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Kirándulás a tavasz első napján 

 

Március elsején tavaszköszöntő túrán vettünk részt. Gántról indultunk a melengető napsütésben 

a Pap-völgy felé. Fiatal cseres-tölgyesben kezdte meg a csapat az előttünk álló 22 kilométert. 

Iskolánkból minden évfolyam képviseltette magát: Szabó Cintia 12/ik, Márkus Bettina 11/ik, 

Márkus Adrián 10/ik, Döme Dorina, Koncz Petra, Góg  Attila  és Selmeczi Tamás a 9/ik-ból.  

Az ebédet a Borostyán-barlang tövében költöttük el. Hóvirágokkal körülvett mohás sziklákon 

vettünk erőt az út további részéhez. Visszafelé fordulva a Kő-völgy hatalmas sziklái között 

elértük a Géza-pihenőt, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk a Vértes rejtett völgyeire. Innen 

ereszkedve a Juh-völgyön sétálva értünk vissza Gántra.  

Most szombaton kokárdás, ünnepi túra lesz! 8.20-kor találkozunk a buszpályaudvaron és 

megyünk Csákvárra. Az útvonal: Kápolna-kert, Kozma-kapu, Meszes-völgy, Vérteskozma, 

Fáni-völgy. Táv: kb. 15 km.  

Mindenkit szeretettel várok! 

Druzsin János 
 

 
 
 

                              

     

CSOMÓ      
Csak Okosan Minden Órán 



 

Nőnapi filmajánló 

 

A nő (Her) 
Spike Jonze A nő című filmjének egymondatos összefoglalása 
- egy férfi beleszeret női hangon beszélő operációs 
rendszerébe - kicsit úgy hangzik, mintha egy butuska sci-fi 
vagy egy nagyon erőltetett romantikus komédia 
kiindulópontja lenne. Ám minden elvárást felülmúl azzal, 
hogy nem egyszerűen egy szép szerelmi történet, hanem a 
szerelem lényegének egyik legtökéletesebb megragadása 
filmen. Ugyanis egyformán erősen adja át azt, hogy a szerelem 
a legcsodálatosabb dolog a világon, ami nélkül nem érdemes 
élni, és azt, hogy a szerelem egy totálisan hamis illúzió, 
aminek vajmi kevés köze van a másik iránt táplált 
szeretethez. Sok film győz meg minket egyik vagy másik 
állítás igazáról, de Jonze eléri, hogy a filmjét nézve, a kettőt 
egyszerre érezzük igaznak. 

Már a mozikban… 
 

 

 
 
 

Szabó Lőrinc: Egy pohár víz  
 
Hogy a napfény ráesett,  
szinte szívdobogva nézem  
ezüstszikrás börtönében  
az ezüsthideg vizet.  
 
Víz, még sohse láttalak;  
és lelkem sok szennye-bűne  
boldogan megszégyenülve  
érzi, milyen tiszta vagy. 
  
Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!  
Tündértestű meztelenség,  
voltam én is, és leszek még,  
mint te, olyan egyszerű?  
 
Jöjjetek, igaz imák:  
jó vizek, öntözzetek meg,  
és kit oly rosszul szeretlek  
válts meg, égi tisztaság!  

 

 

Március 22. A víz világnapja 
 

 



 

Mi is az a Föld Órája? 
A Föld Órája egy világméretű önkéntes kezdeményezés, amely 

megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, 

kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás 

okozta problémákra. Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, 

támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján este 

világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást és 

áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket. 

2007 óta minden márciusban egy órára kialszik a díszvilágítás a világ legtöbb nagyvárosában. Néhány év 

leforgása alatt a Föld Órája az ausztrál helyi akcióból világméretű, több mint egymilliárd embert mozgósító 

önkéntes mozgalommá nőtte ki magát. Ez nem csak azt mutatja, hogy az embereket foglalkoztatja bolygónk 

egészsége, hanem hogy hajlandóak tenni is érte. 

A 2011 óta az akció kiegészül egy másik felhívással is, melynek lényege, hogy tegyünk fogyasztás-

csökkentési, környezetvédelmi fogadalmat az év többi napjára is. 

Az akció fő célja nem az egy óra alatt elért aktuális fogyasztáscsökkentés, hanem a figyelemfelhívás, hogy 

mindennapi életünket mennyire átszövi a túlzott, és voltaképpen fölösleges energiahasználat. 

  

Milyen berendezéseket áramtalaníthatok biztonságosan? 

