
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 

2011. szeptember – október 

____________________________________________________________________________  

 

Eötvös-nap ’2011 
  

 198 évvel ezelőtt, 1813. szeptember 

3-án született iskolánk névadója, 

vásárosnaményi báró Eötvös József. 

 Immár hagyomány, hogy 

intézményünkben minden tanévben 

szeptember elején, a neves 

oktatáspolitikus és író születésnapjának 

közelében tartjuk meg a diáknapot, mely 

az Eötvös-nap elnevezést viseli. A sport-, 

erőnléti, közismereti és gasztronómiai 

megmérettetések mellett ekkor kerül sor 

az új tanulók avatására is.  

 Aktuális számunkban közöljük a 

versenyek eredményeit, az iskolai kvíz 

megoldását, de találtok benne a 

diáknapon készült fotókat is. Ezen kívül 

megismerkedhettek az iskola új 

tanáraival, és olvashatjátok egyik 

társatok költeményét is. 

  

 

 

 

 

 

Iskolánk névadója,  

vásárosnaményi báró Eötvös József  

     

 CSOMÓ  
Csak Okosan Minden Órán 



ISKOLÁNK VEZETÉSE EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁN  
A 2011/2012. TANÉVRE 

 

 
Butola Zoltán 

igazgató 

 
Szokolné Szecső Tímea 

igazgatóhelyettes 

 
Végh László 

szakoktatás-vezető 

 

 
Kenderes Szilveszter 

kollégiumvezető 

 
Tiffinger Erika 

iskolatitkár 

 
Falvainé Juhász Ágnes 

könyvtáros, nővér 

 

 
Kő Regina 

ifjúságvédelmi felelős 

 
Druzsin János 

diák önkormányzati megbízott tanár 

 
Balog Szabina 

a diák önkormányzat elnöke 

 

 

Intézményünk új tanárai, oktatói 

 
Kovács Tünde 

angol, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

 
Posfai Attila 

szakoktató 

 
Lédeczi László 

szakoktató 

 

 

Csontos Károly 

kollégiumi nevelő 

 

 

Román Zoltán 

önvédelemoktató 

 



A köszönés 
illemtana 

VKJ     
Mivel közel háromszáz diák tanul és mintegy ötven felnőtt dolgozik iskolánkban, 

napi érintkezésünk elengedhetetlen része a köszönés. Ne feledkezzetek meg erről 

az udvariassági formáról sem diáktársaitokkal, sem tanáraitokkal vagy az iskola 

más dolgozóival, a szakoktatókkal, a portással, a takarítókkal, a konyhai 

dolgozókkal vagy a büféssel szemben sem!  

Íme, néhány hasznos illemszabály a köszönéssel kapcsolatban: 

 
A köszönés az emberi érintkezés legmindennapibb formája. Ügyelnünk kell tehát, hogy 
megfelelő időben, megfelelő módon köszönjünk. 
A megfelelő köszönési formula megválasztásánál vegyük tekintetbe az adott 
személyhez fűződő kapcsolatunkat!  
Az iskolai oktatás szerint a legáltalánosabb köszönési forma a napszakok szerinti Jó 
reggelt/napot/estét kívánok. Ha igazán udvariasak akarunk lenni, mindig használjuk a 
kívánok szót! Búcsúzásra a „viszontlátásra” kifejezés a legmegfelelőbb. 
A köszönésnél az udvariasság általános szabályai érvényesülnek, tehát a férfi köszön 
előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, beosztott a vezetőnek, fiú a lánynak. 
Azonban ne várjunk arra, hogy a másik fél előre köszönjön! Az igazán udvarias embert 
nehéz ebben megelőzni.  
Viszont a köszönést elmulasztani vagy nem viszonozni egyértelmű sértés. Tehát az 
üdvözlést fogadni és viszonozni kell. Ha rövid időn belül többször találkozunk 
ugyanazzal a társunkkal vagy egy felnőttel a folyosón, másodszor, harmadszor már 
nem köszönünk egymásnak. Elég egy barátságos mosoly ahhoz, hogy kellemessé 
tegyük az ismételt találkozást.  
 
