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Ballag már a vén diák…
A ballagó diákok és osztályfőnökeik nevében szeretnék köszönetet mondani minden diáknak, tanárnak és
iskolai dolgozónak, akik részt vettek az iskola díszítésében, a termek és folyosók alkalomhoz illő
kialakításában, az ünnepség zavartalan megvalósításában.
Külön köszönet illeti Varsányiné Kozma Judit tanárnőt az ünnepi műsor összeállításáért,
Csürök György Dávid tanulót a konferálásért,
valamint Ihász Lilla Krisztinát a fényképezésért.
Szép meghitt, hangulatos búcsúzás volt ez az alkalom az iskolától és egymástól.

Kranauerné Sándorovits Judit

A ballagási búcsúbeszédet a 12. id osztály tanulói mondták:
Nem a szalagavató és nem is az érettségi tesz felnőtté. A felnőtté válást akarni kell és még akkor is,
ha így teszünk, még ha vágyunk is rá nap, mint nap, akkor sem következik be egyik pillanatról a
másikra. Hol kezdődik? Melyik az első lépés? Talán az első szerelem, vagy az első görbe este,
amely az opálos hajnalon még az utcán talál? Talán a megszerzett jogosítvány, egy kitanult szakma
jelenti a felnőtt kor kezdetét? Talán az első fizetés vagy az első adóbevallás? Aligha. A felnőtt kor
észrevétlenül lopódzik be a hétköznapok megszokásainak hátsó ajtaján, de csak ha hagyjuk és
akarjuk.
Kedves Tanáraink! Önök tanítottak, neveltek bennünket. Motiváltak, buzdítottak, lelkesítettek, s volt,
amikor atyai szigorral tereltek a helyes útra. Nem engedték, hogy elkallódjunk, hogy olyat tegyünk,
ami kettétöri a jövőnket. Szabadidőnket is igyekeztek tartalommal megtölteni, gondoljunk csak
vissza a közös kirándulásokra, diáknapokra, versenyekre, iskola újságba írt cikkekre, színház- és
kiállítás-látogatásokra. Iskolánk legjobb tanulói eljuthattak egy pályázatnak köszönhetően Galántára
és Csíkszeredára, amely olyan élmény volt, mely megismételhetetlen és örök emlék marad.
Nem jutottunk volna el azonban idáig, ha nem segítenek szüleink egy-egy korai ébresztéssel,
tanulásra kényszerítéseikkel, dorgálásukkal és dicséretükkel, törődésükkel és szeretetükkel. És
nem jutottunk volna el, ha nem segítenek diáktársaink, akik bármikor kölcsönadták
függvénytáblázataikat, töri atlaszukat vagy épp tornacipőiket, s kiönthettük nekik szívünk gondjátbaját .
Ma mindannyian kaptunk egy tarisznyát. Ebbe a tarisznyába akárhány fénykép belefér. És mi van
ezeken a képeken? Minden, ami fontos. Véget ért a középiskola – véget ért egy közös életérzés.
Bárhova kerülünk, ezek a képek velünk lesznek.
Kedves Diáktársaim! Ti se felejtsétek el soha ezt az iskolát: a hangulatot, a csengő dallamát, a
büfés szendvicsek ízét, a nevetéssel, izgalommal, mosollyal, és boldogsággal telt eseményeket, s
azt, hogy igenis nálunk tanulnak a világ legszebb diáklányai!
Búcsúzunk tőletek, ezernyi mosolyt, milliónyi boldog percet, és sok sikert kívánunk!
„ Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”

A ballagási ünnepségen verset mondott Tóth Ramón, 12.a osztályos tanuló:
Keszthelyi Mangó Gabriella: Az utolsó szó jogán
Ballagóként most elismerem
az ablaktörésben benne volt a kezem
azaz csupán a tornacsukám
ami repülni vágyott a szendvicsem után.

És átadom most e vaskos kötetet
ami tartalmazza az összes jó jegyet
az összes jó jegyet szerző puskahadat
megírása higgyék el nem volt kis feladat.

