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Igazgatói köszöntő 
Részletek Butola Zoltán igazgató úr tanévnyitó beszédéből 

 

Teljesítmény nélkül eddig sem adtunk jó jegyeket, s ezután sem fogunk. 

Viszont, aki teljesítményt nyújt, az biztos lehet abban, hogy ez kamatozni fog. Iskolánk 

mottója: „Egy iskola, ahol érdemes tanulni!” S ez nemcsak azt jelenti, hogy aki tanul,    

az megszerzi a szükséges tudást, hanem azt is, hogy aki tanul, aki szorgalmas, az tapasztalni fogja ezt az 

érdemjegyekben is. Kollégáimat arra ösztönzöm, hogy adjanak szorgalmi feladatokat, önálló munkát, az 

ismeretek használatát igénylő dolgokat is bátran osztályozzanak. 

Mi itt elsősorban azoknak a tanulóknak a tanuláshoz való jogát védjük, akik tanulni akarnak, s nem 
azokét, akik rendetlenkedéssel, vagy agresszivitással szeretnék magukra felhívni a figyelmet. S úgy 
gondolom, ezeket az elvárásokat most, e helyről is hangsúlyoznom kell, hogy minden jelenlévő meghallja. 
Azokat a tanulókat szeretjük, akik tanulmányi, gyakorlati, sport, vagy közösségi munkájukkal hívják fel 
magukra a figyelmet. Őket jutalmazni is szoktuk. 

Sok mindent szabad az iskolában, s az a tapasztalatunk, akik élnek ezekkel a lehetőségekkel, azok jól 
is érzik itt magukat. Mert szabad mindent, ami másnak nem árt, ami nem okoz kárt, s ami hozzásegít ahhoz, 
hogy okosodj, művelődj, jól érezd magad az iskolában, a kollégiumban, a közösségben! S szabad mindent, 
amivel pozitív érzéseket keltesz diáktársaidban, tanáraidban! 

Sok éves tapasztalatunk, hogy azok a tanulók, akik közösségi, sport-, vagy más, pl. szakkörök területén 
aktívak, jobb tanulmányi eredményeket érnek el, mint a mindenből magukat kihúzni akarók! Mert az agynak 
épp úgy kell az edzés, a folyamatos tréning, mint a testnek. 

Néhány szó az elsősökhöz: Gondolkozzatok el azon, hogy itt senki sem tudja, milyen általános iskolai 
eredménnyel kerültetek be az osztályba, s ez – őszintén szólva – nem is érdekel senkit. A mai naptól az itt 
mutatott teljesítmény és magatartás lesz az egyetlen mérce! Tehát, mindenki tiszta lappal indul, s hogy 
milyen érdemjegyek, vagy egyéb bejegyzések kerülnek arra a bizonyos tiszta lapra, az csak rajtad, a te 
magatartásodon, szorgalmadon, tehát az általad felmutatott teljesítményen múlik. 

A 12. A, 12. NH, illetve a 12. IK osztályokhoz szólnék még, hiszen ők a végzősök, szakmunkásvizsga, 
illetve érettségi előtt állnak. A kollégáim pontosan tudják, milyen elvárásoknak kell megfelelnetek. Ezért azt 
kérem, hallgassatok a szaktanárokra, s teljesítsétek azokat az elvárásokat, amelyeket megfogalmaznak. 
Higgyétek el, a ti sikeretek érdekében teszik! Tudom, hogy minden tanárotok minden tőle telhetőt el fog 
követni azért, hogy eredményesen zárjátok az évet, és sikeres vizsgákat tegyetek. De ehhez figyelmes, értő, 
aktív és szorgalmas partnerek is kellenek! Legyetek azok! 
 

     
CSOMÓ  
Csak Okosan Minden Órán 



 

 

TANÉVKEZDŐ GONDOLATOK 
Az idei tanévnyitó ünnepélyen – rendhagyó módon – mi, tanárok adtunk műsort néhány bölcs 

gondolat megidézésével. Ezt olvashatjátok az alábbiakban. 
 

Mire való az iskola? – szegezte nekem a kérdést több ízben, több diákom is. A válasz nem 
egyszerű, s a kérdést is szükséges árnyalni. Mire való az iskola ma, a 21. században? Stílusosan a 
válaszokat az interneten próbáltuk megtalálni. 

