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A szomszéd kertje mindig zöldebb 
 

Jó értelemben vett versengés alakult ki a 10.A 
osztály két csoportja között a szakmai 
gyakorlati órán. A kezdetek a tavalyi tanévre 
nyúlnak vissza, amikor is kukoricavetés után, 
a vetőgép kimosásakor a tanulók a 
visszamaradt magokat összegyűjtötték, és 
elvetették a műhely mögötti kiskertekben. 
Óvó figyelemmel kísérték a növények szárba 
szökkenését, s büszkén aratták le a termést. A 
lemorzsolt kukorica elérte a három 
kilogrammos mennyiséget. 
 
 

Tollas János (Vati János oktató úr csoportjából) 

 

 
 

Gilicze Péter (Czuppon Tamás oktató úr csoportjából) 

 

Idén a tavalyi kukoricaszárat 
összetörték, és zöldtrágyaként 
hasznosították, ásóval 
beleforgatták a földbe, így 
készítve elő a talajt az új 
veteménynek.  Ezúttal búza 
került a kiskertekbe. Az egy 
hónapja elvetett növény már 
szépen zöldell a műhelyek 
mögött. A „gazdák” pedig sikeres 
biotermésben reménykednek. 
 
 

     

CSOMÓ     
 

Csak Okosan Minden Órán 



     
 

Októberi ünnepeink 
Az elmúlt hónapban emlékeztünk meg az aradi vértanúk hősiességéről. Az 

ünnepséget október 4-én, egy különösen hideg, őszi reggelen tartottuk iskolánk udvarán. A 
12.IK osztály versekkel és az áldozatok utolsó szavaival idézte meg a szabadság 
mártírjainak hősiességét. Műsorukat osztályfőnökük, Varsányiné Kozma Judit állította 
össze, és egy Varsányi Kata által előadott népballada gazdagította. 

Október 22-én a seregélyesi művelődési házban került sor az 1956-os forradalom 
eseményeinek felidézésére. Beszédet mondott Butola Zoltán igazgató úr, ezt követően 
pedig megtekinthettük a 11.IK osztály ünnepi műsorát, melyet Kovács Tünde tanárnő 
tanított be nekik. Szereplésük legsikeresebb eleme egy árnyjáték volt, amelynek 
segítségével szemléltették a forradalmárok helytállását, és érzékeltették, hogy az 
eszméknek, melyekért őseink küzdöttek, a mai generáció számára is van üzenetük. A 
formanyelv változik, de az értékek változatlanok. 

 
 
 

 
 

 

Szalagavató 
 

2013. december 13-án 16 órától  
tartjuk iskolánk szalagtűző ünnepségét  

a seregélyesi művelődési házban. 
Végzős tanulóink régóta nagy igyekezettel 

készülnek erre az alkalomra, amelyre 
szeretettel várják meghívott vendégeiket. 

 
 
 

     
 
 
 



 

Halloween 
Mint minden évben, most is 
elérkezett a Halloween ideje; s bár 
idén ez az ünnep az őszi szünetre 
esett, mi azért igyekeztünk a 
hangulatot éreztetni, és szerveztünk 
egy halloweeni büfét. Hétfő délután 
és este feldíszítettük a 10-es termet a 
kollégisták, valamint Kovács Tünde és 
Kiss Gabriella tanárnők segítségével. 
Mikor visszaérkeztem délután az 
iskolába, nagy meglepetésemre, sok 
kollégista vett részt lelkesen a 
dekorálásban. 

Felaggattuk a szellemeket, festettünk és ragasztottunk tököt és különféle díszeket a 
falakra. Sok ötletünk volt, hogy mit is lehetne még: ekkor kitaláltuk a lábnyomos trükköt. 
Összefestettünk egy cipőt és narancssárga lábnyomokat hagytunk a folyosón és az aulában 
(amit persze azóta már összetakarítottunk). 
A keddi nap kezdete szinte mindenkit a Halloween-büfébe csalt: szendvicseket, finom 
réteseket, üdítőket és különféle finomságokat lehetett kapni. Elsőtől a negyedik óra végéig 
folyamatosan folyt a tökfaragó verseny, amit végül a 9.i (Czellár Bianka, Gaál Noémi, László 
Cintia, Vincze Gina Lola) nyert. Volt puncskészítés is – több-kevesebb sikerrel. Délután 
pedig nyolcadikos diákok érkeztek egy kis játékos vetélkedőre Twilight témakörben, és 
mindenki meglepetésére egy fiúcsapat is nevezett, sőt tisztesen helyt is álltak. Volt igaz-
hamis játék, kvíz, zenefelismerős feladat és egy activity is többek között. Végül a 
seregélyesi általános iskolából egy 3 fős lánycsapat nyerte a mutatós Halloween-tortát. 