Ezt mindenki maga dönti el, általában a szobai világítást, díszkivilágítást, számítógépeket, televíziókat, 

neonreklámokat, asztali lámpákat, és így tovább… Természetesen az utcai közvilágítás, a jelzőlámpák, a 

biztonsági és létfontosságú berendezések bekapcsolva maradnak.  Fontos, hogy otthonában mindenki a 

biztonságot tartsa szem előtt. A lépcsőknél hagyjon égve biztonsági fényeket, és tartson készenlétben néhány 

alternatív fényforrást. Gyertyagyújtással lehet emelni az esemény hangulatát, de akkor is ügyelni kell a 

biztonságra, sose hagyjunk égő gyertyát felügyelet nélkül, és tartsuk megfelelő távolságban gyerekektől, 

kisállatoktól, gyúlékony anyagoktól. 

 

Ha mindenki ugyanakkor kapcsolja vissza a világítást, nem kerül veszélybe az áramellátás? 

Minden ember másként ünnepli a Föld Óráját, sokan az egy óra letelte után is kikapcsolva hagyják a világítást, 

így nem túl valószínű, hogy minden résztvevő pontosan ugyanabban a pillanatban kapcsol vissza. Emellett az 

energiatársaságok megerősítették, hogy ha ez meg is történne, nem okozna fennakadást az energiaellátásban.  

 

Mennyivel csökkent a fogyasztás a Föld Órájának köszönhetően a korábbi években? 

A Föld Órájának nem az a célja, hogy általános fogyasztáscsökkentési gyakorlattá váljon, a globális 

villanyoltás szimbolikus cselekedet, ha úgy tetszik, ünnep. A környezeti kihívásokra és a túlfogyasztás 

hatásaira kívánja irányítani a figyelmet, egyben bemutatja, hogy a problémák leküzdhetőek, ha készek 

vagyunk összefogni a megoldás érdekében.  

 

Hányan vesznek részt az akcióban? 

2011-ben például 5251 település, 135 országban/tartományban, beleértve 89 fővárost, illetve a világ 10 

legnépesebb városa közül 9-et. Csatlakozott többek közt New York, Hong Kong, Rio de Janeiro, London, 

Peking, Los Angeles, Moszkva, Párizs, Toronto, Sydney, Nairobi, Dubai. 

1551 látványosság borult sötétbe, köztük olyan világszerte ismert ikonok, mint a gízai piramisok, az Eiffel-

torony, az athéni Akropolisz, a Buckingham-palota és a Big Ben, a római Colosseum és az Empire State 

Building. 

Magyarországra 2008-ban gyűrűzött be a mozgalom, vagyis az akció nemzetközivé válásának első évében, 

ekkor még mindössze 4 település csatlakozott az akcióhoz. 

 

Mit jelképez a Föld Órája logó? 

A hagyományos 60-as logó a Föld Órája akció 60 percét szimbolizálja, amellyel szeretnék felhívni a figyelmet 

a környezetvédelem fontosságára. Újabban egy + jellel egészítették ki a hagyományos logót, ezzel is biztatva 

mindenkit, hogy a 60 perc letelte után, az év többi napján is gondoljon a környezetére. 

 

 



A rasszizmus elleni küzdelem és a cigányság világnapja márciusban 

 

 
Ne legyenek kétségeink afelől, hogy a cigánykérdés ma 

Magyarország vitán felül állóan legsúlyosabb társadalmi 

problémája. 

Ezt objektíven igazolják a tények: 

- a cigányság ma Magyarország legnagyobb etnikai 

kisebbsége, ahol a hivatalos adatok alulreprezentáltak, és 

egyes becslések szerint az anyaországi lakosság mintegy 

5-8%-át adják (kb. 500.000 – 800 000 lélek); 

- a cigányság szociális helyzete messze átlag alatti, 

indokolatlanul sokan élnek szegénységben, vagy 
mélyszegénységben, rendkívül hátrányos szociális 

helyzetben, amelyek nagymértékben elzárják előlük a 

társadalmi felemelkedés kapuit; 

-  a társadalmat mindkét oldalról indulatok feszítik: igazolja ezt egyrészről a meg-megújuló kivándorlási hullám 

a cigány társadalom részéről („zámolyi romák”), vagy a közelmúlt szegregációs iskolákra irányuló (EU-s és emberi 

jogokat sértő, valamint alkotmányellenes) kezdeményezése; 

-  eluralkodott a félelem mindkét oldalon: az ország számos pontján, ahol jelentős a cigány bűnelkövetők aránya, 

a nem-cigány magyar többségi lakosság él félelemben. Ennek ellenkezője is igaz, ahol önjelölt „igazságosztónak” 

titulált egyenruhás félkatonai alakulatok jelentek meg „rendet teremteni” (Gyöngyöspata), ott a cigány magyar 

társadalom tagjai élnek félelemben; 

-  a cigányság társadalmi számarányához képest indokolatlanul felülreprezentált a bűnügyi statisztikákban: mind 

a bűnelkövetők, mind a büntetés-végrehajtási intézmények lakói között. 