„A nehezen követhető fejlődéssel hatalmas információtömeg vált könnyen elérhetővé. Az információk 
elérhetősége látszólag érdektelenné tette az ismeretek iskolában történő megszerzését. Az iskola új feladata 
megtanítani az információk kezelésére, rendszerezésére, szűrésére és felhasználására, végül is a tanulás maga 
vált fontos tudássá.” 

A probléma nemcsak a diákokat és a tanárokat foglalkoztatja: „A szülők is idegesek, és nem 
tudják már, mire való volna az iskola. Azt várják tőlünk, hogy a kész tudásanyagot a gyerek fejébe beletegyük, 
amivel majd bejut az egyetemre. Holott minden gyereket arra kellene megtanítanunk, hogy a saját helyzetéből, 
tehetségéből kiindulva, gondolkodni tanuljon meg.” 

„Majdnem mindegy, hogy valaki a szaktudását konkrétan milyen területen szerezte, azt élete folyamán 
úgyis néhányszor valami egészen másba kell konvertálnia gyorsan változó korunkban. A 21. századi oktatás 
lényege egy jó minőségű alaptudás megszerzése valamiben és a konvertálás képességének kialakítása.” 
 A modell legalább kéttényezős. Tanár és diák együttes munkája visz csak közelebb a célhoz. 
De hogy milyen az egyik és másik fél? Íme néhány bölcs észrevétel: „A diákok a felét hallják meg 
annak, amit a tanár mond, a felét értik meg annak, amit meghallottak, a felét jegyzik meg annak, amit 
megértettek... vagyis összességében nem sokat.” 

Mi is tisztában vagyunk vele, hogy a beváltnak tűnő rendszer nem menetes a hibáktól sem:  
„A gondolkodást eleve gátolja a hétköznapi pedagógiának az a gyakorlata, hogy a megoldást, az egyetlent 
keresteti. A mai tanulók a jövő még nem ismert problémáival állnak majd szemben. Ezért elsősorban nem a 
most ismert megoldásokra kell tanítani őket, hanem a megoldandó probléma meglátására.”  

„Alkossa meg a tanuló a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy végigjárja és 
megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a diák, annál valószínűbb, hogy 
megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni.” 
 És hogy érzékeltessük, mennyire nincs könnyű dolgunk nekünk, tanároknak, szemléltetésül 
itt van néhány másik idézet: „A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az 
ember minden hét órából ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania.…” 
„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” 
 

 

S hogy valójában mi is a lényeg, azt 
nagyon nehéz megfogalmazni: „Meg 
kell tanítani a diákoknak azt, hogy 
önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak 
azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a 
fiatalok, akik élvezik a kihívások 
legyőzését, felnőtt életükben is keresni 
fogják a kihívást jelentő helyzeteket. 
Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg 
új lehetőségeket, keresnek új módszereket, 

dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy 
nehéz problémákon dolgozzanak.” …azaz könnyebben boldogulnak majd későbbi életük során. 

 

Összeállította: Varsányiné Kozma Judit 
  



 

Eötvös-nap 
  
Szeptember 19-én tartottuk iskolánkban az intézmény névadójáról elnevezett diáknapot, 
melynek keretében sport-, ügyességi és főzőversenyen is összemérhették erejüket, 
tudásukat a nappali tagozatos osztályok tanulói. Ezen a napon került sor az új diákok 
avatására is. 

A futballmérkőzések vezetésére ezúttal a seregélyesi csapat olyan játékosait 
kértük fel, akik valamilyen módon kötődnek iskolánkhoz. Ezúton köszönjük az aktív 
közreműködést volt diákunknak, Belovai Balázsnak és egyik tanulónk édesapjának, Csürök 
Györgynek.  

Technikai segítségéért szintén köszönet illeti a helyi tüzép vezetőjét, Oláh 
Jánost, aki mészhidrátot adományozott az atlétikai és futballpálya felfestéséhez. 

