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Csak Okosan Minden Órán

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium diákújságja
2013. június

2013. május 27. és 31. között, a HATÁRTALANUL! program keretében, intézményünk
tanulói és tanárai ellátogattak a csíkszeredai testvériskolába.

Környezetvédők a fővárosban
A 11.id osztályos környezetvédelmi szakmacsoportos tanulói Kókai Beáta tanárnő vezetésével 2013.
május 15-én Budapestre utaztak, ahol meglátogatták a Természettudományi Múzeumot és a Fővárosi
Állat- és Növénykertet. Az eseményről Tóth Petronella írt beszámolót:
„Hosszú tervezgetés után végre eldöntöttük, hogy egy szerdai napon megyünk el
erre a kirándulásra, amely a pesti természettudományi múzeumról és állatkertről szólt.
Fehérvárról indultunk útnak a 7:55-ös vonattal, és a Déli pályaudvaron kötöttünk ki
tíz óra felé. Innen metróval mentünk a múzeumba. Számomra nagyon érdekesek voltak
az ásványi kőzetek, a „Noé bárkája”. Rengeteg, számomra „új” állatról hallottam, és
láttam róluk képeket is. Sőt életnagyságú mamuttal és ősemberrel is „találkozhattam”.
Érdekes volt az ősi és mai ember fogazatának és koponyájának összehasonlítása. A
kisebb korosztály részére fejlesztőjátékok is voltak a kiállításon. Amikor alaposan
körbejártuk a múzeumot, metróval az állatkertbe mentünk. Nekem ez teljesen új
élmény volt, mert még soha nem jártam állatkertben.

A jegyvásárlás után mindenki

önállóan mehetett, amerre szeretett volna. Sajnos, három óra kevés volt ahhoz, hogy
körbejárhassuk az egész parkot, és megnézzünk minden állatot. Nekem legjobban a
fóka-show tetszett. Két fóka lépett fel előttünk sok gyakorlás után. Állat létükre nagyon
okosak és tehetségesek. A show után már siettünk is a metróra, majd a vasúthoz.
Személy szerint nagyon jól éreztem magam, érdekes és tanulságos volt ez a kirándulás.”

Petroll

Május 22-én reggel nyolc órakor Kókai és Ladányi tanárnő
kíséretével indultunk Bábolnára. Másfél óra után értünk oda, a
buszon jó volt a hangulat. Ez volt a mezőgazdasági kiállítás és
vásár első napja, így szerencsére nem volt túl nagy tömeg.
Délig mindenki körbejárhatta a kiállítást. Sok munkaeszközt
(vetőgépet, talajlazítót, bálázót, kultivátort, kombinátort,
műtrágyaszórót, permetezőt, sorközművelőt, stb.)
megnéztünk és tanulmányoztunk, rengeteg traktort, gépet és
kombájnt láttunk, némelyikbe bele is ülhettünk. Csak az volt
kár, hogy nem lehetett elindítani és menni velük. Legjobban a
Claas Lexion 660-as kombájn tetszett, meg persze, hogy sok
volt a csinos lány. Ajándékokat is vásároltunk. Szinte minden
standnál adtak valamit: prospektusokat, kulcstartókat,
reklámszatyrokat, a Stihlnél sapkát is. Sajnos, hamar el kellett
jönnünk, a szántóföldi bemutatót nem láttuk végig. Reméljük, jövőre is megyünk.
a 9.A osztály tanulói

OSZTÁLYKIRÁNDULÁST NYERT A 9.A
A „Múltunk és jövőnk a víz!” című környezettudatosságra nevelő kampány keretében
indította el a www.vizkviz.eu internetes oldalt idén tavasszal a Nemzeti
Környezetügyi Intézet és Vidékfejlesztési Minisztérium.
A Vízkvízt helyesen kitöltő, regisztrált diákcsoportok között tizenkét
osztálykirándulást sorsoltak ki a múlt héten. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a
nyertesek sorában van iskolánk 9.a osztálya, akiket Kókai Beáta tanárnő nevezett
be a versenyre. Nyereményüket ünnepélyes keretek között vehették át a Pál-völgyi
barlangban egy barlangtúra keretében, ahol találkozhattak Kozmann György
víznagykövettel, négyszeres kajak-kenu világbajnokkal is.
Az osztály június 11-én, kedden indul kirándulni a fokozottan védett KisBalatonhoz, ahol megtekintik a kápolnapusztai bivalyrezervátumot, ellátogatnak a
Vönöcki Senk Jakab Kutatóház Fenékpusztai Kutatóállomására, illetve Keszthelyről
indulva egyórás balatoni sétahajózáson vesznek részt.
Nyereményükhöz gratulálunk, jó kirándulást kívánunk!

