
 

   

 

 

 

 

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákújságja 

2012. március 

NŐNAP ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

ISKOLÁNK NŐI DOLGOZÓIT ÉS TANULÓIT! 

„Okos embernek tudni kell, hogy a nők sokkal gyengébbek, mint a férfiak: az 

álmaik és a gondolataik, ha egyszer nyilvánosságra kerülnének, bízvást azt 

eredményeznék, hogy egyetlen férfi sem akasztaná fel többé magát boldogtalan 

szerelem miatt; a vágyaik és a szerelmi kívánságaik elefánt nagyságúak a 

férfiérzéshez képest; és a lesütött szemekben nemcsak Capulet Julia 

önfeláldozása, de Báthory Erzsébet vérszomja is tükröződik.” 

 

Krúdy Gyula 
 

Virágot  

a virágnak 
 

Egy szál virággal is elmondhatjuk, amit gondolunk, hiszen minden virágnak van jelentése. 

 

Akác - Imádom, hogy zárkózott vagy. 

Azálea - Nagyon vigyázz magadra. 
Frézia - Mindig megbízhatsz bennem. 

Gyöngyvirág - Odavagyok a szépségedért. 

Harangvirág - Mindenem a tiéd. 

Hortenzia - Köszönöm a megértésedet! 
Ibolya - A hűség mintaképe a párom. 

Jácint - Próbálj megbocsátani. 

Kaktusz - Megküzdök a szerelmedért. 

Kamélia - Szerencsém van veled. 
Kankalin - Nélküled halott vagyok. 

Kék liliom - Titkos hódolódtól. 

Kikerics - Örülök, hogy megkaptalak. 

Kökörcsin - Őszinte vagyok, és te? 

Körömvirág - Úgy érzem, nem szeretsz. 
 

Krizantém - Kedvesem és barátom vagy. 

Lila akác - Csókollak, csak úgy. 
Lonc - Boldog minden veled töltött perc. 

Magnólia - Lábaid előtt heverek. 

Napraforgó - Bearanyozod a napjaimat. 

Nárcisz - Maradj mindig ilyen édes. 
Nefelejcs- Miénk az igaz szerelem. 

Nőszirom - Hited reménnyel tölt el. 

Orchidea - Kedvelem az érett nőket. 

Őszirózsa - Csak téged szeretlek. 
Petúnia - Ha velem vagy, megnyugszom. 

Sárga nárcisz - Ugye, te is vágysz rám? 

Szarkaláb - Baj, ha kicsit link vagyok? 

Százszorszép - Örökké hűséges leszek. 

Tulipán - Te vagy a tökéletes szerető. 

     

CSOMÓ     
Csak Okosan Minden Órán 



 

MEGOSZTÁSBÓL  

IS MEGÁRT A SOK 
 

 
Egy korábbi lapszámunkban (2010. október) ajánlottuk olvasásra Tari Annamária pszichológus Y-generáció című 
könyvét, mely a „mai” fiatalságról szól, akik a számítógépek világában nőnek fel, és lételemük a pörgés. A néhány 
évvel ezelőtt született szakirodalom, úgy tűnik, mára már túlhaladott. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a szerző 
szükségét látta kiadni a Z-generáció című, szintén elevenünkbe vágó, lebilincselő olvasmányt.  
 Hogy miben tér el a 15-18 éves Z-generáció a 18-28 éves Y-generáció képviselőitől? Erre az író így válaszol: 
  Körükben már életformának számít, hogy akár kétpercenként posztolnak magukról valamit a közösségi 
oldalakon, s minél gyakoribbak a bejegyzések, annál több lesz közöttük a lényegtelen vagy túl intim közlés. Az 
idősebbek számára érthetetlen, miért kell kétpercenként megosztani, a netgeneráció számára azonban ez a világ 
legtermészetesebb dolga, mert ők az online világban is folyamatos jelenlétet igényelnek. Ezzel pedig együtt jár, hogy 
az intimitás határai kitolódnak. Ha egy idősebb megkérdezi tőlük, miért közölnek magukról a világhálón személyes 
információkat, és mi marad akkor belőlük a közeli barátaiknak vagy családtagjaiknak, ők maguk a kérdést is 
furcsállhatják: miért, mi ezzel a baj?” 

