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Elindul az iskolarádió?
A minap egy örömteli hír pezsdítette fel iskolánk közéletét. „Elindul az
iskolarádió!” – hallottuk innen-onnan, aztán már mindenhonnan. A
legbiztosabb forrásból, Igazgató Úrtól, úgy tudjuk, hogy jelenleg is
folyik az anyagi, személyi és technikai lehetőségek felmérése és az egyeztetés a DÖK és az iskolavezetés között. Bízunk
abban, hogy következő lapszámunkban már a működő iskolarádióról számolhatunk be.

Októberi ünnepeink
Az elmúlt hónapban két nemzeti ünnepet is tartottunk iskolánkban.
Október 6-án az 1848/49-es szabadságharc bukásáról és az aradi vértanúkról emlékeztünk meg.
Az ünnepi műsort a tornateremben a végzős évfolyam tanulói adták, akik egy rendhagyó
múzeumlátogatásra invitáltak bennünket. Felkészítőjük Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő, a
12.i osztályfőnöke volt, de az előadáson Butola Zoltán igazgató úr is közreműködött szép
furulyajátékával.
Október 22-én reggel a seregélyesi művelődési házban rendeztük meg az 1956-os forradalom
emlékműsorát. A 9.i osztály által előadott színpadi játék versekkel, dalokkal, mozgással
napjainkig idézte meg a szabadságmozgalom felemelő, a vérbefojtás és az emigráció tragikus,
valamint a forradalmat követő néma évtizedek beletörődő hangulatát. A Varsányiné Kozma Judit
tanárnő által összeállított műsor a beszédes Magánhangulat ’56 címet viselte.
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HATÁRTALANUL!
Iskolánk diákjai május és október között két-két alkalommal utazhattak a
Felvidékre és Erdélybe az Apáczai Közalapítvány HATÁRTALANUL
programja segítségével. A kiírt pályázat a határon túli magyarság életének
megismertetését tűzte ki céljául magyarországi diákoknak és tanáraiknak. Ennek
érdekében a közalapítvány két pályázatot hirdetett a magyarországi iskolák
számára. A 901-es pályázat a szomszédos országok magyarlakta területeire
irányuló tanulmányutakat támogatta.
A tanulmányutak keretében iskolánk diákjai szakmai és kulturális tartalmú programokat
valósíthattak meg, melyeknek keretében iskolákat, üzemeket, magángazdálkodókat látogattak
meg, és közben betekintést nyertek a határon kívül élő magyarok életébe. A 902-es pályázatot
határon túli magyar tannyelvű iskolákkal közös, a határon túl megvalósuló együttműködések
támogatására írták ki. A pályázat a diákok közötti, határokon átívelő személyes kapcsolatok
kialakítását kívánta elősegíteni, közösen végrehajtott cselekvések támogatása révén. Mindkét
testvériskolánkban, környezetvédelmi témában készítettek közös alkotást az iskolák diákjai.
Benyújtott pályázatainkat az Apáczai Közalapítvány 2 915 000 forint összegű támogatásban
részesítette, melyet szállás- és útiköltség kifizetésére használhattunk fel. A programokban
résztvevő 103 diák élményekkel, tapasztalatokkal és barátokkal gazdagodva érkezett vissza
Magyarországra.
Kenderes Szilveszter
kollégiumvezető

