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A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 

2010. december 

 

 

Adventkor 
 Advent van. Közeledik az év vége, rövidebbek a nappalok 

és egyre csípősebbek a hajnalok. A karácsonyt megelőző hónap a 

csend, a számvetés időszaka. Ilyenkor mindenki várakozik. A 

gyerekek a Mikulásról, Jézuskáról és az ajándékokról álmodoznak. 

A felnőttek a pihenésre, a családdal töltött értékes időre gondolnak. 

A hívő emberek pedig Krisztus születésére emlékeznek: a 

Megváltó eljövetelére, aki gyermekként érkezett, és nagy 

Ígéreteket hordozott. November tehát a készület ideje, mindenki 

számára. 

 Az advent szó jelentése „eljövetel”. Szent András napjától 

(november 30.) szentestéig (december 24.) tart az adventi időszak, 

melyhez sok népszokás, hagyomány kapcsolódik. Ezek közül a 

legismertebb az adventi koszorú készítése, melyen négy gyertya 

jelképezi a várakozás négy hetét. Minden vasárnap új láng lobban 

fel, hogy figyelmeztessen Bennünket Karácsony közeledtére. 

Advent van, az év utolsó szakasza. Próbáljunk mi is „rendet 

tenni” önmagunkban a várakozás idején! Ne feledjük, egy jó szó, 

egy baráti ölelés sokkal többet ér(het) a drága ajándékoknál! 

Készüljünk fel lélekben is a szeretet ünnepére – ebben segítenek 

az iskolai gyertyagyújtások is, minden pénteken. Jöjjünk el minél 

többen, hogy a várakozás reményteli, áldott időszakká váljon!   

             

 Sárosdi  Zsuzsanna
 

 

 

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek, 

a földön sárguló, elkínzott levelek. 

Az ég hólyagszemén nem tör át a nap 

sugárnyalábja felhőtlen megakad. 

Az ősz lassan lépked, majd télbe borul 

és ahogy megvirrad, be is alkonyul... 

Este tompa fények remegnek az utcán, 

megtörnek a tócsák fodrozódó foltján. 

De a hétköznapok bágyadt szürkesége 

nem törheti meg azt, ami bennünk béke. 

Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás: 

Ránk köszöntött advent, 

boldog Jézus-várás... 

(Ágh Tihamér) 

     

CSOMÓ  
Csak Okosan Minden Órán 
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„Ember a Föld ellen, a Föld az ember ellen”  
környezet- és természetvédelmi verseny 

2010. november 29. 

 
A Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola már több éve 

megrendezi ezt a vetélkedőt Dunaújvárosban, de az idén vettünk részt rajta 

először. A versenyen két csapat indulhatott iskolánként és összesen 16 

csapat gyűlt össze.  

Először különböző feladatlapokat kellett kitölteniük a 3 fős 

csapatoknak, majd tíz kivetített képen kellett felismerni különböző 

környezeti problémákat. Az utolsó feladat „Activity” - játék volt, ahol az 

addig gyűjtött pontokból bármennyit fel lehetett tenni tétként. Sok csapat 

a siker kedvéért az összes pontját felajánlotta, amit vagy elvesztettek, vagy 

megdupláztak, attól függően, hogy kitalálták a feladványt vagy sem. A 11. 

id osztályból létrehozott csapatunk ezért elvesztette a pontjai nagy részét, 

pedig addig a középmezőnyben szépen teljesítettek. A 10.-eseink viszont 

óvatosabbak voltak és csak 10 pontot kockáztattak, amit meg is dupláztak, 

mivel kitalálták a kihúzott összetett szót. Ez azonban kevés volt ahhoz, hogy 

az első három helyezett közé jussanak, ennek ellenére nagyon ügyesek 

voltak. Sajnos a csapatukból ketten megbetegedtek, de az egyikük lázasan 

is vállalta a feladatot, így még nagyobb teljesítmény volt kettőjüktől ez az 

eredmény. 

Iskolánkat képviselték: 

  Berényi Zsóka 11.id    Németh Erzsébet 10.id 

  Halász Klaudia 11.id    Majoros Andrea 10.id 

  Nagy Alexandra 11.id 

Mindkét csapat aktívan részt vett a versenyen, ezért gratulálok nekik! 

Remélem mind az öten jól érezték magukat és jövőre is szívesen vállalják 

ezt a megmérettetést!           

Kókai Beáta 
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Az „Így kell írni!” helyesírási verseny 

eredményei 

November 18-án tartottuk iskolánkban a helyesírási versenyt, melyen huszonhét 

szakiskolás és szakközépiskolás tanulónk vett részt. Az alábbiakban közzé tesszük azon 

tanulók névsorát, akik az elérhető hatvanöt pontból legalább ötven pontot szereztek. 

