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Séta az Ingókövekhez
Egy kellemes kirándulás, egy békés nap a természet lágy
ölén mindig jól esik az embernek, de ilyenkor a karácsonyi
rohanás, a szilveszteri zsongás közben különösen felemelő egy
ilyen nap.
Druzsin János tanár úr a téli szünetben sem hagyott minket
program nélkül. Az év vége felé közeledve, december 29-én egy
kellemes délutánt töltöttünk el a pákozdi Ingóköveknél. Bár már
bőven benne vagyunk a télben, az idő mégis napsütéses és
gyönyörű volt. A magaslatra felérve csodás látvány tárult elénk, a
táj szépsége ilyenkor is páratlan.
A változatos sziklacsoportokhoz való kirándulás nagyon jó
volt, kis csoportunk minden tagja kellemes élményekkel térhetett
haza. 2012-ben is szép helyeken voltunk, minden kirándulás
nagyon tetszett. Örömmel nézünk elébe, hogy 2013 milyen túrákat
rejteget számunkra!
Majoros Andrea 12.id
(fotó az újság hátlapján)

Boldog, eredményes új esztendőt!
Január 11-én már osztályozó értekezletet tartunk, szembenézünk az elmúlt féléves
munkánk eredményével. A naplókat nézegetve azt látom, hogy lehangoló a kép,
rengeteg bukás várható, s emellett mintegy tucatnyi olyan tanuló van, aki igazolatlan
órák miatt lesz kénytelen rövidesen távozni az iskolából.
Erről szólt a szeptemberi fogadkozásotok? Én nem így emlékszem!
Úgy rémlik, hogy sokan úgy indultak ennek a tanévnek, hogy igen, most
megmutatom, hogy képes vagyok a jobb eredményre, számos tantárgyból javítani
fogok. Bukás biztosan nem lesz, hiszen egyáltalán nem nehéz a kettes szintet elérni,
semmi más nem kell hozzá, mint bejárni az órákra, odafigyelni, és aktívan részt venni
a tanórai munkában, elkészíteni otthon az aktuális házi feladatot, s felkészülni a
témazárókra.
Nos, aki ezt megcsinálta, az jellemezően legalább közepes tantárgyi jegyet ért el,
de biztosan nem áll most bukásra. S ehhez nem kellett más, mint napi átlag egy óra
tanulás a tanítási órák után. Nem ér meg ennyit az, hogy esélyed legyen
eredményesen befejezni a tanévet, s továbblépni? Aki erre nemmel válaszol – s ehhez
persze joga van – az ne vádaskodjon, ne okolja a tanárokat, a szülőket, a
szegénységet, a világot stb. CSAK önmagát! Mert önmaga teszi tönkre –
mondhatnám – tudatosan, előre megfontolt szándékkal az életét, s ráadásul úgy, hogy
nemigen lehet azt majd rendbe hozni. De ez az ő dolguk, mint mondtam, joguk van
hozzá. S nekünk is jogunk van ahhoz, hogy ezeket az ifjú hölgyeket, urakat
eltanácsoljuk innen. Menjenek nyugodtan, menjenek oda, ahol jobban érzik magukat,
oda, ahol a jövőjük szempontjából hajlandóak valami értelmes cselekvésre. Senki
előtt sem deszkázzuk be a kaput.
A többség, a nagy többség azonban marad, s igyekszik megfelelni a maga
módján. Nos, ehhez kellene még egy kis erőfeszítés. Egy kissé nagyobb önfegyelem a
tanítási órákon, egy kissé nagyobb lelkesedés a házi feladatok elkészítésében, s jóval
nagyobb szorgalom az önálló tanulásban.
S tudom, aki képes erre közületek, annak nem hiába kívánok boldog, eredményes
új esztendőt, mert az is lesz neki!
Butola Zoltán
igazgató

Butola Zoltán:

