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A magyar költészet napja
április 11.

Így készült a Születésnapomra című József Attila-vers.

"Költő vagyok - mit érdekelne engem a
költészet maga?" - kezdte Ars poetica
Német Andornak című versét József
Attila, aki nem tudhatta, hogy
születésének napja egykoron a magyar
költészet ünnepévé válik majd.
Eme jeles napot először 1964-ben
ünnepelték meg, s azóta is minden év
április 11-én előadások, felolvasások és
versmondó
versenyek
keretében
emlékeznek meg országszerte a
poétikáról,
s
egyik
legnagyobb
költőnkről, József Attiláról. Sokan
azonban nem is tudják, hogy nem csak
József Attila született ezen a napon,
hanem Márai Sándor is, aki csupán öt
évvel volt idősebb a költőnél.
A költészet napját iskolánkban április 7én versmondó versennyel ünnepeljük,
melyre tavaszi témájú művekkel
készülhettek.
A
rendezvényre
magyartanáraitoknál március 30-ig
jelentkezhettek.
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Berényi Zsóka
11.i

Tóth János
11.h

Zólyomi Hedvig
12.i

Macula Dávid
12.a

Az elmúlt hónapban kerültek fel a
tanév első félévét
legeredményesebben záró tanulóink
fotói az intézmény földszinti
aulájában elhelyezett
dicsőségtáblára. Szorgalmukhoz,
kitartásukhoz ezúton is gratulálunk.

Szabó Dávid
12.nhk

Koncz Gábor
12.a

Tóth Ádám
12.nhk

Pinke Előd
11.a

Jasinka Erik
9.a

Mosom kezeimet
(irodalom házi dolgozat)
Nevem Quintus Pontius Pilatus. Tiberius császár prokurátori
rangú helytartója vagyok Júdea provinciában. Sok ember lázad
ellenem a tetteim miatt. De nekem is meg kell élnem valamiből,
és akik veszélyt jelentenek számomra, azokat eltakarítom az
utamból. Perpillanat van miért aggódnom. Ha a mostani
történteket a császár megtudja, akkor nekem végem.
Megmondta, ha újabb lázadás lesz a provinciámban, az én
vérem fog folyni. Nos, van időm, elmesélem a történetet.
Egyik katonám idegesen lépett be a terembe azzal a hírrel, hogy a főpapok keresnek.
Csodálkoztam, hiszen eddig nem fordultak hozzám. Kimentem, és láttam, hogy egy férfit állnak
körbe, ha jól emlékszem, őt dicsőítette nemrég a nép. De most mindenki ellene volt, dobálta
vádakkal. Ő csak állt, előre nézett, szeme sem rebbent, mintha számított volna erre. A férfit
Jézusnak hívták, tekintetéből látszott, hogy ártatlan. Nem akartam belekeveredni ebbe az ügybe.
Nem értettem, miért hozzák elém, hiszen a főpapok is tudnak ítélkezni. Megmondtam Kajafás
főpapnak, hogy továbbküldöm Heródes királyhoz, döntsön róla ő. Az igazi probléma akkor adódott,
amikor Heródes visszaküldte hozzám Jézust, és Kajafás még mérgesebben követelte a férfi halálát.
Azt nem mondták el, hogy miért, de próbálták azt elhitetni, hogy a trónra akart törni.
Volt egy tökéletes tervem. A börtönben ült Barabás, a gyilkos, akit a nép nem szeretett, mert
sok embert megölt. Most választhattak Jézus és Barabás között. A döntésen csodálkoztam, mert a
bűnöst kellett szabadon engednem. Ez hogyan lehetséges?! Reménykedtem, hogy egy rossz álom,
de nem. Claudia, a feleségem egyre jobban aggódott emiatt. Kezdett lázadás kitörni Júdeában, s
egyre inkább afelé hajlottam, hogy veszni hagyom Jézust.
Még egy dolgot megpróbáltam. Megkorbácsoltattam. Borzalmasan nézett ki, a fején egy
töviskoszorú volt. Megharagudtam a katonáimra, mert hiába kötöttem a lelkükre, hogy
kíméletesek legyenek vele, de most már mindegy. Bíztam a népben, hogy van szívük, és
megelégednek ennyivel. Aggódva hallgattam Kajafást, akit szívem szerint lecsuktam volna, de hát a
nép vele volt. Ha valamit csinálok vele, engem megölnek.
Nos, visszatérve Jézusra, megostoroztattam, de a nép még mindig a halálát követelte.
Félrehívtam. Akkor mondta, hogy nekem megbocsájt az Úr, de a főpapok szenvedni fognak. Ez
kicsit megnyugtatott, hisz úgy sejtettem, a császár már tud a dologról. Gyorsan kellett
cselekednem. Kihirdettem a nép előtt döntésemet: kereszthalál. Jelképesen lemostam kezemről ez
ártatlan ember vérét. A felelősséget a népre hárítottam. Bizonyára jól fognak szórakozni…
Ma van a keresztre feszítés napja. Nem tudom, lehet, hogy kimegyek megnézni. Claudia egész nap
szomorú. Kajafás elérte, amit akart, Jézus meghal. Félek.
Vannak emberek, akik hatnak másokra. Egy népen belül vannak kis emberek, akik nem
emelhetik fel a hangjukat. De egy vezető befolyásolhatja a többieket. Rám nem hallgattak, csak
Kajafásra. Meglátjuk, mit hoz a sors. Én vagy Kajafás fog bűnhődni egy ártatlan ember haláláért?