 

A DIÁKNAPI VERSENYEK EREDMÉNYEI 

Bálagurítás 
I. Králl Patrik 11.A – Kincses Bálint 11.A 

II. Németh György 9.A 

III. Baráth István 10.A – Gógán László 10.A 
 

Autóhúzás 

I. Szopori János 9.A 

II. Magyar Viktor 11.A 

III. Molnár József 11.A 

Kötélhúzás 

I. Tóth Ferenc, Gyuricza Dávid, Karf Martin, Szopori János, Bognár Ádám (9.A) 

II. Nyúl Jenő, Tuska Gábor (12.ID), Kovács József (11.H), Jancski Zoltán (12.NH) 

III. Farkas Richárd, Varga Krisztián, Nagy Attila, Magyar Viktor, Nagy Balázs, Jasinka Erik,  

Kincses Bálint (11.A) 

Szkander 

I. Magyar Viktor 11.A 

II. Rácz János 12.NH 

III. Nagy Attila 11.A 

IV. Kiss Róbert 11.N 

Futball     

I. 12.NH   Gólkirály: Rácz János 12.NH 

II. 12.ID 

III. 9.IR 

IV. 9.A 

Röplabda 

I. 11.ID 

II. 9.IR 

III. 12.ID 

Főzés 

I. 12.NH  – csípős pörkölt 

II. 11.H  – paprikás krumpli 

III. 12.A – vadas pörkölt 

 
 

ORSZÁGOS HÍRŰ SZKANDERBAJNOK A DIÁKNAPON 

ISKOLÁNK 9. IR OSZTÁLYÁBA JÁR BARZSÓ HENRIETTA, AKI BÁTYJÁVAL EGYÜTT A SZKANDER SPORTÁG HAZAI, IFJÚ 
TEHETSÉGE. ŐK KETTEN SZÍVESEN ÉS LELKESEN VÁLLALKOZTAK ARRA, HOGY A DIÁKNAPON LEVEZETIK AZ ISKOLAI 
SZKANDERBAJNOKSÁGOT. ENNEK APROPÓJÁN KÉRDEZTÜK ŐKET A KEZDETEKRŐL ÉS ELÉRT SIKEREIKRŐL. 

 

„FEKVENYOMTAM, AZTÁN EGY ROKONOM HATÁSÁRA KEZDTEM EL 
SZKANDEREZNI IMMÁRON KÉT ÉVE. SORRA NYERTEM AZ ORSZÁGOS 
VERSENYEKET, EURÓPA-BAJNOK LETTEM, A VILÁGBAJNOKSÁGON PEDIG 
ÖTÖDIK HELYEZÉST ÉRTEM EL. HÚGOM, HENI IS NAGY REMÉNYSÉG, SORRA 
NYERI A JUNIOR ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKAT” – MESÉLI  BARZSÓ ALEX. 

 

„OTTHON ALAKÍTOTTUNK KI A PINCÉBEN SPECIÁLIS EDZŐTERMET 
MAGUNKNAK, AHOL RENDSZERESEN EDZÜNK ÉS KÉSZÜLÜNK A KÖVETKEZŐ 
MEGMÉRETTETÉSRE” – TESZI HOZZÁ HENI. 
  

ÖRÜLÜNK, HOGY PROFI SPORTOLÓKKAL ISMERKEDHETTÜNK MEG, S TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁNUNK 
PÁLYAFUTÁSUKHOZ. 

KRANAUERNÉ SÁNDOROVITS  JUDIT 



Középiskolás lettem…  
Nyolc évvel ezelőtt nagyon vártam, hogy kijárhassam az általános iskolát, de most hogy 

eltelt ez a néhány esztendő, félelemmel indulok tovább a középiskolába. Hogy mitől félek? 

Új osztálytársak, új tanárok, új környezet. Félek, mert elhagytam a régi, megszokott 

környezetet, az osztálytársaimat, barátaimat. De egy kicsit örülök is, hiszen új barátokat 

szerezhetek, és új kihívásokkal találkozhatok.  

Izgatottan vártam az első napot az Eötvös József Szakképző Iskolában. Aztán 

eljött ez is, találkoztam az új osztálytársakkal, és megismerkedtem az iskolával. Egy 

kicsit izgultam, amikor beléptem az iskola kapuján, hisz ez egy új „világ”, de később, 

mikor már barátokat is szereztem, megkönnyebbültem.  

