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Csak Okosan Minden Órán

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

SZKTV
Az ország legjobb fiatal mezőgazdasági és növénytermesztő gépészei mérték össze a tudásukat
április közepén Baktalórántházán a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. Az írásbeli
megmérettetést követően került sor a szóbeli és a gyakorlati vizsgák lebonyolítására. A
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési- és Szaktanácsadási
Intézete (FVM VKSZI) által összeállított írásbeli feladatok több intézményi helyszínen valósultak
meg. Az erőgép, munkagép, alapfém-kezelési és szántási világversennyel azonos gyakorlati
vizsgafeladatok mellett 10 perces szóbeli elméleti tudáspróbán kellett a versenyzőknek
meggyőzniük a vizsgabizottság tagjait és a pontozóbírákat. Az összesítésben 600 pontot
szerezhettek a döntő résztvevői. Azok a tanulók, akik 66 százalék fölött teljesítettek, a megfelelő
vizsgarészt érintően felmentést kaptak a szakmai vizsgák alól.
Iskolánkat Gerlinger Tibor, Klics Mátyás és Molnár Gábor 12.a osztályos, illetve Fischer
Bence 12.n osztályos tanulók képviselték.
A mezőgazdasági gépszerelő kategóriában Klics Mátyás ötödik helyezést ért el, így a
versenybizottság döntése alapján szakmunkásvizsgai felmentést kapott jeles minősítés mellett.
Molnár Gábor nyolcadik és Gerlinger Tibor tizenhatodik helye közepest ér a szakmunkásvizsgán, ahogy a
növénytermesztő gépész
kategóriába versenyző Fischer
Bence tizennyolcadik helyezése
is. Ők még dönthetnek róla,
hogy elfogadják-e ezt az
osztályzatot, vagy megkezdik a
vizsgát a jobb jegy reményében.
A tanulóknak és felkészítő
tanáraiknak gratulálunk a szép
eredményekhez.

Éjszakai túrán a 10.ir
Május 2-án végre elindultunk a csiribpusztai „temetői, ijesztgetős”
gyalogtúrára, amiben persze mindent tökéletesen elterveztünk: az időt, a
hangulatot, az ételt…
A „fenti” buszmegállóban találkoztunk este nyolckor. Szakadt az eső, fújt
a szél, villámlott. Reménytelennek látszott az egész túra, de mire a
vasútállomásra értünk, már csak csepergett az eső. A vasúti töltés mentén
indultunk el a grófi temető felé, ahol csak egy rövid időt töltöttünk. Ezután jött
az igazi kihívás. Jó másfél, kétórás séta várt ránk Csiribpusztáig erdőkön,
határutakon keresztül a vaksötétben. Közben persze néhányszor alaposan
ráijesztettünk egymásra, szegény Milán még el is vágódott, de mindez koránt
sem okozott akkora rémületet, mint szerettük volna…
Nagy küzdelmek árán csak odaértünk egy játszótérre, ami enyhén szólva
meglepett mindenkit, mert abban a hitben voltunk, hogy az erdőben fogunk
sátorozni. Végül a játszótér mögötti parkban vertük fel a sátrainkat.
A közös, éjszakai pizzázást követően felállítottuk a sátrakat, volt aki három
perc alatt elkészült, de bizony olyan is akadt, akinek fél órájába telt ez a
művelet. Végül hajnali három körül vonultunk vissza a sátrainkba, persze nem
aludni… A reggel fél hatkor esedékes ébresztőig alig egy órát szundítottunk,
volt aki semennyit, aztán felpakoltunk, és hatkor már úton voltunk Elzamajor
felé, ahonnan Horváth Péter bácsi a helyi járattal elhozott bennünket az
iskoláig. Tíz órára már a seregélyesi tájházba vártak bennünket, ahol érdekes
dolgokat tudtunk meg a régi magyarok hétköznapjairól, életéről, munkájáról,
valamint a csipkeverésről. Kovács Tünde osztályfőnök anyukája pedig nagyon
finom lángossal vendégelt meg minket. Visszagondolva, nagyon jól sikerült az
egész kirándulás. Mehetnénk többször
is, csak jobb időben és kevesebb
sétával.
Pákozdi Mónika
Magyar Erik
10.ir