A bábolnai
kirándulás
képei

Mit tennél,
ha nem
számítana a
pénz?
A minap került elénk Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című novellája a
tizenegyedik osztály irodalomóráján. A történet elbeszélője szembesül fiatalkori önmagával,
aki számon kéri rajta a meg nem valósított, ifjúkori vágyakat, álmokat. Ennek kapcsán
merült fel bennünk, hogy megfogalmazzuk, mit is valósíthatnánk meg saját életünkben, ha
nem gördülnének elénk anyagi és egyéb természetű akadályok, mit kezdenénk a
lehetőségeinkkel, ha nem számítana a pénz. Az így született írásokból olvashattok az
alábbiakban:

„Az előző órán tanárnő felolvasta Karinthy Frigyes egyik művét, és én elgondolkodtam rajta. Mi
lenne, ha nem lenne pénz? Talán a világ is más lenne, az emberek is boldogabbak lennének? Megváltozna
az értékrendjük?
Ha megtehetnék bármit, amit szeretnék, akkor a szeretteimmel töltenék több időt. Nem kellene
robotolniuk a gyárban, hanem azt csinálhatnák, amit szeretnek. A család nagyon fontos számomra, és
mostanában ezeket a kapcsolatokat nem nagyon tudjuk ápolni, mivel nincs rá elég idő.
Én, személy szerint, ha bármit megtehetnék, akkor nyitnék egy lovardát a házunkhoz közel. Nem
kellene messzire menni otthonról, és állatokkal foglalkozhatnék, mert ez a másik szenvedélyem. Olyan sok
szeretetet kapok tőlük, néhány ember viszont arra sem képes, hogy kimutassa az érzelmeit, mert túlságosan
leköti a pénz… Szeretném, ha az emberek megváltoznának, és nem minden csak a pénz körül forogna.”
Kustán Karolina

„Ha nem számítana a pénz, akkor sokkal másabb lenne a világ. Szerintem mindenki sokkal
boldogabb lenne, mert azt tehetné, amit szeretne. Mindenki valóra váltaná az álmait.
Én például szeretnék a seregélyesi kastély tulajdonosa lenni, s a kastélyt újra szép és
működő állapotba hozni. Újra kinyitnám, és szállodaként, étteremként működne, de nagyon
sok új lehetőséggel (fürdő, farm, horgásztó, játszótér, lovaglás, sétakocsikázás, korcsolyázás,

tenisz- és focipálya). Anyukám régen a kastélyban dolgozott szakácsként, most újra ott
dolgozhatna, és főzné a finom ételeket a vendégeknek. Apukám is ott dolgozna, gondozná az
állatokat és a lovas túrákat szervezné. A nővérem pedig pincérként helyezkedne el. Én
vezetném a kastély ügyeit, és persze mindenbe besegítenék.
Mivel nem számítana a pénz, sok vendégünk lenne, mert mindenki szeret a családdal
kikapcsolódni, elmenni valahová pihenni és kirándulni.”

Molnár Mendi

„Ha nem számítana a pénz, valószínűleg kiköltöznék Hawaii-ra. Megtanulnék angolul,
könyveket olvasnék. Minden hétvégén elmennék túrázni. Ha már annyi szabadidőm
lenne, lehet, hogy megmásznék egy hegyet Hawaii-on.

