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gyakorlatot, február elején és azt követően is
indítunk tanfolyamokat.
A tanfolyamra jelentkezés feltétele legalább általános iskolai végzettség,
minimum 16,5 éves életkor és egészségügyi alkalmasság.

A tanfolyam

költségtérítéses, az elméleti tanfolyam 30.000 Ft, a gyakorlati óradíj 3.000
Ft, a vizsgára bocsátás feltétele minimálisan levezetendő 30 óra. A kezdéshez
kell 1 db igazolványkép és az orvosi alkalmassági igazolás, amit a háziorvossal
lehet

elkészíttetni,

valamint

a

18

évnél

fiatalabbak

esetében

szülői

hozzájárulás.
Vizsgadíjak:

elméleti vizsga

4.600 Ft,

járműkezelési vizsga 4.700 Ft ,
forgalmi vizsga

11.000 Ft.

Ezeken kívül szükséges még egy elsősegély nyújtási tanfolyam elvégzése,
és

ebből

sikeres

vizsga

letétele.

A

tanfolyamot

szintén

iskolán

belül

megszervezzük, ennek költsége kb.: 10.000 – 15.000 Ft. További költség
még a jogosítvány kiállításának a díja, mely 5.000 Ft. Az elméleti oktatást
és a rutin vezetést az iskolában folytatjuk, természetesen tanulmányi idő
után. Az elméleti és gyakorlati oktatást iskolánk szakoktatói végzik. A
tanfolyami díj kifizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosítunk. Iskolánk
tanulói részére jelentős kedvezményt biztosítunk sikeres vizsga esetén.
Tanfolyamra jelentkezés személyesen Salgóvári Istvánnál vagy a 20/9684400-as telefonon.
Kiss István

Tanulóinknak sikeres felkészülést
és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Erik és a Térkövön Sült Lángos
esete a Csillag születikben
A zenekarból az egyik tagnak (Reichardt Roland énekesnek) támadt egy
ötlete: mi lenne, ha elmennénk a Csillag szüleikbe. Szavaztunk a kérdésről,
de az elején még nem nagyon értettünk egyet. Végül az utolsó pillanatban
elküldtük a jelentkezési lapot.
Eljött a nagy nap, és már a fél ötös vonattal útra keltünk Budapest felé. A
vonaton klasszikus gitárral még gyakoroltunk, amíg oda nem értünk a Délibe.
Onnan a 155-ös busszal – a Lánchídon keresztül – eljutottunk a válogatás
helyszínére. Ebben talán Roland kézzel készített térképe is segített, amit
XXI. századi technikával a monitorra helyezett lapra másolt át .
8:00 körül még nem volt ott senki, ezért megálltunk szendvicset enni, és a
szendvics majszolgatása közben egyszer csak azt vettük észre, hogy benne
vagyunk egy sorban. Egy óra várakozás után a dobosunk (Fehér Imre)
kitalálta, hogy kiadja magát riporternek. Így kb. ezer emberrel előbbre
jutottunk.
Miután kitöltöttük a papírokat, lementünk az ottani büfébe enni, aztán jött a
meghallgatás. A meghallgatáson meglepődtünk, mert volt egy banda teljes
felszereléssel. Mi nem tudtuk, hogy azt is lehet hozni. Nagy szerencsénkre a
zenekarból az egyik tag megkérdezte, milyen stílusúak vagyunk. Mondtuk,
hogy Post Hardcore. Elmosolyodott, és felajánlotta a dobcuccaikat.
Elfogadtuk, sőt a gitárokat is elkunyeráltuk.
Úgy éreztük, hogy a meghallgatáson a zsűrinek először nem voltunk
szimpatikusak, mi viszont élveztük a zenét, és végül a zsűri tetszését is
elnyertük. A zsűri egyik tagja meglepődött fejjel mondta, hogy jók vagyunk.
Aztán mentünk riportot adni és fényképezkedni.
A riporter megkérdezte mióta van bandánk (4 éve, de 5 hónapja aktív), és mi
a neve a bandának (Térkövön Sült Lángos), kik a tagok, hogy hívják őket
(Reichardt Roland, Cifrik Miklós, Harsági Bence, Fehér Imre és én), stb.
Hazafelé a Lánchídon még csináltunk képeket, és elgyalogoltunk a Déli
pályaudvarra.
Ez volt a Térkövön Sült Lángos esete a Csillag
születik című tehetségkutató műsorral. Ugyan
visszajelzést még nem kaptunk, de reméljük, a
történet ezzel nem ért véget.
Számainkat egyébként a You Tube-on is meglelitek.
Ja, és készül a demóalbum…

