
 

 

 

 

 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 

2011. március 

 

Nőnap, március 8. 
 

 

A női lélek nem alkot,  

hanem megért, 

nem okoskodik,  

hanem megérez, 

nem tud,  

hanem megsejt. 

Csáth Géza 
 

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk minden 

iskolánkban dolgozó és tanuló hölgyet. 
 

 

 

     
CSOMÓ   
Csak Okosan Minden Órán  

http://www.citatum.hu/szerzo/Cs%E1th_G%E9za


 

 
Tavaszi szél 

Iskolánk 11. i osztályos tanulói nemcsak az intézményen belül mutatják be ünnepi 

műsorukat, hanem a községi rendezvény keretében is megemlékeznek a márciusi 

forradalomról: 

 

- iskolai ünnepségünk   március 11. 8:00   művelődési ház 

- községi megemlékezés március 15. 17:00  művelődési ház 

 

Mindkét alkalomra szeretettel várjuk az iskola dolgozóit és tanulóit: 

 

Kranauerné Sándorovits Judit és Sárosdi Zsuzsanna tanárnők 

 

 

 
 

VERSMONDÓ VERSENY 

 

 
 

 

Iskolánkban április 7-én 

versmondó versenyt 

tartunk, melyre tavaszi 

témájú költeményekkel 

jelentkezhettek 

magyartanáraitoknál. 



Válaszok…  
Az elmúlt hetekben több olyan kérdés, felvetés érkezett hozzám, amelyekre 

alábbiakban röviden válaszolok: 

- Miért vágták ki a fákat? 

- Olyan lombhullató fákat vágtunk ki, amelyek egyrészt folyamatosan eltömték 

lehulló leveleikkel a műhelyépület vagy a kollégium ereszcsatornáját, ezzel 

beázást is okoztak, másrészt azokat, amelyek balesetveszélyesek voltak, illetve 

közlekedési akadályt képeztek. Problémát jelentett az is, hogy az őszi 

időszakban nem győztük a lehulló leveleket összetakaríttatni. A későbbiekben 

lényegesen kevesebb avar keletkezik. Természetesen ültetünk helyettük másik, 

nem lombhullató fákat. 

- Miért áll autójával az igazgató a mozgássérült parkolóba? 

- E tanévben az intézményben senki sem veszi rendeltetésszerűen igénybe e 

parkolóhelyet, s mivel nem közterületről van szó, így ezt nem láttam 

problémának. Mivel akadt olyan tanuló, akit ez zavart, a felvetés óta máshol 

parkolok. 

- Miért nem szállíttatják el a szemetet a hátsó lerakóhelyről? 

- Amint az intézmény pénzügyi lehetőségei ezt megengedik, elszállíttatjuk. 

- Miért van szétdobálva a szemét a dohányzóhelyen, s azt miért nem takarítják? 

- Az intézményben nincs dohányzóhely, a szóban forgó területet a dohányzók 

használják. Én még sohasem mentem oda szemetet szétdobálni, kukákat 

felrugdosni. S tudomásom szerint egyetlen kollégám sem. A kihelyezett kukák 

ürítését, elszállítását egyébként biztosítjuk. Javasolom, hogy a dohányzók 

osszák meg egymás között, hogy kik, melyik napokon szedik össze az általuk 

vagy/és társaik által szétdobált szemetet, csikkeket, nekem ehhez újabb 

takarító-szemétszedő személyzetet nem áll módomban biztosítani.  

  Butola Zoltán igazgató 



 
Drogjog - BTK 

Tájékoztató az egyes kábítószernek minősülő anyagokkal kapcsolatos visszaélések lehetséges 

következményeiről 
Kábítószernek vagy drognak azokat az anyagokat nevezzük, melyek fogyasztásával az emberek meg 

tudják változtatni tudatállapotukat. Vannak legális és illegális kábítószerek. A legális drogok 

fogyasztása - kisebb-nagyobb korlátozásokkal - engedélyezett, közismert legális drog az alkohol, a 

cigaretta vagy a kávé. Az illegális kábítószerekkel kapcsolatos magatartások (tehát például a 

megszerzés, tartás, átadás, kereskedés, stb.) tiltottak: aki mégis elkövet ilyen droggal való 

visszaélést, az megsérti a Büntető törvénykönyv (Btk.) szabályait. 