  
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

1. Halász Klaudia   59 pont 

2. Farkas Dorina ,   54 pont 

Horgosi Zita , 

Nagy Alexandra    

5. Hegedüs Szimonetta  52 pont 

6.      6.  Nich Balázs    51,5 pont 

7.      7.  Dindli Ákos   51 pont 

8.      8.  Győri Máté,   50 pont 

9.  Milis Ádám     

13.  

 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 

 

1. Tankó Lajos 52 pont 

 

A helyezettek a karácsonyi ünnepség 

alkalmával vehetik át jutalmukat. 

Köszönjük a részvételt,  

és mindenkinek gratulálunk! 

 

Sárosdi Zsuzsanna  

        Varsányiné Kozma Judit 

magyartanárok 

 

INFORMATIKAI VERSENY 
2010 novemberében az Óbudai Egyetem  

Informatika versenyt hirdetett. 

Zólyomi Hedvig 12. i osztályos tanulónk sikeresen túljutott a 

selejtezőkön. A döntőben 14 diák mérte össze tudását a 

megye több iskolájából. 

A dobogós helyeket nem sikerült megszerezni,  

de a tisztes helytállásért gratulálunk! 

Menyhártné Gáspár Ildikó  
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Mit olvassunk? 
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Janikovszky Éva  A lemez két oldala című 

könyvét. Bár - eszköztárát tekintve - a mű születésének korát, a ’90-es 

éveket tükrözi (Trabant, hetvendolláros turistaút, az első mélyhűtő, 

kétségbeesett szülői kísérlet a szakszervezeti Télapó és a Jézuska 

elkülönítésére), a mindennapi családi örömöket és gondokat megfogalmazó 

mondanivaló időtálló. Szellemesen szembesít bennünket saját 

„lemezeinkkel”, amiket hol ennek adunk elő, hol annak. „Van úgy, hogy 

ugyanannak, csak éppen egyszer ezt, másszor meg azt.”   VKJ 

 

 
 

Takarékosság (részlet Janikovszky Éva A lemez két oldala című könyvéből) 

 

A LEMEZ EGYIK OLDALA 

Anyuka előadói beszéde, amit karácsony előtt három héttel tart,  

amikor apukának előterjeszti az idei karácsonyi költségvetési javaslatot. 

Nézd, fiam, én rájöttem, hogy az államnak teljesen igaza van. Nem lehet a pénzt szórni. Végül is 

minden forintért megdolgozik az ember. Ma délelőtt a hivatalban összeírtam, persze csak 

nagyjából, hogy ki mindenkinek kell ajándékot vennünk. Hát ide nézz: tizenegy ember! 

Tizenegy! És ebben még nincs benn a szűkebb család! Tessék, nézd meg, hát kit lehet ebből 

kihagyni? Se Babosékat, se Kárászékat, se Hajnalkát, se Géza bácsit, senkit, de senkit. Csak 

tudnám, hogy mi szükség van erre az őrületes pénzkidobásra minden évben! 

Szerintem ők is ugyanígy ülnek most otthon, és szívják a fogukat, de hiába, ők se merik 

abbahagyni és mi se. Márpedig, ha az idegeneken nem lehet spórolni, akkor marad a család. 

Most komolyan beszélek, fiacskám, végül is felnőtt emberek vagyunk, a gyerekeink se 

kicsik már, Péter tizennégy lesz, Judit tizenkettő. Megvan mindenük. Hát legalább mi, itthon, 

hallgassunk a józan észre! Jutkának tizenkét babája van, Péternek huszonhét matchboxa és 

kilenc nagylemeze. Semmi szükség rá, hogy újabb hülyeségeket vegyünk nekik. Jutka most 

kapott egy gyönyörű új dzsekit, pedig a télikabátja igazán kifogástalan volt, de hát a többiek is 

dzsekiben járnak, Péter meg most vett a Déneséktől egy új farmert, de hát ezt tényleg nem 

lehetett kihagyni, a Déneskének szűk volt, rajta meg úgy áll, mintha ráöntötték volna. A kettő 

együtt majdnem ezerhatszáz forint volt, hát kérdem én, nem elég szép karácsonyi ajándék ez 

két ilyen taknyosnak? Én örültem, ha egy jégzoknit kaptam az ő korukban. És azt hiszem, 

fiacskám, arra sincs semmi szükség, hogy plafonig érő fát vegyünk. Nem mondom, amíg 

kisebbek voltak, én is azt mondtam, hogy legyen nagy fenyőfánk, de végül is a karácsonyfa az 
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csak szimbólum, és szimbólumnak megteszi egy félméteres is. Arra mindjárt nem kell két kiló 

szaloncukrot venni, amit úgyis a Lajoska eszik meg a földszintről. Hát nincs igazam? 

