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CSOMÓ   
Csak Okosan Minden Órán  

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat 
Zágon István: Az anya meg a szülő 

Ez a két fogalom alapjában véve ugyanazt jelenti, de azért mégsem ugyanaz. Olyan különbség van köztük, 
mint - hogy is magyarázzam - mint amikor az ember azt mondja, hogy állam, meg azt, hogy haza. A hazáért élek és 
halok, az államnak meg adót fizetek. És annak ellenére lényegesen könnyebb, mint meghalni, mégis több emberről 
hallottam, aki lelkes örömmel halt volna meg a hazáért, de soha senkiről nem hallottam, aki szívesen fizetett volna 
adót. Hát így vagyunk valahogy az anyával, meg a szülővel is. A szülő hivatalos kifejezés, az anya magánjellegű. A 
szülő minden, ami értelmet jelent, erőt és kötelességet, az anya pedig minden, ami érzelem, áldozat és a 
leggyönyörűbb gyöngédség a világon. Az anya, meg a szülő egy ember. De ennek az egy embernek egészen más 
tulajdonságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülőben.  

Aki a harmadik szobából csukott ajtón át is meghallja, hogy hathetes kislánya sír, az, az anya. Aki szeretne 
berohanni hozzá és egy kis jó, langyos tejecskével elcsitítani azt a kis ártatlant, még az is az anya. Aki be is rohan 
hozzá, megnézi, kibontja, tisztába teszi, de soron kívül egyetlen korty anyatejet sem juttat neki, hanem szigorúan 
alkalmazkodik az orvosilag előírt étrendhez, az már a szülő.  

Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyermeknek fogzási fájdalmai vannak, az, az anya, de aki 
csukamájolajat ad neki, hogy minél előbb nőjön ki a foga, az már a szülő. Általában aki képes arra, hogy saját 
önszülött gyermekének beadja a csukamájolajat, azt a csúszós, szörnyű, kibírhatatlan ízű kotyvalékot, az nem is lehet 
anya. Az csak szülő lehet. De aki közben azt hajtogatja; jaj de jó, de finom, a mama is ezt eszi, és hősies 
elszántsággal a szívében, de háborgó indulatokkal a gyomrában maga is megkóstolja azt a szörnyű kotyvalékot, az 
már megint az anya.  

Aki büszke arra, hogy az ő kisfia már olyan nagy, hogy az első osztályba iratkozik, az a szülő. De aki az 
iskola megnyitásának napján sírva kíséri a gyereket abba a tiszteletre méltó épületbe, és amikor beengedi a többi 
gyerek közé, akkor úgy érzi, hogy a fia Dániel, aki most lép be az oroszlánbarlangba, az már megint az anya. Aki 
nappal megbünteti a gyermeket, mert elszaggatta a nadrágját, az a szülő, de aki azt a kisnadrágot éjjel könnyes 
mosollyal foltozza meg az, az anya. Aki azt mondja: haszontalan kölyök, már megint nem tanulsz, az a szülő, de aki 
fűnek-fának keservesen panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek már megint mennyit kell tanulnia, az, az anya. 
Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a szülő. Aki büszkén figyeli, hogy az a haszontalan kölyök milyen ügyesen 
teszi a szépet annak a copfos kislánynak, az még mindig a szülő. De aki ugyanakkor nagyokat nyel, mert úgy érzi, 
hogy most kezdik tőle elszakítani lelkétől lelkezett magzatát és szeretné a fia táncpartnerét, azt a kis kacér, szőke 
démont megpofozni, az már megint az anya.  

És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szülőből pedig a rossz. Amely anyósi állapot tart mindaddig, míg meg 
nem születik az első unoka. És akkor valami egész váratlan és csodálatos dolog történik, eltűnik a szülő, eltűnik az 
anya, mondjuk, inkább a kettő összeolvad és nagymama lesz belőle. De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, 
sem a szülőre, annyira nem, hogy hadilábon áll mindkettővel, a szülőt ridegnek, az anyát túlzottnak tartja, és csak 
egyvalakivel azonosítja magát teljesen és százszázalékosan, a gyerekkel. Mintha soha nem lett volna szülő, mintha 
soha nem lett volna anya. Mintha így született volna ötvenegynéhány éves korában egyenesen nagymamának… 
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A végzősök nevében Nagy Alexandra 12. i osztályos tanulónk búcsúzott a ballagási ünnepségen: 
 

Először papír nélkül, spontán szerettem volna beszédet mondani, de ahogy sorra vettem, miket 
akarok felidézni, rájöttem, talán mégiscsak le kellene jegyeznem a gondolataimat.  
Aztán nehezen indult meg a toll a kezemben, nehezen formálódtak a sorok. Nem akartam a szokásos, 
elcsépelt szavakat írni, de mégis a már ezerszer hallott mondatok jöttek elő, amelyek most furcsamód 
nagyon igaznak tűnnek. 

