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Mikulás – nap
December
6-án,
a
diákönkormányzat
jóvoltából,
iskolánkba is ellátogatott a
Mikulás, s betért minden
osztályba, hogy megdorgálja a
rossz, illetve megdicsérje a jó
gyerekeket.
Segítői
a
krampuszok
és
angyalok
édességet és alapos elfenekelést
is osztogattak, és persze derűs
pillanatokat
szereztek
mindenkinek.

Karácsony
2012. december 21-én 7:45 -kor tartjuk
iskolánk hagyományos karácsonyi ünnepségét a
seregélyesi művelődési házban, melyre szeretettel
várjuk iskolánk minden tanulóját és dolgozóját.
A műsort a 9.ir osztály adja.

Lájkold a

-on a suli fotóját!

A Maxim Könyvkiadó ugyanis 300 000
forint
összdíjazású
facebookos
fotópályázatot hirdetett általános és
középiskolák
részére,
ahová
feltöltöttük iskolánk képét is, melyet
Ihász Lilla Krisztina 12.id osztályos
diákunk készített.
A te dolgod csak annyi, hogy
lájkolod és megosztod. Minél többen
lájkolják a fotót, annál nagyobb eséllyel
indul az iskola a fődíjért. A verseny
2013. január 31-ig tart.
www.facebook.com/Dreamvalogatas
1. helyezett: 150.000,- Ft értékű könyvcsomag a kiadó kínálatából,
2. helyezett: 100.000,- Ft értékű könyvcsomag a kiadó kínálatából,
3. helyezett: 50.000,- Ft értékű könyvcsomag a kiadó kínálatából.
A szavazók közül 5 főt sorsolnak ki, akik a kiadó kínálatából szabadon választhatnak
egy-egy kiadványt.

Lájkolj, hogy az Eötvös legyen a 2012/2013-as tanév legnépszerűbb iskolája!

Szalagavató
2012. december 14-én 16 órától
tartjuk iskolánk szalagtűző ünnepségét
a seregélyesi művelődési házban.
Végzős tanulóink régóta nagy igyekezettel
készülnek erre az alkalomra, amelyre
szeretettel várják meghívott vendégeiket.

ADVENTUS DOMINI
– Az Úr eljövetele –

Kezdődik az advent és vele a szokásos, nagy karácsonyi hajsza. Ilyenkor dől el
milyen lesz az ünnep, és hogyan készülünk rá.
Hiába övezi divatőrület és lehengerlő reklámkampány, ennek az időszaknak
mégsem az újdonság a lényege, hanem épp ellenkezőleg: az állandóság, hogy
mindig eljön, és mi mindig várjuk.
Az elcsépelt karácsonyi közhelyek sodrában azonban már az adventi
várakozás sem arról szól, amiről kellene, az igazi ünnepet elfedi a
bevásárlóközpontok látszatünnepe, talmi csillogása.
Hogyan őrizhetjük meg a karácsony igazi jelentőségét?
Meg kell állnunk, el kell csendesednünk egy-egy negyedórára a tökéletes
ajándék és dekoráció utáni lótás-futásban. Az adventi gyertya fényébe merülve
átélhetjük az ünnep spirituális üzenetét, és erőt meríthetünk a ránk váró, rohanó
hétköznapokhoz.
Az adventi koszorú és a karácsonyfa fényei ma is a „világ világosságának”,
Jézus születésének eljövetelét hirdetik. Ne feledkezzünk meg erről a karácsonyi
vásárlási láz közepette sem!
Gyere, és hangolódj velünk karácsonyra,
amikor péntekenként a második óra utáni szünetben iskolánk emeleti
aulájában sorra meggyújtjuk a gyertyákat az adventi koszorún!
november 30.
december 7.
december 14.
december 21.

első gyertya
második gyertya
harmadik gyertya
negyedik gyertya

(12.id)
(11.id)
(10.ir)
(9.ir)

Az utolsó gyertya meggyújtására a 9.ir karácsonyi műsorának keretében, a
művelődési házban kerül sor.