És még valamit. Ha a gyerekek pénzt kérnek tőled, mert nekem akarnak ajándékot 

venni, akkor mondd nekik szépen, okosan, hogy nem kell. Hogy nem ezen múlik. Hogy attól 

még szép lehet a karácsony, ha nem kapok tőlük két lehetetlen színű harisnyát. Magyarázd 

meg nekik, hogy ez a szeretet ünnepe, és a szeretet úgysem fejezhető ki harisnyában. Én az 

idén mindnyájatoktól csak egy-egy puszit kérek. Világos? 

Akkor ebben megállapodtunk, és így ki is jövünk a káestépénzből. 

 

A LEMEZ MÁSIK OLDALA 

Előadja ugyanaz az anyuka, ugyanott, ugyanannak az apukának,  

karácsony előtt egy héttel. 

Nézd, fiam, a józan eszemmel én is belátom, hogy ennek a karácsonynak ki kellene jönnie a 

káestépénzből, meg hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér, ez mind igaz, de ma 

gondolkoztam a hivatalban, és rájöttem, hogy nem megy. Mert azt mondja nekem ma reggel 

Valika a könyvelésből, hogy tartogat ám egy kis ajándékot a mi Péterünknek. Én tudom, hogy 

egy fillért se költött rá, ő is kapta, de akkor is. A Hajnalka meg, itt a földszinten, egész nap 

sapkát köt, ma mondja nekem a házgondnok, hogy a mi Jutkánknak szánja. Károly bácsi is 

felhívott, hogy mit vegyen a gyerekeknek, és lefogadom, hogy a Baboséktól is kapnak valamit. 

Hát mégiscsak képtelenség, hogy vadidegenek ajándékot vesznek a mi gyerekeinknek, és 

tőlünk, a szüleiktől ne kapjanak semmit! Már ne haragudj, fiacskám, de mi köze a Jutka 

dzsekijének és a Péter farmerjének a karácsonyhoz? Az neked meglepetés, amit november óta 

hordanak? 

Hát mondd meg, de őszintén, egyáltalán karácsony az, ha a gyerekeknek még egy kis 

meglepetést se tudunk szerezni? És tudod, az ajándéknak olyasminek kell lenni, amire nincs 

igazán szükség, nem igaz? Na, ide nézz, mit vettem a lányodnak! Kaposné hozta ezt a babát 

Olaszországból, hát nem gyönyörű? És a fiadnak? Lefogadom, hogy ez a nagylemez még 

senkinek sincs meg az osztályban!  

Mégiscsak tudunk valamit a fa alá tenni! Ja, erről jut eszembe, az Iduka férje hoz holnap 

egy kétméteres ezüstfenyőt, alkalmi áron, azt a kis csutakot, amit vettél, majd odaadjuk a 

Lajoskáéknak. És hogy el ne felejtsem, én adtam a gyerekeknek egy százast, hogy mégis 

tudjanak az apjuknak valami apróságot venni, de ha tőled is kérnének pénz, te ne adj nekik, 

mert nekem igazán semmi se kell, nekem az a legnagyobb öröm, hogy mindnyájatoknak tudok 

egy kis meglepetést szerezni. 
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KARÁCSONY 

DIÁKSZEMMEL 

 A tavalyi karácsonyom volt eddig a legszebb, mert anyukám súlyos betegsége előtt 

akkor volt utoljára együtt a család, csak mi öten. Mivel nem állunk jól anyagilag, nem is 

vártam, hogy kapjak valamit, hanem csak annyit 

kértem, hogy jó hangulatban teljen ez a pár nap. 

Szeretetben, boldogságban. 

Szenteste, szokás szerint, családosan elmentünk 

az éjféli misére, aztán együtt vacsoráztunk a 

nagyszüleimmel. Ilyenkor mindenki kap valami 

apróságot. Mi, a testvéreimmel minden évben saját 

kezűleg készítünk ajándékot a szüleinknek. 

Karácsony másnapján mindenki sokáig alszik. 

Ha fehér karácsonyunk van, ebéd után a húgommal 

kimegyünk hóembert építeni és hógolyózni. Estefelé 

együtt nézzük a karácsonyi filmeket, és jókat 

beszélgetünk az év legjobb élményeiről. 

Én nagyon szeretem a karácsony hangulatát. 

Ilyenkor minden ember szíve tele van boldogsággal és 

szeretettel. Persze, fontos, hogy ne csak karácsonykor 

szeressünk, hanem egész évben. Én például szívesen 

töltök egy napot a barátaimmal is ugyanolyan 

hangulatban, mint a családommal. 

