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 CSOMÓ 
Csak Okosan Minden Órán 

 

Valahol Európában 
-várgesztesi kirándulás- 

 

Nem meglepő a hír, hogy Druzsin János tanár úr egy fergeteges 

kirándulást szervezett. Most erről számolok be nektek röviden. 

Szeptember 25-én Várgesztesen jártunk. Ez magában örömforrás, hiszen 

abba a várba juthattunk el, ahol a Valahol Európában című filmet 

forgatták, a hely történelmi múltjáról nem is beszélve. Sűrű erdőktől 

övezve, a XIV. század óta áll az ősi Gesztes Vára, amely méreténél 

fogva a vértesi várrendszer egyik legjelentősebb láncszeme volt. A 

gesztesi vár építésének pontos idejét és építőjének nevét nem ismerjük. 

Feltehetően a honfoglalástól itt birtokos Csák nemzetség valamelyik 

tagja építhette a tatárjárás után. Ami még jobbá tette ezt a kalandot a 7 

kilométeres túra volt. Kőhányáspusztáról indultunk, és a szép őszi erdőn 

keresztül mentünk csodálva a gombákat, a bogarakat és még sok más 

érdekes dolgot, amit az erdő rejt. Pihenésképpen felelevenítettünk egy 

régi angol játékot, a krikettet. 

Kis kiránduló csapatunk minden tagjának tetszett a kirándulás. Fáradtan, 

de élményekkel teli érkeztünk haza, és alig várjuk a következő 

kirándulást valahol Európában. 
Majoros Andrea 

10.ID 
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Erdélyi Norbert 11.hk osztályos tanuló rajzai 
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A BÁBOLNAI NEMZETKÖZI GAZDANAPOK ÉLMÉNYEI 

 

Seregélyesi szakmunkásképző intézetünkben hosszú évek 

hagyományára tekint vissza, hogy részt veszünk diákjainkkal a 

Bábolnai Szakmai Napokon. Ezen a bemutatón és vásáron 

rengeteg üzlet köttetik a mezőgazdaságban termelő 

vállalkozások részéről, illetve megismerhetőek a legújabb 

mezőgazdasági gépek, berendezések.  

Szeptember 10-én reggel 7
30

-kor indult buszunk az iskola elől. A 12. osztályos mezőgazdasági 

növénytermesztő gépészek és a 11. évfolyamos géplakatos osztály tanulói vettek részt a szakmai 

kiránduláson. A tanműhelyvezető, két műhelydolgozó, valamint a szakoktatók kíséretében indultak 

a gazdanapokat megnézni. 

A borús idő ellenére jó hangulatban foglaltuk el helyünket a buszon. A kiállítás helyszíne már 

mindenkinek ismerős volt. Ezért megbeszéltük, hogy legkésőbb 15
45

-kor találkozunk a busznál, ha 

valaki közben nagyon elcsodálkozik és elmarad a csapattól. Még egy kis rövid várakozás a vásár 

bejáratánál, Végh László tanműhelyvezető intézkedett a kapunál, és máris bent voltunk a kiállításon. 

A kapun belül rögtön az árusok kínálták portékáikat, volt ott ennivaló, innivaló, édességek, minden, 

ami a gyomorrontáshoz elégséges. Átküzdve magunkat ezen az akadályon is, most már az igazi 

gépkiállítás látványa fogadott. Itt találkoztunk Szabó Antallal, az IKR Fejér megyei képviselőjével, 

aki némi eligazítással is szolgált, hogy hol regisztráljunk, és merre mit találunk. 

Nagy érdeklődéssel indultunk a gépek, sátrak közé. Maradandó élmény várt itt mindenkire, arra is, 

aki már rendszeres látogatója a kiállításnak, és arra is, aki először van itt ezen a fantasztikus 

bemutatón, ahol napokig nézelődhettünk volna a különböző munkagépek, szárító, tároló, tisztító, 

vegyszerező stb. berendezések között.  

Az IKR-en kívül nagyon sok gyártó cég, terményfeldolgozók, forgalmazók, bankok voltak jelen. 

