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Halloween
Idén első ízben rendeztünk iskolánkban angol vetélkedőt, amelyhez az alkalmat a Halloween és a
hozzá kapcsolódó hagyományok adták. Október 25-én délután hat osztály angolul tanuló diákjainak
részvételével vette kezdetét a megmérettetés, melyen tökfaragás, igaz-hamis feladat, illetve angol
activity formájában kellett számot adnunk tudásunkról, tájékozottságunkról. A verseny nagyon
szoros volt. Első helyezést ért el a 9.ir osztály, második a 10.a csapata lett, harmadik helyen
holtversenyben végzett a 11.id és 12.id.
A győztes tortát kapott, melyet a seregélyesi Melódia Cukrászda ajánlott fel, a további helyezetteket
pedig csokival jutalmazták helytállásukért.
Kovács Tünde tanárnő lelkes szervező munkájának, tanáraink és több diáktársunk odaadó
segítségének köszönhetően csodás dekoráció, finomságok és határtalan jókedv kísérte ezt az
eseményt. Külön köszönet a díjakért és termésdíszekért: a Melódia Cukrászdának, Horváth
Istvánnénak, Vizváriéknak, Winkler Csabánénak, Karácsony Péternek és a Coop áruháznak.

„Nagyon köszönjük a szervezőknek. A díszítés és a játékok is nagyon szuperek voltak. Mindenki
jól érezte magát. Várjuk már a következő évi versenyt. :)”
Révész Sára 11.id

Középiskolás lettem…
Körtélyesi Bettina vagyok, 15 éves lány. Jelenleg a seregélyesi Eötvös József
Szakközépiskola 9. IR osztályában tanulok.
Istenigazából nem arra számítottam, hogy rendészeti szakra fogok járni, de
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környezetvédelmi szak nem indul, kénytelen voltam ezt a döntést hozni.
Tetszik ez az iskola. A tanárokkal, a közösséggel, az osztállyal és a
környezettel is meg vagyok elégedve. Már a nyári szünet folyamán felvettem
a kapcsolatot pár leendő osztálytársammal, akiket az internetes ismeretség
révén megszerettem, és ebből kifolyólag a beilleszkedéssel már nem volt
különösebb problémám. Arról nem beszélve, hogy a bátyám is idejár.
Az itteni diákok nagyon barátságosak, szinte „családi idill” uralkodik az
iskolában. Az egyetlen nehézség az egészben a buszközlekedés, ugyanis én
Székesfehérvárról járok be, ami rengeteg időt vesz el, és sokszor vagyok fáradt
emiatt. Ennek ellenére nem nagy teher bejárni, mert a jó társaság eltereli a
figyelmem arról, hogy keveset aludtam.
Mindent összefoglalva azt gondolom, hogy jó ez az iskola, és nagyon
szívesen fogom itt végezni a középiskolai tanulmányaimat. Majd ha
leérettségiztem, akkor szeretnék esetleg főiskolára menni, és a rendőrségnél
szolgálni.

Körtélyesi Bettina
9.ir

Eljött az idő, végre középiskolás lettem. Nem szerettem már az általános iskolába járni.
Mindig vonzott a mezőgazdaság. Kiskorom óta ezzel szeretnék foglalkozni. Sokszor vezettem
már traktort, dolgoztam önállóan a földeken, és sok traktoros játékom van, most is egy
ilyen a kedvencem az interneten. Szeretném, ha már a gyakorlaton is a traktorokkal
foglalkoznánk, de a műhelyben egyelőre a szerszámokkal ismerkedünk.
Az iskola tetszik, barátságos. Hamar barátokra találtam. A tanárok is szimpatikusak.
Remélem, jól fogom érezni magam az itt töltött évek alatt.
Dolgozni szeretek, tanulni nem annyira, de ami érdekel, azt könnyen meg tudom
jegyezni, ezért remélem, nagyon jól szakmunkás vizsgázom majd.

Varga Balázs
9.a

DICSŐSÉGTÁBLA

Nagy Alexandra
12.id

Berényi Zsóka
12.id

Józsa Kinga
12.id

Tóth János
12.nhk

Molnár Gábor
11.a

Farkas Richárd
10.a

Felkerültek
az elmúlt tanévet
legeredményesebben záró
tanulóink fotói az intézmény
földszinti aulájában
elhelyezett dicsőségtáblára.
Szorgalmukhoz,
kitartásukhoz ezúton is
gratulálunk.