Tóth Petronella 9.id 

Közeleg a karácsony, nagy a készülődés, sürgés-forgás. Mindenki izgalommal várja ezt a 
csodálatos ünnepet. Finom illatok, kellemes hangulat jellemzi a karácsony előtti 
napokat… 
Fontos nap a szeretet ünnepe… a családról, a csendről, a békéről szól, és nem a 
drágábbnál drágább ajándékokról… a világban ekkor erősödik meg még jobban a 
szeretet, és a családok ezen a napon lehetnek együtt igazán. 

Krizsanyik Andrea 9.id 

…talán hatéves lehettem… 

emlékszem, a szobában állt a fa, 

tele díszekkel és szaloncukorral. 

Csak ámultam és bámultam, hogy 

milyen szép és színes… Sajnos, mára 

már nem ilyen nagy ünnep a 

karácsony. Feldíszítjük a fát, átadjuk 

az ajándékokat, elmegyünk a 

rokonokhoz. Mégis nagyon 

szeretem. Mikor közeleg az ünnep, 

szívesen látogatom a hangulatos 

karácsonyi vásárokat. Finom illatok 

szállnak, és boldogság sugárzik az 

arcokról. Én úgy hiszem, a 

karácsony nemcsak az 

ajándékozásról szól, sokkal inkább a 

szeretetről és a békéről.  

Kovács Bianka 9.id 
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KISPÁLYÁS  

FOCIBAJNOKSÁG  
Kacz Ferenc és Zách György tanár urak vezetésével, hat csapat részvételével novemberben 

elindult iskolánkban az osztályok közötti kispályás labdarúgó-bajnokság. A szervezők eddig 

négy 2x15 perces mérkőzést vezettek le, melyeknek eredményét a sportlapok tudósításaihoz 

hasonló módon (zárójelben az osztályzatokkal) foglalta össze Kacz tanár úr.  

 

2010. november 16. (kedd) 14:20 

11.i     –  10.i  21 – 6 (10 – 3)  

Győri M. (5)  Csürök D. (7) 

Györe R. (6)  Orbán T. (5) 

László R. (6)  Jolly J. (3) 

Puszta A. (9)  Solti M. (6) 

Sinkó Z. (8)  Nyerges K. (4) 

Gólszerzők: 

Puszta Attila 10 Solti Márk 4 

Sinkó Zoltán 6 Orbán Tamás 2 

Györe Róbert 4 

László Roland 1 

 

2010. november 29. (hétfő) 

12.i – 10.i  4 – 4 (hetesekkel 4 – 5)  

 

2010. november 30. (kedd) 

11.a – 9.i 13 – 5 (5 – 2)  

 

E két utóbbi és a további mérkőzések 

értékeléséről következő számunkban 

olvashattok részletesen. 

 

Guruljon a laszti!  

  Mindent bele!  
 

2010. november 23. (kedd) 12:45   30 néző 

9.a   –  9.i  10 – 5 (4 – 3)  

Králl P. (4)   Fodor M. (3) 

Kajdi B. (5)   Turi Zs. (4) 

Nagy T. (6)   Orosz T. (4) 

Kovács R. (4)   Dóka M. (6) 

Bakonyi Cs. (8)  Mányoki Z. (7) 

/Szabó T. (4)/ /Sebestyén A. (4) / 

Gólszerzők: 

Bakonyi Csaba 6 Mányoki Zoltán 3 

Nagy Tibor 2  Dóka Martin 2 

Szabó Tamás 2 

 

 
 

Nálunk is jártak a Mikulás és kísérői, hogy 

megjutalmazzák a jó, és megdorgálják a 

rossz gyerekeket… Te hová tartozol? 
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AKTUALITÁSOK 

 december 9.  Nyílt nap 

 december 6.  Mikulás-nap 

 december 15. Fogadónap   

 december 17. Szalagavató ünnepség 

 december 21.  Karácsonyi ünnepség 

 
 

Törd a fejed! 

Logikai, matematikai feladatokból álló sorozatunk legtöbb jó 
választ leadó megfejtőjét a tanév végén jutalomban 
részesítjük. A megoldásokat minden hónap utolsó napjáig 
Varsányiné Kozma Judit tanárnő várja tőletek. 
Eredményes töprengést, jó szórakozást kívánunk! 

 

A kecske és a káposzta 
Van egy folyó, amin át kellene kelnünk kis társainkkal. Adott egy csónak is, amelyben 

egyszerre csak egy dolgot vihetünk magunkkal a túlpartra. A feladat az, hogy átvigyük a 

kecskét, a káposztát, no meg farkast is. A probléma ott van, hogy ha magára hagyom 

kecskét a káposztával, akkor a káposztának annyi. Hasonlóan a farkas is megeszi a 

kecskét, ha nem vagyunk ott. Hogyan vigyük át őket, hogy mind megmaradjanak 

(egyben)? 

 

 

Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278. 

Telefon/fax: 22 575-002, 575-003 

E-mail: iskola@seregszaksuli.hu 

Honlap: www.seregszaksuli.hu 
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