Erdei Gitta
9.i

Tavaszi szél
„A március Petőfi hónap,
ha süt a nap, ha fú a szél,
ő ragyog itt a napsütésben,
s a szél szavában ő beszél.”
(Várnai Zseni)
2011. március 11-én emlékeztünk meg iskolánkban a 1848-as
forradalomról. Az ünnepi műsort a 11.i szakközépiskolai
osztály adta. A változatos, színes koreográfiát Kranauerné
Sándorovits Judit osztályfőnök és Sárosdi Zsuzsanna tanárnő
állították össze és tanították be a diákoknak. A versek,
dramatizált jelenetek bemutatását láthatóan a szereplők is
élvezték. A multimédiás, zenés elemek érzelmileg hozták közel
hozzánk,
tették
átélhetővé
számunkra
a
forradalom
jelentőségét. A műsor tetőpontját mégis leginkább a táncos
betétek jelentették. Az általam megkérdezett osztályok fiú
tagjai
legalábbis
egyöntetűen
erre
voksoltak.
Valóban
kellemes látvány volt a csinos tizenegyedikes lányok és fiúk
szép, összehangolt mozgása, a műsor címében is megfogalmazott
tavaszi szellőt idéző színes kendők kavalkádja a színpadon.
Megtiszteltetés,
hogy
a
seregélyesi
önkormányzat
idén
iskolánk diákjait kérte fel szerepelni a település ünnepi
megemlékezésén. Tanulóinknak március 15-én teltház előtt
kellett megismételniük előadásukat, melyet másodszor is siker
koronázott. Lapunkban olvashatjátok Halász Klaudia, 11.i
osztályos tanuló beszámolóját arról, miként zajlottak a
próbák, hogyan érezték magukat a szereplők a felkészülés
során.
VKJ

2011. március 15.
Ünnep. Megemlékezés. Évforduló… Ki hogy nevezi.
Iskolánkban, mondhatni, hagyománnyá vált a nemzeti
ünnepről való megemlékezés. Mégis meglepett arccal fogadtuk a
hírt, hogy idén a mi osztályunk készíti el az ünnepi darabot.
Már két hónappal az ünnepély előtt nekiláttunk a ránk
bízott feladatnak. Szerencsére, kreatív osztályfőnökünk
remekül kitalálta – a téli szünete árán :) – a műsor menetét.
A
próbák
jó
hangulatban
teltek,
kisebb
fegyelmezetlenségekkel. Eleinte nem vettük komolyan a dolgot,
de gyorsan elment ez a pár hét, és egyszer csak azt vettük
észre, hogy a főpróbán vagyunk, ahonnét már nincs visszaút.
A koreográfia igen jól sikerült, ami valószínűleg a
változatosságnak köszönhető. Hiszen voltak benne
táncjelenetek, videofelvételek és voltak, akik szavaltak.
Megkönnyebbülés volt végre megmutatni eddigi munkánk
gyümölcsét, de még jobb érzés volt túl lenni rajta ;).
Halász Klaudia