Az interaktív táblákról
Iskolánk akkori fenntartójával, a Fejér Megyei Önkormányzattal együtt 2008ban adtuk be a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1163 azonosító számú pályázatot,
amelynek eredményeként most, 2012 karácsonya előtt 7 db interaktív táblát s
a hozzá tartozó kiegészítő eszközöket leszállítottak, illetve felszereltek
különböző tantermeinkben. Ezek beszerzési értéke mintegy 7 millió Ft volt,
amelyet az elnyert pályázati összegből finanszíroztak a pályázók.
Az eszközök célja, hogy elősegítsék a diákok számára a tantervi anyag
elsajátítását, illetve – megfelelő programok telepítését követően – kiváló
feleltető/számonkérő segédeszközként is használhatóak.
Arra kérek minden tanulót, hogy becsülje meg ezeket az eszközöket, ne
rongálja állagukat, ne lopkodja a kábeleket, ezek pótlására ugyanis
semmilyen pénzügyi forrás nem áll rendelkezésünkre. Miután speciális, e
rendszerhez legyártott eszközökről, alkatrészekről van szó, ezek más
rendszerekhez jellemzően használhatatlanok.
Tekintve az eszközök igen magas
értékét, itt hívom fel a figyelmét minden
tanulónknak,
hogy
fentebbi
kérés
figyelmen kívül hagyása szükségszerűen
a
tanulói
jogviszonyt
érintő
és
büntetőjogi következményekkel is jár.
Bízom abban, hogy ezek az interaktív
táblák sok éven át szolgálják majd
diákjaink
eredményesebb
tanulmányait, mert
lehetővé teszik
kollégáim számára
a tananyag
élményszerűbb
átadását.

Decemberi alkalmaink

Szalagavató
December 14-én tartottuk iskolánk szalagtűző ünnepségét a seregélyesi művelődési
házban. Négy végzős osztályunk közül a három nappali tagozatos tanulócsoport
diákjainak ruhájára került fel a búcsúzást szimbolizáló kék szalag.
A szertartás eredete az 1830-as évekre nyúlik vissza. Ekkor tartották ugyanis az
első szalagtűzést Selmecbányán, ahol a végzős diákok úgynevezett valétálással
köszöntek el társaiktól. A kifejezés a latin "valete" szóból ered, jelentése: "Éljetek
boldogul!". Ez a szertartás mind a mai napig megőrizte korabeli szerkezetét,
jelentőségét, hiszen a szalagtűzéshez ma is a búcsúzás, az emlékezés és a köszönet
mozzanatai kötődnek.
Az érettségi- és szakmunkásvizsgára készülő tanulóink szép műsorral mondtak
köszönetet az itt töltött évekért. A 12.a és 12.id vidám képsorozattal, a 12.nh énekszóval
búcsúzott. A szakközépiskolásoktól hallhattunk szavalatot, éneket, láthattunk eljelelt
dalszöveget is, de az estre a koronát mindenképpen a csodás ruhákban ellejtett bécsi
keringővel tették fel, melyet iskolánk 2007-ben végzett tanulója, Horváth Anett
tanította be nekik.
A levelező tagozatos 12.LA osztály szalagavatója a félévi vizsgákat követően,
január 19-én lesz.

Adventi gyertyagyújtás és karácsonyi ünnepség
November 30-án gyújtottuk meg az első gyertyát az aulában elhelyezett adventi koszorún, s attól
kezdve minden pénteken újabb láng lobbant fel, hogy az egyre erősödő fény jelezze a karácsony
közeledtét. A szakközepes osztályok képviselői minden alkalommal versekkel, zenével, dalokkal
tették meghittebbé ezeket a perceket.
Az utolsó, a negyedik gyertya december 21-én, a 9.id osztály karácsonyi ünnepségén, a
seregéylesi művelődési házban lángolt fel, ahol a tanulók „Népek karácsonya” címmel ötletes és
emlékezetes műsort adtak Molnár Andrea osztályfőnök vezetésével. Előadásuk arról szólt, hogyan
ünneplik a világ különböző tájain a karácsonyt.
Ehhez szorosan kapcsolódva olvashatjátok az alábbiakban egyik diákunk külföldi
élménybeszámolóját:

Karácsony Londonban
A téli szünet előtt egy héttel elutaztam Angliába, hogy a családommal
töltsem a karácsonyt. Londonban él az anyukám és a nagybátyám családja is.
Mindketten öt éve vannak kint, és nagyon szeretik a kinti életet. London gyönyörű és
hatalmas város, tele élettel. Rengeteg a látnivaló, a város büszkeségei: a Big Ben, a
London Eye, a Tower Bridge és a Bukhingham Palace, ami a királynő lakhelyéül is
szolgál. A legismertebb, legszebb és legnagyobb múzeumok a British Museum és
National History Museum. Az országot rengeteg turista látogatja, és meglepően sok
magyar él itt. Én nem először jártam Angliában, de az ott eltöltött több, mint két hét alatt most először
ültem fel a London Eye-ra, a város jelképének számító óriáskerékre.
A karácsonyi készülődés már októberben elkezdődik, díszbe öltöztetik az utcákat, és annak
ellenére megjelennek a télapók, hogy Angliában nem kötődik ünnepi szokás december 6-ához. A
karácsonyi lapokat december elején elküldik egymásnak az emberek, és a kapott üdvözlőkártyákat
kiteszik a szobafalra.
A „Christmas Eve” (december 24.) munkanap, de rövidebb,
általában ilyenkor tartják a nagy, munkahelyi évbúcsúztató partikat.
Ezen az estén otthon barátokat fogadnak, isznak egy jót, pl. citromlikőrt,
sherryt, családi kórusok énekelnek a szomszédoknak. A gyermekek pedig
lefekvés előtt a kandalló vagy az ágy szélére akasztják hosszú
harisnyájukat. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy karácsony éjjelén
Santa Claus vagy Father Christmas a kéményen át a kandallóba
ereszkedik, és megtölti ajándékokkal a zoknikat. Az angolok nem
használják a szenteste fogalmát, ott december 25-én kezdődik az igazi
ünneplés.
December 25-e Christmas Day, ez az ajándékozás napja
(reggel bontják ki a csomagokat), ilyenkor jön össze a család is, és ekkor
eszik a hagyományos karácsonyi ebédet, a Christmas dinnert. A
karácsonyi ebéd sült, töltött pulykából vagy valamilyen szárnyasból,
pudingból és aprósüteményből áll. Elmaradhatatlan eseménye még
ennek a napnak a királynő hagyományos karácsonyi beszéde, melyet az
összes rádió és televízió közvetít.
Dóczi Dávid 11.id

Avatás a kollégiumban
2012. december 11-én, kedden tartották a
kollégiumban az új diákok avatását. Már előtte este
kiadták a feladatot az elsősöknek: az úgynevezett
„szecskatörvényeket” kellett volna leírni és megtanulni,
amelyeket a kolesz különböző pontjain függesztettek ki
fejjel lefelé. Kettőt az ablakokba, egyet a mosdóba… Az is
az avatás része volt, hogy a végzősök megpróbálták
megakadályozni ezt a műveletet.
Nekem majdnem sikerült teljesítenem a feladatot, de Almási Józsi kitépte a papírt a kezemből.
Másnap délután három órára mindenkinek csákót kellett készítenie, csak abban lehetett
megjelenni a tankörön. Vacsora után a tízedikesek az ebédlőben összepakolták a székeket, hogy
helyet csináljanak az avatási ceremóniának. Az elsősöknek fél hét körül kellett lemenniük Télapódalokat énekelve. Sorra szólított bennünket a Mikulás, és mondta, hogy mit csináljunk. Akit
felavattak, kapott egy kis csokit. Közben Kenderes Szilveszter tanár úr szaloncukrot dobált, én is
elkaptam egyet. Volt, akit izompacsirtának tömtek ki, valakinek gumicsővel kellett táncolnia, vagy
madzagokat átlépkednie, ahogy vezényelték. Nekem Gilicze Petivel kellett kimennem. Kérdezték
a szecskatörvényt, de én nem tanultam meg. Ezért egymást kellett kifestenünk rúzzsal, púderral.
Peti nagyon kikente az arcomat, de én sem sajnáltam őt, még a fülére és a hajára is jutott a
festékből. Nagyon jól szórakoztunk, viccesnek találtuk az avatást.