Voltak kombájnok, bálázók, járva szecskázók, traktorok, szőlőbetakarító gépek, rakodó gépek, 

munka- és célgépek, szárító, tároló berendezések. Lehetett vásárolni használt gépeket. A különböző 

bankok képviselői eszközfinanszírozást, különféle pénzügyi konstrukciókat ajánlottak.  Jelen voltak 

az alkatrész-utángyártók, vetőmagtermelők és -értékesítők, műtrágya-kereskedők, növényvédőszer-

étékesítők. 

Délután 14-órakor kezdődtek a bemutatók. Elsőnek érkeztek lóháton a fúvósok, utánuk a Kék Duna 

keringőre diáklányok lóháton. Ezt a traktor-show követte. Szintén a keringő zenéjére táncoltatták 

gépeiket a porondon. A gépek kerekei összeérve köröztek. X-alakban keresztezve egymás útját, 

mérnöki pontossággal mentek el egymás előtt. Éppen, hogy össze nem értek a kerekek. 

Fantasztikusan ügyesek voltak! Kicsit zavarta az élményt a dihidrogén-monoxid túlzott telitettsége a 

légtérben, mellyel szemben többen érzékenyek voltak, és védekeztek is ellene. Ezután következett 

az íjászbemutató. Majd a mén-utánpótlást engedték a porondra, kancákat a csikóikkal. 

Nagyon jó volt a kiállítás és az azt követő showműsor. 16 órakor indult a busz, hazafelé is jó 

hangulatban telt az út, mindenki a látottakról beszélt. Sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk, 

rengeteget lehetett tanulni a kiállításból.        

Benke Imre 

szakoktató  
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Nyári turisztikai 
tábor –Bakonybél 

 

A tavalyihoz hasonlóan az idei tábor is jól alakult, sok érdekes dolgot láttunk, 
amit egy hétköznapon talán észre sem vennénk. Mindenképp elmondható, 
hogy ez a tábor közelebb hozhatja az embert a környezetéhez a túrák által, 
melyek során sok állatot és növényt láthatunk, és a feladatlapok kitöltésével 
többet tudhatunk meg a természetről is. 

Első nap Zircre látogattunk, ahol felfedeztük az arborétum élővilágát. Másnap 

a Boroszlán-tanösvényt, majd az Odvaskői-barlangot fedeztük fel. 

Bakonybélben meglátogattuk az Erdők házát, ahol az erdészettel, az erdővel 

ismerkedhettünk meg közelebbről, így telt a harmadik napunk. A tábor során 

volt olyan nap, amikor az idő nem kedvezett a természetjárásnak, de ilyenkor 
is érdekes programokat talált ki Druzsin János tanár úr: kosárfonást, 
karkötőkészítést, gyöngyfűzést. 

A „levezető túra” a hatodik napon egy kellemes, fárasztónak nem mondható 

kis kirándulás volt. Itt a Cser-árok, Likas-kő, Tönkölős, Várhegy, Podmaniczky-

vár, Gerencei kőfülke útvonalat jártuk be, amelyet délután a falunap, majd 
este a bál zárt. Az egész tábor hangulatáról elmondható, hogy családias volt, 
amit megmutat a jó hangulatban telt főzőcskézés is.  

Az utolsó nap, hazafelé menet, Balatonfűzfőre betérve kipróbáltuk a 
bobpályát is.   
Mindezt összefoglalva, saját és mások 
véleménye alapján is, mindenkinek csak 
ajánlani tudom ezt a tábort, aki szeretne 
egy kicsit a hétköznapi rohanásból 
kiszállni, és átélni ennek a remek 
tábornak a hangulatát.  

    Nich Balázs 
     11.i osztály 
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Mit olvassunk? 
Y GENERÁCIÓ 
A nyári szünetben kezembe került Tari Annamária pszichoterapeuta 

fenti címen írt könyve, melyben a mai fiatalokról ír, akiknek teljesen 

más világban kell felnőniük, mint szüleiknek. Idéznék belőle, s arra 

bátorítok mindenkit, hogy olvassa el! 