11.i

Március 18-án, pénteken iskolánk diákjai
szakmai kiránduláson vehettek részt. A
10.a, 11.a osztály, valamint néhány 9.a
osztályos tanuló Ladányi Lászlóné és Kókai
Beáta tanárnők, illetve Heiter László
szakoktató úr vezetésével a bajai Axiál
Szakmai Napokra látogatott el. Az
alábbiakban részleteket olvashattok a
résztvevők élménybeszámolóiból:
„Megérkezésünkkor rövid ismertetőt kaptunk a terület létesítményeiről, programjairól. Mikor a csoporttal
bementünk, szétszóródtunk és sok érdekes dologgal találkoztunk. …Kár, hogy csak pár óra állt a
rendelkezésünkre, pedig rengeteg látnivaló volt.”
Molnár Gábor
„Amint beléptünk a telepre, mindjárt felcsillantak a szemek a Claas gépekre. Amik legjobban tetszettek, a
jó öreg veterán gépek (Dutra, Hoffer, Fendt), illetve a Manitou teleszkópos rakodógépek, amikbe be
lehetett ülni. Szereztem jó szakmai újságokat, ettem finom bajai harcsapörköltet túrós csuszával. Aztán
délben kezdetét vette a gépshow –tök jó zenés előadások voltak. Komonyi Zsuzsi és Puskás Peti volt a
műsorvezető.”
Harmadás Péter
„…Olyan nagy területen volt olyan sok gép, hogy a végén már szinte szaladtunk gépről-gépre, hogy mindet
lássuk. Viszont a gépshow-ban sok volt az előadás, kevés a gép, ott a Manitoun táncoló lányok voltak a
legjobbak. … Jól éreztem magam, és sok, eddig ilyen közelről még nem látott gépben ültem.”
Szabó Bence
„…A haverommal elindultunk felfedezni a kiállított gépeket és a hozzájuk való alkatrészeket. … A gépeken
kívül rengeteg tejterméket, füstölt húst, bort, pálinkát lehetett kóstolni. Délben bementünk a gépshowra, ahol bemutattak egy régi kombájnt, egy New Holland vetőgépet és bálabontót, egy Fendtet ötfejes
váltva forgató ekével, egy Manitout. A műsorban fellépett a Stroke együttes, Janicsák István és a
veresegyházi asszonykórus, valamint táncos lányok és fiúk, sőt, még majmok is. Ezek után még el lehetett
menni valami ajándékot, emléket vásárolni. …Vettem magamnak egy claasos sapkát, de még nem tudtam
használni.”
Németh Zsolt
„Én vettem a tesómnak maketteket, mert pont aznap volt a névnapja. Kaptam illatosítót, tollat, meg
érdekes növényvédelmi prospektusokat a szőlészettel kapcsolatban, hogy mivel és mikor kell permetezni.
…Legjobban a Fendt 936-os traktor tetszett, meg a KITE-nél a sok John Deere.”
Menik Dávid Attila
„…Nem volt elég időnk körülnézni, mert sok traktor, munkagép, kombájn, permetező volt a telephelyen. A
gépshow-n bemutattak egy nagyon korszerű bálabontót, illetve a Grégoire Besson 5+1 fejes váltva
forgatós függesztett ekét. Az építőipar kedvenc gépe, a Gehl is bemutatásra került. Láttuk a Fendt 933-as
traktort, amit Varitec terminál segítségével irányít a gépkezelő. Ez egy rendkívül fejlett gép, kicsi
fogyasztással és 60 km/h csúcssebességgel.”
Klics Mátyás

