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AVIZES ÉLŐHELYEK 
VILÁGNAPJA 

 

február 2. 

 
1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. 

Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében 
18 nemzet kormánya vállalt felelősséget a vizes élőhelyek védelméért. Az 
egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére 
irányuló világkonvencióvá bővült.  

Az egyezményt aláíró országok száma mára száz fölé emelkedett, s a 
hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer. Az 
egyezmény elfogadásának évfordulóján tartjuk a vizes élőhelyek világnapját. 

Hazánk 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet 
(köztük a Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy 
egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. 
Magyarország területének 2,5 százaléka, mintegy 250 ezer hektár 
nemzetközileg is jelentős vizes élőhely. Azért is elengedhetetlenül fontos ezek 
védelme, mivel a Kárpát-medencében az utóbbi csaknem száz évben, a többi 
között a folyószabályozások nyomán, a vizes élőhelyek 90 százaléka eltűnt. 

 
 

  

     

CSOMÓ 
 

Csak Okosan Minden Órán 



Kirándulás Gyulajra és Tamásiba 
 

 

Nem kellett sokat várnunk az újabb 
kirándulásra. Január elején Druzsin János tanár 
úr vezetésével lehetőségünk volt meglátogatni a 
csodálatos gyulaji dámvadrezervátumot és a 
tamási élményfürdőt.  
 A vadak közt, őket nézve úgy telt el az 
idő, hogy észre sem vettük, hiszen olyan 
páratlan élményt nyújtottak, nem is beszélve a 
vadgondnok érdekes előadásáról.  
 A kirándulásunk már ezzel is 
felülmúlhatatlannak tűnt, de ezt még tudtuk 
fokozni. Elmentünk az termálfürdőbe, ahol a 
kikapcsolódás, pihenés élménye kényeztetett 
minket. A nap végén, este megkóstoltuk, hogy 
milyen pizzát sütnek Tamásiban. 

Ha igaz az, hogy az egész év olyan lesz, ahogyan indul, akkor 2013 egy kitűnő esztendő lesz, 
amely remélhetőleg sok izgalmas kalandot tartogat még a számunkra. 

  Majoros Andrea 12.id 
 

 

Kollégiumok közötti, megyei 

képzőművészeti verseny 

 

Nemes Nagy Ágnes: Rózsafa 

Kimondhatatlan vágyom azt a percet, 

amelyben élek. S el nem érhetem. 

Idő, idő! szüntelen benne reszket 

a gyönyörűség és a félelem. 

A szem fölmagzott, hosszú fűbe gázol, 

egy mécsvirág, egy csíkos kerti szék, 

gálic-kék szőlők, nádas pincegádor, 

egy völgykebel, a tó, a tó, s az ég – 

hogy érem el? Hisz úgyis képtelenség, 

hogy ott száll az egzotikus jelenlét, 

a lepke-Föld a létlen űrön át, – 

Hogy érem el a nyíló rózsafát? 

Mely szökőkútként dobja fel magát, 

és elevennek oly szép, mint az emlék –? 

 

 
 Januárban rendezték meg a 

székesfehérvári lánykollégium névadójának 

tiszteletére a Nemes Nagy Ágnes-hetet. Ennek 

keretében vehettünk részt – Mohai Gábor (10.a) 

barátommal és Zách György tanár úrral – azon  

a képzőművészeti versenyen, amelyen azt a 

feladatot kaptuk, hogy készítsünk illusztrációt a 

költőnő Rózsafa című verséhez. 

 Végül csak egy kevésbé művészi rajzot 

sikerült összehoznunk, hiszen mezőgazdasági 

gépszerelőként távol áll tőlünk az ilyesmi. Meg 

amúgy is inkább a lányokat nézegettük. De ez 

sem hozta elő a belőlünk a művészlelket. A 

hangulat viszont jó volt, mi gondoskodtunk róla. 

 