Traubert Erik

Szól a rádió
Még november végén keresett meg Balog Szabina, az iskolai diákönkormányzat vezetője, s
kérdezte, meg lehet-e oldani technikailag, hogy iskolarádió működjön az intézményben. Azt a
választ adtam, hogy jelenleg nem, de egy-két hónap alatt találunk megoldást, ha van rá igény,
illetve, ha van néhány diák, akik ennek működtetését felvállalja a megszabott keretek között.
Január közepére tudtuk megteremteni az anyagi feltételeket, megvásároltuk a szükséges
eszközöket (keverőegység, mikrofon, hangszórók, vezetékek stb.), illetve Zách György tanár úr
alkalmassá tett egy számítógépet ilyen célú felhasználásra. Kertész Pál villamos karbantartónk
beszerelte, beüzemelte a rendszert, s január harmadik hetében így elindulhatott a
műsorszolgáltatás.
Remélem, a mintegy kétszázezer forint értékű beruházás beváltja a hozzá fűzött reményeket,
s a választott időpontokban jó zenét sugároz, szellemes játékokat, vetélkedőket állítanak
össze az ilyesmit kedvelő diákok, s az iskolarádión keresztül értesülhettek az intézmény
aktualitásairól is. S természetesen remélem, hogy a rendelkezésre bocsátott eszközpark
hosszú időn keresztül szolgálja majd diákjaink szórakoztatását.
Butola Zoltán
igazgató
Az iskolarádiót működtető diák-önkormányzati képviselők közül Balog
Szabinát (10.i) és Milis Ádámot (12.i) kérdeztem a stúdióban folyó
munkáról.
Milyen feltételekkel indult az iskolarádió?
SZABINA: Több feltétel is megfogalmazódott. Egyrészt maximum négyen
és csak „rádiósok” tartózkodhatunk a stúdióként szolgáló DÖK-teremben.
ÁDÁM: Illetve, hogy nem játszhatunk obszcén szöveggel teletűzdelt zenét,
és változatos, kisebbséget és etnikumot nem sértő számokat adunk le.
Mikor hallható a rádió?
ÁDÁM: Az órák előtt, a reggeli beköszönő dallamtól (7:30) a nap folyamán az órák közötti
tízperces szünetekben a kicsengetés és a jelző csengetés között.
Mi hallhatunk a rádióban?
ÁDÁM: Egyelőre csak zenét…
SZABINA: Most csak diszkó-, rock- és rapzenét, mivel nem kaptunk még internetet, hogy
minden kívánságot teljesíthessünk.
Várható, hogy a zenén kívül más műsorok is elhangoznak? Mik a terveitek? Vannak-e új
ötleteitek a rádióval kapcsolatban?
SZABINA: Igen, ezt igazgató úr külön kérte, hogy néha ő is elmondhassa a diákoknak szánt
közlendőit az iskolarádión keresztül.
ÁDÁM: Ezen kívül hamarosan bevezetjük a nap viccét, az aktuális névnaposok köszöntését,
sporthíreket és a személyes üzenetek beolvasását (amennyiben az nem tartalmaz trágár
kifejezéseket).
Hogyan lehet zenét kérni?
SZABINA: Eddig a fenti aulában kihelyezett dobozba lehetett bedobni a kívánságokat, de ez nem
működött túl hatékonyan. Mostantól a közvetlenül a DÖK-teremnél is lehet jelezni a kéréseket.