Erdei Gitta
10.id

Horváth László
10.id

Szabó Viktória
12.id

Jasinka Erik
10.a

Sárközi Alexandra
12.id

A tanár is ember…
Sőt, az igazgató is. Rovatunkban ezúttal Butola Zoltán igazgató urat faggattuk.
-Szereti-e a nevét? -Igen, már megszoktam… Vezetéknevem szinte egyedüli az országban, tehát
nehezen összetéveszthető. A Zoltán a szultán török méltóságnévből származik, tehát vezetőt
jelent. -Illik-e Önre? - Ennek eldöntését másokra bíznám.
-Miért lett tanár? -Ötödikes koromban határoztam el, hogy történelemtanár leszek. Annyira
megtetszett az ókori egyiptomi, görög, római világ, s később ez az elhatározás csak erősödött. Azt
hiszem, kevés ember van, aki elmondhatja magáról, hogy 10 évesen választott pályát, s az is lett
belőle, amit akkor szeretett volna.
-Nem bánta meg, hogy tanár lett? -Azt, hogy tanár lettem, azt soha, de azt, hogy igazgató…
-Mit gondol a diákokról? -Melyikükről? A jó tanulókról, vagy a 6-8 tantárgyból megbukókról? A
példamutató magatartású, közösségi munkát végzőkről, vagy a súlyos magatartászavaros,
rongáló, összeférhetetlenekről?
-Mire a legbüszkébb? -Három gyermekemre.
-Melyik volt élete legjobb éve? -Talán 1988. -Miért? -Akkor kezdődött a rendszerváltás folyamata,
az volt az az év, amikor az ember még reménykedett, hogy a gyermekei, jövendő diákjai egy
igazságos, normális világban nőnek majd fel.
-Szeret-e, szokott-e játszani? -Sokféle játékot szerettem, szeretek. Mostanában leginkább a
CityVille-lel játszom.
-Van-e hobbija? Mi az? -Gyermekkorom óta érméket gyűjtök.
-Mire nem sajnálja a pénzt? Utazásra. Magyarország tán minden zegében-zúgában voltam már, s
Európa jelentős részét is volt módom bejárni eddigi életem folyamán. De még vannak terveim…
-Van-e otthon háziállata? -Öt macska, négy kecske. A számok időnként változnak.
-Mi a kedvenc színe: -Fehér. -könyve: -Sok van, és sokféle. Pl. Ottlik Géza: Iskola a határon,
Hegedűs Géza: A milétoszi hajós, Zsoldos Péter: Ellenpont, Jack Kerouac: Úton, Arthur Golden: Egy
gésa emlékiratai. -tévéműsora: -Híradó. -étele: -A szatmári töltött káposzta, amely persze nem egy
fogyókúrás étel… -itala: -Light cola, amely persze nem egy fogyókúrás ital… -sportja: -Kosárlabda,
darts, sakk. -zenéje: -Bach: D moll toccata és fuga, Richard Strauss: Ím ígyen szóla Zarathustra, Pink
Floyd: Jó volna, ha itt lennél (Wish You were here), A Fal (The Wall), Illés: Az utcán, s a népzenét,
főleg a magyar népzenét szeretem.
-Van-e példaképe? Ki és miért? -Egyik egyetemi tanárom, Menyhárt Lajos. Mindig olyan tanár
szerettem volna lenni, mint ő volt. Szakmailag feddhetetlen, élményszerű előadó, logikusan
kérdező, megfelelő empátiával bíró humánus pedagógus.
-Vannak-e dédelgetett álmai? Megosztaná velünk? -Martin Luther King, az 1968-ban meggyilkolt
amerikai fekete polgárjogi harcos kezdte úgy leghíresebb beszédét, hogy „Van egy álmom” (I have
a dream), s arról beszélt pl., hogy „négy kicsi gyermekem egy napon olyan nemzet tagja lesz, ahol
nem a bőrszínük, hanem a jellemük alapján ítélik meg őket”.
Nos, az én egyik álmom a hazámra vonatkozik. Bízom abban, ha késik is, de beteljesedik egyszer az
a vágyam, hogy unokáim és jövendő diákjaim egy igazságos, normális országban nőnek majd fel.
Ahol a tudás, a teljesítmény és a jellem a mérce, ahol nem az ügyeskedők, hanem az értékeket
teremtők, őrzők számára nyílik meg a boldog, jó élet lehetősége.
A másik – személyes – álmom, hogy szeretném bejárni egy lakóautóval Európa azon részeit,
amelyeket még nem láttam, s azokat is, ahova a látottak közül szívesen visszamennék.