Varga Máté 10.a 



Thália kosarából 
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (idén 
február 13-ára esik), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak. Ez 
a néhány hét az évben a bálok, farsangi mulatságok, 
színházi előadások meghatározó ideje.   
Ebből az apropóból színes kis csokrot állítottam össze nektek a komédiázás, a színjátszás görög 
istennőjének, Tháliának kínálatából, figyelembe véve a hozzánk legközelebb eső, 
megyeszékhelyünkön működő társulatok műsorválasztékát. Igyekeztem majdnem minden 
évfolyam számára olyan darabokat kiszemelni, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak irodalmi 
tanulmányaitokhoz. Elsősorban tehát a kilencedik osztályosoknak ajánlom a nemrég megismert 
görög drámaíró, Szophoklész Oidipusz király című tragédiáját, melyet a székesfehérvári 
Szabadművelődés Házában rendszeresen játszó Prospero Színkör tűzött műsorára két évvel 
ezelőtt, de időről időre újra felkerül a repertoárjukra. A székesfehérvári Vörösmarty Színház 
műsorából ezúttal egy vidám hangulatú, interaktív előadást választottam a kilencedikeseknek, 
ami a tavalyi Rómeó és Júlia beavatószínházi programhoz hasonlóan bizonyára elnyeri majd 
tetszéseteket: ez a Pantalone házassága, amely a 16. századi olasz commedia dell’ arte egy 
remek darabja.  A tízedikesek a német klasszika két jeles alakjának műveivel ismerkedhetnek. 
Goethe Faustja, illetve Faust és Margit sorsa ihlette a Prospero Színkör Faust – Unborn Visions 
című modern feldolgozását. Schiller Don Carlos című tragédiája pedig olyan jeles színészek 
közreműködésével látható a Vörösmarty Színházban, mint Cserhalmi György és Gáspár Sándor. A 
tizenegyedikes tananyaghoz jól kapcsolható a fehérvári teátrum stúdiószínpadán bemutatásra 
kerülő Tanár úr kérem, Karinthy Frigyes novellagyűjteményének színpadi adaptációja.  A 
végzősök számára Márai Sándor Az igazi című regényének feldolgozását választottam, melyet a 
székesfehérvári Szabad Színház tűzött műsorára.  
Az említett előadások mellett nagyon színes palettáról válogathattok akkor is, ha inkább 
szórakozásra, könnyebb fajsúlyú vagy éppen komolyabb darabokra vágytok. Az alábbi linkek alatt 
megtaláljátok az említett társulatok műsorajánlatait: http://www.vorosmartyszinhaz.hu/, 
http://www.prosperoszinkor.hu/, http://www.szabadszinhaz.hu/. 
Remélem, a gazdag kínálatból mindenki megleli az ízlésének leginkább megfelelőt. Jó szórakozást 
hozzá!                                               VKJ 

 
 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 
 
Az idei tanévben két szervezett színházlátogatást tervezek, melyre várom a tanulók és 
kollégák jelentkezését. Márciusban a Pelikán Kamaraszínházban tekintjük meg a 
Pantalone házassága című beavatószínházi produkciót, várhatóan áprilisban 
pedig a Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetéből készült feldolgozást a 
színház stúdiószínpadán.  
Pontosabb, frissebb információért forduljatok hozzám: 

Varsányiné Kozma Judit 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
http://www.vorosmartyszinhaz.hu/
http://www.prosperoszinkor.hu/
http://www.szabadszinhaz.hu/


Akikre büszkék vagyunk… 
 

 
 

Felkerültek az elmúlt félévet legeredményesebben záró tanulóink fotói az 
intézmény földszinti aulájában elhelyezett dicsőségtáblára. Mivel a szokottnál 

kevesebben érték el a 4,5-es tanulmányi átlagot, ez alkalommal a 4,00 volt az alsó 
határa a listára való feljutásnak. Szakközépiskolai diákjaink közül így is csak ketten 
érték el ezt az eredményt. Ez nem azt jelenti, hogy ennyire nagy különbség lenne a 

szakiskolai és szakközépiskolai tanulók tényleges teljesítménye között. Az okok 
egyike valószínűleg az, hogy a szakmunkástanulók átlagát jelentősen javítja a 

gyakorlati tantárgyak jegye. 
Reméljük, hogy a dicsőségtáblára felkerült diákjaink példája ösztönzően hat majd 

iskolánk többi tanulójára. 
 

 
 

 
 

Németh Róbert 12.N 
4,82 

 
 
 

 
 

Tischler László 12.N 
4,73 

 
 

Fischer Bence 12.N 
4,64 

 
 

Héja Kristóf 12.H 
4,45 

 
 

 
 

Kustán Karolina 11.ID 
4,42 

 

 
 

Jancski Zoltán 12.H 
4,36 

 
 

DICSŐSÉGTÁBLA 

 



  
 
 

 
 

Németh György 9.A 
4,18 

 
 
 

 
 

Tóth István 11.H 
4,18 

 
 

Geiszt Zsolt 11.N 
4,09 

 
 

Muzs László 9.A 
4,09 

 
 
 

 
 

Farkas Richárd 11.A 
4,00 

 
 

 
 

Gerlinger Tibor 12.A 
4,00 

 
 

Szabó Cintia 11.ID 
4,00 

 
 
 

 
 

Tollas János 9.A 
4,00 

 
 

 

 
 

Szorgalmukhoz, kitartásukhoz ezúton is 
gratulálunk. 