Az egyik legfontosabb büntetőjogi alapelv (csak az lehet bűncselekmény, ami törvényileg tiltott 

magatartás) szerint a Btk.-ba ütköző droggal való visszaélést csak olyan kábítószerekkel lehet 

elkövetni, melyek szerepelnek az úgynevezett "kábítószerlistán". A leggyakrabban használt tiltott 

drogok a marihuána és a hasis, a speed, az extasy, a heroin, a kokain és az LSD.  

 

 A kábítószer fogyasztás Magyarországon bűncselekmény. Bár a "fogyasztás" kifejezés 

2003. március 1-től kikerült a törvényből, nincs szó arról, hogy a droghasználat ne lenne 

büntetendő. A megszerzés és a tartás ugyanis továbbra is bűncselekmény maradt. Ha tehát 

valakinek például a vizeletében egy esetleges rendőri vizsgálat valamilyen kábítószer 

jelenlétét mutatja ki, akkor őt ezért meg fogják büntetni - hiszen gyakorlatilag lehetetlen 

anélkül drogot fogyasztani, hogy azt előtte ne szerezze meg, vagy ne tartsa az ember.  

 Az illegális drogokkal kapcsolatos minden magatartás büntetendő. A megszerzésen és a 

tartáson kívül tilos a drogok kínálása és átadása, az azokkal való kereskedés, a drogok 

termesztése, előállítása, országba való behozatala, kivitele, stb. A kínálást akár egy egyszerű 

kérdéssel, az átadást pedig akár bármilyen csekély mennyiségű drog ingyenes át- vagy 

továbbadásával is meg lehet valósítani. Ha valaki több embernek ad drogot, akkor az 

forgalomba hozatalnak számít, ha pedig rendszeresen drogot árul, akkor kereskedésért fogják 

felelősségre vonni.  

 Fontos tudni, hogy a törvény egyes élethelyzeteket minősített esetként kezel, azaz a 

szokásosnál szigorúbban büntet. Ilyen eset például, ha a drog átadása, kínálása, 

forgalomba hozatala vagy az azzal való kereskedés valamilyen "védett helyszínen", vagy 

annak közvetlen közelében történik. Védett helyszínnek számítanak az óvodák, általános -és 

középiskolák, a felsőoktatási intézmények, a művelődési házak, stb. Ezeken a helyeken tehát 

súlyosabb büntetés jár a felsorolt magatartásokért. 

 Egy másik eset, melyet a törvény szigorúbban büntet az egyszerű eseteknél, amikor egy, a 18. 

évét már betöltött személy ad drogot egy 18. évét még be nem töltött személynek.  

 Számos országban a tiltott drogok veszélyesség szerint különböző kategóriákba vannak 

sorolva, hazánkban ez nem így van. A törvény tehát nem tesz különbséget, például a 

marihuána és a heroin között, mindkettőre ugyanaz vonatkozik. 

 Nem árt tudni, hogy a kábítószeres bűncselekményeket csak szándékosan lehet elkövetni. 

Egyes bűncselekményeknek van gondatlan és szándékos változata is (például a testi sértés 

esetében mindkét elkövetési mód büntetendőnek számít). A drogos bűncselekményeket 

azonban nem lehet gondatlanul elkövetni. Ha tehát valakinek például az italába tudtán kívül 

csempésznek drogot, akkor őt azért nem lehet felelősségre vonni. A gyanúsított bűnösségét 

mindig a hatóságoknak kell bizonyítaniuk, az ártatlanság vélelmének alapelve miatt. 



A kábítószeres ügyekben a büntetés nagysága többek közt attól is függ, hogy milyen mennyiségű 

anyagot találtak a gyanúsítottnál, vagy az eljárás folyamán milyen mennyiségű droggal való 

visszaélést látott bizonyítottnak a bíróság. A mennyiségek tekintetében három kategória létezik: a 

csekély mennyiség felső határa alatti, a jelentős mennyiség alsó határa feletti, és a kettő közötti 

mennyiség.  

Az alábbi táblázat némi támpontot nyújthat a mennyiségek tekintetében: 

Marihuána termesztés esetében, ha kender növényt találnak, akkor hatóanyag-tartalomtól, ivartól és 

mérettől függetlenül max. 5 db növény számít csekély mennyiségnek. 

A jelentős mennyiség a csekély mennyiség húszszorosa. 
A törvény szerint, ha valaki csak csekélyebb súlyú drogos bűncselekményt követ el, és vállalja, 

hogy egy legalább hat hónapos "drog-kezelésen" vesz részt, akkor nem fogják megbüntetni 

(elterelés). A büntetőeljárást azonban ezekben az esetekben is lefolytatják ellene, de ha végül 

bemutatja a kezelés igazolását igazoló okiratot, akkor megússza a büntetést. Az elterelést kábítószer-

függők esetében drogfüggőséget gyógyító kezelésen, alkalmi droghasználók esetében 

"felvilágosító-megelőző szolgáltatáson" való részvétellel kell teljesíteni.  

