
 

   

 

 

 

 

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákújságja 

2012. február 

 

 

Ádámok 

és 

Évák 
 

 

Február elején iskolánk diákjai megtekintették a székesfehérvári Vörösmarty Színházban 

az Ádámok és Évák című darabot, mely valójában Madách Imre művének, Az ember 

tragédiájának újszerű feldolgozása. Azért újszerű, mert az előadást Székesfehérvár 

mintegy 240 középiskolás tanulójának közreműködésével mutatták be.  

A program célja az volt, hogy a diákok jobban megismerjék a magyar irodalom nagy 

klasszikusát és közelebb kerüljenek a színház világához is. 

Minden csapat másik színt valósított meg a nagy műből, és mindegyikük mellett egy-

egy színész mentor segédkezett, azt pedig sorsolással döntötték el, hogy melyik iskola 

melyik színt adja elő. Az eredmény lenyűgöző lett: jobbnál jobb technikai, dramaturgiai 

megoldásokat és tehetséges fiatalokat láttunk. Végül képtelenek voltunk eldönteni, 

melyik volt a legkiválóbb produkció a tizenöt jelenet közül. Nem is ez a lényeg. Hiszen 

bármily furcsa, ez a sokszínűség mégis egy kerek egészet alkotott, és mindnyájunkhoz 

elért a fő üzenet szerepünkről, helyünkről, céljainkról itt, e földi létben.  

                                 

     

CSOMÓ    
Csak Okosan Minden Órán 



A 

tanár 

is 

ember… 

  

 
 

Szokolné Szecső Tímea 

igazgatóhelyettest 

kérdeztük 

- Szereti-e a keresztnevét? Illik-e Önre?  
- Igen, szeretem. Igaz csak véletlenül kaptam. 

Talán illik is rám, Jókai ilyen külsővel álmodta 

meg ezt a nevet, a személyiség talán már nem 

annyira a jellemzőm. 

- Miért lett tanár?  - Igazán nem akartam 

tanár lenni. Agrármérnökként végeztem. Az 

élet hozta így, hogy arra a pályára kerültem, 

amit nem akartam választani. Szerencsére 

olyan tanulókat kaptam, akik megszerettették 

velem ezt a szakmát is. Ezért végeztem el aztán 

a tanári szakot is. 

- Mit gondol a diákokról? - Ha mostanában 

kellett volna ezt a döntést meghoznom, nem így 

döntöttem volna. Persze az utóbbi két évben 

újra találkozom motivált, érdeklődő diákokkal, 

ami újra erőt ad a további évekhez, és érzem, 

érdemes tanítani, van haszna a munkámnak. 

- Mit szeret önmagában? - Egyenes, őszinte embernek tartom magam, ezt minden emberben becsülöm. 

Az őszinteség számomra nagy kincs. Kiszámíthatóvá teszi az életet, ez fontos a mai zűrzavaros világban. 

Tudom, hogy ez sokszor kellemetlen, de többször segít is. 

- Mire a legbüszkébb? - A legbüszkébb fogalma mindig viszonylagos, szerintem. A gyermekünkre is hol 

büszkék vagyunk, hol kevésbé. De ez lehet életünk alkotásai közül, ami a legmaradandóbb, ez a tény 

változik legkevésbé. Legbüszkébbek pedig akkor vagyunk rájuk, ha az elképzeléseink szerint teljesednek 

ki életükben. Ez persze csak a mi szempontunkból igaz, gyermekünk ezt másként látja. 

- Melyik volt élete legjobb korszaka? - Minden akadály leküzdése akkor, abban a pillanatban a 

legjobbnak számít, amit akkor kívánhat az ember lánya, fia. Talán a legtöbb nosztalgiával az egyetemi, 

majdnem gondtalan, évekre gondolok vissza. Lehet, hogy ezek voltak a legjobb évek? 

- Szeret-e, szokott-e játszani? – Igen, szeretek játszani. Szeretem a versenyt, és persze, mint mindenki, 

szeretek nyerni de, tudok veszíteni is, ha igaz küzdelemben maradok alul.   

- S ha igen, mit? - Az utóbbi időkben, kártyázunk, szókirakózunk, legjobban barkácsolni szeretek - a 

lányommal együtt. 

- Van-e hobbija? – Igen, van: a barkácsolás az egyszerűbb dolgoktól a bonyolultabbakig. Régebben a 

kertészkedést is ide soroltam, de ez, sajnos, elmaradt. A létrehozott alkotásokkal másoknak próbálok 

örömet okozni. Ezért is érdemes ilyen téren is alkotni, mert ez dupla öröm, hiszen amikor „alkotok” 

megnyugtat, és örömet okoz, amikor átadom és tetszik, akkor az újabb öröm. 