Butola Zoltán

Adalék az iskola honlapjának vendégkönyvében zajló
jó iskola – rossz iskola vitához
Először is célszerű lenne tisztázni a "jó iskola" fogalmát.
Ha az a jó iskola, amelynek diákjai sorra nyerik az országos tanulmányi versenyeket,
illetve ahol mondjuk 4,5 az iskolai tanulmányi átlag, akkor mi nem voltunk, nem vagyunk
és sosem leszünk jó iskola. Olyan tanulók tömegei, akik erre képesek, csak nagyon jó hírű
gimnáziumokba vagy egy-egy igen felkapott szakmára képző szakképzőbe jelentkeznek.
Ha viszont az a jó iskola, ahol a tanárok jók, mert el tudják érni, hogy képességeikhez
mérten a diákok minél többet hozzanak ki magukból, akkor is, ha nem túl jó képességűek
a tanuláshoz, nos, akkor már közelebb van iskolánk a „jó iskola” fogalmához.
Ha pedig azt tekintjük jó iskolának, ahol a tanuló azt csinál, amit akar, s ezt meg is teheti,
akkor pedig nem is szeretnénk ilyen – a diákok által egyébként minden bizonnyal nagyon
kedvelt – „jó iskola” lenni.
Nekem itt, az Eötvösben a másodikként leírt „jó iskola” megteremtése a célom. Ennek
három feltétele van, s tudom, hogy azért nem vagyunk képesek egyelőre elérni ezt a célt,
mert mindhárom feltételből hiányzik, álláspontom szerint mindháromból csak kevés.
320 körül van a tanulólétszámunk, szerintem kb. 290-300 olyan tanuló van köztetek, akik
miatt érdemes itt tanítani, akik alapvetően normálisak. Ők azok, akik szeretnék elvégezni
ezt az iskolát, átvenni majd a szakmai vagy érettségi vizsga letételét igazoló
bizonyítványukat, s tisztában vannak azzal, vagy felismerik menet közben, hogy mindezért
tenniük kell, teljesítményt kell nyújtaniuk. S van vagy kéttucatnyi olyan tanuló,
mondhatnám osztályonként átlag 2-3-4, aki nem akar semmit, ami a tanulással, a tudás
megszerzésével kapcsolatos. Súlyos magatartászavaros, gyakran alattomos, kétszínű
jellem, olyan, aki 15-19 éves korára – sajnos – elvesztett a lelkéből mindent, ami építő, s
csak a rombolásban, a másoknak való testi-lelki vagy anyagi károkozásban leli sekélyes
örömét. Őt nem érdekli, ha megbukik, nem érdekli, ha kirúgják, s nem érdekli semmilyen
erkölcsi parancs. Jellemzően agresszív, s azzal hízeleg önmagának, hogy ő ezektől cool
(menő), holott a valóságban – a háta mögött – mindenki röhög rajta vagy (le)sajnálja,
esetleg félnek tőle. Nem tudjuk, mitől lett ő lelki defektes, rendszeresen verték-, verik-e,
vagy csak nem törődött vele a családja sem, otthagyta-e őt-őket az apja, s bizony a
szeretethiány, az állandó stressz, a szellemi és anyagi nincstelenség lélekdeformáló hatású.
De lehet, hogy alkoholista szülők jellemzően valamilyen fogyatékossággal született
gyermekéről van szó. Nem tudjuk, de nem is vagyunk felkészülve az ő nevelésükre,
tanításukra, hozzájuk speciálisan képzett személyzet szükséges, ilyen az iskolánkban
nincs. Nekik tehát csak olyan intézményt tudunk ajánlani, ahol e fogyatékosságokkal
rendelkező fiatalokkal megfelelő szakemberek foglalkoznak.

S most képzeljétek el, hogy ezek a diákok nincsenek itt!
Közelebb lennénk a „jó iskola” fogalmához?
A másik hiányzó feltétel-rész – beszéljünk őszintén! –, hogy néha egy-egy pedagógus
kolléga sem ugyanabba az irányba húzza a szekeret, mint amerre az iskola vezetése húzná.
Súlyosabb esetben ezektől a kollégáktól megválunk, enyhébb esetekben beszélgetni
szoktunk velük időnként, elismerem, váltakozó eredménnyel.
S most képzeljétek el, hogy a pedagógusok mind ugyanabba az elképzelt jó irányba
húznak!
Közelebb lennénk a „jó iskola” fogalmához?
Végül a harmadik hiányzó feltétel-rész az anyagi, illetve törvényességi. Anyagi, mert
minden erőfeszítésünk ellenére nem vagyunk képesek annyi térfigyelő kamerát, illetve
vasat, szerszámot, gázolajat, sporteszközt stb. biztosítani, amennyit szeretnénk, illetve
amennyit szeretnétek. S törvényességi annyiban, hogy WC-be, mosdóba, öltözőbe nem áll
módunkban kamerákat szereltetni, s az atrocitások, rongálások nagy hányada ilyen
helyeken történik.
S most képzeljétek el, hogy nincs rongálás az iskolában, s az így felszabaduló évi 1-2
millió Ft-ot a jól tanuló diákok ösztöndíjprogramjára fordíthatnánk… Vagy az
osztálykirándulások finanszírozására….
Közelebb lennénk a „jó iskola” fogalmához?

Néhány hozzászólás az iskola internetes vendégkönyvéből:
Név : Órarend
Dátum : 2012.10.09.
Üzenet : Ennél az iskolánál minden jobb...
Név : xxxx
Dátum : 2012.10.11.
Üzenet : Ha valaki akar, akkor mindenhol tud tanulni, az egy dolog, hogy itt a többség a
tanulás minden fajtáját megtagadja :). Az iskola színvonala a diákok színvonalától függ ;).
Név : Másik oldal
Dátum : 2012.10.13.
Üzenet : Órarend! Ha úgy érzed, hogy ennél az iskolánál minden jobb, akkor van rá
megoldás. Nem kell a bejáraton bejönni. Nem tudom, hány éves vagy, de a hozzászólásod
alapján még nagyon éretlennek tűnsz.