Látogatás a szennyvíztisztító telepen
Környezetvédős diákjaink 12. évfolyamon vízgazdálkodást is tanulnak, amelyen belül az
egyik téma a szennyvíztisztítás. Végzőseink szerették volna élőben is látni azt, amiről tanultunk,
hogy jobban megérthessék ezeket a folyamatokat, és lássák azokat a berendezéseket, amelyeket
rajzok és képek alapján nehezen tudtak elképzelni. Ezért engedélyt kértünk a székesfehérvári
szennyvíztisztító telep meglátogatására.
Gilián Zoltán a telep vezetője fogadott minket, aki először elmagyarázta, hogy mi történik a
szennyvízzel, miután ideérkezik, ill. milyen folyamatok mennek végbe az egyes medencékben.
Ezután körbejártuk az egész telepet, és a saját szemünkkel láthattuk azokat a műtárgyakat, amelyek
a beérkező szennyvízből olyan tiszta vizet állítanak elő, amit élővízbe lehet vezetni. Arról is
tájékoztatást kaptunk, hogy milyen óriási egy szennyvíztisztító telep energiaigénye, tehát nem
véletlen, hogy a csatornázott településeken a vízdíj jelentős részét a csatornadíj teszi ki.

A látogatás végén Gilián úr még a laborba is bevezette a csapatot, ahol kémiai és biológiai
vizsgálatokat végeznek. Megnézhettük hogyan osztódnak a papucsállatkák, és hogy a szennyvíz
milyen kémiai jellemzőit kell megmérni.
Itt vigyáznak a dolgozók és a látogatók egészségére, egy fertőtlenítőszeres kézmosás után
hagyhattuk el a telepet.
Kókai Beáta

CÍMEREZÉS
A hagyományos, sárosdi címerezőtáborba szeretettel
várunk minden olyan fiatalt, aki betöltötte tizenhatodik
életévét.
A kezdés időpontja előreláthatóan július első hete,
időtartama 8–12 nap.
Kollémiumi elehelyezést – minimum három étkezéssel –
tudunk biztosítani.
Érdeklődi lehet Kardos Ferenc (06-30-441-8839) és
Czuppon Tamás (06-30-740-9938) szakoktató uraknál
vagy Szokolné Szecső Tímea (06-30-714-3161) nevelési
igazgatóhelyettesnél személyesen vagy telefonon.

Majális a Bakonyban
Május 1-jén újra felhúztuk a túracipőket és a csodálatos kora nyári időben felfedeztük a Bakony
általunk eddig nem látott részét. Az autót a Bakonybéltől délre található Szentkútnál tettük le.
Szent Gellért püspök, aki a bakonybéli bencés kolostorban élt 1023 és 1030 között, sok időt
töltött itt remeteként elvonulva a világ zajától. Emlékére emelték a forrás mellett a kápolnát és
készült el a kálvária is. A forrás vizét felduzzasztva kedves kis mesterséges tavat hoztak létre,
melynek partján szalonnasütésre, bográcsozásra alkalmas tűzrakó helyeket alakítottak ki, amit mi
a túra végén igénybe is vettünk. Kirándulásunk során megcsodálhattuk a Som-hegyet, a Gerencepatak mentén húzódó Szömörke-völgyet, és a környék legszebb szurdokvölgyét, a Kerteskőiszurdokot. Kitérőt tettünk a Judit-forrás mésztufa gátjaihoz és az Oltár-kőhöz. Rengeteg tavaszi
virágot láttunk, fotóztunk, sőt a medvehagymából szedtünk is.
Hazafelé megálltunk
Gyulafirátóton fagyizni, de sajnos Sub Bass Monsterrel nem találkoztunk. Talán majd jövőre!

Egy kis botanika
A medvehagyma (Allium ursinum) nedves, árnyas
bükkös-gyertyános erdőkben érzi jól magát, az enyhén
savas talajt kedveli. Erősen fokhagyma illatú levelei kora
tavasszal jelennek meg, és a nyár közepére elszáradnak.
A háromszög kocsányú ernyős virágzat április-májusban
nyílik.
A gyöngyvirág (Convallaria majalis) a magasabb
talajvízszintű homokterületek zárt homoki tölgyes
társulások gyepszintjében él. Levele kezdetben
összecsavarodva bújik elő a talajból. A levelei párosan
nőnek, a levélnyelek összenőttek. Virágzata jó illatú,
féloldalas fürt.