2010. június: CSÍKSZEREDA
Az iskolánknak köszönhetően júniusban eljuthattunk Erdélybe.
Az első nap utazással telt, s első utunk a Királyhágóhoz vezetett. Már akkor rabul ejtett
bennünket a táj szépsége, de sajnos a sok eső miatt ki kellett hagyni az aznapi programokat, és az
árvíz miatt el is tereltek minket dimbes-dombos hegyekbe, amerre a madár se jár. Csíkszeredán
szálltunk meg a helyi iskola kollégiumában. Másnap délelőtt megismerkedtünk az iskola néhány
tanulójával, akik éppen vizsgáztak. Majd ellátogattunk a helyi kenyérgyárba és az új katolikus
templomba. Délután megmásztuk a Somlyó-hegyet, s a szép kilátást csodálva felfedeztük az
iskolát. Néhány bátor fiú útnak is indult gyalog, s előbb hazaértek, mint mi busszal. A következő
napon ismét sokat esett az eső, de ez nem szegte kedvünket, így túráztunk egy nagyot a Békásszorosban, valamint jártunk a Gyilkos-tónál is. Igaz, bőrig áztunk, de a szép látványért megérte.
Negyedik nap Kézdivásárhelyre látogattunk, ahol megnézhettük Gábor Áron rézágyúját (nem az
eredetit) és a múzeumot, ahol régi korok fegyvereit, földművelőeszközeit és a székelyföldi falvak
népviseleteit bemutató babákat láthattuk. Itt találkoztunk először olyan csizmával, ami nem jobb
és ballábas volt, mint mostanság. Ezen nagyon meglepődtünk. A nap fénypontja a lenyűgöző
Szent Anna-tó volt. Utolsó nap Szejkefürdőn jártunk a leghíresebb székely, Orbán Balázs
síremlékénél, valamint Farkaslakán Tamási Áron sírjánál, ahol egy-egy szál virággal
megemlékeztünk róluk. Voltunk Korondon, a híres fazekas faluban, ahol sok szép ajándékot
vásárolhattunk. Aznap este nem is aludtunk, mert korán elindultunk haza. Be kellett pótolnunk
azokat a programokat, amiket első nap kihagytunk. A mai napig szívesen gondolunk vissza a szép
tájakra, a szebbnél szebb templomokra, a vidám hangulatra, a jó társaságra, a késő estig tartó
kártyapartikra és az utolsó esti vicces vetélkedőre. Köszönjük ezt az élményekkel teli hetet
iskolánk vezetőinek, tanárainknak!
Végh Anita Zsanett – Zólyomi Hedvig
(12.i)
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2010. május: GALÁNTA
2010 májusában az iskolánkból néhány diák kiutazhatott Szlovákiába, Galántára, hogy találkozzon
testvériskolánk tanulóival. A kollégiumban szálltunk meg, ahol teljes ellátásban részesültünk.
Örültek nekünk, és mindenki nagyon kedves volt velünk. Még szerencse, hogy volt az iskolától 300
méterre egy termálfürdő, mert amikor olyan hideg volt, hogy nem tudtunk sehova sem elmenni,
akkor csak beültünk a buszba, és máris megindultunk a forró fürdő felé. De nem minden nap
lazsáltunk. Sőt, rengeteg helyen jártunk. Minden nap elmentünk iskolákat, templomokat, városokat,
múzeumokat, kiállításokat nézni. Eljutottunk Pozsonyba is. Gyönyörű hely. Jó volt látni, hogy
milyen lehetett a régi, nagy Magyarország egykori fővárosa. Öt napot töltöttünk Galántán, ahol
nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt megismerni az ottani szlovák diákokat, és barátságot kötni
velük. Néhány kirándulásra ők is elkísértek minket. A hozzánk csatlakozó fiatalokkal magyarul
beszélgettünk, de voltunk olyan helyen is, ahol csak szlovák nyelven beszéltek az emberek. Örülök,
hogy lehetőségem volt kicsit közelebbről megismerni a határon túli magyar diákok életét.
Révész Sára (10.i)

„Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá”
(Juhász Gyula: Trianon)
Nem útleírást szeretnék adni, hanem inkább érzékeltetni azt a páratlan, szavakkal talán ki
sem fejezhető érzést, mellyel szeptemberi erdélyi kirándulásunk megajándékozott.
Kolozsváron ugyan megdöbbenve tapasztaltam, hogy az 1900-as világkiállításon Grand
Prix Díjjal jutalmazott, csodálatos Mátyás-szobor a nyilvánosság szeme elől elzárva
magasodik a Szent Mihály-katedrális lábánál, s ez felidézte bennem tizenöt évvel korábbi
ottlétemet, amikor a sokak által őrültnek tartott, nacionalista, sőt magyargyűlölő
városvezető, Funar mindent megtett, hogy a szobrot elmozdítsák, beolvasszák. Mindezért
azonban kárpótolt, amikor a csíkszerdai testvériskola sportpályáján egy négyesztendős
lányka minden félelem nélkül odalépett hozzám, és megkért, hogy segítsek, mert egyedül
nem tud pisilni. Bájosan elcsacsogta, hogy a szülei munkában vannak, és hogy a
szomszédos lakótelepről jött le játszani kilencéves bátyjával. Otthon maradt gyermekeimre
gondoltam. De a feltoluló anyai érzéseken túl az is megérintett, hogy a magyar határtól 400
kilométerre milyen tökéletes magyarsággal fogalmazta meg mondanivalóját ez az apróság .
Felemelő érzés kerített hatalmába akkor is, amikor a mintegy 1600 méter magas Egyes-kő
csúcsáról letekintettem a soha nem látott szépségű tájra, és azt éreztem: hazajöttem. És
szívet melengető az az emlék, amikor kíváncsiságból átmentünk a kollégiummal
szomszédos Szent Ágoston templomba, és Pénzes József plébános két órán át nem eresztett
el, s a pincétől a padlásig megmutatta a lenyűgöző épületegyüttest. De a vendégszeretetnek
számos más példáját is megtapasztaltuk: Gyimesbükkön, az ezeréves határnál egy
csodálatraméltó nyugdíjas tanár, Deáky András tartott diákjainknak rendhagyó
történelemórát, Gyimesfelsőlokon az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum megálmodója és
megvalósítója, Berszán Lajos kanonok fogadott bennünket. És még nem is említettem
azokat az önzetlen, kedves embereket, Ambrus Attila szakoktatás-vezetőt, Györfy Ildikó
igazgatóhelyettest, és kollégáikat, akik rendszerint elkísértek minket kirándulásainkra.
Élénken él bennem a kép, amikor a Somlyó-hegyen Attila arról beszélt, milyen
„tudathasadásos” állapot Erdélyben magyarnak születni, és mi több, magyarnak maradni.
Közben a metszően tiszta, nehéz csíki levegőtől mámorosan úgy láttam, mintha a szikrázó
szeptemberi napsütés fénykarikákat rajzolna alakja köré…
Varsányiné Kozma Judit
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A HÓNAP TÉMÁJA: A DIÁKMUNKA
Országszerte több tízezer diák keres alkalmi munkát a szorgalmi időszakban is, de ez a
szám a nyári szünet idején elérheti a kétszázezret. A dolgozni vágyó tanulók döntő többsége
a különböző iskolaszövetkezeteken keresztül vállal munkát, előnyben pedig azok vannak,
akik év közben is dolgoznak, velük töltik fel első körben a helyeket. A 12. i osztályos Szeip
Csilla a megyeszékhelyen dolgozik az egyik diákszövetkezetnél. Őt kérdeztük
tapasztalatairól.
Mióta dolgozol a diákszövetkezetnél?
2008 óta vagyok tag, de rendszeresen, körülbelül napi két órában, idén nyár óta dolgozom a
szövetkezetnél, ahol én is elvállalok más munkákat, például szórólapozást is. A kínálat munkából
nagyon színes, olyan változatos, mint a felnőtteknek. Mi például tolmácsolási lehetőséget is
kínálunk.
Mik a tapasztalataid, mennyire gondolják komolyan a regisztrációt a diákok?
Nekem úgy tűnik, igenis komolyan gondolják, hogy szívesen dolgoznának, de azt kevesen mérik
fel, hogy ez mekkora felelősséggel jár.
Hogyan látod, a munkát vállaló tanulóknak nem kell tartaniuk a visszaélésektől?
Sajnos, a visszaélésektől mindig lehet tartani, de ha a diák jelenléti ívet vezet, és időben leadja azt
a munkaadójának, akkor biztosan kifizetik a bérét. Olyan eset is előfordult már, hogy a
munkavállaló által megadott számlaszám nem volt megfelelő, de a hiba korrigálása után egy
pótutalással elküldtük a bérét.
Hogyan megy végbe a folyamat a regisztrációtól a munkavállalásig?
A diákok bejönnek a szövetkezethez, és megkérdezik, hogy van-e számukra megfelelő
álláslehetőség. Ha nincs, akkor egy jelentkezési lapot töltetünk ki velük, amit a szövetkezet a
későbbi munkáknál felhasznál. Ha éppen akad munka, akkor a diáknak ki kell töltenie egy
háromoldalas munkaszerződést és egy belépési nyilatkozatot. A belépésnél a szövetkezet 1000
forint tagsági díjat kér, amit a diák a kilépéskor visszakap. Ezen kívül órabéres szerződést is
szoktunk készíteni, amivel a diák tudja bizonyítani, hogy mennyi bérért dolgozott.
Mi a te szereped ebben a folyamatban?
Az én feladatom a diákok tagfelvétele a szövetkezethez. Ha gyorsan kell diák egy munkához,
akkor én hívom fel a tagokat, és ismertetem a munkalehetőséggel kapcsolatos tudnivalókat.