Amióta a Facebook és különböző közösségi hálózatok világában élünk, és mindenki mindenkivel mindent 
megoszthat, vitathatatlanul kialakult egy új magatartás- és kommunikációs forma, amelynek már neve is van. Ez az 
oversharing. A kifejezés jelentése: 'túl sok személyes vagy semmitmondó információ megosztása a közösségi 
hálózatokon'. Az oversharer (megosztó) többnyire Facebook-függő, felelőtlen, bizalmaskodó személy, aki nem 
egyszerűen túlzottan sok információt oszt meg, hanem túl semmitmondó és túl személyes tartalmakat: ezzel az 
ismerőseit fölöslegesen terheli, és önmagáról túl sok mindent ad ki, támadhatóvá, védtelenné teszi magát, és 
fokozatosan lebontja a privát szférája határait. 

Az oversharing én-feltárást is jelent. Hányan váltak nevetségessé, vagy adtak okot megbotránkozásra, esetleg 
barátaik, hozzátartozóik haragjára, mert emésztési problémáikról, szexuális életükről, intim kapcsolataikról közöltek 
másokra nem tartozó adalékokat, esetleg fotókat. Az iskolázatlanságukról árulkodó, hajmeresztő helyesírási és 
nyelvhelyességi hibákról nem is beszélve. Erre mondják az öregek: „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!” 

Persze, a túlzott megosztás hibájába az idősebbek is beleeshetnek, ha körükben ritkábban fordul is elő az 
ilyesmi. Elég csak azokra a pórul járt családokra gondolnunk, akiket azért raboltak ki a nyaralásuk alatt, mert világgá 
kürtölték a Facebookon, hogy elutaznak. Másoknak az állásába került, hogy bizalmas, céges információkat tettek 
közzé az interneten.  

Mi a magyarázata, hogy a fiatalabb életkori csoport számára mégis a lájkok, azaz a tetszésnyilvánítások 
száma jelenti az érzelmi biztonságot? Van, aki szabályosan kiborul attól, ha senki sem lájkolja egy bejegyzését. A 
szakember szerint, minél többet posztol valaki a világhálón, annál inkább hagyatkozik mások visszajelzéseire a saját 
életét és értékét illetően. A kulcsszó tehát: az önértékelés, vagy annak hiánya, illetve hibás volta. Mintha ezek az 
„énközlések” arra szolgálnának, hogy a közzétevő mások elismerése által határozza meg magát, értékét és helyét a 
világban. Tehát az illető valójában önmagára várja a lájkokat, és arra vágyik, hogy a többiek elismerjék és szeressék. 

A dolog veszélye, hogy a túlzott online aktivitás miatt a valódi kapcsolataink elsikkadhatnak, illetve hogy 
függés, közlési kényszer alakul ki bennünk. Ahogy Marcel Pagnol, XX. századi francia író mondta: „Megtartani saját 
véleményünket, amikor senki sem kíváncsi rá, sokkal nehezebb, mint titkot tartani.” Ha úgy érzed, hogy te is áldozatul 
estél az erőszakos overshare-kampánynak, és elveszítetted a kontrollt, jobb, ha néhány napra pihenteted a netezést – 
csak úgy kíváncsiságból, hogy kibírod-e. Ha három óra után kínzó vágyat érzel, hogy felnyisd a laptopodat, vagy 
csupán a telefonodról bekukkants a Facebookra, megnézni mi újság, és abban reménykedsz, hogy a jobb sarokban 
feltűnik egy kis piros zászló, egészen biztosan ideje visszafognod magad.  
 

     
VKJ 

 



Diákszemmel 
   

„Azt nagyszerű dolognak tartom, amikor értékes és értelmes információkat osztanak meg. De egyszerűen 
felforr az agyvizem, mikor olyan dolgokat írnak ki, hogy „pill. elmegyek futni ha kellek telón vok”. 
Könyörgöm, ha valaki elmegy futni, akkor arra koncentráljon!... ha másoktól függ, nem valós és nem teljes az 
élete.”                Nagy Alexandra 12.id 
 

„Hallottam már olyanról, hogy valakit azért nem vettek fel egy jól fizető állásra, mert meglátták 
a bulizós képeit a közösségi portálon.”            Váczi Péter 12.id 
 

„Ezek az emberek csak úgy érzik jól magukat, ha minél több lájkot kapnak. 

Szerintük ez menő, pedig szerintem, szánalmasak. Nem veszik észre, hogy 

teljesen behálózta őket ez a virtuális világ. Elfelejtik a saját életüket, nem 

beszélgetnek a barátaikkal, teljesen lerombolnak maguk körül mindent.” 