 



 
 

 Január 30-án, szerdán a 12.a osztály és osztályfőnökünk, Ladányi Lászlóné szervezésében 

ellátogattunk Budapestre az Agromash EXPO-ra. A tanulmányi kirándulásra a 12.nh 

osztály tíz tanulója és az oktatók nagy része is velünk tartott. Olyan nagy volt az 

érdeklődés a diákok részéről, hogy bizonyára két buszt is megtölthettünk volna. 

 Az út jó hangulatban telt. Érkezés után a tanárok felhívták a figyelmünket a 

szokásos dolgokra, hogy ne legyen ránk panasz, stb. Ezután szétszóródott a csapat, és 

mindenki önállóan járhatta körbe a kiállítást.  Hatalmas területen voltak kiállítva a 

gépek, munkaeszközök, így sok időbe és sétába telt körbejárni az egészet. A 

gépbemutatókat szép lányokkal és videókkal tették látványosabbá. A maradék időben 

evéssel és ivással pihentük ki a „túra” fáradalmait. 

 A hazaúton már nagyobb csend volt a buszon, majdnem mindenki aludt. Szerintünk 

mindenki jól érezte magát, és hasznos volt ez tanulmányi kirándulás. 
 

Harmadás Péter és Szabó Bence 12.a 

 

___________________________ 

 

 

 
2013. január 19-én 

tartottuk iskolánkban a 
végzős 12.LA levelezős 

osztály szalagtűző 
ünnepségét 

 
 

 
 

 



 

 

  

DIÁKOLIMPIA 
A Fejér Megyei Diáksport Szövetség, a Seregélyesi Közoktatási Központ és a Seregélyesi Pelikán DSE 
szervezésében került sor 2013 januárjában a tollaslabda diákolimpia területi döntőjére, ahol tanulóink a 
következő eredményt érték el: 

V. korcsoport  2. helyezés  Csuri Patrik  10.ir 
   3. helyezés  Tóth Gábor 9.ir,  Varga Alex 9.ir 
VI. korcsoport  1. helyezés  Dérfi József 11.h 

Mindegyik versenyzőnk továbbjutott a megyei döntőbe, melyet 2013. február 2-án szintén Seregélyesen 
rendeztek. Itt már csak Dérfi József szerzett továbbjutó helyet, negyedik lett. 
Az országos döntő 2013. április elején lesz Kiskunfélegyházán. 

Molnár Andrea  
testnevelő 

 
       

GRATULÁLUNK A KIVÁLÓ SPORTTELJESÍTMÉNYEKHEZ , ÉS TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁNUNK.  
 

 

Országos Szkander Bajnokság Kecskeméten 
Kecskeméten Országos Szkander Bajnokságon vettem részt, ahol 116 nevező indult 

a következő kategóriákban : junior [lány, fiú ], felnőtt [ nő, férfi], masters [ nő, 

férfi], mozgáskorlátozott . 
 

Az elért eredményeim a versenyen : 
 

Junior 60kg alatt jobb és bal kéz  1. helyezés                                                                                                                                      

Junior 60kg felett jobb és bal kéz  2. helyezés 

Felnőtt 60kg alatt jobb és bal kéz  1. helyezés 

Felnőtt 60kg felett jobb kéz   3. helyezés 

 Felnőtt 60kg felett bal kéz   2. helyezés 

 

Ezzel az eredménnyel nagyban hozzájárultam a 

csapatunk győzelemhez is. Emellett a tavalyi 

évben elért eredményeimért megkaptam a 2012. 

év „Junior lány versenyzője” díjat. 

 
 

Barzsó Henrietta 9.ir 

        

 



 

 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

február 4.   felvételi dolgozatok megtekintése 

február 6.  szülői értekezlet 

március 1.  érettségi vizsgára és felsőfokú  

  képzésre való jelentkezés határideje 

 

 
 
 
 

Mohácson már űzik a telet 
 

Február 8-án, csütörtökön megkezdődik a mohácsi busójárás, amelynek keretében 

hat napon át mintegy ezer jelmezes űzi el a telet a Duna-parti városban. 
 

A busójáráson reggeltől estig számos programmal, 

köztük zenei, táncos eseményekkel és más kulturális, 

szórakoztató rendezvényekkel várják az 

érdeklődőket.  

A húshagyó keddi főtéri koporsóégetéssel záruló 

népszokás 2009-ben felkerült az UNESCO kulturális 

örökségeinek listájára. 

A fő programokat vasárnap rendezik: a busók ekkor 

kelnek át csónakokkal a Dunán, vonulnak fel a 

belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak 

új busókat és gyújtanak hatalmas máglyát Mohács 

főterén. 

 

 
 

 

Forrás: MTI 
 

 
 
 

Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278. 

Telefon/fax: 22 575-002, 575-003 

E-mail: iskola@seregszaksuli.hu 

Honlap: www.seregszaksuli.hu 
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