Az igazság az, hogy a magyar politikai elit a mai napig adós maradt nemcsak ciklusokon átívelő megoldás 

felmutatásával, de még a kérdés társadalmi súlyosságának puszta felismerésével is. Ez kihat az ország 

lakosságának mindennapi életére, muszáj vele foglalkozni, mégpedig nem tüneti kezeléssel, hanem magának a 

tényleges problémának a megoldása által. 

Miért zsákutca a rasszizmus? Azért mert sztereotípiák felhasználásával indulati és helytelen választ ad egy 

létező problémára. Intelligens ember nem gondolhatja komolyan, hogy pusztán a bőrszín a meghatározó. A 

sérelmek szajkózása és indulati kezelése egy jottányit se visz közelebb bennünket a megoldáshoz.  

Ha nem a bőrszín, akkor mi a cigánykérdés igazi oka? Az, hogy cigányság meghatározó többsége hátrányos 

helyzetben, alacsony komfortfokozatú lakáskörülmények között, szegregáltan (elkülönítve), sokkal rosszabb 

egészségügyi körülmények között, életévekben mérhető alacsonyabb élettartamra vonatkozó kilátásokkal,  

alacsony jövedelmi és iskolázottsági feltételek mellett, jelentős munkanélküliségben él úgy, hogy nem egy esetben 

a többségi nem-cigány magyar társadalom részéről hátrányos sztereotípiák áldozata. 

A fenti körülmények pusztán egyike is elegendő lenne ahhoz, hogy az ember életét hátrányosan befolyásolja. A 

cigányság helyzete annyiban tér el a többségi nem-cigány magyar társadalom periférián élő tagjaitól, hogy a 

cigányságot a fenti körülmények közül több (adott esetben az összes!), egyidejűleg sújtja. Márpedig a 

halmozottan hátrányos helyzet objektív és igazságtalan. 

Objektív annyiban, hogy számos esetben lényegében pusztán az a tény dönti el, hogy egy gyermekből sikeres 

üzletember, vagy alkalmi munkákból élő munkanélküli lesz, hogy egy jómódú középosztálybeli vagy egy halmozottan 

hátrányos családba születik. A szegénység nem ismer bőrszínt, de tény, hogy sokkal nagyobb arányban sújtja a 

cigány magyarokat, mint a nem-cigány magyarokat. 

Igazságtalan annyiban, hogy ez az állapot elfogadhatatlan. Egyrészről indokolatlanul méltánytalan helyzetbe 

hozza a hátrányos körülmények közé született gyermeket, legyen bármennyire is tehetséges, másrészről mindez 

megváltoztatható. Megfelelő politikai döntésekkel, beavatkozással, az iskolázatlanság, munkanélküliség 

felszámolásával mérsékelhetők a hátrányos körülmények, amelyek pozitívan érintenek mindenkit – bőrszínre való 

tekintet nélkül.  

Hogyan kell kezelni a magyarországi cigánykérdést? 

A sérelmek listázása helyett teljesen más megközelítés szükséges: a statisztikai adatok és az objektív tények 

fényében el kell fogadni, hogy a cigánykérdés egy létező, rendkívül súlyos társadalmi probléma, ami 

megoldást igényel. Ne legyenek illúzióink: a probléma nem fog megoldódni magától. Nem lehet „megspórolni” a 

 



társadalmi és politikai konszenzust, és a hathatós politikai válaszokat-e kérdésben. Viszont magától a 

cigányságtól is elvárható az együttműködés, a beilleszkedésre, szabályok elfogadására irányuló hajlandóság. 

A cigánykérdés nem csak magyar, hanem európai probléma. Köztudott, hogy különböző mértékben, de számos 

európai országban élnek romák. Ezért elképzelhetetlen a kérdés megoldása európai kitekintés nélkül. 

