá egy dagadt állat. Nem
mondom, hogy Béla bá egy dagadt állat. Nem mondom, hogy Béla bá egy dagadt állat. Béla bá idegesen szakított
félbe, elég lesz, pedig alig jutottam öt vagy hat mondatig, a fiúk óra után egymás kezéből tépték ki a füzetemet, és
röhögtek. Elvettem tőlük, és eltettem a táskámba, tisztára éretlenek. Kimentem az iskolaudvarra, és megkértem a
felügyelő tanár nénit, teremtsen egy kis csendet a hógolyózók meg a jégcsaphajigálók között, fontos dolgot
szeretnék bejelenteni, nem könnyű ilyenkor csendet teremteni, de sikerült, én meg csengő hangon kiabáltam,
bocsánatot kérek, amiért azt mondtam, hogy Béla bá egy dagadt állat.
A kicsik nem képesek felfogni a szavak valódi súlyát, menetelve jöttek be az udvarról, mint a katonák, és
egyszerre harsogták, hogy „Béla-báegy-dagadt-állat, Béla-báegy-dagadt-állat”. Béla bá még nem tudott teljesen
megbocsátani, ezt láttam, mert vörös fejjel, fenyegetően integetett felém. Ez még jobban elszomorított, nem
szerettem volna ekkora felfordulást okozni, hazafelé végig azon törtem a fejemet, mit tehetnék Béla báért, és
otthon eszembe jutott, mit is.
Az internet modern korunkban a diák segítője, hamar meg is találtam, KOLONCZAI BÉLA, ritka neve van, ez
könnyítette a nyomozást. Ovis korú kisgyerek vette fel, szia öcsi, sajnálom, nem szerettem volna megbántani a
Béla bát azzal, hogy dagadt állatnak neveztem, ő nem szólt semmit, csak szuszogott, és egy női hang azt kérdezte,
ki az, és mit óhajt, és a kicsi annyit suttogott: „dagadt állat”.
Béla bá felesége vette át, megkérdezte, mit akarok, én meg szépen bemutatkoztam, és belevágtam, hogy
semmiképpen sem szerettem volna megbántani Béla bát azzal, hogy dagadt állatnak neveztem, mire ő rákezdte,
hogy ha ez valami ostoba diáktréfa, akkor jobb, ha most hagyom abba, amíg nem hívja a férjét, máskülönben meg
fogom bánni, és ekkor Béla bá hangja hallatszott. Add csak ide, szívem, ki beszél, na most legyél nagylegény,
halló! Azt reméltem, Béla bá méltányolni fogja a fáradságot és utánajárást, mindig biztat, hogy ne legyünk
lagymatagok, ne álljunk meg félúton, másképp sosem lesz belőlünk ember mindig, minden körülményben. Na,
kitől való az idézet, tudjátok-e, nyámnyilák? Egy szuszra elhadartam, hogy álmomban sem szerettem volna
megbántani azzal, hogy dagadt állatnak neveztem, a túlsúly különben is testi fogyatékosság, senki sem tehet róla,
és aki modern korunkban erre tesz megjegyzést, az intoleranciájának adja tanújelét.
Nem lehetett pontosan érteni, miket üvöltött Béla bá, de eltartottam a telefont a fülemtől, nehogy
megsüketüljek, furcsa, hogy pedagógus létére olyan szavakat használ az óvódás korú gyermeke füle hallatára.
Most már csak egy tippem maradt, remélem, összejön. A nemzeti ünnepen mindig óriási felhajtás van, ott ül a
polgármester és az oktatási referens, közvetít a helyi tévé, felvonjuk a zászlót meg minden. Két szereplő között
fellépdelek majd a dobogóra, és ünneplőbe öltözött lélekkel, hogy lássák rajtam az őszinte megbánást, az egész
kerület előtt megvallom, hogy csúnya dolgot tettem, semmiképp sem szerettem volna megbántani pedagógus
mivoltában Béla bát, amikor azt mondtam róla, hogy egy dagadt állat.