Elterelésre elsősorban akkor van lehetőség, ha valakit "fogyasztás" miatt (azaz személyes célú drog 

megszerzés vagy tartás következtében) vonnak felelősségre. Néhány egyéb esetben, amikor például 

valaki csekély mennyiségű drogot együttes fogyasztás céljából ad át, szintén van lehetőség az 

elterelésre. A védett intézmények tekintetében az a 21. évét meg nem haladott személy, aki 

együttesen történő fogyasztás alkalmával kínál vagy ad át kábítószert, szintén választhatja az 

elterelést, ha azonban valaki drogot árul az iskolában, természetesen nem eshet ebbe a kategóriába. 

Ha valakit előállít a rendőrség, akkor célszerű a kezelést minél hamarabb elkezdenie. Az elterelést 

ugyanis meg lehet kezdeni a büntetőeljárás megindulása után bármikor, nem kell megvárni a 

lehetőségről döntő hivatalos rendőri vagy ügyészi határozatot. Minél korábban kezdi valaki az 

elterelést, értelemszerűen annál hamarabb lesz vége az ellene folyó eljárásnak - a szabály ugyanis 

az, hogy ha valaki bemutatja a hat hónapos kezelést igazoló okiratot, akkor nyomban meg kell 

ellene szüntetni az eljárást. 

2003. július 1-től, az új Büntetőeljárási törvény hatályba lépésétől az elterelésre egy "vádemelés 

elhalasztása" nevű jogintézmény kereteiben kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség lefolytatja 

a nyomozást, majd átadja az ügyet az ügyészségnek, amely, ha az elterelés feltételeit adottnak találja 

(tehát a bűncselekmény olyan, hogy lehet elterelést alkalmazni, és az elkövető is vállalja a kezelést 

vagy a felvilágosító-megelőző tanfolyam elvégzését), egy évre elhalasztja a vádemelést. Ez alatt az 

idő alatt kell a gyanúsítottnak igazolnia a hat hónapos folyamatos elterelésen való részvételt. ha az 

igazolást az egy év eltelte lőtt benyújtja, az ügyészségnek azonnal meg kell szüntetnie ellene az 

eljárást - ezért célszerű az elterelő kezelést minél hamarabb, lehetőleg a büntetőeljárás megindulása 

után azonnal elkezdeni. Az elterelést egészségügyi intézményekben (addiktológiai osztályokon, 

drogambulanciákon), egyéb drogbetegeket ellátó és/vagy prevenciós szolgáltatást nyújtó 

intézményekben, civil szervezeteknél lehet igénybe venni. Az, akinek magának, ismerősének, vagy 

barátjának problémája van a drogokkal, illetve csak szeretne többet tudni erről a témáról, keresse a 

Drog Stopot (80/ 505-678; www.drogstop.drogport.hu). 

 

   
 

http://www.drogstop.drogport.hu/


 Színházbérlet 
 

Mint minden tanévben, ebben az évben is kapott a kollégium tizenkét darab színházbérletet 

a székesfehérvári Vörösmarty Színházba. Szeretnénk elérni, hogy a kollégium összes lakója a 

tanév során legalább egyszer jusson el egy előadásra. Vannak olyan tanulók is, akik 

rendszeres színházlátogatók, és szinte minden színielőadáson ott vannak. Természetesen 

nem kötelező a részvétel, az jelentkezik és megy el az előadásokra, akinek kedve van. Az 

egyetlen megkötés a részvétellel kapcsolatban, hogy nem átlagos hétköznapi ruhában kell 

megjelenni, hanem az alaklomhoz illően felöltözni. Egy elegáns nadrág és egy ing a 

minimum követelmény. A színházlátogatás teljesen ingyenes a tanulóknak, azt az iskola 

alapítványa támogatja. 

Ebben a tanévben öt előadásra szól a bérlet, ebből kettő már lezajlott. Legutóbb a Godspell 

című Broadwayről származó nagy sikerű musicalt nézhettük meg. A fehérvári színházban is 

sikeres volt a darab, és nálunk is minden tanulónak nagyon tetszett, az utóbbi évek egyik 

legjobb előadása volt.            Zách György 

 kollégiumi nevelőtanár 

 
 
Személy szerint örülök, hogy színházba járhatok, hiszen a kollégiumban nem 
mindig adódik lehetőség a szórakozásra. Így kimozdulhatunk a kollégiumból, és 
jól érezhetjük magunkat. Az előadások is jók, és a hangulat is helyén van. 

