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A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium diákújságja 

2013. szeptember - október 

 

Amilyen a mosdó… 
Ismét elkezdődött egy új tanév. Vannak, akik örömmel, türelmetlenül várták 

már a kezdést. Nyugi, nincsenek illúzióink, nem hisszük azt, hogy az olthatatlan 

tudásszomj ennek az oka. Inkább a közösség, a baráti társaság nyári hiánya, 

vagy/és az új ismeretségek iránti vágy. S bizonyára vannak olyan diákjaink is, 

akik nem akartak már ide jönni, de vagy a tankötelezettség, vagy a szülők 

szigorú tekintete mégis ide kényszerítette őket. 

 

 

Butola Zoltán  
igazgató 

Nekem, s pedagógus kollégáimnak mindegy, hogy miért vagytok itt, számunkra kész helyzet az osztály 

összetétele. Igyekszünk mind az elméleti, mind a gyakorlati órákon átadni, elsajátíttatni azokat az 

ismereteket, készségeket, amelyek a tanterv szerint, illetve saját szakmai meggyőződésünk szerint 

szükségesek. 

Mi, pedagógusok sem vagyunk egyformák, szörnyű is lenne, ha nem így lenne. Azt viszont 

meggyőződéssel állítom, hogy minden kollégám szakmailag felkészült, s emberileg is alkalmas a 

pedagóguspályára. Igen, van, aki szigorúbbnak látszik, mások engedékenyebbek, van, aki elégtelent ad 

olyasmiért, amire a másik kolléga egy fejcsóválással kísért figyelmeztetést elegendőnek tart. Vannak, 

akik rendszeresen érdemjeggyel jutalmazzák az órai munkátokat, mások csak megjegyzik maguknak. 

Vannak, akik jobban hisznek a tudás előadások formájában történő átadásában, mások a csoportos vagy 

egyéni munkáltatás hatékonyságát kedvelik. Ezt hívják tanári szabadságnak. A hozzám, illetve a tananyag 

tartalmához, s az osztály felkészültségéhez illeszkedő módszerek megválasztását. Ha egy pedagógus ki 

akar bújni a bőréből, ha a személyiségének, habitusának ellentmondó pedagógiai módszerekkel 

próbálkozik, akkor jellemzően nevetségessé teszi magát, munkájának hatékonysága mindenképp 

csökken. 

Régi gimnáziumi osztályfőnököm kedvenc mondása volt, hogy „amilyen a mosdó, olyan a törülköző”, 

azaz, ahogy az osztály vagy egyes tanulók viszonyulnak őhozzá, amilyen magatartást, szorgalmat 

tanúsítanak az óráján, ő is úgy viszonyul hozzájuk. S valóban így tett. S amennyire látom, ez alól nem 

tudunk kibújni mi, mai pedagógusok sem. 

Ehhez próbáljátok tehát tartani magatokat. 

     

CSOMÓ      
Csak Okosan Minden Órán 



 

 

Levél az iskoláról… 
Iskolánkban az idei tanévben a nappali tagozat kilencedik évfolyamán mintegy 
száz új diák kezdte meg tanulmányait. Valamennyien megírták azt a házi 
dolgozatot, melyben levél formában számoltak be az iskolakezdésről. Az 
alábbiakban az ő munkáikból olvashattok néhányat: 

 

Szia Mama! 
Azért írok most neked levelet, mert szeretném elmesélni, milyen az új iskolám. 
Az első héten szinte minden nap gyakorlatom volt. Ismerkedtünk az osztálytársakkal, tanárokkal, 
az iskola szokásaival. Nagyon jól éreztük magunkat, jó az osztályközösségünk. 
Az első héten minden délután aludtam, mert nagyon elfáradtam a korán kelésben és a buszozásban. Ha 
gyakorlat van, az öt órakor induló busszal, ha iskola, az 5:50-essel megyek, és délután fél négyre érek 
haza. Ennyiből rossz az iskola, mert messze van, nem úgy, mint az általános iskola, ahova eddig 
jártam. Most már kezdek belejönni az utazásba. 
Megvolt az iskolában a beavatás, én nem kerültem benne sorra. 
Van pár jegyem is, de nem a legjobbak, mert nem igazán tanultam még. 
Most már megyek, és megírom a leckémet holnapra. Majd a hétvégén meglátogatlak. 