Józsa Kinga 12.id 
 

„Ezeknek az embereknek csak itt van életük… megyek a buszon, és minden második embernek a kezében ott a 
telefon, és facebookoznak. Ha így haladunk, lassan meg fog szakadni a közvetlen emberi viszony, …mégis 
mindenki fog mindent tudni a másikról, akárcsak a családtagja lenne, pedig ez így nem lesz jó.”   

Gelencsér Sándor 12.id 
 „Ha fél napokat időzünk a számítógép előtt, akkor nincs valódi életünk. Lehet, hogy 

idővel elmúlik ez a „láz”, de észre kell vegyük, hogy azt az időt elpocsékoljuk, elszakadunk 

a valóságtól, és álomvilágban élünk, és az az idő nem hozható vissza. Ám ha mértékkel 

facebookozunk, akkor jó is lehet…”             Hadnagy Katalin 11.id 

 
„…azért van jó oldala, amikor minél gyorsabban közzé akarunk tenni egy hírt. Például, 

mikor a magyartanárnő írt, hogy elmarad az előkészítő, mert megbetegedett.”  

        Sárközi Alexandra 12.id 

 

„Nem azt mondom, hogy ne osszunk meg semmit, de az intim dolgainkat tényleg ne 

teregessük ki. Egy örömhírt viszont szívesen megosztok én is, és másoknál is szívesen olvasom.” 

Németh Erzsébet 11.id 
 

„Persze, ha van valaminek előnye, akkor van hátránya is. Idegenektől kaphatok baráti felkérést; sok 

jelentéktelen információval traktálhatnak; olyan személyek is tudhatják, hogy épp mit csinálok, 

akiknek becstelenek a szándékaik; olyan adatok is nyilvánosságra kerülhetnek, amikből lehet, hogy 

rosszul jövünk ki.”                          Mezei Márton 12.id 
  



A mai magyar nyelvi humor 

 
Mi, magyarok szinte sportot űzünk abból, hogyan lehet poénokat faragni a magyar nyelv segítségével. Ki 
indította el ezt az „elmétlen” játékot, hogy mindent megfordítunk, hogy érdekes, új jelentések 
szülessenek? Szinte már lessük, hogy hogyan is lássuk a dolgok fonákját!  No de „előképek”, nyelvi 
hagyomány nélkül?! Számos régebbi forrás bizonyítja eleink játékos kedvét, nyelvét. Néhány példa: 
Össze ne téveszd! 

a boka táját a toka bájával, 
a borztanyát a torz banyával, 
a csárda zaját a zárda csajával, 
a száradt füzet a fáradt szűzzel, 
a fartőt a tar fővel, 
a harcsa máját a Marcsa hájával 

a jó bor kulcsát a kóbor Julcsával, 
a csokorban adott bókot a bokorban adott csókkal, 
a foltos bölényt a boltos-fölénnyel, 
a hős ember nevét a nős ember hevével, 
a réti pipacsot a péti ripaccsal… 
 

 
Ezek bizony egyfajta keresztszerkezetek (kiazmusok), s látjuk, hogy vannak köztük mesteri kettős, de 
hármas cserék is. És szinte „dőlnek” az újabb példák, most már a „Nem mindegy…” kezdettel és persze 
egyre vaskosabb tartalommal, mert a „mai folklór” olykor a diszfemizmusával (nyelvi durvaságával) akar 
iróniát kelteni: Nem mindegy… 

hogy egyöntetű vagy ön egy tetű, 
hogy vízibusz vagy buzi visz, 
hogy mögöttem vagy nem öttem mög, 
hogy teniszpálya vagy pénisz tája, 
hogy rovarszervet ivartalanítani vagy ivarszervet 
rovartalanítani, 

hogy mire fekszel: nedves kőre vagy kedves nőre, 
hogy helyet cserélni vagy csehet herélni, 
hogy vörös szalag vagy szőrös valag, 
hogy véres párbaj vagy páros vérbaj, 
hogy köhögve röpülsz vagy röhögve köpülsz. 