„ Víz a városokért, városok a vízért”
versenyek a Víz Világnapja alkalmából
március 22.
A Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejérvíz Zrt. és
egyéb támogatók az idén is kiírták a Víz
Világnapjára a rajz-, irodalmi, környezetvédelmi
és fotópályázatot. Iskolánkból Nagy Alexandra,
11.id osztályos tanuló 5 oldalas dolgozattal indult
a környezetvédelmi pályázaton, amellyel
harmadik helyezést ért el. A klóros víz káros
hatásait ecsetelte munkájában. Jutalma két
nagyon szép könyv lett, amelyet ünnepélyes
keretek között vehetett át a Megyei
Önkormányzat dísztermében.
Az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium
Szent István Tagiskolája szintén minden évben
rendez egy vetélkedőt e jeles nap alkalmából,
amelyen iskolánk diákjai eddig mindig szép
eredménnyel végeztek. Az idén két csapatunk
indult ezen a megmérettetésen. Mind az
elméleti, mind a gyakorlati feladatokat jó
eredménnyel
teljesítették.
Gyakorlati
feladatként az idén pH-mérést kellett
végrehajtaniuk
indikátor
papírral
és
mérőműszerrel is. Az utolsó feladatban
kreativitásukat kellett megcsillogtatni egy plakát
készítése kapcsán. A tizenhárom versenyző
csapat közül a 9.id osztályos tanulóink a
harmadik, a 10.id-sek pedig az ötödik helyen
végeztek.
A csapatok tagjai:
9.id: Kovács Bianka
10.id:Farkas Dorina
Szabó Cintia
Németh Erzsébet
Horváth László
Rácz Natália
Orosz Tibor
Csürök Dávid
Minden résztvevőnek
teljesítményéért!

gratulálunk

a

szép

Kókai Beáta

Miért tartom veszélyesnek a túlzottan klóros vizet?
Nagy Alexandra 11. i osztályos tanuló a Víz Világnapjára írt nyertes pályaművének részlete

Miért ezt a témát választottam? Amikor tanárnő felhívta a figyelmünket a Víz Világnapjára
kiírt pályázatra, rögtön ez a probléma ugrott be, mert ez már régóta foglalkoztatott. Mivel
Seregélyestől messze lakom, kollégiumban élek már 3 éve. Sajnos Seregélyesen nincs
leánykollégium, ezért Székesfehérváron az Árpád Szakképző Iskola kollégiumában tudtak nekem
elhelyezést biztosítani. Itt azt tapasztaltam, hogy jóval klórosabb a víz, mint nálunk
Martonvásáron és nem szívesen iszok belőle, kellemetlen íze miatt. Ezért inkább teát vagy üdítőt
fogyasztok, pedig otthon a csapvizet részesítem előnyben legtöbbször.
A másik ok, amiért erről a témáról írok, az hogy környezetvédelmi szakra járok és éppen a
vízről, a víz tulajdonságairól, a vízszennyező anyagokról tanultunk. Nagyon fontosnak tartom a víz
védelmét, mert a víz az élet alapja, nélküle nem jött volna létre élet a Földön. És szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki vigyázzon a természet kincsére!
A Földön található víz 99,7 %-a jég és sós víz formájában van jelen. Az édesvíz csupán 0,3 %,
ezért kellene rá jobban vigyázni! Napjainkban is vannak olyan országok, ahol gondot jelent a tiszta
ivóvízhez való hozzájutás.
Az emberi szervezetnek naponta 2-2,5 liter vízre van szüksége, hiszen 70 %-a víz. A sejtekben
a kémiai folyamatok vizes oldatban zajlanak le, a víz szállítja a sejtek számára a különböző
tápanyagokat (vitaminokat, ásványi sókat), és elszállítja az életműködés során keletkező
felesleges anyagokat. A víz részt vesz a légzés és a hőszabályozás folyamatában is. Élelem nélkül
három hétig is kibírja az ember, és csak azután következik be a halál, de víz nélkül csak három
napig.
Biológia órán tanultuk, hogy a szervezet az alábbi formákban választ ki vizet: vizelettel,
izzadtsággal, és a kilélegzett levegővel. Ezt pótolni kell ital és étel formájában.
Talán nem mindenki tudja, de felszíni és felszín alatti vizeink elég szennyezettek; műtrágya,
szennyvíz és az iparból különféle szennyező anyagok kerültek bele. Emiatt egyre mélyebbről kell
tisztább vizet a felszínre hozni, illetve alaposan meg kell tisztítani.
A víz a kőzetrétegeken áthaladva kioldja a
benne lévő anyagokat. Nagyon meglepődtem,
amikor arról tanultunk, hogy az Alföldön több
helyen is található olyan víz, amelyik arzént
tartalmaz, mert az alatta lévő kőzet
arzéntartalmú ásványokban gazdag. Eddig csak
annyit hallottam az arzénről, hogy mérgező.
Akkor hogy lehet, hogy vannak olyan emberek,
akik ilyen vizet isznak?
„Rendszeres
fogyasztása
hiperpigmentációt, szarusodást, bőr- és hólyagrákot,
végtagi érrendellenességeket,
születési rendellenességet, koraszülést idézhet elő” – mesélte tanárnőnk. A vízben a szennyező
anyagokon kívül mikroorganizmusok is találhatók, ezek között vannak olyanok, amelyek súlyos
megbetegedéseket okozhatnak, pl.: kolera, tífusz, hepatitisz.
Környezetvédelem órán arról is tanultunk, hogy a víz fertőzöttségét, fekáliás
szennyezettségét Coli baktériumok vizsgálatával mutatják ki.

