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Iskolánk emeleti aulájában a tavaszi szünet után fotókiállítás várja
mindazokat az érdeklődőket, akik szeretnék megtekinteni 11.id osztályos
tanulónk, Ihász Lilla Krisztina fényképeit. Az igényes, ízléses fotókon lovak,
tájak, emberek láthatók. Bár a kiállított képsorozat csak töredéke Lilla
munkáinak, mégis bizonyíték arra, hogy kivételes tehetsége van a szép
meglátásához, és ahhoz, hogy megragadva az általa átélt pillanat varázsát,
ezt megörökítse és továbbadja másoknak, nekünk is.
Munkájához kitartást és sok sikert kívánunk!

DICSŐSÉGTÁBLA
Felkerültek az elmúlt félévet legeredményesebben záró tanulóink fotói az intézmény
földszinti aulájában elhelyezett dicsőségtáblára.
Szorgalmukhoz, kitartásukhoz ezúton is gratulálunk.
Igaz, a szokottnál kevesebben érték el a 4,5-ös tanulmányi átlagot, ám reméljük, hogy
példájuk ösztönzően hat iskolánk többi tanulójára.
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„Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha van kitartásunk és főleg
önbizalmunk. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit
bármi áron is el kell érnünk.”
(Marie Curie)

DROGSZIGOR
Minden eddiginél szigorúbb lesz a 2013-tól hatályba lépő új drogtörvény: akár börtön lehet
egy buliban átadott spangliból is, a függők pedig bukhatják az elterelést.
A legfontosabb szigorítást az átadói magatartás bűntetté nyilvánítása jelenti: ha az előterjesztést
elfogadják, a jövőben 2-8 évig terjedő börtönnel fenyegetik majd azokat a fiatalokat, akik egy
házibuliban egymás között adnak körbe egy füves cigarettát, vagy egy diszkóban megfeleznek egy
extasy tablettát. Az átadás ilyen módon valójában a kereskedéssel esik majd hasonló megítélés alá.
Tehát ami Európa országainak döntő többségében nem szankcionált szabálysértés, az
Magyarországon a jövőben akár többéves börtönnel járhat.
Újraszabályozzák az elterelés (a büntetés helyett választható orvosi kezelés) lehetőségét is. Ez
az elterelésben résztvevők nagy részét nem érinti – hiszen ők többségükben nem függő, hanem
egyszerű alkalmi kannabiszfogyasztók. Ám a ténylegesen beteg drogfüggők elterelésének az új
szabályozás szerint három feltétele lenne:
- a függő a „az elkövetés körülményeit a nyomozás során a nyomozó hatóságnak feltárja”,
- két éven belül nem vett részt elterelésben,
- illetve nem folyt ellene kábítószer-bűncselekmény miatt eljárás.
Utóbbi két kitétel sok függőnél nyilván nem áll fent.
A tervezet közvetlenebb módon is ösztönzi a fogyasztók „együttműködését”, eszerint a büntetés
„korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető lehetővé teszi a kábítószert átadó személy kilétének
megállapítását”. Tehát megúszod, ha megmondod kitől kaptad. A vallomások birtokában nem
szükséges, hogy a rendőrség az illetőnél kábítószert találjon. A gyanúsítottnak kell bizonyítania
ártatlanságát.
Az sem mindegy, hogy milyen mennyiségű drogot találnak valakinél. Eddig három mennyiségi
kategória volt: csekély, alapeseti és jelentős. A jelentős mennyiség a csekély mennyiség
húszszorosa, az újonnan bevezetett „különösen jelentős” mennyiség annak kétszázszorosa. A
jelentős mennyiséggel kereskedők 5-10 évig, a különösen jelentős mennyiséggel kereskedők 10-15
évig terjedő szabadságvesztésre büntetendők.
Könnyen lehet, hogy a tervezet szerint büntetendővé válik a nagy nyilvánosság előtti
kábítószer-fogyasztásra való felhívás is. Ez leginkább a különböző kábítószerrel foglalkozó
internetes fórumok elleni fellépést célozza.
Szabályozzák az úgynevezett dizájner drogok (a kábítószernek nem minősülő pszichoaktív