Nyul Jenő 10. i 

 
 
A kollégium felszereltsége és körülményei kicsit hiányosak ahhoz, hogy 
feltaláljuk magunkat, ezért néha jó kimozdulni, például színházba. 
Általában jó darabokat játszanak, ezért is szeretek színházba menni. 

Tuska Gábor 10.i 
 



 

 

 

RAPVERSENY 
 

 

Kromberger Bence 10.i osztályos diákunk bejutott a 
Dialektus Freestyle Battle verseny országos 
döntőjébe, melyet Budapesten rendeztek. Bence a 
következőket mesélte az eseményről: 
 

„Ez egy versenysorozat, ahol az eredményességhez 
minél több pontot szükséges összegyűjteni. Egy ilyen 
verseny több részből áll. Először ellenfelet húzunk, 
majd hasonló módon egy témát kapunk. Minden 
versenyzőnek 45 másodperce van, hogy erről a 
témáról „szövegeljen”. A dolog nehézsége, hogy 
nincs felkészülési idő, spontán és folyamatosan, 
ráadásul minél szellemesebben kell megnyilvánulni. A 
helyszínen tudod meg, miről kell szövegelned, így 
előre lehetetlenség készülni.  
A két összesorsolt versenyző közül mindig a jobb jut 
tovább. Ha továbbjutott az illető, akkor 
szituációhúzás következik egy másik nyertessel, és 
arról kell szövegelni újabb 45 másodpercig. Aki ezen 
is továbbjutott, neki már nincs se szituáció, se téma. 
A lényeg, hogy adjon elő szabadon akármiről, s erre is 
45 másodperc áll rendelkezésére.  
Ezen a versenyen én 4 pontot szereztem, így a 
második helyen állok. A következő verseny március 
12-én lesz Budapesten, ugyanígy megrendezve, mint 
az előző.” 
 

Itt olvashatjátok Bence dalának szövegét, amellyel 
nevezett a versenyre. A trágár szófordulatért 
elnézést, ez a műfaj sajátossága. 
A folytatáshoz Bencének sok sikert kívánunk! 

VKJ 

 
 
 
 

„Egy ócska érintés,  

mely sz…rt se ér, de megérint. 

Egy lány vagy,  

kiért elmenni a túlvilágig, megéri. 

Mit rejt a szíved:  

titkokat és rejtélyeket. 

Egy éve magam bolyongok,  

nélküled érzem, eltévedek. 

Megtéveszt a látásom,  

mert könnyeimtől mosódott. 

Egy vakvágányra futottam,  

mi nagyon régen kisiklott. 

Szeretnék változni,  

de nélküled ez képtelenség, 

a sötét lelki világomnak  

te vagy a fényjelenség. 

Szerelmünk őrizzük,  

és tudom, te is szeretsz még, 

kérlek, hidd el nekem,  

minden nap csak veled szép. 

Hidd el, hogy a titkom,  

amit önmagamban hurcoltam, 

de neked mindent elmondtam,  

s így már mindent tudsz rólam. 

Gondolj rám éjszaka!  

Tudd, hogy veled lélegzem, 

a hajnali nap fényét küldöm  

hozzád, hogy felébresszen… 

” 

 

 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 

március 8.  nőnap 

március 9.  fogadónap 

március 11.  iskolai ünnepség (8:00) 

március 15. községi ünnepség (17:00) 

március 16. végzős szülői értekezlet 

 
 

Törd a fejed! 
 Anna és Balázs logikai játékot játszanak. Anna gondol egy 
négybetűs szóra. Balázs megpróbálja kitalálni úgy, hogy egy 
lapra leír egy négybetűs szót, Anna pedig mellé annyi tömör 
pöttyöt rajzol, ahány betű a Balázs által leírt szóban 
ugyanannyiadik helyen áll, mint a gondolt szóban; és annyi 
üres kört rajzol, ahány betű a két szóban megegyezik, de 
nem ugyanannyiadik helyen áll. Balázs néhány szavára Anna a 
következő válaszokat adta meg:  

PULI (••); RUDI (  ); KATI (•); LÓRI (o) 
 

Milyen választ kap Balázs, ha a PALI szót írja le? 

A) (••••)   B) (•o o)   C) (•••)       D) (••o o) E) (••o) 
 

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 
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