A történelem is pozitív cselekvésre kötelezi Magyarországot. Magyarország több szempontból is adós a 

cigányság felé. A mindenkori magyar állam mindig is befogadó volt más népek felé. A cigányság évszázadok óta 

velünk élő népcsoport, és hosszú a listája azoknak a kiváló nagyságoknak, zenészeknek, művészeknek, akik cigány 

származásúként váltak híressé és elismertté Magyarországon. A soknemzetiségű Magyarország legsúlyosabb 

problémája mindig is a nemzetiségi kérdés volt. Amikor felbomlott a történelmi Magyarország, akkor az 

utódállamokba nemcsak nem-magyar, hanem számos magyar lakos is került, köztudomásúan az elszakított 

országrészekkel együtt. Nem felejthetjük el a trianoni traumát követő holokausztot sem megemlíteni: a magyar 

állam méltatlanul járt el a cigánysággal szemben a második világháború idején, amikor a holokauszt a magyar 

cigányságot is sújtotta. Ez szomorú tény. A magyarországi németek megint csak szomorú kitelepítését 

követően a cigányság az egyetlen, teljes lakosságához képest jelentős arányban megmaradt kisebbsége az 

országnak, amelyért minden magyar felelősséggel tartozik, legyen az cigány vagy nem-cigány. 

Történelmi kötelessége az országnak megőrizni az utolsó, megmaradt etnikai kisebbségét, és emberhez 

méltó életet biztosítani nekik. 

„Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.” 

 

  
 

A magyarországi cigányság himnusza 
Zöld az erdő, zöld a hegy is 

A szerencse jön is, megy is 

Gondok kése húsunkba vág 

Képmutató lett a világ 

Egész világ ellenségünk 

Űzött tolvajokként élünk 

Nem loptunk mi csak egy szöget 

Krisztus vérző tenyeréből 

Isten, könyörülj meg nékünk 

Ne szenvedjen tovább népünk 

Megátkoztál, meg is vertél 

Örök csavargóvá tettél 
 

  
 

 

A magyarországi cigányok alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert 

kisebbségét. A magyarországi nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem 

rendelkeznek anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai 

kisebbségként határozzák meg őket. Magyarországon hivatalosan az az ember 

cigány, aki magát a népszámláláson, a szavazásnál, az iskolában, az 

önkormányzatnál cigánynak vallja, mivel az 1992-es adatvédelmi törvény  
 

alapján az etnikai hovatartozást az érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani. 

A 2001. évi népszámlálás szerint Magyarországon 190 046 fő volt a cigány lakosság lélekszáma. A 

népszámlálási adatok ugyanakkor jelentősen eltérnek a szociológusok felmérési eredményeitől. Egy 

1994-es felmérésnél azt vették alapul, hogy a nem cigány környezet kiket tekint cigánynak (ez nem 

feltétlenül jelent valós cigány származást). Eszerint több mint 500 000 fő a magyarországi cigányok 

lélekszáma (kb. az összlakosság 5%-a). Mások 6-700 000 között becsülik a magyarországi cigányság 

számát, míg egyes roma értelmiségiek szerint ez a szám az egymilliót is eléri.  

A népszámlálás szerint Magyarország 3200 települése közül 2000-ben élnek cigányok. Vidéken a 

három északi megyében legnagyobb a népességük. A fővárosi cigányság lélekszámát 80-100 ezer 

körülire becsülik. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisebbs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Etnikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1994
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rtelmis%C3%A9g


 

Mi a baj a magyarokkal? 
 
Mi, magyarok hajlamosak vagyunk magunkat, a helyzetünket, a jövőnket, 
az egész életünket sokkal rosszabb színben látni, mint ami a valóság. 
Hogyan lehetséges az, hogy míg több kontinens lakosságánál jobban 
élünk, az optimizmust tekintve a lista végén foglalunk helyet? 