Arcokat látok. Látom, ahogyan nyegle kiskamaszként idekerültünk, és látom, ahogy még 
néhány napja is ott volt tanáraink arcán a kétségbeesés: „Istenem, hát ti már sosem nőtök fel?!” 
…Előttem van, micsoda szorongással, félelemmel vegyes kíváncsisággal indultunk el négy évvel ezelőtt 
azon az úton, amelynek most a végéhez érünk.  Az osztályfőnök biztonságot jelentő, útmutató szava 
akkor még törvény volt a számunkra, ma inkább felnőttekhez szóló, megszívlelendő tanács, amely 
nagyon fog hiányozni, ha már nem hallhatjuk nap mint nap.  
Sokszor nem értettük, miért kell még hetedik órában is itt maradnunk, és mindig anyáskodó 
osztályfőnökünk miért sulykolja belénk folyton: „Maradj és tanulj!” … 
Szívesen maradnék még, de már nem lehet… 
„Nem kötelező idejárni” –ezt a mondatot is sokszor hallhattunk e falak között. És mi mégis 
idejártunk.…  

Az, hogy ma itt állunk, szüleink és tanáraink áldozatos munkájának is köszönhető. Hisz, legyünk 
őszinték, ha nem nyüstöltek volna minket sztereóban a tanulással, ziher, hogy most nem állnánk itt, 
hogy minket ünnepeljenek ezen a szombat délelőttön.  
Mivel is tudnánk megköszönni tanáraink áldozatos, fáradhatatlan munkáját? Egy képlettel vagy egy 
jól felmondott leckével? Talán még nem késtünk el vele, és az érettségi vagy a szakmunkásvizsgán 
bebizonyíthatjuk, hogy kitartó munkájuk nem volt hiábavaló. 

Hogyan mondhatnánk köszönetet szüleinknek, hozzátartozóinknak, akik akkor is támogattak, 
kitartottak mellettünk, amikor csalódást okoztunk? Szavakkal nem is lehet kifejezni a szeretetet, 
hálát, amelyet irántatok érzünk, és amit kaptunk tőletek az eltelt 18 év alatt.  

Ma jelképesen átadjuk a stafétát, átadjuk az iskola zászlóját a 11.-eseknek. Jövőre a ti tisztetek 
lesz példát mutatatni az alsóbb évfolyamok diákjainak, szorgalomból emberségből, egymáshoz való 
viszonyulásból. 

Biztos vagyok benne, hogy itt, az Eötvös József Szakképző Iskola falain belül nemcsak nekem 
sikerült jó emlékeket szereznem, és rengeteg új dolgot megtapasztalnom. Sajnos, ennek ma vége 
szakad. Néhányan továbbtanulnak, mások dolgozni kezdenek, és azok a megszokott, álmos hétfő 
reggelek már nem lesznek ugyanolyanok. Többé nem izgulunk együtt a folyosón töri óra előtt, hogy 
vajon ki fog ma felelni. Nem rágjuk a körmünket amiatt, hányas lesz a matekdolgozat, és nem 
gondolkodunk a következő puskázási lehetőségeken. Nem szervezünk többé emlékezetes 
diáknapokat, ahol nekünk nem volt időnk szórakozni, de azért megleltük a vigaszt az isteni gyrosban. 
Nem vesszük többé számba a lehetőségeket, hová üljünk be egy korsó csíki sörre beszélgetni, és nem 
agyalunk azon sem, hol legyen a következő osztálykirándulás helyszíne. Többé nem állunk össze 
csoportképre sem a Csodák Palotája előtt, sem a Sobri Jóska kalandpark kapuin belül, sem máshol. 

Hihetetlen, hogy utoljára szól nekünk a csengő, hogy búcsúzunk a tantermünktől, itt hagyjuk a 
titkainkkal teleírt iskolapadokat, barátokat, tanárainkat, osztályfőnökünket. 
Hiányozni fognak… 
 



 

 

Május 9.  

Európa-nap 
 

 

Tavaszi zsongás 

 

 

Promenád a 

kastélynál            

 
A 9.i osztály április 19-én sétát tett a 
seregélyi kastélyhoz.  Sajnos, az 
épületbe nem mehettünk be, mert 
felszámolás alatt áll, de körbejártuk a 
parkot a csodálatos napsütéses időben.  