Még néhány apróság: 

- a köszönéskor illik a köszöntöttel szembenéznünk; 
- nem illik zsebre tett kézzel,  
- tele szájjal  
- vagy sapkával a fejen köszönni.  

 
Ne feledjük a leglényegesebbet, hogy valójában, egyetlen olyan dolog van, ami nagyon 
udvariatlan a másikkal szemben: ez pedig a köszönés elmulasztása! Ügyeljünk erre, 
hogy megkönnyítsük a környezetünkkel való kapcsolattartást! 
 

SZÉP NAPOT KÍVÁNOK MINDENKINEK! 



A DIÁKNAP EREDMÉNYEI 
Foci:  

I. I.  12/ID 

II. II. 12/NHK 

III. III. 12/A 

IV. IV. 11/I 

Főzés: 
I. I. 12/A (19,5p) 

II. II. 9/IR (18p) 

III. III. 12/ID (17,5p) 

IV. IV. 10/ID (17,5p) 

 

Erős ember: 

Versenyszám 

 

Helyezés 

 

Név 

 

Eredmény 

 

 

Bálagörgetés I. Kuti Attila 12A 6,1 s 

 II. Szalai Richárd 9/A 7,4 s 

 III. Nyúl Jenő 11/ID 7,6 s 

 IV. Rácz János 11/H 7,7 s 

    

Rönkhajítás I. Rácz János 11/H 20,2 m 

 II. Ányos István 10/A 16,5 m 

 III. Kuti Attila 12A 13,6 m 

 IV. Kiss Sándor 13 m 

    

Autóhúzás I. Butola Zoltán ig.      10,03 s   

 II. Ányos István 10/A 15,66 s 

 III. Magyar Viktor 10/A 16,37 s 

 IV, Baráth István 9/A 17,35 s 

    

Szkander I. Ányos István 10/A  

 II. Rácz János 11/H  

 III. Nyúl Jenő 11/ID  

 IV. Magyar Viktor 10/A  

 

 

Sakk:  

 

I. I.  Tóth Dominik 12/A 

II. II.  Erdei Gitta 10/ID 

III. III. Farkas Tibor 

 

LAN-parti 

 

I. I.  12/ID 

II. II.  9/I 

III. III.  11/I 

Kvíz:    Kupakgyűjtés: 

 

I.    12/ID  (13+1p)                I.    11/H 

II.  11/ID  (12p)      II.  12/NHK 

III.  10/A   (11p)  III.     11.i 

IV.  10/ID  (10p)  IV. 10.i 

 

 

 
Mindent bele! 

 
Sakk-matt! 

 
Húzd meg jobban! 



 

 

A DIÁKNAPI KVÍZ MEGOLDÁSA 
 

1)Kinek állít emléket a bejáratnál található márványtábla? 

1 iskolánk névadójának, Eötvös Józsefnek  2 egykori iskolaigazgatónknak, Regőczi Miklósnak 

x Petőfi Sándor költőnek 
 

2)Ki volt iskolánk névadója, Eötvös József? 1 költő és műfordító 2 oktatáspolitikus, író  x fizikus 
 

3)Hány éve működik iskolánk?   1    53 éve  2    38 éve  x    52 éve 
 

4)Jelenleg hány osztállyal működik összesen az iskola?  1   10    2    12   x    14 
 

5)Milyen színű a történelem  (1.) tanteremben a tábla kerete?  1 zöld  2 fekete  x kék 
 

6)Hány ablaka van a nagy, földszinti (7., 8., 9., 10.) tantermeknek? 1 öt  2 négy   x hat 
 

7)Hogy hívják a büfés lányt? 1 Tiffinger Erika  2 Kincses Kornélia   x Bándi Henrietta 
 

8) Lehet-e dohányozni az iskola területén?  