Tudnivalók
- A diákok már 15 éves koruktól vállalhatnak munkát, ekkor azonban még szülői
hozzájárulás szükséges.
- 15 év felett a nappali rendszerű képzésben tanuló diákok vállalhatnak munkát. Ehhez a
diák törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása kell, melyet a munkaadónak kell
leadni.
- 16 év felett erre már nincs szükség. Diákmunkát végezhet, aki nappali rendszerű középvagy felsőfokú intézményben tanul.
- A munkához szükség van adó-, illetve TAJ-kártyára.
- Az előbbit az APEH-től kell igényelni a diáknak, még a munkaszerződés megkötése előtt.
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Gódány Andrea (12.i) nyár óta rendszeresen jár
egy tatabányai üzembe. Igazából nem volt
rászorulva a pénzre, de büszkeséggel tölti el, ha a
saját maga által megkeresett pénzt költheti, és
nem kell a szüleitől kérnie. Örül, hogy
megtapasztalta, milyen érzés dolgozni, pénzt
keresni, és egyelőre nincsenek negatív
tapasztalatai. Sőt, párját is a munkahelyén
ismerte meg. Munkaidejét igyekszik úgy
beosztani, hogy az a tanulásban ne hátráltassa.
Borsos Dóra (12.i) már négy éve rendszeresen vállal munkát az iskola mellett. Kezdetben egy
gyorsétteremben dolgozott, mostanában minőségellenőrzéssel foglalkozik. Jó érzéssel tölti
el, ha nem anyukájától kell pénzt kérnie, hanem megveheti magának, amit szeretne, sőt, ha
úgy adódik, akár ki is segítheti a szüleit. Családja néha sokallja a munkába járást, de
elfogadják a döntését. Dóri azt is elismeri, hogy amikor sűrűn jár dolgozni, fáradékonyabb,
kimerültebb, és ez bizony hátráltatja a tanulásban.

Címerező tábor – pénzkereső tábor
Idén is, mint minden évben, meghirdették iskolánkban a
címerező tábort. Az osztályból többen is jelentkeztünk.
Gondoltuk, tíz napot kibírunk a szabadban, és jó lesz egy kis
zsebpénzt
szerezni. Mások tapasztalatai alapján, a
legrosszabbra készültünk fel. Nem is gondoltuk, hogy pénzt
keresni ilyen jó hangulatban is lehet.