szerek) használatát is, melyek újabban elárasztják a hazai piacot. A dizájner drogokat kábítószerek
kémiai szerkezetének módosításával hozzák létre, hogy azok hatásukban az eredeti kábítószerhez
hasonlóak maradjanak, de legálisan forgalmazhatók legyenek. Most a törvény alkotói
megpróbálnak lépést tartani az erre szakosodott vegyészekkel, létrehozva egy ideiglenes C listát,
melyre felkerülnek az érintett vegyületcsoportok. Ezek forgalmazása 3 évig terjedő
szabadságvesztést von maga után. A helyzet tarthatatlansága miatt ez utóbbi rendelet az eredeti
tervek szerint már március 1-jén hatályba lépett volna, kihirdetésével azonban meg kell várni az
Európai Unió illetékes bizottságának jóváhagyását. A döntésre vonatkozóan sürgősséget kért a
kormány, így ez várhatóan egy hónapon belül megszülethet.
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Március 15-én, Druzsin János tanár úr vezetésével ellátogattunk egy újabb
kirándulóhelyre. Jó pár diák és tanár tartott velünk. Hozzátartozókkal együtt
összesen huszonhárman vettünk részt a túrán. Iskolánk kisbuszával és három
személyautóval indultunk a székesfehérvári autóbusz-pályaudvar parkolójából
reggel kilenc órakor. A gépkocsikat Gézaházán tettük le, onnan gyalog mentünk
tovább.
A túra mintegy 12 – 15 kilométert tett ki. A séta elején egy karámon át
vezetett az utunk, ahol szép lovakat csodálhattunk meg. Le is fényképeztük és
megsimogattuk őket, szerencsére, nagyon barátságosak voltak. Az erdei ösvény
mellett, melyen mentünk, sok tavaszi virágot láttunk: hóvirágot, tőzikét, stb. Ahogy
haladtunk tovább az úton, a táj egyre vadregényesebbé vált, sziklás rész
következett: az Ördög-árok. Gyönyörű tájképeket tudtunk készíteni, és persze
ezeket a sziklákat meg is másztuk, néhol a mélység felett, a drótkötélbe
kapaszkodva. Alattunk az egyébként majdnem kiszáradt patakmeder egy kis tóvá
szélesedett, amelyben állt egy kevés víz, úgyhogy nem lett volna jó érzés beleesni.
Nagyon izgalmas volt!
A sziklamászás után kis pihenőt tartottunk, majd ezt követően kb. 300-400
métert másztunk felfelé az Ördöglik-barlanghoz. Páran kint maradtak, mert aki
bement, annak csúszni-mászni kellett, mivel nagyon szűkek voltak a barlang
járatai. De az élményért megérte! Tanár úr még denevérrel is találkozott, le is
fényképezte. Miután sárosan, koszosan előkerültünk a barlangból, uzsgyi,
szánkáztunk lefelé a meredek hegyoldalról.
Hazafelé az út viszont ismét felfelé vezetett. Bizony nem volt könnyű, főleg a
fákról begyűjtött, szép, nagy taplógombákkal a kezünkben. Mire visszaérkeztünk az
autókhoz, én meg is szabadultam egytől, mert annyira nehéz volt, hogy a kezem
nem bírta tovább, de a barátom, Laci a végsőkig kitartott. Pihegve, enyhe
izomlázzal értünk vissza Gézaházára. Nagyon jól éreztük magunkat!

Farkas Dorina 11.id

Kirándulj
velünk a tavaszi
szünetben!
Időpont: 2012. április 7. (SZOMBAT, a tavaszi szünet harmadik napja)
A túra útvonala: Kiskovácsi – Salabasinai-árok – Lajosforrás – Holdvilág-árok – Kiskovácsi
A túra hossza:

kb. 10 km

Találkozó:

Székesfehérvár, buszpályaudvar melletti parkoló, 8:00 óra
Az utazás az iskola kisbuszával történik.

Hazaérkezés:

17:00 óra körül

Útiköltség:

1000 Ft

Jelentkezni korlátozott számban, az útiköltség befizetése mellett lehet 2012.
április 4-ig Druzsin János tanár úrnál (06-30-824-3378).
Javaslom az évszaknak megfelelő, réteges öltözködést (hidegre, esőre felkészülni)!
A túra időtartama alatt kérem mellőzni a dohányzást, az alkohol fogyasztását és a trágár
beszédet. Köszönöm. Mindenkit várok szeretettel:

a túra vezetője, Druzsin János tanár

NYÁRI TÁBOR
Tekeresi Vendégház és Ifjúsági Szálló
7677 Orfű, Petőfi S. u. 1.