 

 

Pákozdi kirándulás 
 

A pákozdi Katonai Emlékparkban jártunk a Mészeg-
hegyen Kókai tanárnő és Kákonyi tanár úr kíséretében. 
Az 1848-as emlékműnél az idegenvezető elmondta, hol 

helyezkedtek el a csata során, majd megnéztük az ehhez 
kapcsolódó, illetve a kötelező sorkatonaságról szóló 

kiállítást, aztán egy első világháborús bunkert, és végül 
egy második világháborús lövészárok rekonstruált részét. 

Szerintem nagyon érdekes volt. 

 Váci Péter 11.i 

 
 



EGÉSZSÉGÜGYI VERSENY 
 

Öten vettünk részt a székesfehérvári Technika 
Házában rendezett egészségügyi versenyen  

2011. április 19-én. 
Hat iskola tanulói mérték össze tudásukat. Az 
állomásokon más-más balesetekből származó 

sérüléseket kellett ellátni. Volt, ahol újraéleszteni 
kellett, volt, ahol égési sérülést kellett kezelni, vagy 
tesztet kellett kitölteni. Csapatunk első helyezést ért 

el, így hamarosan megyünk a megyei versenyre is. 
A csapat tagjai:  Ág Bence 10.a 

Nagy Attila 9.a   
Orosz Tibor 9.i 
Szabó Máté 10.a 
Szalai Zoltán 10.a 

Ág Bence 

 

 

 

 

 

 

 

A FÖLD NAPJA 

április 22. 

 

 
 

Farkas Dorina 10.i 
osztályos diákunk 

nevezett az X-faktorba. 
Sajnos, nem válogatták 

be a műsorba, de szép 
énekhangját hallhattuk a 

ballagáson. 

 

 

 

BOLONDBALLAGÁS 

 
 



 
2011. április 7-én iskolánkban versmondó versenyt tartottunk a magyar költészet napja 
tiszteletére. Az alábbiakban a zsűri elnökének, Török Ferenc tanár úrnak gondolatait 
olvashatjátok: 
 
Az ünnep nem csupán azért nélkülözhetetlen az életünkben, mert felvehetjük a szép ruhát, 
hanem azért is, mert együtt lehetünk számunkra fontos, kedves emberekkel. Az ilyen 
találkozáskor díszbe öltöztethetjük a szívünket is. 
A versmondás is lehet ünnep. Alkalom arra, hogy figyeljünk a másik emberre, mondanivalójára, a 
vers által feltáruló érzelmeire, az érzelmein keresztül tolmácsolt költői üzenetre. 
Versünnepre érkeztek április hetedikén délután az iskola diákjai, hogy a közelgő költészet napja 
alkalmából megmutathassák képességeiket, tehetségüket. Hat évszázad irodalmi alkotásából 
válogattak a versenyzők, és szebbnél szebb költeményeket hallhattak azok, akiknek fontos volt ez 
a találkozás. Találkozás a vers alkotójával és az újraalkotóval, az előadó diákkal, aki visszatükrözte 
saját érzésein keresztül a múltból megidézett hangulati, érzelmi állapotot, a rejtett költői 
üzenetet. Megnyitotta a lelki titkokat rejtő terem ajtaját, élővé varázsolta a ködbe hanyatló 
verssorokat.  
Jó volt együtt ünnepelni ezekkel a diákokkal abban az iskolában, ahol sok-sok éven át igyekeztem  
én is megszerettetni az irodalmat diák és felnőtt tanítványaimmal.   
Köszönöm nekik ezt a szép délután, és köszönöm a szervező tanároknak, hogy a zsűri elnökeként 
én is részt vehettem ezen a bensőséges ünnepen. 

            Török Ferenc 
a zsűri elnöke 

 

A VERSMONDÓ VERSENY HELYEZETTJEI: 

 

I. SZABÓ VIKTÓRIA (11.i) – Kosztolányi Dezső: Tavasz-elő 
II. NAGY ALEXANDRA (11.i) – Babits Mihály: Húsvét előtt 
III. BERÉNYI ZSÓKA (11.i) – Várnai Zseni: Csodák csodája 

 
A díjazottak nyereménye könyvből és újságokból álló csomag, valamint vásárlási utalvány volt. 

Szép szereplésükhöz ezúton is gratulálunk. 
 