Ha 1 Coli baktérium található:







100 ml vízben, akkor a víz tiszta
10 ml vízben, akkor elég tiszta
1 ml vízben, akkor gyanús
0,1 ml vízben, akkor szennyezett
Emiatt fertőtlenítik a vizet szinte a világ minden országában, mielőtt a fogyasztókhoz jut. Ez
rengeteg ember életét mentette meg veszélyes, fertőző betegségektől. De a klór is károsítja az
egészséget, reakcióba lép a vízben lévő szerves anyagokkal és mérgező trihalometán (THM)
vegyületek keletkeznek, amelyek rákkeltő hatásúak. Fenol típusú vegyületekkel klór-fenolokat
képez, amelyek erősen íz- és szagrontó hatásúak. Még a klóros vízben való fürdés is káros hatású
tud lenni, gyengíti az immunrendszert. Jövőre fogunk ennél többet tanulni erről a témáról, amikor
a víztisztítás is a tananyag része, ezért kicsit nézelődtem a neten a klóros vízzel kapcsolatos cikkek
között és ilyen problémákra akadtam:
A klórt 1906 óta használják ivóvíz fertőtlenítésére, azóta ismerjük íz- és szagrontó hatását.
Az asztmatikus, allergiás megbetegedésekben szenvedő emberek közérzetét már kis
koncentrációban is jelentősen rontja a klóros víz.
Akik 40 évig klóros vizet fogyasztottak, 70 %-kal nagyobb eséllyel betegedtek meg rákban,
mint azok, akik nem.
A klór elpusztítja azokat a jótékony mikroorganizmusokat, amelyeknek jelentős szerepük van
az anyagcserében és a vitaminok termelésében (pl.: K-vitamin, amelynek a hiánya
vérzékenységhez vezet; vagy a B-vitamin, melynek hiánya depresszió kialakulását eredményezi). A
jótékony baktériumok hiánya miatt candidázis, azaz a szervezet elpenészesedése is előfordulhat,
ami több, mint 100 betegség – köztük a rák – kialakulásáért is felelős. A klór az érfalakon
kocsonyás réteget képez, a jótékony mikroorganizmusok elpusztulása miatt a szervezet
védekezőképessége megszűnik, és fogékonnyá válhat minden egyéb betegségre.
A Fejérvíz Zrt. honlapján megtaláltam Székesfehérvár és Martonvásár ivóvizének
laboratóriumi vizsgálati eredményeit. Nagy eltéréseket nem tapasztaltam a 2 település értékei
között, Martonvásáron kevesebb a vízben oldott szulfát- és kalciumion mennyisége, és kicsit
kisebb a víz keménysége és KOI értéke, mint Fehérváron; viszont valamivel magasabb az arzén,
vas, ammónium- és nátriumion mennyisége. De a vízben maradó klórról, klórvegyületekről nincs
itt információ, ami igazolhatná azt, amit tapasztaltam. Arról is információt kaptam a honlapon,
hogy más forrásból ered a 2 város ivóvize, ebből eredhet a kissé eltérő ásványianyag-tartalom.
Arról is információt kaptam ezen a honlapon, hogy a Fejérvíz Zrt. négy településen (Abán,
Csőszön, Kálozon és Sárhatvanban) klór – dioxidot (pontosabban újgenerációs klór - dioxidot,
TWINOXID-ot) alkalmaznak klórgáz helyett. Azt olvastam a klór – dioxidról, hogy több előnyös
tulajdonsága van, mint a klórgázzal való fertőtlenítésnek:
nem keletkeznek THM vegyületek
nem képződnek kellemetlen íz- és szaganyagok
eltávolítja a biofilm réteget is
nem lép reakcióba az ammóniával, nitrogén tartalmú vegyületekkel
a klórgáznál és a hipokloritnál erősebb oxidáló szer
Örültem ennek a feladatnak, mert sok új dolgot megtudtam a vízről, a vízszennyező
anyagokról és az ivóvíztisztításról. Megismertem a fertőtlenítési módszereket, azok előnyeit,
hátrányait. Mindezt tudom majd tanulmányaim során is hasznosítani, mert környezetvédelemmel
kapcsolatosan szeretnék továbbtanulni.

