
 

AKTUALITÁSOK 
 

 

szeptember 15.  Eötvös-nap 

szeptember 20-25. erdélyi kirándulás 

szeptember 22.  szülői értekezlet a  

   kezdő  és végzős  

   évfolyamoknak 

október 6.   megemlékezés az aradi 

   vértanúkról 

október 13.   szülői értekezlet a  

   többi  évfolyamnak 

 

 

 

 

EÖTVÖS JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA 
 

197 évvel ezelőtt, 1813. szeptember 3-án született iskolánk névadója, 

vásárosnaményi báró Eötvös József. Intézményünk 2008 októbere, 

 

fennállásának 50. évfordulója óta viseli a 

magyar kultúrpolitika mindmáig talán 

legjelentősebb alakjának nevét.  

Idéntől házirendünkbe is bekerült az a 

módosítás, mely szerint az iskola a 

Diákönkormányzat bevonásával minden tanév 

elején diáknapot rendez a névadó 

születésnapjához közeli időpontban, mely 

ezentúl az Eötvös-nap nevet viseli. 

 

"Minden nemzetben nagy erő szendereg, de szendereg csak, és 

a pallérozás serkenti fel." 
(báró Eötvös József) 
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Újraindul a Csomó! 
 

 Iskolaújságunk, a CSOMÓ 2007 márciusában jelent 

meg legutóbbi alkalommal. A lapszámmal, melyet most a 

kezetekben tartotok, régi hagyományt szeretnénk 

feleleveníteni. A tradíció ápolása mellett azonban a 

megújulás sem titkolt célunk. Elképzelésünknek 

megfelelően olyan írásokat jelentetünk meg az újság 

hasábjain, melyeket főként diákok vetettek papírra, 

és amelyek szorosan kapcsolódnak iskolánk életéhez. 
 Szóval, ha van a tarsolyotokban egy 

érdekes téma, jól fogalmaztok, vagy akár tehetségesen 

rajzoltok, fotóztok, kérünk, osszátok meg velünk! 

Szeretnénk, ha az iskolaújságban megjelenő írások, 

illusztrációk is tőletek származnának. Továbbá arra 

is kérünk benneteket,  

hogy jelezzétek, miről 

olvasnátok szívesen. 

Minden észrevételt 

örömmel fogadunk. 

  

CSOMÓ 
Csak Okosan Minden Órán 



 

 

Néhány gondolat a Házirendhez 

 

Butola Zoltán 

igazgató úr 

 

 

 
 Ha bárki bármit megtehetne, az anarchiához, káoszhoz vezetne, illetve – 

szükségszerűen – ahhoz, hogy az erősebb bármit megtehetne, a gyengébb pedig 

csak azt, amit az erősebb megenged, vagy mond neki. Ezért találták ki az emberek 

a szabályokat. A mai modern társadalmakban e szabályok a jogbiztonságot, illetve 

a jogok és kötelességek érvényesítésének célját szolgálják. 

 Otthon, a családban is vannak szabályok. Pl. Nem mosunk fogat Anyu 

fogkeféjével. Nem öntjük a gáztűzhelyre a maradék levest. Nem veszünk le – 

tudta és beleegyezése nélkül – pénzt Apu bankszámlájáról. Nem törjük le az 

ajtókilincset, ha erőnket akarjuk próbára tenni. Ezeket a szabályokat Anyu és Apu 

megtanították, s ha nem tartjuk be, annak – az otthon kialakított rend szerint – 

megvannak a következményei. 

 Nos, az iskolában is vannak szabályok. Ezeket a Házirend tartalmazza. 

Tanév elején az osztályfőnökök ismertették, s minden diák megkapta e 

Házirendet. E szerint kell itt viselkednie. S ha nem tartjuk be ezeket, annak itt is 

megvannak a következményei. 

 Az iskolai Házirendet sok-sok tanév történései formálták. Nem öncélú, 

nem is csak egy darab papír, hanem a benne összegyűjtött és pontokba foglalt 

rendelkezések betartása teszi lehetővé, hogy jól érezze itt magát minden tanuló, 

tanár és egyéb iskolai dolgozó. 

 Részletesen tartalmazza a Házirend a diákok jogait. Ha elolvastad, 

láthatod, hogy sem a tanár, sem az igazgató nem tehet meg bármit. A 

rendelkezések rájuk is kötelező érvénnyel vonatkoznak. A Házirendben lefektetett 

szabályok szerint kell eljárniuk. Ha nem ezt tennék, emlékeztessétek őket erre. 