2011 AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉVE
Júniusi számunkban olvashattatok az Úton Egyesület tevékenységéről és a külföldi
önkéntes munkavállalás lehetőségeiről. Ezúttal ismertetjük ennek feltételeit, illetve
néhány konkrét pályázati lehetőséget is összegyűjtöttünk az érdeklődőknek:

EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (EVS)
Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a nemzetközi önkéntesség (EVS) lehetőségét. Egyre
több fiatal keres meg minket azzal, hogy szeretnének fél vagy egy évet önkéntesként
külföldön tölteni. Mi segítünk nekik az első lépésektől, és kiküldjük ki őket Európa
valamelyik országába önkéntesnek. Az EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretein belül
több, mint 40 ország (például Anglia, Németország, Spanyolország, Olaszország, Belgium,
Málta…stb.) vár önkénteseket Te se késlekedj, ha szeretnél ebben tapasztalatot szerezni!
Neked szól a lehetőség, ha:








ha 18 és 30 év közötti vagy,
ha örökre szóló élményeket akarsz,
szeretnél új nyelveket tanulni vagy csiszolni a már meglévőt,
szolidaritást szeretnél vállalni más országokban élő emberekkel (akik esetleg kevésbé
szerencsések, mint te vagy), és ezt a gyakorlatban is szeretnéd kifejezni,
meg akarod tanulni, hogy lehet csapatban dolgozni,
külföldön szeretnél egyszerre tanulni és dolgozni egy EU által védett környezetben,
saját személyiségedet szeretnéd fejleszteni, magabiztosabbá akarsz válni azáltal, hogy
egy idegen országban élsz és dolgozol.

Bővebb információ a www.utonegyesulet.hu oldalon, az Önkéntesség/Nemzetközi
menüpontban található. Keress minket ezzel kapcsolatban is (az uton.andi@gmail.com email címen vagy a 30/676-36-32-es számon) mihamarabb, mivel az önkéntes szolgálat
megszervezése a gondolat megszületésétől a kiutazás napjáig akár több hónapot is igénybe
vehet, de mi mindenben segítünk!

Fontos információk:








Egyes utak szervezése és a költségkalkulációk még folyamatban vannak, a
többinél a feltüntetett információk és árak érvényesek.
Nincs szükség tanulói/hallgatói jogviszonyra ahhoz, hogy programjainkon részt
vehess!
A külföldi utazásoknál minden esetben szükséges saját költségre biztosítást
kötni, melynek összege kb. 3000-4000 Ft.
Az önrész a te hozzájárulásod az utazási költségekhez.
A szállást, napi 3 étkezést és a programköltségeket az EU állja.
A programok hivatalos nyelve az angol, de nyelvvizsgára nincs szükség. :)
Kiutazás előtt minden esetben van csoportfelkészítés, melyet egyesületünk
végez.

Az EVS egy Európai Uniós program, mely támogatja, hogy önkéntes munkát végezz
maximum egy évig egy másik uniós tagállamban. Biztosítja a szállást, étkezést, helyi
közlekedést, biztosítást, mentort, nyelvoktatást, zsebpénzt. Mindezért neked csak az
oda-vissza utazási költséged 10%-át kell állnod!
Gondolj bele, milyen óriási lehetőség ez többek között a nyelvtanulásra és a
munkaerőpiacra való felkészülésben!