Helló, 
Dávid 

 

 

Kedves Patrik! 
 

 Amióta nem találkoztunk, nagyon sok minden történt 
velem. Hogy mik ezek, rögtön elmesélem. 
 Vége lett a nyárnak, mivel nyolcadikos voltam, az új 
tanévet egy új iskolában kezdtem. Seregélyesre, az Eötvös 
József Szakiskolába jelentkeztem, hegesztő szakra. Az iskola 
nagyon jó helyen van, sokkal kevesebbet kell utaznom, mint a 
régi iskolámhoz a tavalyi évben. Az épület kétszintes. az 
iskola területén van a kollégium és a tanműhely is, ami nekem 
nagyon tetszik, sok új, érdekes dolog van benne. 
 Úgy érzem, az osztálytársaimmal jól kijövök, van, aki 
másik szakról jött, és van, aki osztályt ismétel. Igyekszünk 
alkalmazkodni egymáshoz, hogy az iskolában töltött napok 
minél jobban teljenek. A tanárokkal is kezdünk már 
megismerkedni, van, aki nagyon szigorú, és van, aki kicsit 
lazább. A tanulást persze mindegyik megköveteli. 
 Hát, így telnek a napjaim mostanában. Szeretek ide 
járni, és nem is gondoltam, hogy ilyen jó lesz. Remélem, 
neked is legalább ennyire tetszik az új iskolád. Ha van időd, 
írj, mert engem is érdekel, hogy mi van veled. 

    Szia,  Ádám 
 

  

Drága Juli! 
 

Nagyon furcsa, hogy most levélben írom meg, hogy 
milyennek látom az iskolát, és nem mondhatom el 
személyesen, mert egész nap nem látlak, és nem 
beszélünk. 
Az új iskolában senkit nem ismertem, de ahogy telnek 
a napok, egyre jobban tetszik. Az új osztálytársaim 
nem olyanok, mint ti voltatok. Veletek 11 éve hozott 
össze a sors, és azóta ismerjük egymást. Persze, még 
csak két hete járunk iskolába, és jobban meg kell 
ismernem a diákokat és a tanárokat. A legrosszabb az, 
hogy minden reggel korán kell kelni, és a buszon soha 
nincs ülőhely. Szerintem, nem lesz baj a sulival. 
Sajnos, csak ennyit tudtam írni, mert még kevés időt 
töltöttem az új iskolában. 
Ha személyesen találkozunk, és kicsit több dolog 
történik velem, akkor többet tudok majd mesélni róla 
neked. Addig is vigyázz magadra!    

  Puszi:  Cintia 



 

Kedves Regina! 

 

Én is elkezdtem a középiskolát. Seregélyesre, az Eötvös József Szakképző Iskolába 

vettek fel informatika szakra. Valójában nem ide és nem erre a szakra szerettem 

volna jönni, de nekem ez is megfelel. Elsősorban a rendvédelmet jelöltem meg, de az 

sajnos, nem indult, így hát átjöttem informatikára, ami jó, hisz szeretek 

számítógépezni, és így több mindent megtudok róla.  

 Amikor elballagtunk, nagyon féltem, hogy milyen lesz az új környezet, az 

iskola, a tanárok és az új osztálytársaim. Aztán eljött az első nap, szerencsére nem 

voltam egyedül, mert a régi suliból jöttek ismerősök, és néhány régi osztály- és 

évfolyamtársam az osztálytársam lett.   

 Megismerkedtem az új osztályommal és az osztályfőnökömmel. Mindenki 

mindenkivel nagyon közvetlen és rendes volt. Aztán megismerkedtünk a 

tanárokkal, ők is nagyon kedvesek voltak velünk, volt olyan, ahol játékosan kellett 

bemutatkoznunk. Mostanra már mindenkit ismerek, mindenkivel jóban vagyok, így 

könnyebben veszem, vesszük az akadályokat. 

 Remélem, neked is jól telnek az új, sulis napok! 