 Már két hét telt el az iskolából, és nagyon jól érzem magam az új környezetben. És 

tudom azt is, hogy most már a tanulásra is koncentrálnom kell, hisz ez az új „világ” segít 

abban, hogy sikeres és biztos jövőm lehessen. Azért a lazítás sem árt, és itt ezt is meg 

lehet tenni, mert a szünetekben a zene és a társaság is segít a feloldódásban. Nagyon 

örülök, hogy ezt az iskolát választottam, igazán jól érzem itt magam.  Az avatás is jó 

élmény volt, viccessé tette a hangulatot, nagyon felszabadult a légkör, és most már a 

harmadik hetet kezdve végre elmondhatom magamról: középiskolás lettem! 

Tulkovics Nóra 9.ir 

 
Eltelt nyolc év az általános iskolában, és sok minden megfordult a fejemben, mi is 

legyek, mit és hol tanuljak. Kamionos, szakács, informatikus? Most már tudom, 

néhány ezek közül gyerekes álom, ötlet volt.  

Hatodik osztályos korom óta intenzíven foglalkozom az informatikával, egyre 

jobban érdekel a sokoldalú alkalmazhatósága. Hetedikben már véglegesen 

eldöntöttem, hogy informatikát szeretnék tanulni középiskolában, csak az volt a 

kérdés, hol. A döntés: a seregélyesi szakközépiskola, és hogy kollégista leszek.  

Nem kevés izgalommal készültem, mivel még soha nem voltam távol a 

családomtól. A nyári szünetet végigtanultam, befejeztem az ECDL utolsó modulját, és 

augusztus 31-én megkaptam a bizonyítványt, meg ezen a napon robogóvezetésből is 

levizsgáztam. Hurrá, itt a péntek, és minden szép! De mi lesz vasárnap? Költözés a 

kollégiumba, hétfőn megkezdődik a középiskola, vár egy új élet önállóan, új 

közösség, tanárok, diákok – mindenki ismeretlen. Szorongásos hétvége, de vasárnap 

este a koleszban már éreztem a középiskolások hangulatát. A szobatársak kedves 

biztatása gyorsan átsegített általános iskolás kisdiákból középiskolássá. Ezt nem is 

gondoltam, hogy ilyen jól reagálok a változásra, jó ez a közösség. Más ez a 

középiskolás élet, a felnőttek világát ízlelteti.  

Tudatos döntést hoztam, mert ezt akarom, s ez erősíti a felelősségérzetet a 

jövőm iránt. Úgy gondolom, jól döntöttem, hogy itt lettem középiskolás. 

Selmeczi Tamás 9.ir 



Ahogy múltak az általános iskolás évek, egyre közeledtünk a pályaválasztáshoz. Én is 

csak az utolsó pillanatban kezdtem gondolkodni, hogy hova szeretnék menni továbbtanulni.  

Az elmúlt években sokszor láthattam, hogy mi is történik a mezőgazdaságban. Sokszor 

megfordultam az ismerősöknél, akik ezzel foglalkoznak, és én is segítettem, és mehettem 

velük dolgozni. Ezért is választottam ezt az iskolát, mert nagyon megtetszett a 

mezőgazdasági munka, a gépek, traktorok és a szerelés.  

Az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy előbb le szeretném tenni az érettségit, 

mivel már előbb is megfordult a fejemben ez a rendészeti szak, és hogy utána megyek át 

mezőgazdasági szakra. Így két évvel kevesebb ideig tart a képzés. Mindenképpen szeretném 

megszerezni a T-kategóriás nehézvontatói jogosítványt.  

A beilleszkedésről: úgy gondolom, hogy ez az osztály sokkal jobb, mint az előző 

iskolám, még az elején vagyunk az évnek, próbálunk ismerkedni, és új barátokat szerezni. 

Én is próbálom megismerni az osztálytársaimat, akik jó sokan vannak. Remélem, sikerül 

megszerezni az érettségit és továbbjutnom, valamint új barátokat szereznem. 