     1 Igen, a kijelölt dohányzóhelyen bárki rágyújthat. 2 Nem, az oktatási intézmények területén tilos rágyújtani. 

x Igen, de csak a 18 éven felülieknek, és kizárólag a kijelölt, „megtűrt” dohányzóhelyen. 
 

9) Honnan ered iskolaújságunk címe, a CSOMÓ? 

1 Egy csomó minden benne van. 2 Csak okosan minden órán!  x Csak olvasd minden órán! 
 

10) Milyen problémákkal fordulhatsz Falvainé Ági nénihez?  1 könyvelés, ifjúságvédelem  

 2 ebédbefizetés, tankönyvvásárlás, rosszullét     x tankönyvvásárlás, ebédbefizetés, fogászat 
 

11) Melyik közlekedési eszköz található iskolánkban? 1 levonó  2 elvonó  x felvonó 
 

12)Milyen növény díszíti az iskola emeleti auláját? 1 kála   2 pálma  x dália 
 

13)Mennyiért kapsz forró mogyorós csokit az aulában álló automatából? 

  1 70 forintért   2 40 forintért   x 80 forintért 
 

+1)Milyen szöveg áll Kacz Ferenc tanár úr „ellógni szándékozó” diákoknak szánt tábláján? 

1 SEHÁ     2 SOHA   x HOVÁ? 
 

Pillanatképek a szivaravatóról   (további fotók a www.seregszaksuli.hu oldalon) 

    

http://www.seregszaksuli.hu/


 

 

A 

tanár 

is 

ember 
 

 

 
 

 

Az idei tanévben új rovatot indítunk, melyben hónapról hónapra egy-egy iskolánkban 

tanító pedagógusnak tehettek fel olyan kérdéseket, amelyek révén más oldalról is 

megismerhetitek, mint a tanítási órákon. Ezúttal egy új arcra, Kovács Tünde tanárnőre 

esett a választás. 

 

-Szereti-e a keresztnevét? -Igen, de a barátaim ritkán hívnak így. 
-Miért lett tanár? / Nem bánta meg, hogy tanár lett? / Mit gondol a diákokról?  -A szegedi 
egyetemen döntöttem el, akkor már magyar-angol szakos voltam, illetve volt több olyan 
tanárom is - főleg általános iskolából, akikre tanári példaképként tekinthettem. A diákok 
nagyon szimpatikusak itt is, akárcsak Dunaújvárosban; remélem, minden csoporttal 
megtalálom a közös hangot. 
-Mit szeret önmagában? / Mire a legbüszkébb? -A kitartásomra és a kreativitásomra 
vagyok büszke. 
-Melyik volt élete legjobb éve? Miért? -Amikor az egyetemet elkezdtem, azok voltak a 
legjobb éveim, nagyon élveztem a kollégiumi, gondtalan diákéletet és ennek az egyetemi 
városnak a hangulatát. 
-Van-e hobbija? Mi az? -Szeretek utazni, nyelveket tanulni, zenét hallgatni, filmeket nézni. 
Semmi különös. 
-Mire nem sajnálja a pénzt? -Filmekre. 
-Van-e otthon háziállata? -Bundi kutyus, nagyon szeretem, de például a macskákért nem 
rajongok. 
-Mi a kedvenc színe: -Bíbor;  könyve: -Harry Potter-könyvek;  

írója: -Dosztojevszkij, Mikszáth Kálmán, Jane Austen; költője: -Arany János;
 filmje: -Egyet nem tudnék kiemelni, talán A remény rabjai; 

tévéműsora: -Sorozatok: Buffy, Dexter, stb.;      
étele: -Sonkás kocka; itala:  -Italt nem tudnék mondani;  
sportja:  -Vízilabda; 
együttese, zenéje: -Mindig változó - most Adele, Muse, Radiohead, U2 vagy a 
Nirvana. 