Üdv:  

Tina 

 

  
 

Szia Mama! 

Legutóbbi levelem óta nagy öröm ért, mert értesültem róla, hogy felvettek abba az iskolába, ahol 

mindig is tanulni szerettem volna.  

Mama, te tudod legjobban, hogy az volt mindig az álmom, hogy mezőgazdasági gépszerelő legyek, 

és traktorokkal foglalkozzam. Felvételt nyertem a Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskolába, 

ami Seregélyesen található. Nem leszek kollégista, hanem bejárok. 

Itt megtanulok mindent a traktorokról és a mezőgazdaságról. Meg tudom szerezni a 

vontatóvezetői engedélyt is.  

Első nap megtörtént az évnyitó, ahol az igazgató úr köszöntötte az új diákokat. Utána pedig 

megismerkedtünk az osztályfőnökkel, a szakmai oktatókkal. Részt vettünk a különböző 

műhelyes oktatásokon. Új barátokra tettem szert. Legközelebb már személyesen mesélem el az 

élményeimet az iskoláról. 

Puszil unokád, 

Balázs 
 

 

                                    



200 éve született Eötvös József 

Szeptember 18-án tartottuk iskolánkban a diáknappal és mazsolaavatóval 

egybekötött Eötvös-napot, melyen a 10.ik osztály tanulói megemlékeztek az 

intézmény névadójának kétszázadik születésnapjáról. Ebből az összeállításból 

idézünk. 

 
„A vas maga sem állhat ellen az időnek, s ilyen az ember. Ha munkára használják, elkopik, ha a földön 

hever, a rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor elkopni, mint elrozsdásodni.” 
 

Ezen elvek mentén élte tettdús életét, és vállalt felelős részt nemzetünk közügyeiben iskolánk névadója, 

báró Eötvös József, akinek most ünnepeljük 200. születésnapját. 
 

„Életünk könyvhöz hasonló, melyben sok kellemes és sok kellemetlen találtatik. Mi több?  

Senki sem tudja, mert egészen még senki sem olvasta keresztül. A laptól, melyre valaki nyit, függ: mifélét 

talál. S ezért számtalanon, félelemből, zárva hagyják.” 
 

Nyissuk ki most az előttünk heverő életkönyvet, s pillantsunk bele! 

Vásárosnaményi báró Eötvös József Budán született 1813. szeptember 3-án.  

Szellemi fejlődésére nagy hatást gyakorolt tanára, Pruzsinszky József, aki a francia felvilágosodás 

híveként felkeltette a fiatal Eötvös érdeklődését a politika és a filozófia iránt, s megerősítette irodalmi 

hajlamait. 

„Csak akkor írhatunk lelkünk papírjára tudományokat, ha az az élet enyvén átvonatott.” 
 

Először ügyvédi vizsgát tett, majd különböző közhivatalokat látott el. Így lett aljegyző Fejér megyében, 

fogalmazó a magyar udvari kancelláriánál, s az eperjesi kerületi tábla közbírája. 

1848-ban a Batthyány-kormány legfiatalabb tagjaként (35 évesen) annak vallás- és közoktatásügyi 

minisztere lett. Megválasztását hatalmas műveltsége indokolta. 1867-től, a kiegyezéstől haláláig ugyanezt 

a feladatot látta el.  

„Minden nemzetben nagy erő szendereg, de szendereg csak, és a pallérozás serkenti fel.” 
 

Már első minisztersége alatt törvényjavaslatot dolgozott ki az elemi és a felsőfokú oktatásról , valamint a 

vallásfelekezetek egyenlőségéről. Aztán az 1868. évi XXXVIII. törvénycikkel a magyar közoktatás 

alapját teremtette meg. Noha hívő keresztény volt, községi és állami iskolák fölállítását kezdeményezte, 

mert az egyházi és a világi oktatás egyensúlyának megteremtésére törekedett. 
 

"Ne higgy olyan gondolatnak, melynek szíved ellentmond!" 
 