És ezennel most elvállalom
s az igazgatóit leülni már nem fogom
hogy az órákon nem véletlen volt
mikor a kakaó a padban kifolyt.

S most az utolsó szó jogán
Tisztelt Tanári Szék
Kérem, hogy mentsék fel
az elmenők bűnös, de szomorú lelkét!

A 12. nhk osztályfőnöke, Tiringerné Borka Gyöngyi tanárnő a következő szavakkal búcsúzott
a ballagóktól az utolsó osztályfőnöki órán:

„Utoljára szólt nekünk a csengő, utoljára tartunk osztályfőnöki órát. Utoljára látjuk osztálytermünk négy
falát, utoljára lépjük át a küszöbét. Jól nézzük meg egymást, mert utoljára vagyunk így együtt, utoljára
látjuk egymást. Az itt eltöltött éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot mindenkiben hagytak. Úgy
érzem, szép közös évet töltöttünk el együtt.
Első közös programunk a szeptemberi diáknap volt. Ott még látszott, hogy két osztályból váltatok
eggyé. A 11.hk-ból és a 11.n-ből lett a 12.nhk. Külön főztetek, külön vettetek részt a sportvetélkedőkön.
De a decemberi szalagavatón már egységesen kiforrott osztályközösség szerepelt. A műsor egy részét
mi adtuk. Volt az iskolai életetekről videóklip, amit Vincz Máté, Finta Gábor és Bodolai István nagyon
ügyesen elkészített. Volt énekkar, Koncz oktató úr harmonikakíséretével, itt is az egész osztályt dicséret
illeti, mert mindenki részt vett, és nagyon jól szerepelt. Még most is hallom, ahogy énekeltétek: „Húsz év
múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, s közben valamit tenni kell! Elbúcsúzunk, holnap már
távol vagyunk. Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.” Remélem, így lesz! A másik csodálatos dal, melyet
szintén előadtatok: „Kell még egy szó, mielőtt mennél… Kell még egy ölelés, mely végig elkísér.” Talán ezért
vagyunk még itt.
A szalagavatón Farkas Tamás beszédet, Tóth János pedig verset mondott. Nagyon büszke voltam rátok,
mert tudom, hogy nem kis bátorság kiállni egy színpadra, és több száz néző előtt szerepelni. De ti
megoldottátok, megcsináltuk!
Következett a tablókészítés. Azt hittem ebben magamra maradok. Mivel az osztályban három
szakmát tanultok, nem volt könnyű megegyezni, mi is kerüljön rá. Garai Dani ötlete volt a facebookos
tabló. Mondtam, ha megcsináljátok, lehet róla szó. Az az igazság, nem hittem, hogy ennyire ügyesek
vagytok informatikából. Itt maradtunk egy délután az osztálytermünkben egy laptoppal, és Finta Gábor,
Szolga András megtervezték. Annyira ügyesen, ötletesen, hogy még a fényképek helyét, nagyságát is
kijelölték… A fényképésznek így semmi dolga nem volt, csak a kinyomtatás, még egy betűt sem kellett
javítania. Még egyszer megdicsérem Gábort és Andrást ezért a szép, egyedi munkáért. Annyira jól sikerült,
hogy arra gondoltam, hogy ki kellene tenni Székesfehérváron egy üzletben, hogy minél többen lássák. Lázi
Gáborral bevittük a városba, sikerült elintézni, hogy a Kossuth utcában, az Árpád-fürdővel szembeni
kirakatban helyezzék el. Nem vagyok elfogult, de szerintem Székesfehérváron ez volt a legötletesebb tabló.
Végül elérkeztünk a mai naphoz, a ballagásotokhoz. Ez a Ti ünnepetek! Gondoljatok néhány
pillanatig azokra, akik segítettek, bíztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során! Itt elsősorban
szüleitekre, családotokra gondolok. Köszönettel tartoztok nekik. Velünk együtt nevelgettek, formálgattak
titeket. Szüleiteknek ez a legszebb ajándék, hogy most itt vagytok, ballagtok, eljutottatok valahová, és a
sok szeretet, szigorúság nem volt hiábavaló.
Mit kívánhatnék mást nektek ebben az ünnepélyes pillanatban, mint hogy vágyaitok, álmaitok
tervekké és megélhető valósággá váljanak. Mindig emlékezzetek az iskolára és egymásra!
Fiúk! Jó szelet a vitorlákba!”