 
Megfigyeltétek-e már azt, hogy ezeknek a „cseréknek” az alapja az összetett szavakban rejlik? Bizonyos 
szavakat ugyanis lehet így is, úgy is társítani. S akkor állhatnak elő a felcserélhető a következő képlettel: 
ab = ba. Pl. bérlőtárs – társbérlő, csónakmotor – motorcsónak, padlószőnyeg – szőnyegpadló, lisztcukor – 
cukorliszt, rádiómagnó – magnórádió, stb. 
Az összetett szavak nemcsak megfordíthatók, hanem további összetételek alapjai is lehetnek. Ekkor 
keletkezhetnek egészen sajátos összetételek, amelyekben az első összetett szó utótagja egyszersmind a 
következő összetett szó előtagja, a következő képlet szerint: ab + bc= abc. 
A vicctechnika is előszeretettel megfordít szerkezeteket: 
– Mi a különbség a kés és a vonat között? 
– A vonat tud késni, de a kés nem tud vonatni. 
 
Mielőtt beletörne a nyelvünk, lássunk néhány nyelvtörőt az igen gazdag termésből! Kevesebb is volt a 
beszédhibás (legalábbis a logopédusok szerint), amikor ilyenekkel tornáztatták a gyerekeket: 
- Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a 
hörcsöggörcsök. 
- Meggymag. Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy? 
- Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják! 
- A Moszkvics-slusszkulcs luxusszükséglet. 
 
A képiség és költőiség összekapcsolásából fakad a Ki hogyan hal meg? sorozat: 

A kertész a paradicsomba jut. 
A hajóskapitány révbe ér. 
Az aratót lekaszálja a halál. 

A suszter feldobja a bakancsát. 
A házmester beadja a kulcsot. 



 
A nyelvtani formáknál maradva egészen egyedi magyar nyelvi lehetőség a szavak, nevek „ragozása”. 
Rendkívüli lelemény a kiinduló példánk, amely személyes névmásokkal „kezdődő” igéket tartalmaz – a 
humort egyébként a szerkezet szokatlan és szabálytalan széttagolása okozza:  
Én ekelek, Te keregsz, Ő gyeleg, Mi nistrálunk, Ti vornyáztok, Ők lendeznek. 
 
Másfajta paradigma is megél szóvicc formájában: a melléknévfokozás. 
– Ön inka? 
– Igen, és ön? 
– Én még inkább. 
 
Természetesen nem véletlen, ami most következik, és aki kitalálta, egészen különleges agyú ember 
lehetett. A leghosszabb magyar mondat, amely visszafelé is ugyanaz: 
  Kis erek mentén, láp, sík ölén, oda van a bánya rabja,  
  jaj Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik. 
 
A széttagolás vicc formájában: 

– Miért nem találják Palikát az erdőben? 
– Mert Pál ma fa! 

– Mi az, fémből van és utazik? 
– Vas utas. 

 
Illetve a szabályok alapján történő, de mégis szokatlan (helytelen) szóalkotásmód: 
– Mi az aperitif ellentéte? 
– Az utó-pia. 
 
Hogy a magyar vicc egyedülálló, minden magyar tudja. Elsősorban csak a magyar, mert a szóvicc, a nyelvi 
vicc nem fordítható le. A vicc továbbra is a társadalmi-politikai dolgokra leggyorsabban reagáló műfaj: 
energiaital, pitbull, web aligha szerepelt néhány évtizeddel ezelőtt a folklórban. 

– Milyen a falusi energiaital? 
– Kútbul. 
 
– Milyen a falusi harci kutya? 
– Ólbul! 

– Mit énekelnek a molyok a szekrényben? 
– Edda blúzt! 
 
– Miről lehet felismerni a számítógépes (internetes) 
kalózokat? 
– Webhely van az arcukon. 

 
A szóviccek egészen egyedi formája a szóvegyüléses alakokat létrehozó vicc. 

– Mi lesz a paripa és a grépfrút keresztezéséből? 
– Lócitrom. 

– Mi lesz a tehén és a macska keresztezéséből? 
– Mú-mia. 

 
Ebben az írásban kicsit nyelvtanoztunk. A viccek tudnak a nyelvtanról, a nyelvtantanításról is: 
Az iskolában megkérdezi a tanár, hogy ki mit kapott karácsonyra. 
– Pistike, te mit kaptál? 
– Hátitáskát! 
– Fiam! Háttal nem kezdünk mondatot! 
 

– Kisfiam, etté’? 
– Nem egy té, hanem két té! 

– Pistike, mondj két névmást! 
– Ki? Én? 

 
Szóval, legyünk büszkék, hogy ezt a csodálatos, titokzatos, humoros nyelvet értjük és beszéljük… 
 

(internetes gyűjtés) 

 



A 

tanár 

is 

ember… 

  

 

 

 
 

 

  

 Zách György tanár úr sokoldalú 
személyiség: informatika – testnevelés 
szakos tanár, ezen kívül iskolánk 
rendszergazdája és kollégiumunk 
nevelője. Többet is megtudhatsz róla, ha 
elolvasod rovatunkat. 
 