Időpont:

2012. július 23. (hétfő) – július 29. (vasárnap)

Elhelyezés: 4–6 ágyas szobákban (emeletes ágyakkal és heverőkkel) külön fürdőkkel. Az
épületben teljesen felszerelt konyha található tévével és hűtővel. A szállásdíj tartalmazza az
ágyneműt, a konyha használatot a ping-pong, kispályás focipálya, kosárlabdapálya, játszótér,
tűzrakó helyek használatát.
Költségek: -szállásdíj (2500 Ft / fő / éj x 6 )
-útiköltség (Székesfehérvár – Orfű retúr)

15.000 Ft
3.000 Ft

össz.:
18.000 Ft
-étkezés: a szálláson felszerelt konyha található. Hozott anyagból, önellátóan,
esetleg vendéglőben.
Tervezett programok:
1. nap: Utazás, szállásfoglalás. Ebéd. Délután a helyi nevezetességek megtekintése.
Játék. Vacsora.
2-6. nap:
Mecseki túrák, Abaliget (cseppkőbarlang, denevérmúzeum), strand (Orfű,
Magyarhertelend - 5 km, Sikonda - 10 km), vízi sportok, horgászat, orfűi malommúzeum
(melyben ma is őrlik a búzát), Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium, Zsolnay
Porcelánmanufaktúra, MecseXtrém Park, bowlingozás.
7. nap: Hazautazás. Érkezés: Székesfehérvár vasútállomásra a délutáni órákban.
Részletes programot a jelentkezőkkel együtt megbeszéljük. A lehetőségekről a honlapon
lehet tájékozódni:
www.szallaskereso.info/szallas-orfu/tekeresi-vendeghaz-es-ifjusagi-szallo
A szállást április 10-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:
a tábor vezetője, Druzsin János tanár (06-30-824-3378)

HÍRCSOMÓ
A dohányzási tilalom megszegése 2012.
április 1-jétől pénzbüntetéssel is jár
Ez év januárjától lépett életbe az új dohányzásellenes
törvény a nemdohányzók védelmében, mely szerint
közoktatási intézményben sem zárt, sem nyílt
légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.
Azzal a személlyel szemben, aki tiltott helyen
dohányzik, 20 – 50 000 ezer forintos bírság róható ki.

Iskolánk 10., 11. és 12.id osztályos környezetvédelem szakos tanulóink március 29-én,
csütörtökön Kókai Beáta tanárnő vezetésével ellátogattak a paksi atomerőműbe.
Szakmunkástanulóink pedig március 23-án, pénteken vehettek részt szakmai
kiránduláson. A 11.a, 12.a osztály, valamint néhány 11.nhk, 10.a és 9.a osztályos tanuló
Ladányi Lászlóné és Kókai Beáta tanárnőkkel, illetve Heiter László szakoktató úrral a
bajai Axiál Szakmai Napokra látogatott el. A kirándulásokról szóló élménybeszámolókat
a Csomó következő számában olvashatjátok.

A Fejér Megyei Védőnői Szolgálat munkatársai ebben a
tanévben immár második alkalommal jártak
iskolánkban. Februárban a dohányzás, ezúttal az
energiaitalok káros hatásáról tartottak előadást.
Áprilisban pedig a szexualitás kerül a középpontba.
Bármelyik témával kapcsolatos
kérdéseitekkel
forduljatok
bátran
a
hozzánk
látogató
szakemberekhez!

AKTUALITÁSOK
április 5-9.

TAVASZI SZÜNET

április 10.

első tanítási nap (A hét kedd)

április 11.

a magyar költészet napja

április 17.

iskolai versmondó verseny

április 18.

fogadóóra 15:00–17:00

április 30.

tanítási szünet

május 1.

a munka ünnepe

május 5.

BALLAGÁS

VERSMONDÓ
VERSENY
A magyar költészet napja alkalmából
iskolánkban április 17-én, kedden 14 órától
versmondó versenyt tartunk, melyre hazafias témájú
költeményekkel jelentkezhettek magyartanáraitoknál.
Jelentkezési határidő: április 10.
Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon/fax: 22 575-002, 575-003
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu

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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