Tanulóink retorikai előadásaiból válogattunk:

A diszkó veszélyes szórakozás
Úgy gondolom, hogy ez a téma minden fiatalt érdekel, hiszen a mai tinik 90%-a
diszkókban tud felszabadultan szórakozni. Itt tudja kiengedni a hétköznapok
alatt felgyülemlett stresszt. A kérdés az, hogy hogyan? Rengetegen úgy
gondolják, hogy abban a pár órában bármit megtehetnek és bárkivel. Csak azt
nem mérik fel, hogy ennek milyen következményei lehetnek.
Mindenki tisztában van azzal, hogy a többség már bedrogozva, részegen érkezik meg a partyhelyekre. Ezzel
olyan nagy probléma nincs is (?), hiszen mindenki maga tudja, mennyit vállal, De azzal már igen, hogy sokan
visszaélnek azzal, hogy náluk drog található. Kiszemelnek egy csinos lányt, meghívják egy italra, ám a pohár
nemcsak alkoholt tartalmaz, hanem drogot is. A lány, mit sem sejtve, beleiszik, és pár óra alatt kész is a baj.
Esetleg lefekszik a sráccal, srácokkal, pár hónap elteltével pedig értetlenül áll azelőtt, hogy nem jött meg a
havi ciklusa. Az a fiú, aki teherbe ejtette, már a nevére sem emlékszik, de a lány maradandó sérüléseket
szenvedett. Persze, ezek a dolgok egyszerű ivászattal is előfordulhatnak. Rengetegen végzik a bulit a
detoxikálóban (amit persze a szülők fizetnek ki) vagy az árok partján, ahol a kihűlés fenyegeti őket. De persze
az is megsérülhet, aki egy csepp alkoholt sem fogyaszt. Túl sok embert engednek be egy szórakozóhelyre,
egy verekedés kapcsán pánik tör ki, és eltapossák egymást. Ilyen eset történt 2011. január 15-én a Noise
Night Life West Balkán rendezvényen, ahol három fiatal lány vesztette életét.
Természetesen a diszkó nemcsak ezekről szól. Vannak szép, kellemes pillanatai is. Szerelmek,
barátságok szövődnek. Mindenki életében van legalább egy felejthetetlen buli a barátokkal, vagy egy
kalandos éjszaka a szerelmével. Ha mindenki úgy bulizna, ahogy kell, úgy gondolom, a nagy tragédiákat el
lehetne kerülni. És akkor minden szülő nyugodt szívvel engedné útnak gyermekét. A bulizás lényege
egyszerű: érezd jól magad, de úgy, hogy ez a másikat nem zavarja, és figyelj a környezetedben lévő
emberekre is!
Kovács Bianka 10.id

A szépség nem minden
Úgy tűnik, a szerelmi életben is keressük a velünk egyenrangú partnereket.
Egy nemrég végzett kutatás szerint a szép nők általában jóképű férfiakat
választanak társnak, de a kevésbé előnyös külsővel rendelkező emberek is
keresik egymás társaságát.
A nők ezzel szemben általában tisztában vannak saját értékeikkel, így sokkal
inkább képesek a megfelelő partner kiválasztására. A kutatók szerint a külső
tényezők mindkét nemnél fontos szerepet játszanak a párválasztásban.
Hogy mik is a szépség elsődleges jegyei? Felmérések szerint leginkább a
nagy szemek, a csinos és szimmetrikus arc, valamint az arányos testfelépítés
határozzák meg a szép embereket.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a férfiaknak sokkal fontosabb a külső,
mint a nőknek, illetve a férfiak hajlamosabbak túlbecsülni saját kinézetüket.
Érdekes azonban, hogy a szépség megítélése független attól, hogy az ember előnyös külsővel rendelkezik
vagy nem. Ha egy kevésbé vonzó ember összejön egy másikkal, ő még nem fogja a másikat szépnek látni,
vagyis fizikailag biztos nem. A szépségről alkotott véleményünk úgy tűnik, független attól, hogy a párunk
milyen külsővel rendelkezik.
A szépség azonban nem minden, a kísérlet során kiderült ugyanis, hogy a fizikailag megnyerő emberek, ha
szépségükhöz nem társul némi humorérzék és kedvesség, hamar elvesztik varázsukat. Így csak azok lehetnek
igazán sikeresek a párválasztásban, akik képesek jól felmérni saját képességeiket és nemcsak a külsejük, de a
személyiségük is vonzó.
Tóth Petronella 10.i