 
A 11.ik osztály köszöni az összes segítő munkáját és a szponzorok (Vinkler ABC; Vinkler 
Virág, Ajándék – Sárosd; Pék-Snack; Greiner Kft., Wéber Zoltán, Luncz Tina, Koncz Enikő, 
Nemes Szilvia – Virág, Ajándék; Olcsó Áruk Boltja – Seregélyes) nagylelkű támogatását, 
valamint köszönetet mond mindenkinek, aki a büfében vásárolt; a befolyt összeget pedig a 
tizenkettedik évfolyamos tanulók ballagási tarisznyáinak megvásárlására ajánlották fel. 

Patkós Alexa    10.ik 



 
 

 
Felkerült az elmúlt tanévet legeredményesebben záró tíz 

tanuló fotója a dicsőségtáblára.  A listára való 
feljutásnak 4,00-es átlag volt az alsó határa.  

Reméljük, hogy a dicsőségtáblára felkerült diákjaink 
példája ösztönzően hat majd iskolánk többi tanulójára. 

  
Tóth István 12.H  

4,58 

 
Kustán Karolina 12.IK 

4,50 

 
Farkas Richárd 12.A 

4,50 

 
Dér Döníz Gitta 10.IK 

4,36 

 
Geiszt Zsolt 12.N 

4,18 

 
Németh György 10.A 

4,18 

 
Tollas János 10.A 

4,18 

 
Józsa Ágnes 10.IK 

4,14 

 
Tóth Zoltán 11.A 

4,00 

 
Józsa Kitti 10.IK 

4,00 

 
 
 

DICSŐSÉGTÁBLA 

 



Jónak  

lenni jó  
 

 

Gondolatok az újonnan 

bevezetett közösségi 

szolgálatról 
 

 

Az új, nemzeti köznevelésről szóló törvény a 2016-tól érettségiző diákoknak ötven óra közösségi 

szolgálat teljesítését írja elő. Az intézkedés szükségességét senki nem vitatja, hiszen az érett 

felelős gondolkodású állampolgár életének fontos része a társadalmi szerepvállalás. 
Közhely, de igaz: egy társadalom fejlettségi fokát leginkább az tükrözi, hogy miként bánik a 

segítségre szorulókkal, például a tartósan betegekkel, a fogyatékkal élőkkel, a gyermekekkel vagy 

az idősekkel. Persze, létezik önzetlen segítőkészség, de nap, mint nap találkozhatunk ennek 

ellenkezőjével is. Hányan mondják vagy gondolják úgy, hogy „mindenki a maga szerencséjének 

kovácsa”, tehát ha szorult helyzetbe került, arról maga tehet, kimásznia is egyedül kell belőle. Azt 

is hallhatjuk lépten-nyomon: „Épp elég nekem a magam baja, miért vegyem nyakamba a másét?” 

Kevesen gondolnak bele abba, hogy ők is kerülhetnek szorult helyzetbe: lehetnek betegek, 

veszíthetik el a munkájukat, és egyszer mindannyian megöregszünk. Bizony, a társadalom 

„öregedését” sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Amíg 2004-ben négy aktív korú állampolgárra 

jutott egy 65 év feletti lakos, addig ez a szám 2050-re várhatón megduplázódik, tehát két aktív 

korúra jut majd egy időskorú. És bár már az Alaptörvény is előírja – mint állampolgári 

kötelezettséget – a segítségre szoruló idős szülőkről való gondoskodást, mégis sokan vannak, akik 

idegenek támogatására szorulnak. A feladat tehát az egész társadalomé. S ezen a téren nagyon 

fontos szerep jut a példamutatásnak, illetve annak, hogy ráneveljük a fiatal generációt a 

közösségért való munkálkodásra. 

 

 
A közösségi szolgálat bevezetéséről 

Az új, nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi 

szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező 

tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben – tehát az idén – 9. és 10. évfolyamos középiskolai 

tanulókat már érinti. A tanulók számára a középiskolák három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a 

közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.  

A közösségi szolgálat zökkenőmentes bevezetését három pillér is segíti: 

  

1. Létrejött a Közösségi Szolgálat Portál (kozossegi.ofi.hu), amely lehetővé teszi, hogy az iskolák, valamint 

a diákok segítségnyújtását befogadni képes intézmények (kórházak, szociális intézmények stb.) egy 

adatbázison keresztül egymásra találjanak. A portál fontos feladata az is, hogy a közösségi szolgálatban 

résztvevő iskolák megoszthassák egymással élményeiket, ötleteket meríthessenek egymás programjaiból. 

 

2. A jogszabályok megértéséhez egy Segédletet hoztak létre, amely a kozossegi.ofi.hu honlapon már 

szintén megtalálható. 