 

 

 

Versünnep 

az iskolában 

   

 

    

 



 

Drogprevenció  

Már a hivatalos szervek is kénytelenek beismerni, hogy Magyarországon egyre több a kábítószer-fogyasztó. 
Sajnos mindenhol megtalálhatók: kapualjakban, lépcsőházakban, szórakozóhelyek mosdóiban, és megjelentek 
az iskolákban is. A drogdílerek rendszeresen megkörnyékezik az iskolákat is. Igaz, eddig csak a nagyobb 
intézmények jelentették a fő célpontot, de mostanra már a kisebb iskolák is azzá váltak. Az iskolákban a 
fogyasztók mellett megjelentek a terjesztők is, akik esetleg szintén saját korosztályukból valók. Az ismeretlen 
sokszor csábító lehet, de veszélyei még nagyobbak, mert hatásait nem minden oldalról ismerjük. Célunk az 
esetek visszaszorítása, persze, a végső cél a megakadályozás lenne, ehhez viszont mind a diákoknak, mind a 
pedagógusoknak fel kell ismerniük a veszély jelentőségét és a kábítószer-fogyasztás tüneteit. 
Nekünk, pedagógusoknak, de a tizenévesek szüleinek is nehéz a helyzetünk ebből a szempontból. A 
középiskolás gyerekeknél nehéz észrevenni a kábítószerezést, mert az éjszaka alatt a fiatal szervezetből 
viszonylag gyorsan kiürülnek a szerek, és reggelre gyakorlatilag tünetmentesen ébrednek. A lelki sérülést, amit 
mellékesen okoznak ezzel maguknak, gyakran összetévesztjük a kamaszkor jellemzőivel. Így nagyon nehéz 
időben megfékezni az elmerülést a kábítószerezés folyamában. 
Ezt felismerve szervezte a Fejér Megyei Önkormányzat az általa fenntartott oktatási intézményekben a 
drogfogyasztás veszélyeire figyelmeztető és talán elrettentő foglalkozás sorozatát. A munkáltató 
foglalkozásokat Szabó Csilla tartotta. Sajnos csak kevés alkalom állt rendelkezésére, így nem tudtunk minden 
osztályt teljes létszámmal szerepeltetni a programba. Minden évfolyamról 12 diákot vontunk be a kampányba. 
Remélve, hogy ők a foglalkozások tapasztalatait majd megosztják társaikkal, esetleg egy osztályfőnöki órán 
átbeszélik. Így eljut a foglakozások mondanivalója az iskola összes tanulójához. 
Csilla a résztvevők aktivitását, érdeklődését dicsérve, eredményesnek tartotta a foglalkozásokat.  
Mi, pedagógusok is bizakodva tekinthetünk a jövőbe, hogy diákjaink tudnak majd nemet mondani a veszélyes 
csábításnak. 

Szokolné Szecső Tímea 

igazgatóhelyettes  

 
 

Az előadás nagyon hasznos volt. Sokat beszélgettünk a drogok különböző fajtáiról, hogy milyenek, honnan 

származnak, milyen veszélyesek, és milyen károkat okoznak a szervezetünkben. Megnéztünk pár videót és képet. A 

képek arcokat mutattak, hogy milyenné váltak az emberek néhány hónap vagy év drogozás után. Visszataszító, 

undorító és megdöbbentő volt. Hallottunk történeteket, például egy lányról, akit belőve, holtan találtak. Vicces és 

érdekes szituációs játékok is voltak… Örülök, hogy részt vehettem.              Révész Sára 10.id 

 

 
 
Szerintem, ez jó és hasznos 
foglalkozás volt. Sok mindent 
megtudtunk a drogokról, sok 
ijesztő példát láttunk, érdekes, 
néha vicces játékokat játszottunk. 
A hangulat is nagyon kedvező 
volt. Remélem, lesz még ilyen, 
mert szeretnék többet megtudni 
ezekről a dolgokról. 

Árki Dávid 10.id 

  

Hasznosnak tartottam, sok mindent megtudtam, és még inkább 

eltántorított a drogoktól… ahogy láttuk kisfilmekben vagy képekben, 

hogyan hat a drog, mennyire megviseli az ember szervezetét, és hogy 

tönkre tud tenni egy családot. Lehangoló és visszataszító. Szánalmasnak 

tartom azokat, akik az italba, illetve a drogba menekülnek. A 

szerepjátékokat talán kissé értelmetlennek tartottam, mert egy ittas vagy 

bedrogozott ember a valóságban teljesen máshogyan viselkedik. Ezt nem 

lehet eljátszani. 

De fontosnak tartom, hogy minél több fiatal tudjon erről. Ez nem gáz. 