Intelligens otthon

Részletek Nagy Alexandra 12.i osztályos tanuló hardver
informatikai házi dolgozatából

Korunk egyik érdekes jelensége, az „intelligens otthon” mint fogalom, lassan közismertté válik. Az
elnevezés látszólag, egyszerűen az otthonra mint épített környezetre utal, azonban belegondolva,
összetettebb problémának tűnik. Az építészet mellett jelentős és meghatározó mértékű elektronika,
gépészet és technika is kapcsolódik hozzá. A köznyelv az intelligens otthont mint komputervezérelt,
magas technikai színvonalú lakóhelyet értelmezi. …Az építészek számára az épületgépészet, beleértve az
automatizmusokat irányító elektronikát is, elsősorban kiegészítő jellegű. … Az intelligencia, mint alapvető
emberi kategória, tehát az építészetre is vonatkozik.
Csak az épület nem lehet – az ember nélkül – intelligens.
Villany
Lámpaoltás

Hőmérséklet-szabályzó

lekapcsol

Esőfigyelő
szenzor

Riasztóbekapcsolás
Ajtózárás

Ablakzáró

Sötétítés
Légkondicionáló leállítása

… Az építmények, természetüknél fogva hosszú időtartamra (évtizedekre, sőt évszázadokra) készülnek.
Értékük állékonyságukban is rejlik, és évezredek során – valljuk be – kevésbé módosultak. Ha összevetjük
az ember – szinte katasztrofális mértékű - természet átalakító tevékenységét saját építészeti alkotásaival,
az utóbbiak szinte változatlanok. Fal, födém, ajtó ablak, mind évezredek óta változatlan fogalmak. Az
építési technika, az építészeti forma, az épített környezet egésze ugyan folyamatosan változik, de sokkal
kisebb mértékben, mint a közlekedés, a tudomány, vagy éppen az emberi alkotások által is jelentősen
befolyásolt bioszféra. … Vitathatatlan, a korunkra jellemző, hirtelen változó igények felvetik a gyors
társadalmi és természeti változásoknak megfelelő építészeti reakciók szükségességét is. Ez lehet az egyik
forrása és megteremtője az „intelligens épület” fogalma mögött felsejlő … mesterséges környezetnek.
… Az „intelligens otthon” … csak az építészet további változása mellett képzelhető el. Bár nem fogja
módosítani a hagyományos építészeti értékeket, de csak jelentős, tudományos alapokon nyugvó,
technikai eszköztárral valósítható meg. … A XXI. században is élő probléma és igény maradt, hogy az
alacsony költségtényezők mellett mind magasabb lakóérték keletkezzék.
Melyek lehetnek ma az építészet és a belsőépítészet meghatározó szempontjai? Felvet-e a lakóépület, az
otthon, különleges feladatokat, lehetőségeket? Végül is miben különbözünk elődeinktől?
Egy gombnyomással vezérelheti az egész házat.
1.VILÁGÍTÁS Egy gombnyomással tárolhat és előhívhat világítási hangulatokat és képeket;
kapcsolás/fényerőszabályzás egyedileg, csoportosan és központilag; szükség szerinti világítás (vezérlő);
számos működtető elem; kapcsolható dugaljak a mozgatható berendezésekhez.

2.REDŐNYÖK/NAPELLENZŐK Automatikus napellenző funkció; idővezérelt
redőnymozgatás.
3.METEOROLÓGIAI KÖZPONT Napellenzők és redőnyök erős szél, eső és fagy
elleni védelme; tetőablakok automatikus zárása eső esetén; időjárási adatok
kijelzése (szélsebesség, eső, hőmérséklet és fényerőszint).
4.FŰTÉS Komfort különböző hőmérsékleti zónák kialakításával a lakásban;
energia-megtakarítás
helyiségenkénti
fűtésszabályozással;
időfüggő
hőmérsékletértékek; a kazánvezérlés és a keringető szivattyúk vezérlésének
összehangolása.
5.BIZTONSÁG Figyelmeztetés hibás folyamatok esetén (elektromos
hiba/fűtési hiba /hűtőgép / mosogató-gép, stb); jelenlét szimulálás