Eötvös József szépirodalmi alkotásai és értekező tanulmányai mindvégig teljes összhangot mutattak 

politikai pályafutásával. Utóbbiak közül talán legjelentősebb szellemi teljesítménye A 19. század 

uralkodó eszméiről német nyelven írt állambölcseleti munkája. E mű legfontosabb fogalma a szabadság, 

amelyet minden más eszménynél értékesebbnek tartott, s melyről így vélekedett: 
 

„Az embersokaság nép, csak a szabadság teszi nemzetté.” 

„Egészen csak az szabad, ki maga felett egészen uralkodik.” 

„Szív lehet a fejedelem, a törvényhozó kar legyen ész, a nép pedig erő, s szerencsések lesznek az 

országok.” 
 

Tevékenysége, gondolatai – bár másfél évszázados távolságban állnak tőlünk – ma is időszerűek, 

vállalhatóak és követhetőek. Amikor Eötvös József szellemében nekiindulunk az előttünk álló új 

tanévnek, szívleljük meg a gondolatot, melyet nap mint nap olvashatunk az iskola folyosóján: 
 

„Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a madár, amely, ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe 

zuhan, hanem a magasba száll.” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rosnam%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/1813
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_3.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruzsinszky_J%C3%B3zsef&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eperjes


DIÁKNAPI VERSENYEK EREDMÉNYEI 
Erős ember vetélkedő 

I. Zámbó Tamás 9.H 
II. Kovács Patrik 9.H 
III. Jasinka Erik 12.A 

 
Szkander - Lányok 

I. Barzsó Henrietta 10.IK 
II. Zsetnyai Mercédesz 10.IK 
III. Tulkovics Nóra 10.IK 

 
Állatvédelmi vetélkedő 

I. Tulkovics Nóra 10.IK, Luncz Franciska Fanni 11.IK 
II. Györe Priszcilla, Leszák Nikolett, Jurics Péter 11.IK 
III. Palakovics Tibor, Németh György, Somogyi Bence 10.A 

 

Labdarúgás 
I. 12.NH 
II. 11.IK 
III. 9.H 

 
Szkander - Fiúk 

I. Dóka Martin 12.NH 
II. Angyal Gergő 11.A 
III. Farkas Richárd 12.A 

 
Főzés 

I. 12.IK 
II. 12.A 
III. Pusztaszabolcs 

 
LAN-parti 

I. 2-es számú csapat: Bartos Róbert, Pribék Erik (10.IK) Góg Attila, Szamler Péter, Kis Gergely (9.IK) 
II. 4-es számú csapat: Somogyi Bence, Palakovics Tibor, Németh György (10.A), és Boros Tibor (9.H) 
III. 3-as számú csapat: Hosszú Máté, Hosszú Dénes, Juhász Richárd (12.IK), Nagy Richárd (9.H) 
IV. 1-es számú csapat: Simon Martin, Németh Adrián , Fazekas Krisztián, Takács Kristóf(10.A),  

                           Szakácsi Zoltán (9.IK) 
 
 

 

 

MAZSOLAAVATÓ 
 
Az Eötvös-nap zárásaként került sor a kilencedikes mazsolák avatására. Mi, 
végzősök már hetek óta különös figyelemmel kísértük az új tanulók iskolai 
beilleszkedését, és ehhez kapcsolódóan feladatokkal is elláttuk őket. Hol fekete 
pólóban, hol cumival kellett jönniük, és különböző édességekkel (például 
palacsintával) kellett kedveskedniük a 12.-eseknek. 

Az avatás napján kukászacskóba kellett öltözniük, de ez valójában az ő érdekük is volt, mivel a 
feladatok között jó néhány maszatolós is szerepelt: méz-és ketchupnyalás, lisztes és vizes lufi 
pukkasztás, és sorolhatnánk. Aki nem akarta vagy nem tudta teljesíteni a feladatokat, az kénytelen volt 
megkóstolni a kifejezetten erre a napra készített mazsolamannát.  A vidám, játékos avatás végül 
eskütétellel zárult, aminek elmondása után a mazsolák hivatalosan is iskolai közösségünk fontos 
tagjaivá váltak. 

a 12. évfolyam tanulói 

 

 
 
 



 

ORSZÁGOS 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS 

ÉLELMISZERIPARI 

KIÁLLÍTÁS 
 
 