Az Y generáció az 1982 után születetteket foglalja magában, ők a 

számítógépekkel együtt nőttek fel, otthon vannak az interneten,  
anélkül már el sem tudják képzelni az életüket. Eszük ágában sincs úgy élni, mint szüleiknek, 

akik poroszos tekintélyrendszerben nőttek fel és általában egy munkahelyen húzták le életük 

nagy részé. Az Y generáció tudja, hogy pörögni kell, két-három évnél többet nem marad egy 

helyen. 

 Sokszor elhangzik a kérdés, mit tehet a szülő, a pedagógus, hogy egyrészt megértse, másrészt a 

helyes irányba terelje a fiatalt? 

Annamária így boncolgatta a témát: „Amikor a világ azt hiteti el, hogy minden megvalósítható, 

azzá válhatsz, aki csak lenni akarsz, akkor nagy a probléma, hiszen a választáshoz érett 

személyiség és jó önértékelés szükséges, ezek hiányában viszont nincsenek fogódzók. „ 

Ez a generáció már más törvények szerint él, elveszett az a kódkészlet, amit régebben 

használtak a szülők, tanárok. A tisztelet, a tekintély kiveszőben, a kamaszok 45 százalékának 

például nincs példaképe. Sokan hárommondatos, azonnali tanácsokat szeretnének azzal 

kapcsolatban, hogyan lehet jól élni, mert nagyok az elvárások és önbizalomhiányban 

szenvednek -  írja.   

Nekem tetszett! 

      Kranauerné Sándorovits Judit 

 

 

 
Habverés 

Szivaravató 
Az Eötvös-nap eredményhirdetése után került sor 

a kezdő évfolyamok, így a 9.a, 9.di, illetve a 11. nk 

és 11.h osztályok tanulóinak avatására. 

Bár tartottunk tőle, hogy fájdalmas és esetleg 

megalázó is lesz átesni ezen a tűzkeresztségen, a 

12.i-sek vicces ötleteinek köszönhetően nem 

kínosan,hanem inkább szórakoztatóan és vidáman 

teltek el ezek a percek.   

Valószínűleg évek múltán is szívesen emlékezünk majd a bókcsatára, a lufiborotválásra, 

a szembekötős sminkelés eredményére és a többi mulatságos feladatra. Minden elsős 

nevében köszönet a jó hangulatú és fájdalommentes szivaravatásért:    

            9.di osztály 
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Honvédelmi nap Pákozdon 
Őszintén megvallva nem sok felkészüléssel mentünk el erre a versenyre, de megpróbáltuk a 

legtöbbet kihozni magunkból, és én úgy is érzem, hogy ez sikerült is. Mi négyen (Gódány 

Andrea, Milis Ádám, Nagy Ádám, Nagy Gergő) nem a győzelemre hajtottunk, hanem arra, 

hogy minél jobban érezzük magunkat. A verseny elején beszélgettünk az egyik szervezővel, 

akinek elmondtuk, hogy nem nyerni jöttünk, nekünk a részvétel a fontos, és az, hogy 

megpróbáltuk. Mosolygott, de helyeselt, és azt válaszolta, hogy ez így természetes, hogy 

játéknak fogjuk fel az egészet, hisz lényegében az is. A versenyre több szakközépiskola és 

főiskola kapott meghívást. A lényeg az volt, hogy megismertessék velünk a pákozdi csatát. 9 

km-t tettünk meg, és 7 pályát kellett teljesítenünk. Minden pályán voltak büntető percek, s 

a versenyt az nyerte, aki a legrövidebb idő alatt teljesítette a 9 km-t. Azt hiszem, hogy mind 

a négyünk nevében mondhatom, hogy egy tartalmas napot töltöttünk el együtt.  

            Gódány Andrea  - 12.i osztály 

 

 

SÁRKÁNYHAJÓ 

Immár hagyománynak tekinthető iskolánk részvétele 

a székesfehérvári Csónakázó-tavon minden ősszel 

megrendezett Sárkányhajó Fesztiválon. A jó 

hangulatú, és mindemellett rangos versenyre, melyet 

az idén már hatodik alkalommal szerveztek meg, 

tizenhat fős csapatok nevezhettek. 