Minden reggel hat órakor indultunk a „tettek mezejére”. Az első néhány napban
a még meg nem címerezett sorokat jártuk. Azt hittük, sosem érünk a végére. A
többi napokon a már megcímerezett sorok átfésülése volt a feladat. Déltől az
iskolában ebédeltünk és pihentünk, de délután három körül már újra kint
voltunk a kukoricaföldön. Hétkor vacsoráztunk, és a kollégiumban töltöttük az
időt, amíg el nem tettük magunkat másnapra. Legtöbbször jó idő volt, bár egykét záport pont elkaptunk.
Az egész hét viccesen telt, rengeteg élménnyel gazdagodtunk. A munka egészen
jó volt, és még jól is fizetett. Bánhatják azok, akik visszamondták. Mi biztosan
nem hagyjuk ki a következő tábort sem, és reméljük, ezt a cikket olvasva,
mások is kedvet kapnak.
Halász Klaudia – Nagy Alexandra
11.DI
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I. Országos mezőgazdasági vontatók középiskolai versenye
Abaújszántó–Sárospatak
Az első ilyen jellegű országos középiskolai versenyt az Országos Baleset-megelőzési Bizottság
rendezte 2010. szeptember 22–23-án. Az első fordulót megyei szinten tartották, innen az első két
helyezett, azaz mi ketten jutottunk tovább. Az országos döntőre Abaújszántón és Sárospatakon
került sor. A verseny első napján zajlottak az elsősegély- és ügyességi feladatok, a második
napon írtuk a KRESZ- és munkavédelmi tesztet Sárospatakon. A verseny nagyon érdekes és
izgalmas volt, sok tapasztalatot szereztünk. Mindezt különböző programokkal színesítették a
szervezők: a feladatok teljesítése után ellátogattunk a sátoraljaújhelyi börtönmúzeumba, ahová
rabszállítóval vittek bennünket, majd megnéztük a sárospataki várat is. A programok végeztével
került sor az eredményhirdetésre. A kihívásra oktatóink, tanáraink nagyon jól felkészítettek
minket, de a győzelemhez szerencse is kellett. Így az erős, 18 megyéből összeállt mezőnyben az
egyéni KRESZ-versenyben Macula Dávid első, Koncz Gábor második helyezést ért el, az
összetett csapatversenyben viszont tizennegyedik helyen végeztünk.
Koncz Gábor – Macula Dávid
12.A

Testvériskolai sportverseny
Seregélyes – Galánta
Az idei tanévben is megrendeztük a testvériskolák közötti sportversenyt, melyre
ezúttal október 22-én a címvédő intézményben, azaz nálunk került sor. Sajnos,
elsőségünket nem sikerült megőriznünk, és a kupa Szlovákiába vándorolt, de
versenyzőink (Nagy Attila, Varga Krisztián, Dóka Martin, Nyúl Jenő, Szabó Ervin,
Tuska Gábor, Solti Márk, Jasinka Márk, Kuti Attila, Pinke Előd, Szaniszló Zoltán, Györe
Róbert, Győri Máté, Pálinkás Zoltán, Puszta Attila, Sinkó Zoltán, Bagin Roland, Kapusi
Ádám, Pordán József, Horgos Norbert, Milis Ádám) becsületesen küzdöttek, és a
végsőkig kitartottak.
Helytállásukhoz gratulálunk!
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Szaniszló László 12. nhk osztályos tanuló írása és rajzai

Szaksulis ősz
Gyakorlaton voltam, körülbelül nyolc órára értem ki a külsős helyre. A Nap vadul tört volna fel a messzi távolból, de a
dér mint ragasztó fogta le gyönyörű fényét.
Kalapálnom kellett egészen délig, majd elindultam haza, hogy láthassam végre csodálatos páromat.
Később a számítógép előtt, lágy zenét hallgatva, csendben bekopogott Ő és az ősz…
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AKTUALITÁSOK
november 2-5. Őszi szünet
(első tanítási nap: november 8., B hét hétfő)
november 17.

Nyílt nap
Fogadónap

„Így kell írni!”
címmel helyesírási versenyt hirdetünk,
melyet 2010. november 18-án, csütörtökön a hetedik órában tartunk
a nyolcas tanteremben.
Minden tanuló jelentkezését várjuk:
Sárosdi Zsuzsanna és Varsányiné Kozma Judit
magyartanárok

Adventi gyertyagyújtás
Az Advent a várakozás időszaka, a lelki felkészülés ideje
karácsonyra, Jézus születésére. Iskolánkban már hagyomány, hogy
ilyenkor versekkel, dalokkal, gyertyagyújtással előlegezzük meg az
ünnep üzenetét. Mindenkit szeretettel várunk a főépület emeleti
aulájába péntekenként a második óra utáni szünetben, első
alkalommal november 26-án.

CSOMÓ

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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