Idén hetvenhatodik alkalommal nyitotta meg kapuit Magyarország legnagyobb agrárgazdasági 
rendezvénye, melyre iskolánkból ezúttal két busznyi diák, szakoktató és iskolai dolgozó utazott fel 
Budapestre. A 10.A osztály Kókai Beáta osztályfőnök, a 12.A osztály Ipacs László osztályfőnök 
vezetésével, a 12.NH osztály növénytermesztő gépész csoportja pedig a szakoktatók irányításával. 
Gilicze Péter így számolt be a látottakról: 
 

Szeptember 19-én, csütörtökön az osztály részt vett a mezőgazdasági kiállításon. 

Reggel nyolc órakor indultunk, és tíz órára értünk a helyszínre. Elsétáltunk a beléptető 

kapukhoz, és először megnéztük a kertészeti kiállítást. Gyönyörködtünk a sok fában és 

virágban, virágokkal díszített autóban, parkosítottan kialakított kis zugokban. Miután 

megcsodáltuk, átmentünk a borok birodalmába. Sok borkóstolóval jöttek különböző 

borvidékekről, de a tizennyolc éven aluliak számára ez nem volt valami élvezetes, ezért 

ezt a kiállítási helyet hamar elhagytuk. Jött a traktorok, gépek kiállítása, ott 

elidőztünk egy darabig, és megcsodáltunk mindent, ami a szakmánkhoz kapcsolódik. A 

kint kiállított traktorokba bele lehetett ülni. Sok képet készítettünk egy Lamborgini 

traktorral. Az állattenyésztési részlegen nagyon büdös volt, így ott nem időztünk sokat, 

pedig szépek voltak a birkák, és a többi állat is. 

A biotermékek részlegén megkóstoltunk mindent, mi szem-, szájnak ingere volt. A 

biosajtok nagyon ízlettek, és sokféle gyümölcslevest is kipróbáltunk. Szinte egy komplett 

ebéddel felért, amit ott befaltunk. Volt egy újdonság, a neve fahéjszörp, ami szintén 

nagyon finom volt. 

Bár egész nap a standokat jártuk, mégsem tudtunk megnézni mindent, mert rengeteg 

volt a látnivaló, illetve kicsit átláthatatlan volt, hogy mit hol keressünk. Ennek ellenére 

nagyon tetszett a kiállítás. 

Gilicze Péter  10.A 

 

 

         



 
 

BARZSÓ HENI NÉGY ARANYÉRMET SZERZETT A BELGIUMI EURÓPA KUPÁN 

A Magyar Szkander Szövetség az idei nyáron négy 

versenyzővel vett részt a belgiumi Európa Kupán 

Rochefortban, s közülük az egyik résztvevő iskolánk 

tanulója, Barzsó Henrietta (10.IK) volt. Heni a Junior 

Kategóriában 55– és  +55 kilogrammban jobb és bal 

kézzel is elindult a küzdelmekben, és mind a négy 

kategóriát megnyerte, így négy aranyérmet szerzett. 

 

Heni, ügyességedhez gratulálunk,  

nagyon büszkék vagyunk rád, 

és sok sikert kívánunk a folytatáshoz! 
 

 

 

 

Diáknap Pusztaszabolcson 
2013. szeptember 13-án, pénteken mintegy tizenöten vettünk részt a pusztaszabolcsi 
diáknapon, ahová a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium meghívására 
mentünk el. Reggel még kissé unalmasnak tűnt az egész, akkor még csak úgy ültünk meg 
nézelődtünk. Ám kilenc óra körül megkezdődött az izgalmas Csokitőzsde. 