Majer Dominik 9.ir 

 

Orosz Kornél vagyok, és három hete kezdtem középiskolába járni. A Fejér Megyei Eötvös 
József Szakképző Iskolába járok mezőgazdasági gépszerelő szakra. 
 Az általános iskola alsó tagozatát a lakóhelyemen, Magyaralmáson végeztem el, de a 4. osztály 
végén másik iskolába kerültem, mert az iskolában megszűnt a felső tagozat. Székesfehérvárra 
kerültem iskolába, ahol elég nehéz sorsom volt. Több okból is ezt az iskolát választottam. A 
mezőgazdasági gépek elég régóta, kb. 12 éve érdekelnek, és Vas Csabi barátom is ezt ajánlotta. Az 
utazás elég hosszú, mert én vidéken lakom, Seregélyestől 35 kilométerre.  
 Az első nap elég furcsa volt, mert még nem ismertem senkit. De idővel változott a helyzet, 
kezdtem megismerkedni a többiekkel, és már van jó pár barátom. A tanórák sem túl nehezek, bár van 
egy-két kivétel. A tanárok közül is megkedveltem egyet-kettőt. A beavatástól eleinte kicsit féltem, 
mert nem tudtam, mi lesz, de túl vagyunk rajta, és hogy most belegondolok, nem is volt rossz, inkább 
vicces, és a diáknap is egész jól telt.  
 Az iskolakezdés előtt is eléggé izgultam, de már tudom, hogy nem volt semmi értelme, mert ez 
egy jó hely, és mindenkinek ajánlom, akit érdekel a mezőgazdaság. 

Orosz Kornél 9.A 



 

 
 

 
Iskolánk ismét sikeresen pályázott az 
Apáczai Közalapítvány HATÁRTALANUL 
programjára, melynek segítségével 
meglátogathatjuk határon túli 
testvériskoláinkat. 

A Butola Zoltán igazgató úr és Kenderes Szilveszter kollégiumvezető által készített, sikeres pályázat 
lehetővé teszi, hogy ne csak a mi diákjaink utazhassanak el a Felvidékre, illetve Erdélybe, hanem a 
galántai és a csíkszeredai tanulók is ellátogathassanak hozzánk.  

A megvalósítás első szakasza már el is indult, hiszen szeptember 24. és 28. között vendégül 
láttuk a szlovákiai testvériskola képviselőit. A jövő héten (október 8 – 12.) pedig intézményünk tanulói és 
tanárai utaznak Galántára. A tanulmányutak alkalmával az iskolák diákjai szakmai és kulturális tartalmú 
programokat valósítanak meg, melyeknek keretében betekintést nyernek a határon kívül élő magyarok 
életébe. A pályázatot határon túli magyar tannyelvű iskolákkal közösen megvalósuló együttműködések 
támogatására írták ki, és a diákok közötti, határokon átívelő személyes kapcsolatok kialakítását kívánják 
vele elősegíteni. 

Az eddigi program része volt 
egy-egy székesfehérvári, velencei-
tavi, balatoni, illetve fővárosi 
kirándulás, valamint a szeptember 
28-án megrendezett, iskolák közötti 
atlétikai verseny, melynek 
vándorkupáját ezúttal a galántai 
tanulók vihették magukkal. 
Sikerükhöz ezúton is gratulálunk. 
Viszont már készülünk a 
visszavágóra, melyre – reményeink 
szerint – a következő tanévben sor 
kerül.  

Szintén a pályázati anyagban szerepel az Összetartozás napja, melyet október 19-én tartunk, 
és fő témája a Felvidék lesz. Ezen a napon az osztályok számot adnak a határon túli magyarságra 
vonatkozó ismereteikről, beleértve a történelmi, kulturális, néprajzi, gasztronómiai vonatkozásokat is. 

A megvalósítás második szakaszára 2013 májusában, júniusában kerül sor, amikor is erdélyi 
testvériskolánkba látogatunk el, majd vendégül látjuk a Csíkszeredáról érkezőket. 
 

   
 

Pillanatképek a galántaiakkal közös sportnapról (Fotó: Ihász Lilla Krisztina) 
 



  Sárkányhajó  
A székesfehérvári vidámparki tavon idén is megrendezték a középiskolák közötti sárkányhajó-versenyt. A 

futamra összeállt csapatunk nyolcadik helyen érkezett célba. 