- Mire nem sajnálja a pénzt? - Egy jó ajándékra. Ez is dupla öröm, hiszen ha eltalálom az áhított 

kívánságot, akkor magamnak is örömet okozok, hiszen jó döntést hoztam a választáskor. 

- Van-e otthon háziállata? - Sajnos most nem lehet. Ez a korlát az állatok iránti szeretetemből és 

tiszteletemből adódik. Nem vagyok önző… már. Diákkoromban mindenféle állat megfordult otthon: sün, 

nyúl, papagáj, veréb, denevér, hangyák, halak, kutya, macska, vakondok, aranyhörcsög, pintyek, egerek. 

Ezt mindet egy panelház első emeletén kell elképzelni. Ezért is tisztelet szüleim türelméért. 

- Mi a kedvenc színe? - Kedvenc színem mostanában nincs. Az évszakhoz a hangulatomhoz választok 
színt, hol tudatosan, hol tudat alatt. - Kedvenc könyve, írója, költője, filmje?- Nincs konkrét kedvenc, 

mindenevő vagyok. Márai könyveit szeretem, de Fekete Istvánt is. A könyv terjedelmét az időm szabja 

meg. - Kedvenc sportja? - Teniszeztem sportszerűen. Szerettem síelni, de ez is elmaradt. Szeretek 

korcsolyázni, szánkózni, kerékpározni, és görkorcsolyázni. Egyik sportot sem szeretem nézni, ezért soha 

nem ülök le a tv elé.  - Kedvenc zenéje?  - Bármit meghallgatok, csak dallama legyen.  

- Van-e példaképe? Ki és miért? - Egy személyben nem találtam meg, több emberből kellene 

összegyúrni. Így azt mondom, nincs. 

- Vannak-e dédelgetett álmai? Megosztaná velünk? - Dédelgetett álom: nagyon kicsi, vagy talán nagyon 

nagy. Megélni elégedettségben, egészségben, nyugalomban nagyapám életkorát, azzal a bölcsességgel, 

ahogyan ő tette.  Álmoknak kell lennie, ez ösztönzi az embert az előre haladásra. Minden elért célállomás 

pedig újra örömet szerez, és erőt ad az újabb cél eléréséhez. 



 Mi legyek?  
 

Pályaválasztási segédlet 

 

Nincsenek túl könnyű helyzetben azok a diákok, akik az idén jelentkeznek 

valamelyik felsőoktatási intézménybe. Az érettségire, illetve a felvételire való jelentkezés 

határideje február 24-én lejár. A tanulóknak nem sok idejük maradt hátra végiggondolni, 

hogy az államilag finanszírozott képzések lecsökkentett keretszáma miatt a szorosabb 

versenyt vagy a fizetős oktatást választják, esetleg szerencsét próbálnak egészen más 

területen, mint ahogy azt eredetileg tervezték. 

Kranauerné Sándorovits Judit tanárnő, a végzősök osztályfőnöke összegyűjtötte pár 

pontban, hogy mit kell átgondolnotok ezekben a napokban, amennyiben tovább 

szeretnétek tanulni. Illetve arról is tájékozódhattok, hogyan alakult át az idei tanévtől a 

felvételi pontszámítási rendszer. 

 

1. A sikeres pályaválasztás első feltétele: az önismeret. Tisztán kell látnod saját 

képességeid valós értékét. Hasznos link: www.milegyek.hu 

 

2. Tájékozódni kell a felsőoktatásról, szakmai képzésekről. Hasznos linkek: 

www.felvi.hu, www.okj.lap.hu, www.fppti.hu, www.azeniskolam.hu 

 
3. Hasznos megszerezni a jogosítványt, nyelvvizsgát, számítógépes tudást 

 
4. Nagyon díjazzák a cégek a munkatapasztalatot, ezért jól teszik a fiatalok, ha akár 

ingyen is elmennek önkénteskedni , itthon és akár külföldön is. 

www.utonegyesulet.hu  
 

5. Aki nem jut be a felsőoktatásba, de határozott elképzelése van, az jól teszi, ha a 

választott szakkal összefüggő szakmát próbál megtanulni, hogy ízelítőt kapjon 

abból, amit majd magasabb szinten szeretne csinálni. Közben fel tud készülni egy 

emelt szintű érettségire és letehet egy nyelvvizsgát is, amivel plusz pontokhoz 

juthat. 