Valószínűleg a kocsim is

környezetbarát lenne, ahogy a házam is. Néha elmennék valami szép helyre (nem
mintha Hawaii nem lenne elég szép). Tartanék kutyát, macskát, de még mindig a
vadászgörény a favorit… Nyitnék egy konditermet vagy egy kis élelmiszerboltot. Nekem
nem kellene nagy palota vagy magánrepülőgép. Elég lenne egy szép ház, egy autó és
egy-két háziállat, nem is igazán kell más… Egy szép helyen mégis más az élet, mint egy
nagyvárosban.”

Juhász Richárd

„Ezen a kérdésen még soha nem gondolkodtam, mivel úgy érzem, hogy az embernek unalmassá válna
az élete, ha meglenne mindene. De azért megpróbálom elképzelni ezt a helyzetet.
Az biztos, hogy középkori stílusban építenék egy házat, szép nagy kertje lenne… Vennék földet, amit
magam művelnék meg… Nyitnék egy éttermet a szegényebb rétegnek, ahol csupán 10%-os
nyereséggel árulnám az ételeket… Közben körbeutaznám a világot…
Egy ideig biztosan élvezném, de mivel mindenem meglenne, és többségében olyan barátok vennének
körül, akik a pénz miatt vannak mellettem, megunnám. Inkább maradok annál, hogy szép lassan,
nehéz munka árán megkeresem a pénzt, és apránként megveszem magamnak, amire szükségem van.
Az életem sem olyan unalmas így.”
Erdei Gitta

„Az igazat megvallva, még sohasem gondolkodtam ezen a dolgon, és szerintem felesleges is. Hiszen egy olyan
világban élünk, ahol mindent a pénz irányít. Ez nagyon szomorú dolog, de sajnos így van.
Rengeteg embert csak a pénz tesz boldoggá, és azért, hogy minél több pénzük legyen, eldobják erkölcseiket,
emberségüket, és ez undorító. Eláll a lélegzetem, ha meghallom, hogy némelyek hogyan gazdagodtak meg. Bár
én személy szerint azt gondolom, hogy akit csak a pénz boldogít, az roppant „szegény” ember. Lehetnek milliói,
lehet hatalmas háza, vagyona, de nem ér vele semmit, ha nincs családja. Lehet, hogy egy átlagos vagy egy
szegény ember boldogabb, mint egy jómódú, tekintélyes személy. Az embereknek rá kellene jönniük, hogy a pénz
önmagában nem boldogít. De a mai világban ez elég nehézkes dolog, mindenhol a pénzt és a pénz hiányát látjuk…
Én úgy vagyok vele, hogy csak annyi pénzem legyen, amiből tisztességesen tudok élni.
Nekem nem számít a pénz… én akkor is boldog vagyok, ha épp nincs. Ugyanúgy szeretem, kedvelem a családom
tagjait, barátaimat, ha húsz forintjuk van. Ha húszezer lenne, sem keresném jobban a társaságukat. Hiszen akit
a pénz irányít, előbb vagy utóbb rossz ember lesz. És én nem szeretnék rossz ember lenni. Inkább legyek
átlagos és boldog, minthogy gazdag és magányos.”
Kovács Bianka

Május 23-án iskolánkba látogattak a budapesti
Lakmusz Csoport tagjai, akik a Tantermi Színházi
Projekt keretében „Menj Európába!” címmel
tartottak előadást iskolánk diákjainak.
A programot Molnár Andrea tanárnő szervezte.
Az előadás két részből állt. Az első felében egy
párbeszédet játszottak el a színészek nagyon
hitelesen. Egy magyar lány beszélgetett egy a bicskei
menekülttáborban élő, afgán fiúval, Aminnal.
Eddig nem sok fogalmunk volt arról, miért és mi
módon indulnak útnak ezek az emberek, miért
éppen nálunk kötnek ki, és hogyan élnek itt.
Az előadás második, interaktív, beszélgetős szakasza több kérdésünkre is megadta a választ.
Többek között megfogalmazódott bennünk az is, hogy míg rengeteg magyar fiatal indul útnak,
hogy szerencsét próbáljon nyugaton, mert túl szűkösnek érzi az itthoni lehetőségeket, addig
számos ázsiai, afrikai társuk éppen ide menekül a nyomor, az üldözés, az elnyomás elől.
Néhány tanuló meg is fogalmazta véleményét a látottakról:

Nagyon tetszett, jól játszottak a színészek,
főleg a srác. Majdnem elhittem, hogy ő
tényleg egy afgán menekült.