Tudjátok-e teljesíteni a tanulók kéréseit?
ÁDÁM: Internet hiányában ez meddő kérdés, és egészen addig az is marad, amíg nem kapunk
internet-hozzáférést. Addig, sajnos, nem tudunk minden kérést teljesíteni. Amúgy a fenti aulában
kihelyezett cipős dobozba bedobált kéréseket teljesíteni szándékozunk, de kaptunk már negatív
írásokat (pl. „Csendet az iskolában!”, stb.) Egyébként az is megoldható, hogy a diákok cd-n,
pendive-on, mp3-lejátszón behozzák a stúdióba a kívánt zenét, s akkor internet hiányában is le
tudjuk adni.
Milyen visszajelzéseket kaptok?
SZABINA: Anyukánk gyakran csuklott. A viccet félretéve, sajnos, a diákok többsége nem tudja
értékelni ezt az új lehetőséget, és ahelyett, hogy építő kritikát, netán ötleteket adna, negatív
véleménnyel van a munkánkról.
VKJ

Néhány vélemény:
Többen is szeretnénk változatosabb zenéket hallani. Egy szünet alatt nem feltétlenül kell egy
zeneszámot az elejétől egészen a végéig leadni, így lenne idő több dal lejátszására is. Fontos
lenne, hogy a lejátszandó zenéket ne a rádiófelelősök válasszák ki, hanem a
kívánságdobozból (ha van ilyen) gyűjtsék össze.
Jakab Mónika 12.i

Személy szerint, úgy gondolom, hogy nincs sok értelme ennek a sulirádiónak. Nem szeretném
mások zenei stílusát hallgatni. Én elfogadom, ha valaki a rapet vagy a rockot szereti, mindent
meghallgatok, de nem minden nap, minden szünetben… Ott a „füles”, mindenki élvezze azon,
amit szeret, csak ne legyen muszáj, nekem ne kelljen hallgatnom, ha nem akarom.
Rácz Natália 10.i

Véleményem szerint a sulirádió jó hatással van a
diákok hangulatára. De a változatosság hiánya
rontja az összképet. Úgy gondolom, hogy
ugyanazt a zenét minimum három nap elteltével
játszanám csak újra, ezzel esélyt adva az
odafigyelő hallgatóság arányának növelésére.
Szerintem fontos adatok, illetve érdekes hírek
közlése is színesíthetné a műsort.
Nagy Gergő 12.i

Kicsit lehetne változatosabb, mert
mindig ugyanazokat a számokat
játsszák. Olyan zenét úgysem
lehet adni, ami mindenkinek
tetszik. Szerintem, ezért régebbi
slágereket is lehetne játszani,
mondjuk a ’80-as évekből. Az
talán többeknek tetszene.
Árki Dávid 10.i

HERNÁD- VÖLGYI TÚRA
A TAVASZI SZÜNETBEN
IDŐPONT: 2010. ÁPRILIS 22. /PÉNTEK/ - 25. /HÉTFŐ/
Program:
Április 22. (péntek): indulás a reggeli órákban.
A Domica-barlang megtekintése Szlovákiában, mely az aggteleki
cseppkőbarlang folytatása. Csónakázás a barlangban (150 m tehető meg így),
kb. 60 perc a túra időtartama. Belépő: felnőtt 7 euró, diák 6 euró.
A Gombaszögi-barlang megtekintése. Belépő: felnőtt 5 euró, diák 4 euró.
Szállásra érkezés: Hrabusice, Repka panzió
A szállás 9-10 euró/fő reggelivel / éjszaka
Esténként beülhetünk közösen egy közeli étterembe, vagy lehet a szálláson
lévő konyhában is vacsorát készíteni.
Április 23., 24., 25.: túra a Hernád-völgyében (a programot a jelentkezőkkel
közösen alakítjuk ki.)
Hazautazás április 25-én (hétfőn) a túra után, érkezés az esti órákban.
Részvételi díj: kb. 9000 forintba kerül szállás 3 éjszakára reggelivel + 12 euró
(kb.3600 forint) a 2 barlangi belépő, így összesen kb. 12 600 forint/ fő.
Az utazás költsége még képlékeny, ez függ a jelentkezők számától.
Infó és jelentkezés: Kranauerné Sándorovits Judit tanárnőnél

Ezt a helyet mindenkinek végig kell járnia,
egy életre szóló élmény!!!