 
A hajóban: 9.A – Farkasfalvi  Miklós, Egri Balázs, Karf Martin, Koszorús Bence; 10.A – Angyal Gergő; 11.A – 
Magyar Viktor; 9.i – Barzsó  Henrietta, Halmai Roland, Huszár Kamilla, Magyar Nikolett, Majer Dominik, 
Patkós Alexa; 10.i – Bagi Dávid, Fekete Krisztina, Forrás Máté, Kellner Zsolt, Pákozdi Mónika, Vass Ignác; 
11.H  - Dérfi József. 
 

 

Túra a Bakonyban 
Druzsin János tanár úr vezetésével szeptember 30-án, vasárnap iskolánk volt és 
jelenlegi diákjai, tanárai és hozzátartozóik, kirándulni mentünk a Bakonyba. A 
gyalogtúra a paradicsomi Szépalmapusztáról indult, megmásztuk a 709 méteres 
Kőris-hegyet, leereszkedtünk az Ördöglyuk-barlangba, és gombásztunk a Halomsírok 
tövében. A hangulatról a 9.ir osztályos ikerlányok, Józsa Kitti és Ági így 
emlékeztek: „A táj gyönyörű szép volt, mindenütt hatalmas fák, állatok, gombák. 
Színtiszta természet. A hangulat nagyon jó volt. A nevetésünktől zengett az 
erdő. Az út nagyon meredek volt. Találkoztunk néhány hegyi kerékpárossal is. A 
meredek kaptatón bizony ők sem tudtak felkapaszkodni, így biciklijüket hátukra 
véve caplattak felfelé. Páran közülünk még az Ördöglyukba is lemerészkedtek. Ott 
láthattak egy-két denevért és a tavalyi bújócska győztesét… . Voltak, akik fára 
másztak, de volt olyan is, aki alatt reccsent az ág… Mi meg csak nevettünk.   

 

Rengeteg kép is 
készült. 
Reméljük, hogy a 
legközelebbi túra 
is ilyen jó lesz, 
mert nagyon jól 
éreztük 
magunkat.” 

 
 

ÁGI & KITTI 

 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 

október 5.  megemlékezés az aradi vértanúkról 

október 17.  15:00 – 17:00 FOGADÓNAP 

október 19.  megemlékezés az ’56-os forradalomról 

   ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

október 22.  tanítási szünet 

október 27.  áthelyezett munkanap (szombat - B hétfő) 

október 29 – november 3.  ŐSZI SZÜNET 

november 5. első tanítási nap (A hét hétfő) 

 

  
Akkezdet phiai 

Szabó  Ervin (12.id) ajánlásával 
 

Az Akkezdet Phiai idén 15 évesek. A Wikipédia szerint csak „ egy budapesti underground hip-hop duó.” Szerintünk 
kortárs költészet. A nevükben szereplő kezdet szóban a két „k” kortárs költészetet jelent. Ez el is hangzik egyik 
szövegükben. Az Akkezdet Phiai, vagyis Süveg Márk és Závada Péter, becenevükön Saiid és Újonc dalszövegei 2012-
ben érettségi tételként szerepeltek Pécsett a Leőwey Klára Gimnáziumban. A jövő irodalmát írják, a jövő 
nemzedékének. Puzsér Róbert kritikus szerint a XXI. századi költőket sokkal inkább jellemzi egy mikrofon, mint egy 
kötet. Maguk szerint csak reflektálnak a környezetükre.           (www.hirperec.hu) 

  

 

Handicap 
Tavasz, fény, s más hasonló ügyek, 
Szíven találnak ha ablak nyitok 
Lágy terroristák a parkban a rügyek 
Ropognak mint a kalasnyikov. 
Én futópadomon önjáró beteg, 
Nem maradt más, csak szótlan bambulás 
Hogy ne szakítsunk ma is távol leszek, 
Ó szerelem, te gyilkos ambuláns. 
Számládra végül is nincs mit írjak, 
Épp csak potom 27 évem  
Hagytam ott nálad mint vizitdíjat, 
S mint most is a vágy üres kórtermében 
Csak ülök s nézem hogy a neonok alatt, 
Mint arany tolószék végiggördül a nap. 
 

 

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 
 

http://www.hirperec.hu/
mailto:iskola@seregszaksuli.hu