 

http://www.milegyek.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.okj.lap.hu/
http://www.fppti.hu/
http://www.azeniskolam.hu/
http://www.utonegyesulet.hu/


ÉRETTSÉGI, FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS 
2012. 

  
Az elérhető maximális pontszámok 2012-ben tanulmányi pontok:  200 pont  
   érettségi pontok:   200 pont 
   többletpontok:   100 pont 
   összesen:    500 pont 
  

A tanulmányi pontok számítása Az érettségi pontok számítása 

magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen 
nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és 
irodalom), egy legalább 2 évig 
tanult természettudományos 
tárgy (biológia, fizika, kémia, 
földrajz, természettudomány) 
utolsó két (tanult) év végi 
érdemjegyeinek összege kettővel 
megszorozva:  

az érettségi 
vizsgaeredmények 
közül a négy 
kötelező és egy 
szabadon választott 
érettségi vizsgatárgy 
százalékos 
eredmény-átlaga 
egész számra 
kerekítve. 
 

Az adott képzési területen előírt 
érettségi tárgyak közül a jelentkező 
számára leginkább kedvező két 
érettségi tárgy vizsgaeredményeinek 
százalékos teljesítménye. 
(Amennyiben a felvételin több előírt 
tárgyból választhat, és ezekből van 
érettségi eredménye, a feltüntetett 
tárgyak eredményei közül 
automatikusan a legjobbakat 
számítják.) 

maximum 100 pont maximum 100 pont max. 100+100 pont 

200 pont 200 pont 

  
A többletpontok számítása 2012-ben (max: 100 pont) 
 
Emelt szintű érettségi, nyelvvizsga: 
 legalább 30 százalékos eredményű emelt szintű érettségi:  50 pont 
 középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga:    28 pont 
 felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga:    40 pont 
 
Emelt szintű érettségiért tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult (max. 100 pont). 
Nyelvvizsgá(k)ért legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több 
különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző 
nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná.  
Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 
 
Egyéb többletpont: 

a NOB által szervezett olimpia játékokon, a FIDE által szervezett sakkolimpián, a 
paralimpián vagy siketolimpián szereplő sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért 
legalább 3. helyezésért:  

16 

az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján országos 
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért: 

8 

OKTV 1-10. helyezés:  80 

OKTV 11-20. helyezés: 40 

OKTV 21-30. helyezés: 20 

hátrányos helyzetű jelentkező: 20 



halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező: 40 

fogyatékossággal élő jelentkező (hallás-, látás-, mozgássérült; beszédfogyatékos; autista; 
diszlexia; diszgráfia; diszkalkulia; viselkedési zavaros) 

40 

 
Az OKTV eredmény csak akkor számítható be, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak 
valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmény érettségi pontot adó tárgyként 
jelölte meg az adott szakra vonatkozó jelentkezéshez. 
  
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges: 
1. tanulmányi (200) + érettségi (200) + esetleges többletpontok (100)  
2. érettségi pontszám duplázása (400) + esetleges többletpontok (100)  
A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást 
alkalmazzák. 
 
Minimális pontszám: 
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt 
szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül 
számított pontszáma eléri a 240 pontot. 
  
 
Példák a nyelvvizsgákkal és az emelt szintű érettségivel szerezhető többletpontok számítására.  
Összehasonlítás a 2011-es pontszámítással. 
 

 2011-ben 2012-ben 

egy középfokú nyelvvizsga és csak középszintű érettségik  28 (80-ból) 28 (100-ból)  
két középfokú nyelvvizsga  40 (80-ból)  40 (100-ból)  

egy felsőfokú nyelvvizsga és csak középszintű érettségik  40 (80-ból)  40 (100-ból)  

egy középfokú nyelvvizsga és (másból) emelt szintű érettségi  68 (80-ból)  78 (100-ból)  

egy felsőfokú nyelvvizsga és (másból) emelt szintű érettségi  80 (80-ból)  90 (100-ból)  

két tárgyból emelt szintű érettségi  80 (80-ból) 100 (100-ból) 

 
A példákból kiolvasható, hogy a nyelvvizsga abszolút értékben mindkét évben ugyanannyit, 
relatíve 2012-ben mégis kevesebbet ér, mert akkor nem 80, hanem 100 a megszerezhető 
többletpontszám. Az emelt szintű érettségi abszolút értékben többet ér 2012-ben, mint 2011-
ben, relatíve azonban ugyanannyit.  
  
További tájékozódás 
a) az ide vonatkozó törvények alapján: www.nefmi.gov.hu 
117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet  A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról 
b) Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján: www.felvi.hu  
c) az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu  
 

 
Összeállította: Kranauerné Sándorovits Judit 

 



NO SMOKE ! 
 