Druzsin János
túravezető

Juhász Árpád – bolygónk magyar vándora
Április közepén a seregélyesi művelődési ház vendége volt Juhász
Árpád geológus, aki úti kalandjairól és a globális klímaváltozás
lehetséges következményeiről tartott előadást. A rendezvényen
részt vettek kollégiumunk lakói is, akik közül Gilicze Péter 9.a
osztályos tanuló foglalta össze a hallottakat:
Az előadást nagyon érdekesnek találtam. Különösen, amikor Juhász
Árpád arról beszélt, hogy a gleccserek nem mások, mint a Föld
hőmérői. Évek, évtizedek alatt akár több száz vagy akár ezer
köbméternyi jég is eltűnt, ami azt igazolja, hogy a globális
klímaváltozás valós jelenség. Árpád bácsi azt is elárulta, hogy az
Antarktisz kivételével az összes kontinens gleccsereit végiglátogatta közel ötven év alatt, és
csaknem mindenütt drasztikus rövidülést észlelt. A megfigyelt változásokra alapozva a
gleccsereket tartja a Föld legjobb hőmérőinek.
Mi történik, ha a sarkkörökön a jég nagymértékben elolvad? A tengerszint megemelkedik
hét méterrel, és akkor Mikronéziában, New York-ban és a többi part menti nagyvárosban csak
gondolával lehet közlekedni. Velence szabályosan eltűnik, Horvátországban úgy kell majd
bemenni a tengerbe, hogy háztetőkön lépkedünk. Az éghajlati övek északra tolódnak. Szicília
elsivatagosodik, Magyarország pedig mediterrán ország lesz. Az Alföldön sivatagi éghajlat alakul
ki, ahol legfeljebb öntözéses földművelést lehet folytatni, alma helyett a kertben narancs terem.
Mondjuk, nem is hangzik olyan rosszul, hogy nem kell a boltba futni egy kiló narancsért. Juhász
Árpád szerint mindez kb. 2050-ig következhet be. Mi, fiatalok akkor leszünk 53–55 évesek
leszünk.
Gilicze Péter 9.a

A versmondó verseny eredményei
Április 11-én, a költészet napja alkalmából rendeztük iskolánk hagyományos szavalóversenyét,
ahol az idén sajnos kevés induló vállalta a megmérettetést, mégis örömünkre szolgált, hogy
szakiskolai tanulók is voltak közöttük.
Első helyezett lett Majoros Andrea 12.id osztályos diákunk, aki Reményik Sándor Eredj,
ha tudsz című költeményét szavalta. Második helyezést ért el Kustán Karolina 11.id osztályos
tanulónk Ady Endre Elválunk című versével. Harmadikként zárta a versenyt a 10. a osztályos
Soós Dávid, aki Radnóti Miklós Nem tudhatom kezdetű alkotásával állt a háromtagú zsűri elé.
Idén rendhagyó módon – a versenyzők megörvendeztetésére – a zsűritagok is előadtak
egy-egy lírai művet, amiről a versenyzők alkothattak véleményt, s ettől ez alkalom a
szokásosnál is oldottabb hangulatban telt. Butola Zoltán igazgató úr Petőfi Sándor Szeptember
végén, Kovács Tünde tanárnő pedig a költő Itt állok a rónaközépen című alkotását szavalta. A
diákok végül a Varsányiné Kozma Judit tanárnő által elmondott Kertben című Arany Jánosverset ítélték legjobbnak.

Áprilisi sportélet
Április közepén tartottuk az iskolai atlétikai bajnokságot. Az iskolai versenyen eredményesen szereplők közül 9 fiú
és egy lány tanuló képviselte iskolánkat a megyei diákolimpián. A Sóstói Stadionban rajthoz állt versenyzők:
Szekeres Tekla (9IR); Baráth István és Kállai Ervin (10 A); Mányoki Zoltán (11 ID), Kiss Sándor (11 N), Tuska Gábor,
Szabó Ervin, Orbán Tamás és Solti Márk 12 (ID) voltak.
Tanulóink több helyezést is begyűjtöttek, a dobogó 3. fokára Tuska Gábor állhatott gerelyhajításban.
Az iskolai verseny eredménye
100 m FUTÁS - fiúk
1. Solti Márk 12ID
2. Gilicze Péter 9A, Kállai Ervin 10 A
3. Orbán Tamás 12 ID, Bagi Dávid 10 IR
4. Baráth István 10 A, Kiss Sándor 11 N
5. Szekeres Martin
9 IR
6. Márkus Adrián
9 IR
7. Kórodi Béla, Kovács Gergő 10 A
8. Varga Alex
9 IR
9. Majer Dominik
9 IR
10. Kiss Gergő, Tóth Gábor
9 IR
11. Halmai Roland
9 IR

12,5 mp
12,7 mp
12,8 mp
12,9 mp
13,1 mp
13,4 mp
13,5 mp
13,6 mp
14,6 mp
14,8 mp
15,1 mp

100 m FUTÁS – lányok
1. Szekeres Tekla
2. Pákozdi Mónika
3. Barzsó Henriett
4. Szabó Anna