NYÁRI
TÁBOR
2655 Kétbodony, Jókai u.3.
Cserhát Erdei Iskola
http://www.cserhatreklam.hu/
35 / 355-132
Időpont: 2011. július 25. (hétfő) – július 31. (vasárnap).
Elhelyezés: Felújított házban, 6-8 ágyas szobákban nemenként (a szállásdíj tartalmazza az
ágyneműt, a konyha használatot és a közösségi helységek használatát: szalonnasütő, játszótér).
Költségek: - szállásdíj 1800 Ft / fő / éj x 6 =
10.800 Ft
- útiköltség (Székesfehérvár – Kétbodony retúr)
4.200 Ft

-

össz.:
15.000 Ft
étkezés: a szálláson felszerelt konyha található, ahol a főzés hozott anyagból
megoldható (személyautós kíséret biztosítva, csomagot nem kell cipelni;
konzervek, ásványvíz, üdítő heti szükségletnek megfelelően hozható). Esetleg
vendéglőben.

Programok: (tervezett)
1. nap: Találkozó 2011. július 25-én a székesfehérvári vasútállomáson. Utazás vonattal
Budapestre, majd onnan vonattal Nógrádkövesdre. A táborba külön busz szállítja a
táborozókat. Érkezés, szállásfoglalás. Ebéd. Délután a helyi nevezetességek (palóc tájház,
állatkert, halastó, 150 éves eperfasor) megtekintése. Játék. Vacsora.
2-6.nap: Gyalogtúrák a Cserhát hegységben, a helyi élővilág megismerése, Palócföld várainak
„bevétele”, fürdés a bánki tóban, kézműves programok (csuhézás, korongozás).
A szálláshoz tartozik egy 15 m-es medence, sportpályák, bográcsozáshoz kijelölt helyek,
melyek biztosítják a felhőtlen szórakozást, az idő hasznos eltöltését.
7. nap: Hazautazás. Érkezés: Székesfehérvár vasútállomásra a délutáni órákban.
A részletes programot a jelentkezőkkel együtt megbeszéljük. A lehetőségekről a weblapon
lehet tájékozódni.
A tábor vezetője Druzsin János tanár úr (06-30-824-3378).
A szállást február 28-ig le kell foglalni. A jelentkezést 5.000 (ötezer) Ft előleg
ellenében tudom elfogadni! Táborozás lemondása esetén az előleget nem áll
módomban visszaadni!
Mindenkinek kellemes pihenést, tartalmas kikapcsolódást kíván:
Druzsin János

AKTUALITÁSOK
február 9.

szülői értekezlet

február 10.

fegyelmi tárgyalások (14:00)

február 15.

érettségi és felvételi vizsgák
jelentkezési határideje

február 28.

iskolai tábor jelentkezési határideje

Thália kosarából
Ez az időszak az évben a bálok, farsangi mulatságok, színházi
előadások ideje. Színes kis csokrot állítottam össze nektek a
komédiázás, a színjátszás görög istennőjének, Tháliának
kínálatából, figyelembe véve a hozzánk legközelebb eső
színházak műsorválasztékát. Igyekeztem majdnem minden
évfolyam számára olyan darabokat kiszemelni, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak
irodalmi tanulmányaitokhoz. A kilencedik osztályosoknak jó szívvel ajánlom a nemrég megismert
görög drámaíró, Szophoklész Oidipusz király című tragédiáját, melyet a székesfehérvári
Szabadművelődés Házában a Prospero Színkör előadásában tekinthettek meg, leghamarabb
február 12-én. Minden színházi évadból kihagyhatatlan Shakespeare. A székesfehérvári
Vörösmarty Színház ezúttal egy véres tragédiát, a Macbethet, a veszprémi Petőfi Színház pedig a
Szentivánéji álom című vígjátékot vitte színre. A tizenegyedikes tananyaghoz két regény színpadi
adaptációját ajánlom. Mindkettő a veszprémi színházban látható. Az egyik Mikszáth Kálmán A
Noszty fiú esete Tóth Marival, a másik Tolsztoj Anna Karenina című regénye alapján készült. A
végzősök pedig Arthur Miller Az ügynök halála című drámáját láthatják a fehérvári
nagyszínpadon, de ők több komolyabb darab közül is választhatnak, hiszen remélhetőleg már
érett és értő befogadóként foglalnak helyet a nézőtéren.
Remélem, a gazdag kínálatból mindenki megtalálja az ízlésének leginkább megfelelőt. Jó
szórakozást hozzá!
Varsányiné Kozma Judit
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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