Tóth Ferenc András 9.a

***********************************************

Nyugdíjas-búcsúztató
December 21-én délután vettünk búcsút iskolánk öt dolgozójától: Ipacs Lászlóné és Tiringerné Borka
Gyöngyi tanárnőktől, Regős János tanár úrtól, Benke Imre szakoktató úrtól, és a korábban a konyhán,
később a portán dolgozó Tyukodiné Edit nénitől. Nem is olyan rég még velünk voltak nap mint nap.
Gyakran összefutottunk velük az iskolaépületben, az udvaron, a műszakon, a portán.
Aztán egyik napról a másikra csendben és észrevétlenül távoztak. De mindannyian itt hagytak
valamit magukból. Ránk mosolyognak a tablókról, a füzetekben ott sorakoznak a nagy gonddal
összeállított és az órákon leadott vázlatok, fejünkben visszhangoznak tanácsaik, intelmeik.
Valószínűleg nem könnyű a munkában eltöltött évtizedek után átélni azt, hogy többé nem szól
nekik a csengő, nem vár rájuk 20-30 nyüzsgő diák, a kijavításra váró dolgozathalom, és általában a
mindennapi tevékenységek megszokott rendje.
Kívánjuk, hogy találják meg a nyugdíjas élet értelmét, szépségét. Élvezzék, hogy esetleg van már
idejük pihenni, az éjszakákat nyugodt alvással tölteni, nem az órákra való készüléssel! Mi nagy-nagy
szeretettel gondolunk rájuk, nem felejtjük el őket, sőt visszavárjuk…
„ Tudjátok, én mindig visszatérek,
Bár elröpültek fényes szárnyú évek,
Pár színes toll még itt maradt,
Még simogatja halvány arcomat.
S ha nem lesz már erő, hogy jöjjek,
A szellők hoznak még iskolaszagot.
Tudjátok, akkor is visszatérek,
Azt képzelem majd, hogy itt vagyok,
Behunyom szemem, és emlékezem.
Tudjátok? Én mindig visszatérek.”

(Részlet Kocsis Gabriella Visszatérek című verséből)

Varsányiné Kozma Judit

Mit olvassunk?
Alig győztem kivárni, hogy lecsengjen a karácsonyi rohanás, és egy jó
könyvvel a kezemben végre bevackolhassam magam a kedvenc fotelomba, s a
külvilágot teljesen kizárva átadjam magam annak a leírhatatlanul felemelő
élménynek, amit csak egy magával ragadó regény képes nyújtani.
Némi fejtörést okozott azonban, hogy mi is legyen ez az olvasmány. Egész
terjedelmes listával rendelkezem az elolvasandó könyvekről, de most valahogy
egyikre sem vágytam, mert nem akartam mélyenszántó, nehezen emészthető
gondolatokkal tömni a tanév során elcsigázott agytekervényeimet. Valami
könnyed, izgalmas, letehetetlen történetre vágytam. Megint a kamasz fiam sietett
segítségemre, amikor figyelmembe ajánlotta Bán Mór Hunyadiakról szóló (egyelőre
még „csak” ötkötetes) regénysorozatát.
Aki kedveli a nagy ívű történelmi kalandregényeket, de nem áll tőle távol A
gyűrűk ura vagy A trónok harca misztikuma sem, az bizonyára megtalálja a
számítását ebben az alkotásban. A korábban fantasy és sci-fi művek írásával is
foglalkozó szerző nem titkolja, hogy a rengeteg hiteles történelmi tény és személy
mellett számos fiktív elemet is beépített művébe. Ez és a filmszerű előadásmód
szavatolják az immár több, mint kétezer oldalra rúgó regényfolyam népszerűségét,
amelyből hamarosan filmsorozat is készülhet, hiszen a forgatás jogáért többen is
sorban állnak.
Egy Mátyás királyról szóló filmforgatókönyv
megírása és tíz év kutatómunka vezette el az alkotót a
szándékhoz, hogy megörökítse a három Hunyadigeneráció (Hunyadi János, Mátyás és a tragikus sorsú
Corvin János herceg korának) lebilincselő történetét.
Bár az öt kötetből álló, Hunyadi Jánosról szóló első
alsorozat már kapható a könyvesboltokban, a
vállalkozás még szinte az elején jár.
Elolvasva az első könyvet – személy szerint – drukkolok, hogy minél több kötet
szülessen még.
Vigyázat! A Hunyadi korántsem szépirodalom. De valóban letehetetlen ez a
mohácsi csata keretébe ágyazott, nem várt fordulatokban bővelkedő elbeszélés.
Ezért jó szívvel ajánlom a kikapcsolódásra vágyó ifjú és kevésbé ifjú olvasónak is,
aki szívesen bújja az izgalmas, sokszor véres csatajelenetek, szenvedélyes szerelmi
kalandok, szövevényes és titokzatos családi históriák, ármánykodó méregkeverők
vagy épp a vámpír hírében álló, havaselvei Vlad Tepes (Dracula) herceg történetét.
Szóval, kalandra fel, kedves olvasó!
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február 6.

szülői értekezlet
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