A dohányzás nem magánügy
Sokan úgy gondolják, hogy a dohányzás csak a saját egészségükre káros, ezért ez az ő magánügyük. Ezt
azonban én nem így látom, mert a passzív dohányosként belélegzett mellékfüstben több rákkeltő anyag van,
mint a főfüstben.
A dohányfüstöt 4000 vegyület alkotja, amiből 40 bizonyítottan rákkeltő. A cigaretta legismertebb
alkotóeleme a nikotin. Egy erős dohányos a halálos adag többszörösét juttatja a szervezetébe. Ezzel szép
lassan meggyilkolná magát, ha nem lenne a szervezetének egy csodálatos képessége, vagyis, hogy
hozzászokik a mérgezéshez.
A cigarettára nagyon könnyű rászokni, leszokni annál nehezebb. A dohányosok nagy része
kamaszkorban vagy fiatal felnőttként kezd dohányozni, mert lázad valami ellen. A tinédzsereket inkább a
barátaik, mint a felnőttek befolyásolják, ezért a szülők vagy az iskola az irányú kísérlete, hogy
megakadályozzák a fiatalokat a cigi kipróbálásában, gyakran sikertelen. A dohányos szülők gyermekei
nagyobb valószínűséggel szoknak rá a cigarettára, mint a nem dohányzóké. Sajnos ma már a magyar
családok több, mint fele, a felnőtt lakosság 35%-a dohányzik, ezért vagyunk világelsők a rák-, a szív- és
érrendszeri betegségek, mint a szívinfarktus, agyvérzés és még számos betegség terén. Minden harmadik idő
előtti – 65 év alatti – halálesetért a dohányzás a felelős. Nő a koraszülöttek száma és a torzszülés is.
Ez a téma tehát meglepő módon mindenkit érint, hiszen vagy aktívan, vagy passzívan mindenki dohányzik.
Miért is közügy szerintem a dohányzás?
Súlyos egészségügyi problémákat vet fel, mert például az egészségügy kapacitásának egyharmada a
dohánytartalmak kezelésére van lekötve. a cigaretta napjaink talán legveszélyesebb és legtöbb halálos
áldozatot követelő élvezeti szere. Magyarországon évente 28 ezer a számuk. A dohányzás súlyos
környezetvédelmi problémákat is okoz, mint pl. a kifújt füst által okozott környezetszennyezés vagy egy
eldobott cigarettacsikk miatti erdőtűz, lakástűz. Ezekhez a problémákhoz sorolhatnám még az anyagi és
szociális tényezőket is. Továbbra is úgy gondolom, hogy a dohányzás közügy, hiszen egymás mellett élünk és
tekintettel kell lennünk másokra is.
Kelliár Klaudia 10.i

Az érettségin teljesen szabad tantárgyválasztás kellene

(humorosan)