Érdekes volt. Még sosem voltam ilyen
előadáson, amit egy tanteremben
tartottak, és a színészekkel
beszélgetni is lehetett. Valahogy
közvetlenebb volt így az egész.
Jobban megmaradt bennem, amit
láttam, hallottam.

Nem tetszett , hogy csúnyán
beszéltek , bár ezzel talán csak
Amin helyzetét , indulatait
akarták ábrázolni. Azért az vicces
volt , hogy épp a legdurvább
káromkodást tanulta meg
leghamarabb magyarul , és el is
verték emiatt , mert folyton ezt
hajtogatta.

Tetszett a bemutató, a színészek jó fejek voltak. Együtt rendeztük be a termet, és a darab
után még beszélgetni is lehetett velük. A téma is érdekes volt. Nem is gondoltam volna, hogy
ilyen sok menekült él Magyarországon. Az Amint játszó fiú jól érzékeltette, milyen okok miatt
döntött úgy, hogy elhagyja a hazáját. Elgondolkodtam, milyen szerencsések is vagyunk, hogy
egy szabadabb országba születtünk, mint ő.

Fesztiválajánló nyárra
A számos nyári könnyűzenei program közül ajánlunk figyelmetekbe néhányat:
 2013. július 3. és 6. között érdemes ellátogatni Sopronba a VOLT Fesztiválra, ahol
számos hazai és külföldi előadó lép fel, bár a jegyárak elég húzósak. A napjegy 9990
forintba, a bérlet 27 500 forintba kerül elővételben.
 Július 24-étől 27-ig rendezik meg a Veszprémi Utcazene Fesztivált. A rendezvény
ingyenesen látogatható, sőt a magukban tehetséget érző fiatal szólisták és zenekarok
jelentkezését még most is várják, és lehetőséget adnak nekik a fellépésre. A felhívást a
http://www.utcazene.hu/ oldalon olvashatjátok.
 Idén is lesz FEZEN, mégpedig július 31-től augusztus 3-ig a székesfehérvári MÁV-pálya
területén. Többek között Ákos, a Tankcsapda, a Deep Purple, a Tito&Tarantula is
fellépnek. Napijegyet elővételben 5000, bérletet 13 200 forintért kaphattok.
 Augusztus 5-én indul, és egy hétig tart a Sziget Fesztivál az Óbudai-szigeten. Ez az
esemény Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, amely
hatalmas tömegeket vonz a világ minden tájáról. Állítólag óriási, kihagyhatatlan buli,
de nem biztos, hogy a mi pénztárcánkhoz szabták az árakat. A napijegyet 14 000, a heti
bérletet 58 000 forinttól vásárolhatjátok meg.

Kis Gergely 9.id osztályos tanuló
rapgyűjteményéből válogattunk…
„Szól a hiphop tuning verdákból,
döng a palánk a streetballosoktól,
felcseng a fekete zene a lejátszókból…”
„Na, gyerünk, itt az ideje, hogy újra rapeljünk,
nincs, aki felfegyverkezve jöjjön ellenünk,
mert mi vagyunk a testvériség,
rapünk a mi fegyverünk,
nincs olyan, aki győzelmet arasson felettünk.”
„Betegségmámor, mindenki ezzel vádol,
a kilométeróra is csak lehunyt szemmel gátol,
a gumi lángol, az autóban szinte fázol,
a párom le se száll a gázról”

„Puha lettem,
mint a fáról lehulló alma,
a legnagyobb fájdalmat
a múlt szívembe varrta,
elfelejteném,
de az ilyet nem lehet,
minden egyes gonoszság
szívemre heget tett.”

AKTUALITÁSOK
június 3.

érettségi dolgozatok megtekintése

június 4.

a nemzeti összetartozás napja

június 14.

utolsó tanítási nap

június 17–21.

szóbeli érettségi vizsga

június 25.

8-12 óráig középiskolai beiratkozás

június 26.

17 óra tanévzáró ünnepség

Mindenkinek azt kívánjuk,
hogy teljen vidáman,
önfeledten a

.
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