 S a diákok sem tehetnek meg bármit. A Házirend tételesen felsorolja, 

melyek azok a dolgok, amelyek tilosak, amelyek súlyos jogellenességnek 

minősülnek. S aki ezt nem érti meg, aki nem érti meg, hogy egy közösségben csak 

az elfogadott szabályok szerint lehet viselkedni, azok ellen a lehető 

leghatározottabban és leggyorsabban el fog járni a tantestület és az intézmény 

vezetése. 

Mindannyiunk érdeke, hogy ne kerüljön sor ilyen eljárásokra. 
 

 
 

 

  



   

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
2010. szeptember 3-án Gárdonyban, a Velencei-tó partján lévő kempingben 

zajlott le a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás egyik programjának 

zárórendezvénye, amelyen az alábbi tanulóik által alkotott csapat vett részt: 

Balog Szabina, Révész Sára (10.i), Klics Mátyás (10.a), Berényi Zsóka, Pemmer 

Ferenc, Sárközi Alexandra, Ujvári Roland (11.i), Pinke Előd (11.a), Borsos 

Dóra, Nagy Gergő (12.i). Kísérőjük Zách György tanár úr volt. 

 A szervezők változatos, gyorsaságot, ügyességet, rátermettséget igénylő 

„akadálypályát” állítottak össze (logikai játékok, fűnyírás, ásás, egészségügyi 

játék, festés, pincérverseny, bútor-összeszerelés stb.). A 9 résztvevő iskola közül 

az Eötvös csapata a 3. helyen végzett, s ezzel két futball labdát, egy-egy 

kosárlabdát és vízilabdát, illetve egy petanque-készletet nyertek, amelyek az 

intézmény sporteszköztárát gyarapítják. 

Lelkes helytállásukat írásos igazgatói dicsérettel is elismerte az intézmény 

vezetése. Gratulálunk! 

 
A júniusi erdélyi kirándulás résztvevői a Szent Anna-tó partján. 

 

RÉGI ÉS ÚJ ARCOK 
 

Kő Regina tanárnő iskolánk új ifjúságvédelmi felelőse 
Családi, iskolai vagy magánjellegű problémákkal 
fordulhattok Regina tanárnőhöz, de ha csak hallgató fülre 
van szükségetek, akkor is felkereshetitek fogadóóráin: 
A hét kedd 5. és 7. óra, szerda, csütörtök, péntek 6. óra; 
B hét szerda, csütörtök 4. és 6. óra, péntek 5. óra 
Ezekben az időpontokban – igény szerint – csoportos, játékos  

foglalkozásokra is adódik lehetőség. Bizalommal kereshetik ifjúságvédőnket 
szüleitek is személyesen, iskolánk telefonszámán (22/575-002) vagy e-
mailben a koregina@freemail.hu címen.  

 
Falvainé Juhász Ágnes iskolakönyvtáros 

A főépület földszinti folyosóján található iskolánk könyvtára, 
ahol – az ajtóra kifüggesztett nyitvatartási rend szerint – Ági 
néni várja az olvasni szerető diákokat. Főként a kötelező 
olvasmányokból gazdag a kínálat, de minden témában 
találhatunk a gusztusunknak megfelelő irodalmat. A 
nyugodt tanulást olvasóterem, a keresést pedig 
számítógépes katalógus könnyíti meg.  

A könyvtárban intézhetjük a tankönyvekkel kapcsolatos ügyeinket, illetve 
betegség, rosszullét esetén is ott kaphatunk segítséget, mivel Ági néni egyben 
az intézmény egészségügyi alkalmazottja is. 

 
Iskolánk új tanárai 

 

Sárosdi Zsuzsanna  
– angol-magyar szakos tanárnő, aki a pécsi 
egyetem után nálunk kezdi meg pedagógus 
pályafutását. 

 
 

Kiss István  
– szakmai elméleti tárgyakat oktató tanár, 

aki néhány év után újra visszatért 
intézményünkbe. 

 
 
 
 

  

mailto:koregina@freemail.hu


 
INTERJÚ A FARKASSAL 

Leomló, hosszú barna haj, átható kék tekintet, mosoly… Mindez látszólag idegen attól, 

amit a vérszomjas vadállatnak tartott farkasokról gondolunk. Mégis itt jár köztünk nap 

mint nap egy lány, aki vallja, bensőjében egy farkas lelke lakozik. Fekete Szilvi 12.i 

osztályos tanulót kérdeztük e vonzalmáról. 

Mióta tart, és mi a magyarázata ennek a kötődésnek? 

Pontos időt nem tudok mondani. Úgy 6 éves lehettem, amikor beleszerettem e csodás 

állatokba. Hogy miért szeretem ennyire a farkasokat, magam sem tudom. Talán mert 

büszke, nemes és fenséges élőlények, akiknek tiszteletet parancsoló megjelenésük van. 