 HÍR-CSOMÓ 
 

 
Szeptember 23-án, pénteken a 9.i osztály sárkányhajózni indult a fehérvári vidámparki tóhoz. A 
37 fős osztályból 16-an vettünk részt a versenyben, ahová elkísért minket az osztályfőnökünk, 
Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő, valamint az igazgató úr és az igazgatóhelyettes is. Soha 
életünkben nem ültünk ilyen járműben, kicsit nehezen jöttünk bele ebbe a különös vízi sportba, de 
a végére egészen jól sikerült. Amikor bemelegítettünk, láttuk, hogy az ellenfelünk egy 18 fős 
lánycsapat. Pontban három órakor indult a verseny, mindenki nagy lelkesedéssel evezett. Az 
állás hosszú ideig döntetlen volt, de sajnos a végén pár centivel lemaradtunk. A két ember hiánya 
– akik ígéretük ellenére nem tartottak velünk – megérződött. Mégis úgy gondoljuk, hogy aki eljött 
az osztályból erre a nagyszerű rendezvényre, az a nap végén nem volt elkeseredve. Reméljük, 
jövőre is a mi osztályunk mehet majd. 

Csuri Patrik – Urbán Milán (9.ir) 
 

 

 

 

Egy kilencedik osztályos fiú édesanyjának felajánlására szép 

árvácskák kerültek az udvari kő virágládákba. Az ültetésből a 

szakmunkás tanulók is kivették a részüket. 

Köszönjük a felajánlást és a segítséget. 

 
 

Immár negyedik alkalommal vettek részt tanulóink – Mezei 
Márton, Pálinkás Zoltán, Ujvári Roland, Váczi Péter – 
Kranauerné Sándorovits Judit tanárnő vezetésével a 
székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola által október 1-jén 
rendezett bűvös kocka versenyen. Marci hetedik helyezést ért 
el, ezzel éppen csak lecsúszott a döntőről, de a többiek is 
javítottak korábbi eredményeiken. Gratulálunk nekik! 
 

 
 

 

„S ők élni fognak, élni mindörökkön, / Szent lesz, örökké szent a sírgödör,… 

Szívébe írták az egész hazának, / Utódtól fogja hű utód tanulni: 

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”  (Palágyi Lajos) 

 

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról.  

11. és 12. osztályos tanulóink Kákonyi László tanár úr segítségével készültek 

erre az alkalomra, hogy méltón tisztelegjenek a szabadság mártírjai előtt. 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 

október 6.   megemlékezés az aradi vértanúkról 

október 21.   megemlékezés az ’56-os forradalomról 

október 22. vidámparki kirándulás 

október 26.  15:00 – 17:00 FOGADÓNAP 

   15:00 színházlátogatás 

 

 

FELHÍVÁS 
Ebben a tanévben is várjuk rajzaitokat, fotóitokat, verseiteket, írásaitokat, 
melyekkel színesíthetjük az iskolaújságot. Ízelítőül egy költemény, amit egy 
neve elhallgatását kérő társatok vetett papírra: 
 
 

Fekete lelkem szíjjal hasítja a tudat, 
Mikor hasztalanul vágjátok ide szavaitokat. 
Nyugtalanul, méla mosolyommal jelzek, 
Hiszen szívem minden darabja szenved. 
 

Ítéletek, miknek nincsen hitelessége, 
Tükörként szolgál, semmi embersége. 
Az igazság hol van?!  – kérdem én. 
Nem leled meg ezen a földtekén… 
 
 

Marad neked a maszkod, tested védtelen, 
Tudatod feldolgozni mindezt képtelen. 
Másságod ad erőt az újabb naphoz, 
Ami miatt mindenki megátkoz. 
 

Szerepedbe olvadva büszkén harcolsz, 
Szívedbe újabb sebeket karcolsz. 
A körforgás visz, örök űr marad, 
S sosem leled itt meg honodat. 
 
 
 

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 

mailto:iskola@seregszaksuli.hu


 