Jelenleg az alábbi EVS fogadószervezetek várnak önkénteseket:
BULGÁRIA, Gorna Oriahovica (2010-BG-5)
Egy ifjúsági színház tevékenységébe kapcsolódhatsz be
Jelentkezési határidő: 2011. december 20.
További információ:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=22000127971

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, Hove (2010-GB-113)
Sportolj a hátrányos helyzetű fiatalokkal!
Jelentkezési határidő: 2011. december 1.
További információ:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=12001025501

Ne habozz! Jelentkezz!
KSJ

GALÁNTAI SPORTVERSENY
Iskolánk 20 fős versenyzőgárdája október elején Galántára látogatott, ahol kétnapos
sportviadalon vett részt az ottani középiskola meghívására. Évek óta hagyomány, hogy
esztendőnként megrendezésre kerül a verseny, hol a szlovákiai testvériskola, hol a mi
iskolánk szervezésében.
Az első napon az atlétikai versenyszámok kerültek megrendezésre. Mindegyik küzdelemben
2-2 fő állt rajthoz iskolánk és a galántai iskola csapatából is.
Tanulóink eredményei:
100 m
2. Tatai Norbert
4. Mányoki Zoltán
400m
2. Szabó Ervin
4. Solti Márk
1500m
1.Körmendi Gábor
3. Pinke Előd
Távolugrás
2. Jasinka Márk
3. Tatai Norbert
Súlylökés
2. Ányos István
4. Szaniszló Zoltán

12,32 mp
12,74 mp
56,65 mp
59,21 mp

Gerelyhajítás
1.Tuska Gábor
42,10 m
3. Jancski Zoltán
30,90m
3x350m-es váltófutás
A győztes csapat tagjai: Jasinka Márk,
Tatai Norbert, Solti Márk

5:01,78 perc
5:12,09 perc
5,31 m
5,00 m
12,52 m
11,44 m

Az atlétika döntetlen eredményt hozott mindkét iskola számára.
Másnap az erőgyakorlatokkal és a focival folytatódott a versenysorozat.
Függeszkedés
kötélen:
1. Nyul Jenő
4. Nagy Attila

Kötélhúzás:
Csapatunk győzött:
Ányos István, Magyar
Viktor, Nagy Attila, Szaniszló
Zoltán

Labdarúgás:
Csapatunk győzött 7: 5 arányban
Bíró Marcell, Györe Róbert, Mányoki
Zoltán, Pinke Előd, Puszta Attila,
Szabó Ervin, Ujj Iván, Varga Krisztián

A végső összesítés alapján iskolánk csapata nyert, gratulálunk minden résztvevőnek.
Kranauerné Sándorovits Judit, Zách György
testnevelők

Ellátogatott hozzánk a
paksi atomerőmű…
Október 6-án Fehérvárra érkezett a paksi atomerőmű kamionja, amely az erőmű működését
mutatja be. Kókai Beáta tanárnő hívta fel rá a figyelmünket, mi szívesen jelentkeztünk, és az
osztály környezetvédelmi csoportjával el is mentünk, hogy megnézzük a kamionban létrehozott
kiállítást. A helyszínen egy szakember fogadott bennünket, aki egy 20 perces filmet vetített le az
atomerőmű működéséről és az atomenergiáról. A kamion berendezése nagyon érdekes volt.
Középen állt egy kerékpár, amivel áramot lehetett fejleszteni, és amit ki is próbálhattunk. Balra
láttunk egy vezérlőpultot valamint egy szimulátort, mely megmutatta nekünk az esetleges
atomerőmű- kiesés hatásait. Én és a barátnőim a kérdés-válasz játékot próbáltuk ki. Az
atomerőműről adtak fel kérdéseket, amelyekre elég jól tudtunk felelni. Ezen kívül még interaktív
táblák is voltak. A kamion tetején egy kis tetőteraszt találtunk, ahol le lehetett ülni. Itt kényelembe
helyeztük magunkat. A végén ötforintosból préseltünk emlékérmet magunknak. Mindenkinek
nagyon tetszett ez a kirándulás, és ha valamikor még visszajönne a kamion, szívesen
megnéznénk még egyszer.