Hogyan reagál minderre a környezeted? 

Van, aki elfogadja, és van, aki egyszerűen nem érti. Mert tévhitben él, elhiszi, hogy a 

farkas egy kegyetlen, vérszomjas állat. Egyszerűen nem ismeri e lenyűgöző lények valódi 

természetét. Ahogy mindig mondani szoktam: "Az ember elpusztítja azt, amitől fél, vagy 

amit nem ért meg..." 

Verseket is írsz. Ezek is farkasokról szólnak? 

Igen, a legtöbb versemet farkasokról írom.  Általában arról szólnak, hogy a farkas milyen 

hűséges barát és feltétel nélkül védelmezi társait, néha meg a farkasok szörnyű életének 

adok hangot. Van olyan versem, amiben arra mutatok rá, hogy az ember kirekeszti azt, aki 

egy kicsit is más, mint az átlag, de a farkas nem tesz ilyet.   

A farkasok vezettek el az anime világába. Magyarázd el, kérlek, mi is valójában az anime? 

Az anime japánok által készített animációs rajzfilm. Létezik történelmi anime, és akad 

olyan is, amiben démonok, vámpírok, angyalok és egyéb lények harcolnak. Minden 

korosztály megtalálja a magának valót, még a felnőtteknek is készülnek animék.  

A Csomó szeptemberi számában elindítunk egy képregénysorozatot, melyet te készítettél. 

Milyen technikával, mennyi idő alatt született a széria? 

Egy Tablet nevű 14x15 centiméteres digitalizáló táblát használok. Amit arra rárajzolok, az 

megjelenik a monitoron. Egy oldal megrajzolásának időtartama változó. Van, amit 4 óra 

alatt megcsinálok, de van, amin dolgozom 1-2 napot is. Ez persze függ attól, hogy mit 

szeretnék megjeleníteni. A képregény most 24 oldalas, és április óta dolgozom rajta. 

Mondj néhány szót arról is, mi a címe, és miről szól a történet? 

A képregényem címe Sosen Ookami, ami Ős farkast jelent. A cím tükrözi  a képregény 

alaptörténetét. Sok ezer éve az ősi szellemek tartották fent a békét. A prófécia megjósolta, 

hogy az ősök ideje leáldozik, és kezdetét veszi a folyamatos harc. De két ős életben 

marad. Az egyik elpusztítja, míg a másik megmenti a már haldokló világot.  

Tizenkettedikes, azaz végzős vagy. Tervezed-e, hogy a számítógépes animáció irányában 

folytatod tanulmányaidat? 
Őszintén szólva, megfordult már a fejemben. Találtam is egy kétéves animáció- és rajzfilmgyártó 

képzést. Ha minden jól megy, oda szeretnék felvételizni. 

Terveid megvalósításához sok sikert, kitartást kívánunk! 

         VKJ 

 

Pályázati beruházások, fejlesztések – 2010. 

 

Az elmúlt tanévben, illetve a nyár folyamán három jelentős 
beruházás zajlott az intézményben. 
1. Mint közületek sokan tudják, intézményünk (6 dunaújvárosi, 

továbbá a velencei, bicskei, pusztaszabolcsi és sárbogárdi 
szakképző iskolákkal együtt) tagja a Fejér Megyei Szakképzés-
szervezési Társulásnak (Fejér TISZK). E Társulás – pályázati 
forrásból elnyert – beruházásaként 52 millió Ft értékben 
épület-felújítások (három hegesztőműhely, egy 
lakatosműhely, két számítástechnikai szaktanterem, továbbá 
a szakmunkástanulók öltözője), illetve eszközfejlesztésként 
45 millió Ft értékben a felsoroltak, illetve más tanműhelyek 
szerszámai, gépei kerültek korszerűsítésre. 

2. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 
eszközpályázatán – ugyancsak a Fejér TISZK 
közreműködésével – mezőgazdasági eszközöket, 
sorközművelő kultivátort, szántóföldi kultivátort és 
ásóboronát vásárolhattunk, 6,4 millió Ft értékben. 

3. Fenntartónk, a Fejér Megyei Önkormányzattal közös pályázat 
eredményeként pedig a Szemünk fénye program keretében, 
mintegy 15 millió Ft értékben lecserélhettünk az intézmény 
valamennyi világítóberendezését. 

 
Itt újra felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy valamennyi 
beruházás és új eszköz az eredményesebb tanulás célját 
szolgálja. Vigyázzatok hát ezekre az épületekre, berendezésekre, 
eszközökre, s használjátok ezeket gondosan! 
          BZ 

 