-Szereti-e a keresztnevét? Illik-e Önre? 
- A keresztnevemet édesapám után 
kaptam. Relatív dolognak tartom, hogy 
illik-e rám. Nem nagyon hiszek a nevek 
jelentéstartalmában, de örülök a 
nevemnek, mert manapság már ritka. 

 -Miért lett tanár? Nem bánta meg?  Mit gondol a diákokról? 
 -Egy szerencsés (vagy szerencsétlen) véletlen folytán lettem tanár, nem pont erre a pályára 
gondoltam a továbbtanulásnál. A diákok majd eldöntik, számukra szerencsés választás volt-e.  

Sajnos, egyre jobban lehangolnak a mai diákok. Úgy veszem észre, sok diáknak nem jutott még 
eszébe, hogy a tanulással valamit el is lehet éri. Majd később rá fognak jönni, hogy az elnyert 
állásuk minősége iskolai eredményeiktől fog függni. 
 -Mit szeret önmagában?  Mire a legbüszkébb? 
 -Sportban szép sikereket értem el. Jelenleg a lacrosse sport egyik mellékágát űzöm. Akit érdekel, 
utánanézhet a www.inter-crosse.hu címen. Háromszor játszottam már világbajnokságon, 
legutóbb én voltam a magyar válogatott csapatkapitánya. Legjobb helyezésünk világbajnoki 
hatodik hely. Emellett megnyertem már számos rangos torna és világesemény gólkirályi címét is. 
Jó érzés, amikor külföldiekkel találkozom a mi kis sportágunk közösségéből, és tudják, ki vagyok, 
melyik országból jöttem. 
 -Melyik volt élete legjobb korszaka? Miért? 
 -A főiskolás éveimet, nem hiszem, hogy el tudnám felejteni. Az egy teljesen más világ, bizonyos 
szempontból biztonságban érezheti magát az ember, és mégis felhőtlenül élhet, aki jól csinálja. 
Sok embert megismertem akkor, és számos új dolgot próbálhattam ki.  
 -Van-e hobbija? Mi az? 
-Szabadidőmben szeretek horgászni, kerékpározni. Nem szeretek otthon ülni, az unalom nagy 
ellenségem. 
 -Van-e otthon háziállata? 
-Vannak halaim és van egy kutyánk is. 
 -Mi a kedvenc sportja? Mivel tölti a szabadidejét? 
- Mostanában amerikai focit nézek a tv-ben, de sajnos most fél év szünet van benne, így maradok 
a labdarúgásnál. Ezen kívül néha én is eljárok szórakozni, mint mindenki. Koncerteken lehet velem 
találkozni, vagy ritkábban bulikban. 
 -Van-e példaképe? Ki és miért? 
 -Nincs példaképem, szerintem több emberből lehetne összegyúrni. Mindenkiben van jó és rossz is. 
 -Vannak-e dédelgetett álmai? Megosztaná velünk? 
 - Álmai mindenkinek vannak, nekem is. Tervek, álmok nélkül nem lehet élni, mindig kell valami 
cél, amit el akar érni az ember. Nekem is van néhány ilyen, de ezek most hadd maradjanak az én 
kis titkaim.  
 

http://www.inter-crosse.hu/


MÁRCIUS 22.   
 

  A VÍZ VILÁGNAPJA 

 
A Föld felszínének több, mint 70 %-át víz borítja. Ám ennek csupán 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra. A 
többi sós víz, mely a tengerekben, illetve óceánokban található. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó 
hótakaró formájában található részét nem számítva, az édesvíz 98%-a a földfelszín alatt található, ezért 
különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín 
alatti vizeken alapszik.  

A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Az ivóvíz kellemes ízét a benne oldott anyagok okozzák. 
A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotában megtalálható. Sokat 
köszönhetünk a víznek, hiszen nélküle nem lenne élet bolygónkon.  