Berényi Zsóka 12/i

Rómeó & Júlia
Október 26-án délután színházi előadásra indultunk Székesfehérvárra. A Pelikán
Kamaraszínházban William Shakespeare Rómeó és Júlia című darabjának beavatószínházi
előadását tekintettük meg. Ennek a megközelítésnek az volt a lényege, hogy a mai diákság
is megértse, átélhesse ezt a több száz éves sztorit.
Bár a rendezés az eredeti szöveg Mészöly Dezső-féle fordítását követte, mégis számos
olyan kiszólást, színészi akciót hallhattunk és láthattunk, melyek nagyon maivá tették az
angol reneszánsz színház legismertebb, legnépszerűbb tragédiáját. Nagy tetszést aratott
például, amikor Benvolió megkérdezte az egyik, nézőtéren ülő csinos lánytól, hogy fenn
van-e a Facebookon, a bálban álarc helyett napszemüveget tettek a szereplők, Rómeó és
Júlia csókjeleneténél pedig elhangzott Fluor Tomi „örökbecsű” slágerének részlete, az
„álljunk össze, mint két kicsi Lego”. Azon már meg sem lepődtünk, hogy Rómeó punk volt
és pirszinget viselt. Az előadás végén pedig Quintus Konrád, a Vörösmarty Színház
megbízott igazgatójának segítségével közösen értelmeztük a művet. Mindannyiunk
számára élmény volt, máskor is szívesen elmennénk.
11.id

VIDÁMPARK
Egyik osztálytársam, Révész Sára szüleinek jóvoltából harminc darab ingyenjegyet kaptunk a
budapesti vidámparkba. A kirándulást Varsányiné Kozma Judit tanárnő szervezte meg, és Kókai
Beáta tanárnő is elkísért bennünket. Amikor odaértünk, csináltunk néhány csoportképet, aztán
elkezdődött a móka. Mindenki megindult a játékok felé, birtokba vettük az egész parkot. Többször
is felültünk a hullámvasútra, benéztünk az elvarázsolt kastélyba, ahol minden mozgott, amire
ráléptünk. Volt egy-két játék, ami pénzbe került, de kipróbáltuk azokat is. Felszálltunk a
szellemvasútra: ijesztő, élethű és sötét volt, a kanyarokban csontvázakkal, koporsóval, vérrel és
ijesztő hangeffektusokkal rémisztgettek bennünket.
A legjobb szórakozást az Ikarus, a Brakedance és a Top Spin jelentette a csoportnak, ezekre
többször is felültünk. Az óriáskereket kicsit unalmasnak találtuk, mert nagyon lassan haladt körbe,
de a magasból elénk táruló látványért ez is megérte.
A Brakedance és a T-Rex (amely három tengelyen pörgetett meg egyszerre) többünknek is
megártott. Voltak, akik nem bírták „gyomorral” a kiképzést. De biztos vagyok benne, hogy ezt a
„kis” kellemetlenséget leszámítva, ők is szívesen emlékeznek erre a vidám napra.
Farkas Dorina 11.i

Kupakgyűjtés Barnabásért
Továbbra is várjuk, gyűjtjük a kupakokat Kovács
Barnabásnak, aki 2010. február elsején halva született, ám az
újraélesztés során úgy döntött, mégis élni akar. Hosszú
hetekig lélegeztető gépen volt, az oxigénhiány miatt
agykárosodást szenvedett. Nyelési nehézségei miatt
tápszondán táplálják. Sokat betegeskedik. A kortársaitól
elmaradt.
Egy németországi klinika vállalta a kisfiú gyógyítását. Így
esélyt kaphat egy önálló életre. Eddig körülbelül ötven
kilogramm műanyag kupakot gyűjtöttünk az iskolában, de
december elsejéig továbbra is várjuk a felajánlásokat.

AKTUALITÁSOK
október 31 - november 4.

ŐSZI SZÜNET

november 7.

első tanítási nap (A hét hétfő)

november 11-12.

pályaválasztási kiállítás (VOK)

november 23.

9:00 – 17:00 nyílt nap

november 23.

15:00 – 17:00 FOGADÓNAP

„Így kell írni!”
címmel helyesírási versenyt hirdetünk,
melyet 2011. november 29-én, kedden a hetedik órában tartunk
a nyolcas tanteremben. Minden tanuló jelentkezését várjuk:
Kovács Tünde és Varsányiné Kozma Judit
magyartanárok

Adventi gyertyagyújtás
Az Advent a várakozás időszaka, a lelki felkészülés ideje
karácsonyra, Jézus születésére. Iskolánkban már hagyomány, hogy
ilyenkor versekkel, dalokkal, gyertyagyújtással előlegezzük meg az
ünnep üzenetét. Mindenkit szeretettel várunk a főépület emeleti
aulájába péntekenként a második óra utáni szünetben, első
alkalommal november 25-én.
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