 
  Az elején egyáltalán nem értettük, hogy miről van szó, de aztán belerázódtunk. A játéknak az volt a 
lényege, hogy kaptunk képletesen 53.000 forintot, és ezért részvényeket kellett vásárolni (Egis, Mol, Richter, 
Magyar Telekom és még sok más lehetőség közül választhattunk, hogy mibe fektetjük be a pénzünket). A tőzsde 
tíz napból állt. Egy táblázatban volt felírva a részvények ára, s ez a tíz nap alatt vagy nőtt, vagy csökkent. Több 
csapat is volt, és miközben a részvényeket vásárolgattunk, a csapatok egymás közt is csereberélhettek, vagy 
esetleg vásárolhattak. A végén az nyert több csokit, akinek többet ért a részvénye és a pénze.   Mi fejenként két 
sportszeletet nyertünk, és mellé még különböző apró édességeket! Ráadásképpen mindenki kapott egy szelet 
pizzát, és egy szelet csoki tortát! :) 

Ezt követően fellépett Király Viktor, Felméri Péter és a Copy Con. Nagyon hangulatos volt, jól éreztük 
magunkat, jövőre is megyünk, persze, ha meghívnak! :) 

                                                                       Pákozdi Mónika 11.IK 
 

 

Kirándulás a Csengő-hegyre 
Szeptember 22-én, vasárnap a Bakonyban túráztunk Druzsin János 
tanár úr szervezésében. Minden jól indult. Láttunk vadászlest, 
találtunk vaddisznónyomokat, nagyon érdekesnek találtam, mert én 
még nem láttam ilyesmit. Aztán számomra gyorsan véget ért a 
kirándulás, mert volt egy kisebb balesetem, megcsúsztam, és végül a 
sürgősségi osztályon kötöttem ki.  
A többiek tovább folytatták a túrát, sajnálom, hogy nem tarthattam 
velük, mert jól éreztem magam, és nem ment el  a kedvem a 
kirándulástól. Lehet, hogy legközelebb is elmegyek, ha lesz rá 
lehetőség. 

László Cintia 
9.IK 

 
 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* megemlékezés az aradi vértanúkról október 4.  

*fogadónap   október 16.  15:00 – 17:00 

*megemlékezés az ’56-os forradalomról  október 22. 

*őszi szünet  október 28 – október 31. 

 utolsó tanítási nap  október 25.  

 első tanítási nap   november 4.  
 

 

SÁRKÁNYHAJÓ 
Osztályfőnökünk, Kiss Gabriella tanárnő ajánlásával a 
9.IK osztályból hatan vettünk részt a múlt hét pénteki 
sárkányhajó versenyen. Más osztályokból is voltak 
jelentkezők, így összesen tizennyolcan ültünk a hajóban. 
Előző nap két órát foglalkoztunk az evezés technikájával.  
Izgatottan vártuk a verseny napját, mert volt olyan, aki 
még nem vett részt ilyesmiben. Csoportosan, busszal 
indultunk az iskolából. Mire a Tóparti Gimnáziumhoz 
értünk, Druzsin János tanár úr, az Igazgató Úr és az 
Igazgatóhelyettes ott várt minket, hogy szurkoljanak 
nekünk. Nagy elkeseredettségünkre kiderült, hogy csak négy 
órakor szállhatunk hajóba. Előtte egy férfi szárazedzést 
tartott a helyes evezésről, és kialakította az ülésrendet, 
nehogy felboruljon a hajó.  

 

 
Hátsó sor: Szalay Dávid, Sándor Mercédesz, 
Mányoki Zoltán, Magyar Viktor, Majer 
Dominik, Nagy Kristóf, Oláh Attila, 
Szurovcsják Norbert, Menyhárt Máté, Kiss 
Roland, Rácz Balázs, Karf Martin 
Első sor: Pákozdi Mónika, Patkós Alexa, 
Vincze Gina Lola, Gaál Noémi, Tormási 
Dorina, Erdélyi Krisztina, Kiss Gabriella 
tanárnő 

A gyakorlás után egyesével foglaltuk el a helyünket, a tanárnő volt a dobosunk. Tettünk pár 
bemelegítő kört, hogy egyszerre evezzünk. Elkezdődött a verseny, három hajó állt egymás mellett, szoros 
volt a verseny, mert talán egy hosszal voltunk lemaradva a többiektől. Sajnos, csak hetedikek 
lettünk, de ezt senki nem bánta a jó hangulat miatt. Ha lehetőségem lesz rá, szeretnék jövőre is részt 

venni, mert nagyon jól éreztem magam.       Gaál Noémi 9.ik            
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