A 379/2005. számú miniszteri rendelet az érettségi vizsgákat szabályozza. E rendelet kimondja, hogy
a diákok bármilyen tantárgyból tehetnek érettségi vizsgát, még olyan stúdiumokból is, amelyeket
középiskolai tanulmányi éveik alatt egyetlen órában sem tanultak, sőt az általuk választott tantárgyat
még csak nem is oktatják az ő iskolájukban. E tények ismeretében a címben fogalmazott elvárás,
miszerint bármilyen tárgyból lehessen érettségizni, okafogyottá válik.
De játsszunk el a gondolattal! Mit is jelent az érettségi vizsga? A szó klasszikus értelmében az
érettségi (matura) az általános műveltség megszerzését jelenti. Ez feltételezi azt, hogy bizonyos
témakörökben az alapoknál elmélyültebb ismereteket szerezzen az egyén. Ezek a témakörök a
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és társadalmi ismeretek, természettudományok,
művészetek, idegen nyelvek. … Bármilyen tárgy választható, amely az időközönként felülvizsgált
országos listán szerepel. A vizsga jellemzően írásbeli vizsga, de a tárgy jellegétől függően lehet
szóbeli vagy gyakorlati is. Az érettségi az alapműveltség megszerzésén túl felkészít a szakképzésre és
felsőoktatásra, illetve logikus, kritikus, kreatív gondolkodásra, tanulásra, problémamegoldásra
ösztönöz. Mégis sokan felteszik a kérdést: miért van szükség pl. a matematikaoktatásra. Pitagorasztétel? Háromszögek? Kinek van erre szüksége az életben? Fizika? Fénysebesség? Kit érdekel, hogy
mennyi idő alatt ér a Földre a fény, lényeg, hogy keljen fel a nap! Kémia? Miért gyötörnek holmi
Mengyelejev-féle periódusos rendszerrel, lényeg, hogy tudjam megkülönböztetni a rezet az
alumíniumtól. Művészetek? Zene? Mit nekem Kodály-módszer? Ugyan! Bódi Guszti, Bangó Margit!
Kell ennél több? Elég, ha tudjuk ütni a ceglédi kannát, miközben szól a Dolly Roll. Ezét fontos az,
hogy lehessen bármiből érettségizni, pl. kannaütögetésből, léggitározásból, hímes tojás festésből vagy
akár a semmibe révedésből. Ekkor töltené be az érettségi bizonyítvány az igazi funkcióját, miszerint
mindenki számára elérhető lenne, nemcsak az ecseri piacon pár ezer forintért, hanem saját jogon,
saját tudásra alapozva.
Lékiné Fövenyi Szilvia 11.LA

Június 4-én, a nemzeti gyásznapon Trianonra emlékeztünk.

Sajó Sándor: Magyarnak lenni
Magyarnak lenni, tudod mit jelent,
Magasba vágyva tengni egyre lent,
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj.
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami
Sok százados bú, amelyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani.
Magányban élni, ahol kusza árnyak
Bús tündérekként föl-föl sírdogálnak.
S szálaiból a fájó képzeletnek
Feketefényű fátylat szövögetnek...
És bút és gyászt és sejtést egybeszőve
Ráterítik a titkos jövendőre...
Rabmódra húzni idegen igát,
Álmodozva róla: büszke messzi cél,
S meg-megpihenve a múlt emlékinél,
Kergetni téged: csalfa délibáb!..
Csalódni mindig, soha célt nem érve.
S ha szívünkben már apadoz a hit:
Rátakargatni sorsunk száz sebére
Önámításunk koldusrongyait....
- Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek.
De döntő harcra nem elég erősnek:
Úgy teremtődni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába,
Hogy amikor már érik a vetés,
Akkor zúgjon rá irtó jégverés...
Fölajzott vággyal, szomjan keseregve
A szabadító Mózest várni egyre:
Hogy porrá zúzza azt a színfalat,
Mely végzetünknek kövült átkául
Ránk néz merően, irgalmatlanul,
S utunkat állja zordan, hallgatag...
Bágyadtan tűrni furcsa végzetünk,
Mely sírni késztő tréfát űz velünk,
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:
Egymást vádolni, egymást marcangolni!
-Majd, fojtott kedvünk hogyha megdagad,
Szilajnak lenni, mint a bércpatak,
Vagy bánatunknak hangos lagziján
Nagyot rikoltni: hajrá! húzd cigány! -