automatikus világítás és redőnyvezérléssel; mozgásra kapcsoló kerti világítás; nyitott ablakok, ajtók és
kapuk jelzése; belső megjelenítés (vezérlő); tűzjelző-rendszer; kiegészítő telefonos hibajelzés és riasztórendszer; állapot ellenőrzés telefonon; pánik gomb egyedi funkciókkal; integrált zár rendszer.
6.KOMMUNIKÁCIÓ Állapot ellenőrzés/hibajelzés telefonon; távoli szolgáltatások.
7.KIEMELKEDŐ FUNKCIÓK Időkapcsolt, vezeték nélküli távvezérlés; csoportos- és központi funkciók;
központi megjelenítő és működtető egységek (kijelzők); távollét üzemmód ("alvó ház").
HONet - intelligens ház szoftver
A HONet - intelligens ház szoftver számos érdekes lehetőséget rejt magában. A program és a különféle
intelligens ház eszközök segítségével kiterjeszthetjük számítógépünk és lakásunk, irodánk lehetőségeit.
A program az eszközök kezelése mellett tartalmaz egy komplett, naprakész TV újságot, tartalmaz egy
internetes hírolvasót, valamint egy időjárásmodult is. Így egyetlen program segítségével vezérelheti
intelligens otthonát, nézheti meg az aktuális TV műsorokat, olvashatja a nagyvilág legfrissebb híreit és
tájékozódhat az időjárásról. A HONet alkalmazás teljes mértékben ingyenes, szabadon terjeszthető
program. A szoftver másolása, terjesztése, közzététele különféle médiákon keresztül (internet, CD, stb.)
külön engedély nélkül, jogszerűen alkalmazható tevékenység.
TV ÚJSÁG A TV műsorok az Animare TV újságból származnak. A program úgy lett elkészítve, hogy a TV
újság műsor oszlopainak tetejére minden TV csatornának az a műsora jelenjen meg, mely a megadott
időpontban látható. Ennek révén a TV csatornák egyes oszlopai különböző sebességgel mozognak le és
fel, ezzel biztosítva azt, hogy az oszlop tetején az időpont minden csatorna esetén ugyanaz legyen. Így ha
beállítjuk, hogy egy adott nap este 8 órai időpontot, akkor minden egyes TV csatorna 8 órai műsorai egy
vonalba kerülnek a képernyő tetején és így könnyedén áttekinthető, hogy este 8-kor milyen műsorok
mennek a különböző TV csatornákon. A TV újságban lehetősége van megjelölni azokat a műsorokat,
melyeket szeretne megnézni. Az így megjelölt "kedvenc" műsorokról kap egy listát, így könnyedén
áttekintheti, hogy mikor, melyik TV csatornán lesznek a kiválasztott műsorok.
RSS HÍROLVASÓ Ennek segítségével egyetlen, közös felületen megjeleníthetünk és olvashatunk több
különböző forrásból származó hírcsatornát. A hírcsatornák olyan webhelyek az interneten, melyek
rendszeres időközönként különféle témákban híreket közölnek és ezt ún. RSS formában is elérhetővé
teszik. A HONet alkalmazás számára megadva az RSS hírcsatorna pontos webcímét, az képes rendszeres
időközönként automatikusan felkeresni ezeket a webhelyeket és a legfrissebb híreket letölteni onnan.
IDŐJÁRÁS A program a www.HardwareOnline.hu weboldalról letölti az aktuális időjárási helyzetet és
megjeleníti. Az időjárási adatok percenként frissülnek. Akár lehetősége van saját helyszíni időjárás
megjelenítésére.
EGYÉB A HONet alkalmazás képes különböző események bekövetkezésekor különféle módon riasztásokat
küldeni. A riasztás funkció segítségével figyelhetjük egy hely hőmérsékletét, páratartalmát, légnyomását
és ha valamelyik egy előre megadott értéket elér, akkor a program riasztást adhat a képernyőre, vagy akár
e-mail-t is küldhet egy megadott címre. Riasztást kérhetünk akkor is, ha a Nyitás-zárás érzékelő
segítségével figyelt valamelyik bemenet nyitásra, vagy zárásra került. Ennek segítségével riasztást
kaphatunk, ha kinyílt egy ajtó vagy ablak, vagy megnyomták a kapucsengőt.