*********************************
A HELYESÍRÁSI VERSENY EREDMÉNYEI
A magyar nyelv napjának alkalmából iskolánkban 2012. november 22-én helyesírási
versenyt rendeztünk, melyre a magyartanárnők örömére 59 versenyző nevezett. Az
alábbiakban az első tíz helyezett eredményeit közöljük:
1. Sándor Klaudia
2. Tulkovics Nóra
3. Farkas Dorina
Kustán Karolina
4. Halász Klaudia
Magyar Nikolett
Patkós Alexa
Vass Ignác
5. Mogyorósi Marietta
Németh Erzsébet
6. Erdei Gitta
7. Keszeg Bíborka
Szabó Cintia
8. Erdélyi Edit
Pákozdi Mónika
Szalay Dávid
Zsetnyai Mercédesz
9. Rózsahegyi Péter
Sándor Mercédesz
10. Csuri Patrik
Dindli Ákos
Luncz Franciska
Tóth Noémi
Urbán Milán

10.ir
9.ir
12.id
11.id
12.id
9.ir
9.ir
10.ir
12.id
12.id
11.id
9.ir
11.id
10.ir
10.ir
9.a
9.ir
10.ir
10.ir
10.ir
12.id
10.ir
9.ir
10.ir

27 pont
25 pont
24 pont
₺
23 pont
₺
₺
₺
22 pont
₺
21 pont
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₺
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₺
₺
₺
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₺
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₺
₺
₺
₺

A nyerteseknek gratulálunk. Jutalmukat iskolánk karácsonyi ünnepségén vehetik
majd át, melyet 2012. december 21-én tartunk a seregélyesi művelődési házban.
Kovács Tünde és Varsányiné Kozma Judit

**********************************

Vörösmarty szavalóverseny
2012. december 1-jén, a költő születésnapján rendezték meg Székesfehérváron immár
huszonnegyedik alkalommal a megyei Vörösmarty-szavalóversenyt. A rangos esemény helyszínét a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola biztosította, a zsűri tagjai pedig a Vörösmarty Társaság vezetői és
a Vörösmarty Színház művészei voltak.
A versenyt három korosztály számára hirdették meg. Intézményünket a középiskolai
kategóriában Majoros Andrea 12.id osztályos tanulónk képviselte. A megyeszékhely egyik
legszínvonalasabb versmondó versenyére évről évre sok-sok diák jelentkezik, a mezőny igen erős. Az
idén is számos érett, nívós szavalatot hallhattunk, köztük Andi előadásában Wass Albert Üzenet haza
című versét. Bár a tapasztalt versenyzők között nehéz volt labdába rúgni, s helyezést nem kapott,
nagyon szépen helytállt. Büszkék vagyunk rá, hogy képviselte iskolánkat. Teljesítményéhez gratulálunk.
Szavalatát a szalagavatón újra meghallgathatjuk.

KOLLÉGIUMOK KÖZÖTTI VETÉLKEDŐ
November 20-án a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium szervezésében
került sor a megyei kollégiumok közötti, hagyományos vetélkedőre, melynek témája idén
az „egészséges életmód” volt. Zách György tanár úr vezetésével vettünk részt ezen a
kellemes időtöltésnek bizonyuló versenyen. A csapatunk tagjai voltak: Baráth István,
Mohai Gábor, Takács Gábor, Tuska Gábor, Varga Máté.
Az egészséges étkezéssel kapcsolatos kérdéseket közösen válaszoltuk meg, viszont az
ügyességi
és
ismeretterjesztő feladatokban
egyénileg
kellett
bizonyítanunk
rátermettségünket. Máté az óriás harangvirágról tartott előadást, Tuska Gabi feladata az
ízeltlábúak felismerése volt képek alapján. Takács Gábornak és Barát Istvánnak pedig a
négy ászt kellett kifújniuk a pakliból. Én négy lufit igyekeztem fent tartani a levegőben egy
percen át. Bár helyezést nem szereztünk, de nagyon jól szórakoztunk, élmény volt
csapatban összedolgozni a barátokkal.
Mohai Gábor 10.a

AKTUALITÁSOK
december 6.

Mikulás-nap

december 12.

fogadónap

december 14.

szalagavató

december 21.

karácsonyi
ünnepség
utolsó tanítási nap

TÉLI SZÜNET
január 3.

első tanítási nap

Iskolánk minden
dolgozójának ,
tanárának és tanulójának
boldog , békés karácsonyt
kívánunk!
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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