 

3. Elindult a közösségi szolgálat Facebook-oldala, ahol folyamatosan igyekeznek minden érdeklődőt 

informálni a sajtómegjelenésekről és minden figyelemre méltó eseményről, érdekes újdonságról. A link a 

következő: www.facebook.com/kozossegi.szolgalat  

 

 

A közösségi szolgálat bevezetéséről szóló miniszteri tájékoztató illetve a közösségi 

szolgálati napló letölthető iskolánk honlapjáról: www.seregszaksuli.hu 

http://www.kozossegi.ofi.hu/
http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/kozossegi.ofi.hu
http://www.facebook.com/kozossegi.szolgalat


 

Őszi túráink 
 

 

Október 23-án Druzsin János tanár úr vezetésével mentünk kirándulni Bakonykútira, 
illetve a Burok-völgybe. Reggel 8:25-kor gyülekeztünk a buszpályaudvaron. Tizenegyen 
voltunk. Mikor odaértünk, először rossz felé indultunk el, de végül megtaláltuk a helyes 
irányt. Az ösvény kicsit fárasztó volt, mert sokat kellet mászni. Láttunk sok érdekes gombát 
és növényt. Viszont a túra végére már mindenki nagyon elfáradt.  

 

 
 

Kis csapatunk a Burok-völgyben 
 

Az őszi szünetben, október 31-én volt a második kirándulás. Csókakőre mentünk 
túrázni. Ezúttal kicsit korábban, 8 órakor volt a gyülekező Fehérváron. Itt már csak öten 
voltunk. Megnéztük Csókakő várát, ahonnan nagyon szép volt a kilátás. A vár mellet 
felmásztunk egy kisebb hegyre is. Onnan ereszkedtünk le egy völgybe. Innen már 
könnyebb volt az utunk. Az erdő nagyon szép volt és sok érdekes dolgot is láttunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncz Petra 9.ik 

 

 

 

       



Szabó Anna versei 

 

 
Szabó Anna (10.IK) barátságos, jó szándékú, közlékeny személyiségét 
mindenki jól ismeri iskolánkban. Kitűnően jellemzi őt egy a naplójába 
bejegyzett idézet: „Amennyi kedvesség árad ki lelkedből, 
többszörösét kapod vissza mindenből.”  
Verseiből is ez a talán kissé naiv báj és kedvesség árad. Kötött élet 
című költeményével általános iskolásként díjat is nyert. 
 
Kötött élet 
 
Kék az ég, és zöld a fű, 
Kezemben a kötőtű. 
Megkötöm az életem, 
Könnyebb lesz és szelídebb. 
Kötök rá virágokat, 
Kék színű sárkányokat, 
Rákötöm a házamat,  
A macskám és magamat. 
Csak ketten élünk mi ott, 
szedjük a sok virágot. 
Nézzük a sárkányokat, 
Lefestjük a házamat. 
Zöld az ég, és kék a fű, 
Megfordult a kötőtű. 
 

 
 
 
 
Sok perc telik… 
 
Sok perc múlik úgy, hogy egyedül vagy, 
Hiányoznak barátaid, és magányban laksz. 
 
Sok perc múlik úgy, hogy szerelem után vágyakozol, 
De félsz az illetőtől, hátha ellened szól. 
 
Sok perc múlik úgy, hogy Istenhez beszélsz. 
Persze, jól esik, s tedd is, mert a szeretettel élsz! 

 
 

 

ADVENTUS DOMINI 
– Az Úr eljövetele – 

 

Az adventi koszorú fényei a karácsony közeledtét, 

Jézus eljövetelét hirdetik.  Gyere, és hangolódj velünk 

karácsonyra, amikor péntekenként a második óra utáni 

szünetben iskolánk emeleti aulájában sorra meggyújtjuk a 

gyertyákat az adventi koszorún! 

 

 november 29.  első gyertya  (12.ik) 

 december 6.  második gyertya  (11.ik) 

 december 13.  harmadik gyertya  (10.ik) 

 december 20.  negyedik gyertya   (9.ik) 

  
Az utolsó gyertya meggyújtására a 9.ik karácsonyi műsorának keretében,  

a művelődési házban kerül sor. 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* Halloween-party   november 5.  

* helyesírási verseny   november 13. 13:15 

  A MAGYAR NYELV NAPJA 

* fogadónap   november 13. 15:00 – 17:00 

* nyílt nap   november 26. 9:00 – 15:00 

* első adventi gyertyagyújtás  november 29. 

 

 

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

HELYESÍRÁSI VERSENY  

A MAGYAR NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL 
 

A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangú szavazással fogadta el azt az 
országgyűlési határozatot, melynek értelmében november 13-át a magyar nyelv 

napjává nyilvánítja, ugyanis 1844-ben e napon fogadták el  
a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. 
Ennek méltó megünneplésére iskolánkban  

 

2013. november 13-Án  
helyesírási versenyt rendezünk, melyre magyartanáraitoknál jelentkezhettek. 

 

KOVÁCS TÜNDE és VARSÁNYINÉ KOZMA JUDIT 
 

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

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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A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola 
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Megjelenik havonta. 
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