Minél több ember él a Földön, annál több ivóvizet fogyasztunk. Ezért fontos védeni a vizeket és 
takarékoskodni a vízzel. Ma több mint egy milliárd szomjazó ember él a Földön, és több mint 
kétmilliárdan nélkülözik a tiszta vizet a mindennapi mosakodáshoz, főzéshez. A gyárakból kibocsátott 
szennyeződések, a műtrágya és a növényvédő szerek használata ezzel egy időben csökkenti az 
ivóvíztartalékokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy kivétel nélkül, mindenki tegyen ennek a problémának 
a leküzdéséért. Te is tehetsz érte! Ha csak egy kicsit is jobban odafigyelsz, arra, hogy hogyan használod 
naponta a vizet, máris közelebb kerülünk a megoldáshoz. A sok-sok csepp takarékosság eredménye 
tengernyi tiszta víz lehet! Sok vegyszer van, amely a csatornába kerülve veszélyezteti a vizeket. Az olyan 
anyagok, mint a körömlakklemosó, a benzin, a motorolaj, a hígító vagy a rovarirtó szerek nem kerülhetnek 
a lefolyóba. Ügyelj arra, hogy milyen vegyszereket használsz, és hogy miként szabadulsz meg tőlük! 
Beleborzong az ember, ha olvassa a statisztikákat arról, hogy a tiszta víz hiánya milliószámra szedi 
áldozatait. Az UNICEF becslése szerint naponta 4500 gyermek-áldozata van a fertőzött víznek. Az 
újrafeldolgozással vizet takaríthatunk meg. Az ipar a víz legnagyobb felhasználója. Több ezer liter vizet 
használunk a különféle termékek előállításához. Például egy tonna papír előállításához mintegy 27 000 
liter vízre van szükség. Így minden tonna újrafelhasznált papírral több ezer liter víz takarítható meg.  

Apró kis tettekkel is segíthetünk azon, hogy kevesebb tiszta vizet használjunk el fölöslegesen. Már 
az is nagy segítség, ha Te és családtagjaid takarékoskodtok a vízzel. Ha például megjavítjátok otthon a 
csöpögő csapokat. Okosan kell használnunk a vizet. Tudtad, hogy azok a gépek, eszközök, amelyeket nap, 
mint nap a mosás, fürdés során használtok, mennyi vizet fogyasztanak? Lássunk néhány példát! 
WC-öblítés = 11-26 liter, mosogatás = 40 liter, fürdés = 75-95 liter, mosógép = 120 liter,  
lassan csöpögő csap = 40-120 liter. 
Amikor csak teheted, hideg vizet használj! A víz felmelegítéséhez több energia szükséges. Állítsd alacsony 
fokozatra a vízmelegítőt! Olyankor öntözd a pázsitot, amikor kevésbé valószínű, hogy a víz elpárolog: 
reggel 8 óra előtt, este 8 után, hűvösebb napokon! Sok mosógép közel 150 liter vizet használ el egy 
mosáshoz. Ezért csak úgy érdemes elindítani a mosógépet, ha telepakolod. Mosogatásnál az edények 
tisztára mosásához ne használj folyóvizet, csak az öblítéshez!  A nagy edényeket nem kell teleengedni 
ahhoz, hogy el tudjuk mosni. Ugyanolyan tiszta lesz, ha csak az aljába töltünk vizet. Lássuk el konyhai 
csaptelepünket perlátorral! Ez az egyszerű eszköz levegővel keveri a vizet, ezáltal kisebb vízsugár is nagy 
hatékonysággal öblít.  

Hazánk hihetetlenül gazdag édesvízkészletben, egyes szakértők szerint ez a kincs a jövő kőolaja 
lehet, mivel világszerte nagyon kevés az egészséges, fogyasztható édesvíz. Becsülnünk és óvnunk kell 
tehát a vízvagyont. A környezettudatos gondolkodás hazánkban is egyre népszerűbb, különösen az ifjú 
nemzedékek körében. Az egészséges ivóvíz az egyik legnagyobb értékünk, s ezt a kincset, együtt kell, 
együtt fogjuk megőrizni. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete március 22-ét a víz világnapjává nyilvánította, és így 1994-
óta, most már több mint egy évtizede emlékezünk meg e természeti kincsünkről, minden évben 

más és más összefüggéseire rámutatva. 

 



 

 

AKTUALITÁSOK 

március 8. fogadóóra  16:00–17:00  

   NEMZETKÖZI NŐNAP 

március 14.  iskolai ünnepség 

március 15.  NEMZETI ÜNNEP 

március 16.  tanítási szünet 

március 22. Víz világnapja 

április 5–9. TAVASZI SZÜNET 

április 10.  első tanítási nap (A hét) 

 

 

VERSMONDÓ 

VERSENY 

 

A Magyar Költészet Napja alkalmából 

iskolánkban április 17-én, kedden 

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 

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 
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