Pszichológusként tíz éve foglalkozom emberekkel egyéni tanácsadás, önismereti tréningek és egyéb 
készségfejlesztő tanfolyamok keretében. Szakmai és személyes érdeklődésemtől sarkallva többször is „világgá 
mentem” pályafutásom során, ebből a két legjelentősebb utazásom: korábban fél évet töltöttem Ausztráliában és 
Új-Zélandon, illetve nemrégiben tértem haza egy egyéves útról, mely során Dél-Amerikát és Ázsia keleti részét 
volt lehetőségem mélyebben megismerni. 
Örülök, hogy magyar vagyok - Minden egyes utamról hatalmas energiákkal tértem haza, és azzal az igen erős 
érzéssel, hogy örülök, hogy magyar vagyok! Sokan talán meglepődve olvassák ezt. Mi magyarok ugyanis 
hajlamosak vagyunk magunkat, a helyzetünket, a jövőnket, az egész életünket sokkal rosszabb színben látni, mint 
ami a valóság. Hogyan lehetséges az, hogy míg több kontinens lakosságánál jobban élünk, mégis a társadalmak 
általános elégedettségét, optimizmusát vizsgáló kutatások során rendszeresen a lista vége felé foglalunk helyet? 
Tényleg nekünk a legrosszabb? - Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nekünk a legrosszabb. Ilyenkor persze a 
nálunk jobb helyzetben lévő nyugati országokhoz hasonlítjuk magunkat, akiknél sokszor valóban kedvezőtlenebb 
gazdasági helyzetben vagyunk. Elfelejtjük azonban azokat a tényeket, amiket vagy saját szemünkkel 
lehetőségünk volt már megtapasztalni, vagy a médián keresztül eljut hozzánk: óriási a szegénység Dél-Amerika és 
Ázsia sok országában, Afrikáról nem is beszélve. Ezeken a területeken az emberek saját maguk termesztette 
zöldségeket esznek, a hús és tejtermék luxus, az ivóvizet pénzért árulják. A család egy nagy közös helyiségben éli 
az életét a ház falain belül, melyeknek legtöbbször ajtaja sincsen. Az oktatás és egészségügy kifizethetetlenül 
drága, elérhetetlen a társadalom 70-95%-a számára. Semmijük sincsen, mégis mosolyognak, kedvesek, 
barátságosak. Kambodzsában (Dél-Kelet Ázsia) a 70-es években egy saját nemzetükből származó diktátor 
milliókat végeztetett ki. Vietnámban az amerikaiak tizedelték a lakosságot a háború idején, a vegyi fegyverek 
utóhatásai a mai napig érezhetőek, láthatóak. Ezek mind példák arra, hogy a szomorú múlt és a nagy veszteségek 
ellenére az emberek mégis derűsek, hisznek a jövőben. Hogy lehetséges ez? 
Panaszkodni tudunk, lépni azonban nem merünk - Úgy tűnik, az elégedetlenség, pesszimizmus egyfajta magyar 
szokás és elvárás is egyben. A mi panaszkodással és irigykedéssel teli kultúránkban elégedetlennek illik lenni. 
Tegyük fel, hogy tegnap előléptettek, viszont mostanság sokat vitatkozunk a párommal, és egy ismerős 
megkérdezi, hogy vagyok, mivel kezdem? Természetesen a problémákkal. Vezet ez a panaszkodás valahová? 
Sokszor semerre. Szeretünk a problémákról beszélni, lépni azonban már nem tudunk, azaz vagy nem merünk, 
vagy nem akarunk. Félünk a változástól, minden marad a régiben, a kedvezőtlen események keltette feszültséget 
kibeszéljük magunkból. Sok olyan esetet láthatunk, amikor valaki ragaszkodik a rosszul fizető, kizsigerelő 
állásához, boldogtalan párkapcsolatához, stb. Másik oldalról közelítve, a minket megkérdező kedves ismerős is a 
problémákra kíváncsi jobban. Amikor a másik panaszkodik, az az érzésünk támadhat, hogy nekünk bezzeg 
milyen jó. Nem tudunk örülni egymás boldogságának, és fordítva, talán nem is illik ugrálni örömünkben. Ennek 
megfelelően adunk visszajelzéseket is egymásnak. 
Kritizálni tudunk, dicsérni nem - Nagyon jók vagyunk, ha kritikát kell megfogalmaznunk, akár magunkban 
tesszük, akár a másik szemébe mondjuk. A dicséretet azonban már harapófogóval kell belőlünk kihúzni. Nem 
adunk pozitív visszajelzéseket egymásnak, és igazából ezeket fogadni sem tudjuk, zavarba jövünk, szabadkozunk. 
A visszajelzéseknek ezen elcsúszása a negatívumok felé oda vezet, hogy nincsen reális önképünk, nem vagyunk 
tisztában valódi jó és rossz tulajdonságainkkal. 
Merjünk boldogok lenni! 
Sokat láttam már a világból, és biztosan állítom, gyönyörű országban élünk, Budapest pedig a világ 10 legjobb 
fővárosa között van, nekem a kedvencem. Ivóvíz folyik a csapból, a gyermekeknek lehetőségük van ingyenes 
oktatásban részt venni, ha megbetegszünk, van ingyenes orvosi ellátás, a magyar települések nagy része tiszta, 
takaros, biztonságos. Mindemellett a világ egyik legnehezebb nyelvét beszéljük, ami annyira különleges, hogy egy 
nyelvhez sem hasonlít, engem ez büszkeséggel tölt el! 
Még egy fontos dolog: bárhol járunk is a világban, lehet az akár a legszuperebb hely is, mindig kívülállók leszünk. 
Itthon vagyunk otthon, érezhetjük, hogy tartozunk valahová, összeköt minket a közös múlt, a kultúra, a nyelv, a 
gondolkodásmód. Merjük ezt meglátni, merjünk szembenézni a problémáinkkal és cselekedni, merjünk büszkék 
lenni magunkra és sikereinkre, merjünk boldogok lenni! Ahogy láthattuk a nagyvilágból hozott példákból is, 
mindez nem csak külső feltételeken múlik, nagyrészt bennünk dől el! 