Az élet forrása
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i
környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására
az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívta a
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos
szerepére életünkben.
Noha a Föld felszínének több, mint 70 %-át víz borítja, ennek
csupán 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Ezért fontos védeni a
vizeket és takarékoskodni a vízzel.
A víz, ez a szagtalan, színtelen, íztelen folyadék észrevétlenül jut el
hozzánk, mindenhol jelen van, létezését biztosan Te magad is
természetesnek veszed. Sokat köszönhetünk a víznek, hiszen nélküle
nem lenne élet bolygónkon. Minél több ember él a Földön, annál több
ivóvizet fogyasztunk. Ma több mint egy milliárd szomjazó ember él a
Földön, és több mint kétmilliárdan nélkülözik a tiszta vizet a
mindennapi mosakodáshoz, főzéshez.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy kivétel nélkül, mindenki tegyen
ennek a problémának a leküzdéséért. Te is tehetsz érte! Ha csak egy
kicsit is jobban odafigyelsz arra, hogy hogyan használod naponta a
vizet, máris közelebb kerülünk a megoldáshoz. A sok-sok csepp
takarékosság eredménye tengernyi tiszta víz lehet!

Időpont: 2013. március 15. (PÉNTEK)
Fedezd fel velünk a Szömörke-völgy rejtett vidékét és a mesébe illő Kerteskői-szurdokot a Juditforrással, valamint a Kertes-kő és az Oltár-kő 30-40 m magas szikláival!
A túra hossza: kb.: 12 km
Találkozó: Székesfehérvár, buszpályaudvar melletti parkoló: 9.00-kor
Hazaérkezés: 18.00 körül
Útiköltség: 1000 Ft (Az utazás az iskola kisbuszával történik.)
Jelentkezni az útiköltség befizetése mellett lehet, 2013. március 13-ig.
A túra időtartama alatt kérem mellőzni a dohányzást, az alkohol fogyasztását és a trágár
beszédet. Javaslom az évszaknak megfelelő, réteges öltözködést biztosító ruházatot (a hidegre,
esőre, sárra felkészülve).
MINDENKIT VÁROK SZERETETTEL:
Druzsin János tanár
a túra vezetője
(06 - 30 - 824 - 3378)

2013. március 14-én 7:45-kor
a seregélyesi művelődési házban tartjuk
megemlékezésünket
az 1848-as forradalom hőseiről.
Az ünnepi műsorban a 10.ir osztály tanulói működnek
közre Kovács Tünde tanárnő vezetésével.
Az alkalomra iskolánk minden tanulóját és dolgozóját
szeretettel várják.

TESTVÉRISKOLAI DIÁKNAP
Március 8-án, pénteken intézményünk tanulóiból álló csapat
látogat el Pusztaszabolcsra a Fejér Megyei Szabolcs Vezér
Gimnázium és Szakközépiskola meghívására. A szabolcsiak
kezdeményezték a testvériskolai kapcsolatot, és ennek első
lépéseként invitáltak bennünket a diáknapi rendezvényükre.
Kovács Tünde tanárnő és Druzsin János tanár úr vezetésével
mintegy

huszonöten

képviselik

majd

iskolánkat

ezen

az

eseményen. A Csomó következő kiadásában beszámolunk róla.

A FÖLD ÓRÁJA
A WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap)
szervezésében idén márcisus 23-án este fél 9-kor újra sötétségbe borul bolygónk, és
kezdetét veszi a világ legnagyobb önkéntes kezdeményezése, „a Föld órája”.
Csatlakozz Te is ahhoz a kétmilliárd emberhez, akik kiállnak Földünk megmentéséért
azzal, hogy egy órát lámpafény nélkül töltenek!
Regisztrációdat a www.foldoraja.hu oldalon várják.

AKTUALITÁSOK
március 6.

fogadóóra (15:00 – 17:00)

március 7.

szónokverseny

március 8.

nőnap

március 14.

iskolai ünnepség (8:00)

március 15.

tavaszi túra

március 22.

a víz világnapja

március 27.

utolsó tanítási nap

március 28 – április 2.
április 3.

TAVASZI SZÜNET

első tanítási nap (,A’ hét szerda)

Nőnap alkalmából…
Szemünkben megnézik maguk,
megnézik futtában a nők;
alkalmi tükreik vagyunk,
fényünkön átrebbennek ők.
És bűntelen mennek tovább,
ha elkapták tekintetünk,
s mi - villogók s fakók, simák szilánkjainkra széttörünk.

Végül homokká porladunk
bontó sugaraik alatt,
testünkből csak keret: a csont
s a fekete foncsor marad.
S a fekete foncsorban is
gyilkos tekintetük ragyog,
mely földre vont és sírba vitt
és mindhalálig ringatott.
(Garai Gábor: Nők)
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