Háborgó vérrel kesergőn vigadni,
Hogy minekünk hajh! nem tud megvirradni,
Hogy annyi szent hév, annyi őserő,
Megsebzett sasként sírva nyögdelő,
Miért nem repülhet fönn a tiszta légben,
Munkásszabadság édes gyönyörében.Hogy miért teremtett bennünket a végzet
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!....
Tombolva inni hegyeink borát,
Keserveinknek izzó mámorát,
S míg szívünkben a tettvágy tüze nyargal,
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal, S amikor már szívünk majdnem megszakad:
Nagy keservünkben,
Bús szégyenünkben
Falhoz vágni az üres poharat...
-Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...

A tanév ODK túrái
Az alábbiakban Druzsin János tanár úr, iskolai diákönkormányzatunk vezetője foglalta össze a
túraszakkör éves programját.
Az idei tanévben is sokszor élhettünk természetjáró szenvedélyünknek. A kirándulások alkalmával
megismerkedtünk szűkebb és kicsit távolabbi környezetünk csodálatos tájaival. Megcsodálhattuk a
növényvilág védett értékeit, nyomon követhettük fejlődésüket, gyönyörködhettünk szépségükben.
Nagyon jó volt a friss levegőn, a madárcsicsergésben sétálni. Többször találkoztunk erdei állatokkal,
ízelítőt kaptunk a barlangok, patakok élővilágából. Rengeteg fotót készítettünk, amelyek megőrzik az
élményeinket, és amelyek segítségével felejthetetlen kalandjainkra emlékezhetünk a hideg téli
estéken.
Túráink:
 Októberben őszi sétát tettünk a Vitány-várhoz a Mária szakadékon keresztül.
 Márciusban az Ördög árok tette próbára a bátorságunkat.
 Áprilisi úti célunk a bakonynánai római fürdő volt, és még ebben a hónapban részt vettünk a
megyei polgárvédelmi versenyen, amelyet a sóstói tanösvényen rendeztek.
 A majálist a Holdvilág-árok vadregényes környezetében tartottuk.
 Évzáró bulink helyszíneként az ozorai horgászparadicsomot választottam.
Túratársaim voltak az iskolában tanító tanárok közül: Ipacs László, Ipacs Lászlóné, Kacz Ferenc,
Kranauerné Sándorovits Judit, Nyikosné Kő Regina, Varsányiné Kozma Judit.
A diákok közül velem tartottak: Szabó Cintia, Farkas Dorina, Majoros Andrea, Németh Böbe, Váczi
Péter, Gelencsér Sándor, Újvári Roland, Mezei Márton, Pemmer Ferenc, Szaniszló Zoltán, Jóföldi
Krisztián, Varga László, Kajdi Bálint, Molnár József, Stinner Tamás, Varga Krisztián.
Az együtt töltött idő nagyon jó hangulatban telt, ezért nyáron egy hetet egymás társaságában
fogunk tölteni a Balaton-parton, Zamárdiban.
Szeretnék köszönetet mondani Butola Zoltán igazgató úrnak, amiért önköltséges áron
rendelkezésünkre bocsátotta az iskolai kis buszt. Köszönet illeti iskolánk alapítványát az anyagi
támogatásért.
Jövő tanévben várjuk az újabb túratársak jelentkezését!
Druzsin János
ODK vezető

Miskolcon került megrendezésre az országos fekve nyomó
bajnokság, ahol Ányos István, 10.a osztályos tanulónk ezüstérmet nyert 170 kg-os
teljesítménnyel. A verseny még két fordulón keresztül folytatódik, ezért további
sok sikert kívánunk és gratulálunk a szép eredményhez.
Kranauerné Sándorovits Judit
testnevelő tanár

AKTUALITÁSOK
június 3.

pedagógusnap

június 15.

utolsó tanítási nap

június 18–27 .

szóbeli érettségi vizsgák

június 27.

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY 17:00

június 28.

beiratkozás

Füle Lajos: PEDAGÓGUS
Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,

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

de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
"LÉLEK SZOBRÁSZA":

CSOMÓ
A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola
diákújságja