9 IR
10 IR
9 IR
9 IR

14,9 mp
17,8 mp
18,1 mp
21,1 mp

TÁVOLUGRÁS - lányok
1. Szekeres Tekla
2. Pákozdi Mónika
3. Barzsó Henriett

9 IR
10 IR
9 Ir

360cm
290 cm
280 cm

GERELYHAJÍTÁS
1. Tuska Gábor 12ID

SÚLYLÖKÉS – lányok
1. Sárközi Mercédesz
2. Szekeres Tekla
3. Barzsó Henriett
TÁVOLUGRÁS - fiúk
1.
Kiss Sándor
11N
2.
Szekeres Martin9IR
Baráth István 10A
3.
Vanka Benjamin9IR
4.
Rácz Balázs
9IR
Halmai Roland 9IR
5.
Tóth Gábor
9IR
6.
SÚLYLÖKÉS
1.
Nyúl Jenő
12ID
2.
Tuska Gábor 12ID
3.
Lelkes Milán 10IR
4.
Vigházi Gergő 10IR
Tóth Gábor
9IR
5.
Rácz Balázs
9IR
Márkus Adrián 9IR

9 IR
9 IR
9 IR

678 cm
590 cm
507 cm

470 cm
460 cm
460 cm
435 cm
430 cm
430 cm
422 cm

11,55 m
11,20 m
11,12 m
9,70 m
9,70 m
9,50 m
9,50 m

Molnár Andrea

40,0 m

Focibajnokság
Március végén rajtolt az iskolai focibajnokság, melyre 6 csapat jelentkezett.
Indulók: 9 A, 9 IR, 10 A, 10 IR, 11 H, 12 ID.
A mérkőzések általában a sportszerűség jegyében zajlottak. A 3. helyért igen szoros meccset vívott egymással a 9
IR és a 9A osztály csapata, így a harmadik hely kiosztásra került, míg a döntő mérkőzést - 11 H – 12 ID között sajnos a sorozatos durva szabálytalanságok miatt, az érettségiző játékosok testi épségének védelmében félbe
kellett szakítani, így a bajnokságnak győztese nincs!

Csíkszeredai testvériskolánk harmincegy diákja és négy pedagógusa vendégeskedett intézményünkben
május 6. és 11. között a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! programjának anyagi
támogatásával.
A csoport iskolánk tanulóival közös tevékenységekben vett részt. A tanműhelyben például készítettek egy
keresztet, amelyet viszontlátogatásunk alkalmával Erdélyben, a Nyerges-tetőn állítunk majd fel a
szabadságharc székely hőseire emlékezve. A mindennapi munka után vendégeink a környék
nevezetességeivel ismerkedtek. Megtekintették Seregélyest, Székesfehérvárt, Gorsiumot, Pákozdot,
Gárdonyt és a nadapi szintezési ősjelet. Budapesten a főbb nevezetességeket és a Közlekedési Múzeumot
látogatták meg. Végül Százhalombattára kirándultak, majd az otthoniakra is gondolva ajándékok
vásárlásával fejezték be az utolsó napot. Esténként a két iskola tanulói különböző sportversenyeken
mérték össze tudásukat.
Reméljük, két hét múlva a mi diákjaink is ugyanolyan jól érzik majd magukat Erdélyben, mint vendégeink
nálunk!
Kenderes Szilveszter

Látogatás a tanműhelyben

Százhalombatta központjában

AKTUALITÁSOK
május 4.

ballagás

május 6–23.

írásbeli érettségi vizsgák

május 13-tól

szakmunkás vizsga

május 20.

pünkösd hétfő

május 29.

országos kompetenciamérés

TOLDI
a Színház- és Filmművészeti Egyetem előadása

2013. április 29-én este látogatást tettünk a
székesfehérvári színházban bemutatott Toldi című
előadáson, melyen a fővárosi színinövendékek
vendégszerepeltek.
Arany János már a saját korában is több generáció
számára lebilincselő olvasmánynak szánta a
Toldit, most egy lélegzetelállító koreográfia éri el
ugyanezt a hatást.
Miközben a színpadon elhangzik a mű az első szótól az utolsóig, a műben foglalt kalandok, akciók
és hangulatok maguk is megelevenednek. A malomkő, a farkaskaland, az üldözés, a pesti utcák, a
bika, a cseh vitéz, a nagy- városba tévedt parasztgyerek hontalansága, a gyermekeit vesztett anya
fájdalma, Toldi György ármánya, a magyar király nemes alakja… mindez megidéződik szóban és
mozgásban – a mai kor komplex ábrázolásában, feledhetetlen rendezésben – szűk két órában.

Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon/fax: 22 575-002, 575-003
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu
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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