Ujpál Zsófia (pszichológus) 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/3896/pesszimizmus-magyarorszag
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/szuloknek/3827/negativ-kritika


Eötvös József szónokverseny 
A tavalyi érdeklődésre való tekintettel idén is megrendezzük az iskolánk 
névadójáról elnevezett szónokversenyt, melyen a diákok azonos időtartamú 
felkészülési idő után érvelő beszédet mondanak egy központilag megadott 
témával, általában idézettel kapcsolatban. A beszédre való felkészülést úgy 
szabályozzuk, hogy először minden versenyző diák egy teremben 
gyülekezik. Onnan a kisorsolt sorrendnek megfelelően mennek át a felkészü-  
lés helyszínére, egy másik terembe, ahol egységesen minden versenyző 30–30 percet készülhet a 
beszédre. A beszéd megfogalmazásához semmiféle eszköz nem használható. A versenyzőknek üres 
A4-es papírt és írólapot biztosítunk. Ez utóbbira kell átvezetniük a felkészülés végén azt a 
kulcsszavas vázlatot, melyet kizárólagosan használhatnak beszédük előadása közben. A 
szónoklatot max. 5 percnyi időtartamban kell elmondaniuk. Várjuk jelentkezéseiteket. 
A verseny ideje:  2014. március 27. 14:00 
 
 

 

Bemutató óra angolból 
 

 

Kovács Tünde tanárnő március 3-ára angolversenyt hirdetett egy angol bemutató óra 

keretében iskolánk tanulóinak. 

Egész délelőtt folytak az előkészületek, amelyekből Gaál Noémi, Vanka Benjamin és én is 

kivettük a részünket. Szünetekben bementünk az angol laborba becsomagolni az értékes 

ajándékokat, és segítettünk a tanárnőnek, amiben kellett. Az angol bemutató óra délután 

14:15-kor kezdődött. Főleg szakmunkás tanulók voltak jelen. Csapatokat alakítottunk, és 

mindegyik csapatnak kedveskedett a tanárnő egy kis süteménnyel. Az első feladatot kicsit 

nehezen vettük, de aztán ráéreztünk. Meg kellett mondani a képek alapján, hogy az Walesre 

vonatkozik, vagy sem. Aki először mondta a helyes választ, kérhetett teát vagy kávét, de 

persze csak angolul. A kör végére már mindenkinek volt innivalója. A második feladat 

szövegértés volt, aminél lehetett szótárat is használni, így nem volt olyan nehéz. Utána 

olvastunk egy szöveget Walesről, amiben a kultúrájáról és szokásairól volt szó. Végezetül 

pedig egy kis játék, Activity következett. A szövegben olvasott szavakat kellett 

csapattársainknak megfejteni. Holtverseny alakult ki a két fiúcsapat között, de végül egy 

utolsó ,,szó” eldöntötte, hogy kik is lesznek a nyertesek. 

Mindenki megkapta a kiérdemelt díját, és kellemes, hasznos időt töltöttünk együtt. 

Kustán Karolina 12.ik 

 
 

                       
 
 



 

 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* fogadónap    március 5. 15:00 – 17:00 

* nemzetközi nőnap   március 8.  

* iskolai ünnepség   március 14. 8:00 

* a víz világnapja   március 22. 

* orvosi és fogászati szűrések március folyamán  
 

 
 
 
 

 

VERSMONDÓ 

VERSENY 

 
 

A magyar költészet napja alkalmából iskolánkban  

2014. április 10-én, csütörtökön 

versmondó versenyt tartunk,  

melyre a boldogságról szóló költeményekkel jelentkezhettek magyartanáraitoknál. 

Jelentkezési határidő: április 7. 
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