 

Januári lapunkban beszámoltunk az év elejétől hatályba lépő, 

nemdohányzók védelmében hozott törvénykezésről. A probléma a mi 

intézményünket is súlyosan érinti, hiszen sok tanulónk hódol e káros 

szenvedélynek. Dr. Almási Ferenc kistérségi tiszti főorvos 

összefoglalta, mit is érdemes tudni az új szabályozásról. Ebből 
idézzük a következő oldalon az iskolát és a diákokat is érintő, 

legfontosabb információkat. 

 

 

Bár büntetésre csak április 
elsejétől lehet számítani, jó, ha 

tudjátok, hogy vannak 

intézmények, amelyek már arról 

is rendelkeztek, hogy a törvényt 

megszegő, egészségügyi 

bírsággal sújtott tanulókkal 

szemben fegyelmi eljárást 

kezdeményeznek, melynek 

eredménye az iskolából való 

elbocsátás vagy a tanulói 

jogviszony azonnali 

felfüggesztése lehet. Továbbá az 

intézmény az anyagi terheket is 

átháríthatja a törvényszegőre: 
tehát ez azt jelenti, hogy a szülő, 

illetve a saját jövedelemmel 

rendelkező tanuló a 

dohányzásból fakadó 

egészségügyi bírságért anyagi 

felelősséggel tartozik, érintse az 

őt, vagy akár az iskolát. 

 

 

Mivel a törvény betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége, 

nagy a valószínűsége, hogy nálunk is hasonló eljárásra számíthatnak 

azok a tanulók, akik április elseje után nem tartják be az új 

szabályokat.  

 



Nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal 
kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései közérthetően 

 
Hol lép életbe a teljes dohányzási tilalom?  
- közoktatási intézményben (épület és telek együttesen), és a bejáratától számított 5 méteres 
távolságon belül; 
- egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és egészségügyi szolgáltatást nyújtó bármilyen 
intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül;  
- közösségi közlekedési eszközön, vasúton, autóbuszon, vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),  
- munkahely zárt légterű helyiségeiben;  
- közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a belépés esetleg 
feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül;  
- közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon 
belül; 
- megállókban, várakozóhelyeken, illetőleg azok helyiségeiben, valamint területük külső határvonalától 
számított 5 méteres távolságon belül. 
 
Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén:  
Az intézmény feladatkörében eljáró, rendelkezésre jogosult személy jogsértés észlelése esetén köteles:  
- a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsértőt,  
- annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény, illetve a közlekedési eszköz 
elhagyására,  
- eljárás lefolytatását kezdeményezni. 
 
Ezzel a személlyel szemben el lehet tekinteni az egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha bizonyíthatóan 
eleget tett felhívási, felszólítási, elhagyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási kötelezettségének a 
dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértő személlyel szemben. 
 
Egészségvédelmi bírság: 
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén 
azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét 
betöltötte, és önálló jövedelemmel rendelkezik.  
A bírság mértéke:  
1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik 20.000-50 000 Ft  
2. az törvény betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft  
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében 1.000.000-2.500.000 Ft.  
 
Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és kiszabott 
egészségvédelmi bírság: maximum 30.000 forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező esetben 
akár 50.000 Ft is lehet.  
 
Eljárási határidők  
Az egészségvédelmi bírság a jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül 
alkalmazható, és a jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl nem szabható ki.  
 
Átmeneti rendelkezések  
A hatóság 2012. január 1. és 2012. március 31. között az ellenőrzést végző egészségügyi államigazgatási 
szerv az egészségvédelmi bírság kiszabását mellőzi. 
 

Dr. Almási Ferenc 
kistérségi tiszti főorvos 



  

 

 

 

AKTUALITÁSOK 

február 1.  szülői értekezlet 

február 8.  szülői értekezlet 

február 15.   érettségi és    

    szakmunkás vizsgára 

    jelentkezés határideje 

február 24.  felsőoktatási    

    jelentkezés határideje 

március 8.  fogadóóra  

    16:00 – 17:00  

 

 

   

 Rómeó & Júlia  
 
Márciusban ismét lehetőség kínálkozik, hogy megtekintsük a Vörösmarty 

Színház nagysikerű Rómeó és Júlia című beavatószínházi előadását. Akit 

érdekel ez a lehetőség, az keresse bővebb információért Varsányiné Kozma 

Judit tanárnőt. 

 
 

 

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 Eötvös József Szakképző Iskola 

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