Az Eötvös Sárkány csapat hajójában a következő tanulók eveztek: Bakonyi Csaba, 

Barabás Norbert, Baranyai Roland, Farkas Richárd, Fehér László Dávid, Halász Tamás, 

Jasinka Erik, Kincses Bálint, Kiss Zsolt, Magyar Viktor, Nagy Norbert, Nagy Tibor István, 

László Tamás, Plézer Péter, Szaniszló László, Szaniszló Zoltán, Szegi Szabolcs.  

A csapatot Druzsin János tanár úr is 

erősítette. A lendülethez a kellő ritmust 

pedig Szokolné Szecső Tímea 

igazgatóhelyettes adta egy dob 

segítségével. Talán ennek is köszönhető, 

hogy hajónk a Nebuló Fiú kategóriában 

tizenegy indulóból ötödikként ért célba. 

Eredményükhöz gratulálunk, és bízunk 

benne, hogy ez a siker a hagyományok 

folytatására ösztönzi majd a későbbi 

generációkat is.  
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Az Eötvös-napi versenyek első helyezettjei 

  
Gerelyhajítás:  Tuska Gábor 10.I 

Bálagurítás:  11. A és 12. NHK   

   holtversenyben 

Kötélhúzás:  12. I 

4x100m:   11. I 

Sumo:   lányoknál 12. I,  

   fiúknál 12. A 

Háromlábfutás: 12. I 

Foci:   11. I 

Főzés:   12. I 

 

SZELLEMI TOTÓK:  

Eötvös:   12. NHK 

Matek :   10. I, 11. A  

   és 12. NHK   

   holtversenyben 

Műveltségi:   11. I 

Axonometriai : 10. A 

Olimpiai:   11. I 

  

LAN- party:  11. I 

A többieknek is gratulálunk, akik a további helyezések valamelyikén végeztek! 

Ezúttal köszönetet szeretnénk mondani a 12. i osztálynak és Menyhártné 

Gáspár Ildikó tanárnőnek a profi szervezésért, az érdekes programok 

kitalálásáért, valamint az avatás lebonyolításában való aktív közreműködésükért. 

Igazán kellemes napon vehettünk részt, ahol mindenki jól érezhette magát, aki 

akarta! (További fotók az iskola honlapján megtekinthetők.) 

                                                                                                               11. i osztály 
 

 

  
Húzd meg! Nyomd meg! 
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HÍRCSOMÓ 
Ezúton kérünk elnézést, hogy nem tudjuk teljesíteni múltkor tett ígéretünket, miszerint Fekete 

Szilvia 12.i osztályos tanulónk képregény-sorozatát közöljük, de a fekete-fehér nyomtatott változat 

minősége messze elmarad az eredetitől. 

Örömmel tudatjuk viszont, hogy kiadványunk színes változata ezentúl megtekinthető 

intézményünk honlapján a www.seregszaksuli.hu oldalon. 

 

Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278. 

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

E-mail: iskola@seregszaksuli.hu 

Honlap: www.seregszaksuli.hu 

CSOMÓ 

A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző 

Iskolájának diákújságja 

 

Felelős kiadó: Butola Zoltán igazgató 

Szerkesztő: Varsányiné Kozma Judit 

Megjelenik havonta. 

Az adó 1%-a felajánlható az intézmény támogatására:  

Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola 

Tanulóiért Alapítvány 

Számlaszám: 10970007-00000008-26700001 

Adószám: 18487576-1-07 

 

AKTUALITÁSOK 

 

október 6.   megemlékezés az aradi vértanúkról 

október 11-15. galántai kirándulás 

október 13.  szülői értekezlet a felsőbb évfolyamnak 

október 22.   megemlékezés az ’56-os forradalomról 

http://www.seregszaksuli.hu/
mailto:iskola@seregszaksuli.hu