AKTUALITÁSOK
április 6.

fogadónap

április 7.

versmondó verseny

április 21.

áthelyezett munkanap

április 22.

tavaszi szünet első napja

április 27.

szünet utáni első tanítási nap

április 30.

ballagás

INFOVICCEK
NEM CSAK INFORMATIKUSOKNAK
Közzétette: REGŐS JÁNOS

- Miért teszi ki az informatikus a romlandó
kaját az ablakok alá?
- Mert a Windows alatt minden lefagy.
- Hogyan lehet felismerni egy Internet kalózt?
- Webhely van az arcán.
A legújabb Windows verzió hivatalos neve:
Windows Vista.
A kék halál új felirata: Astala Vista.
- Honnan lehet tudni, hogy a szőke nő fel
akart menni a netre?
- A billentyűzeten van a lábnyoma...
- Mit keres egy részeg a számítógépben?
- A CD-RUM-ot.
Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon/fax: 22 575-002, 575-003
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu

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

- Hogy hívják a katonai operációs rendszert?
- CommanDos.
- Mire táncolnak a programozók a buliban?
- Algoritmusra.
A világon 10 féle ember van: aki ismeri a kettes
számrendszert, és aki nem.
- Mit mondott Bill Gates a feleségének a
nászéjszaka után?
- Drágám, ez még csak a béta verzió volt!
Ha valami nem jól sikerül, nevezd el 1.0-nak!
Aki tudja, csinalja, aki nem tudja rendszergazda.

CSOMÓ
A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József
Szakképző Iskolájának diákújságja