Hiszen mindent nem tudunk mi sem, még ha próbáltuk is… 

Rácz Natália 10.i  

 



Csíkszeredáról érkeztek vendégeink 

A tavaszi szünet előtti héten a csíkszeredai testvériskolánk 26 fős küldöttsége 

vendégeskedett iskolánkban. Az itt töltött öt nap alatt megismerkedtek Seregélyes 

nevezetességeivel, betekintést nyertek iskolánk életébe. Megismerkedtek a 

kollégiumban lakó tanulóinkkal. Gazdag program keretében felfedezhették Gorsium, 

Székesfehérvár, Veszprém, Budapest, Nagyvázsony, Tihany szépségeit, 

megismerkedtek történelmükkel. Szerda reggel élményekkel gazdagodva indultak 

haza, ahova szerencsésen meg is érkeztek. 

Sajnálattal tapasztaltam, hogy az Apáczai program keretében részt vett tanulóink 

köszönés, üdvözlés nélkül haladtak el Györfy Ildikó tanárnő és Ambrus Attila tanár úr 

mellett, akik Csíkszeredán nap, mint nap velünk voltak. 

Kenderes Szilveszter 
kollégiumvezető 

 

                             
Gorsiumban               Közlekedési múzeumban  

kémiai kísérlet közben 
 

 

  

 

 

AKTUALITÁSOK 

május 1.  Anyák napja; 

   a munka ünnepe 

május 2.   az írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

május 26.   országos kompetenciamérés 

 

 
 



Rubik-kocka  

Rubik Ernő 1944. július 13-án Budapesten született. 

Édesapja repülőgépmérnök, aki egy vitorlázógép-gyártó 

céget alapított. Anyja költő volt. Nevéhez több logikai 

játék megalkotása is fűződik: Rubik-kocka (1974), 

Kígyó (1977), Bűvös négyzetek (1985). Rubik Ernő 

eredeti célja nem egy kirakós játék készítése volt, 

hanem hogy megoldjon egy strukturális problémát. 

Először egy 2x2x2-es kockát akart megalkotni. Az első 

problémája akkor adódott, amikor megpróbálta úgy 

összeállítani a kockát, hogy mindhárom tengely körül 

forgatható legyen. Kísérletezett gumiszalagokkal, amik 

hamar elszakadtak, próbálta mágnesekkel, de attól meg 

könnyen szétesett a kocka. Ezért úgy alakította ki a 

kocka összes darabját, hogy egymást összetartsák. A 

kocka 8 sarokkockából, 6 oldalkockából, 12 élkockából 

és egy középső elemből áll. A kocka forgatása során a 

szomszédos oldalak színe megváltozik. A rendszertelen 

forgatással az oldalak színösszeállítása összekeverhető. 

Összesen 43.252.003.274.489.856.000, azaz 

negyvenháromtrillió-kétszázötvenkétbilliárd-

hárombillió-kétszázhetvennégymiliárd-

négyszáznyolcvankilencmillió-nyolcszázötvenhatezer 

féle eltérő állás hozható létre. Ha az ember minden 

másodpercben fordít egyet a kockán, és ezt a nap 24 

órájában csinálja, akkor 1400 millió évre van szüksége 

az összes lehetséges állás kipróbálásához. A játék célja 

az, hogy összekevert állásból visszaállítsuk az eredeti 

színállásokat. A legismertebb kirakási rendszert akár 

egy hét alatt meg lehet tanulni, a profihoz viszont akár 

fél év is kellhet. 

A 3x3x3-as Rubik-kocka kirakásának világrekordja 

6.65 másodperc, amit Feliks Zemdegs állított fel (az 

előző világrekord is az övé volt). A Rubik-kockát ki 

lehet rakni akár 26 forgatásból, bármilyen állás is jöjjön 

ki. Bostoni matematikusok a csoportelmélet egy új 

módszerével a konfigurációkat „családokba” sorolták, 

ezután már a számítógépre bízták a megoldást. A 

program egy másodpercen belül kitalálja az optimális 

algoritmust, és ehhez legfeljebb 26 forgatás szükséges. 

Ezt többféle kirakási rendszerrel tudjuk elérni, mint 

például: Layer by layer method (ez a legismertebb), 

Friedrich method (ez egy profi módszer, amit mi is 

használunk).            

Összeállította: Mezei Márton 11.i 

 

Május 13-án, pénteken iskolánk négy tanulója, Mezei 

Márton, Pálinkás Zoltán, Ujvári Roland és Váczi 

Péter Rubik-kocka kirakó versenyen vesznek részt 

Kranauerné Sándorovits Judit tanárnő vezetésével. 

Tapasztalataikról következő számunkban olvashattok. 
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