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A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium diákújságja 
2014. december 

 

Miért épp Belfast? 
Kovács Tünde angoltanárnő beszámolója észak-írországi utazásáról 

Az Európai Unió megújult Erasmus+ programja lehetőséget biztosít arra, hogy immár az intézmények európai 

fejlesztési tervüknek és képzési igényeiknek megfelelő pályázatokat nyújtsanak be a nemzeti ügynökségekhez, s 

biztosítsák dolgozóik külföldi tapasztalatszerzését például különböző nyelvi- és módszertani tanfolyamokon.  

A közoktatásbeli 52 sikeres pályázó egyike, a Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium 

projektjének eredményeképpen az iskola angoltanáraként közel kéthetes tanfolyamon vehettem részt az észak-

írországi Belfast városában. A kurzus Olaszországból, Magyarországról, Német- és Franciaországból érkezett 

középiskolai tanár résztvevői elsősorban a szóbeliség, a szókincsfejlesztés, valamint az olvasott szövegértés és a 

sokak által mumusnak tartott nyelvtantanítás terén kaptak trénerüktől, Jenny Watterstől hasznáható ötleteket, 

módszertani praktikákat. Azóta az iskolában szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok körében a 

legnépszerűbbé a kint tanult játékos feladatok váltak: a Stop the Bus, a Back to Board, az Auction Game, a Find 

Someone Who…. (ezek angol nyelvű leírása megtalálható az iskola honlapján is: www.seregszaksuli.hu/).  

A kurzusszervező ISP belfasti tanfolyamának célja volt még, hogy betekintést nyújtson Észak-Írország 

kultúrájába és újkori, kifejezetten a legújabb kori történelmébe; minderről felkért helyi előadók és idegenvezetők 

gondoskodtak, de kétségkívül a két hét legszemélyesebb, legfelkavaróbb történelemleckéje a Békevonalaknál tett 

Fekete Taxi Túra volt – melyet minden, a városba látogatónak csak ajánlani tudok. A két hetes program emellett 

gazdag volt fakultatív szórakozási lehetőségekben is, így délutánonként, esténként, valamint hétvégéken 

ellátogattunk a történelmi városrész legnépszerűbb pubjaiba, a Titanic Múzeumba, a St. George piacra, Bangor 

kikötővárosába, a Carrick-a-Rede-i kötélhídhoz és az ország első számú turistalátványosságához, az Óriások útja 

bazaltoszlopaihoz.  

A németországi Bochum Alice Solomon Középiskolájának két tanárával együtt az a szerencse ért, hogy 

nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is beleláthattunk az integrált oktatás speciális észak-ír világába: még az 

első héten hárman ellátogattunk a carrickfergusi Ulidia Integrated College-ba, ahol a legmelegebb fogadtatásban volt 

részünk. Mindannyiunkra mély benyomást tett a dolgozók kedvessége és szervezettsége, a tanulók nyílt és vidám 

személyisége, önállóságuk, a merőben más, de mélyen emberséges megközelítés, amit ott láthattunk. A végzős 

évfolyam, az ún. Sixth form prefektusai és diákjai olyan szeretettel láttak minket vendégül, hogy reméljük, ezt a 

szívélyes vendéglátást februárban Bochumban, márciusban pedig Seregélyesen viszonozhatjuk. Így az Erasmus+-

mobilitások egy célkitűzése is megvalósulhat, a nemzetközi kapcsolatok építése, egy jövőbeli ír-német-magyar 

stratégiai partnerségben. Már csak egy jó projekttéma hiányzik – s a három iskola jövő tavasszal pályázhat 

Erasmus+ támogatásra a megvalósításhoz. 

(Az utazás képeit megtekinthetitek a Miért épp Belfast? Facebook-oldalon.) 

     

CSOMÓ      
Csak Okosan Minden Órán 

http://www.seregszaksuli.hu/


 

MÁRTON-NAP 
 

Iskolánk első Márton-napját 2014 novemberében rendeztük 

meg. A paraszti év végét jelző naphoz számos népszokás 

kötődik, ezek közül idéztek fel néhányat a lelkes diákok. 

Az előkészületekből a 11. IK osztályos lányok mécsesfestéssel vették ki a részüket, így az 

esemény napjára már libamintás lámpásokkal vártuk a csapatverseny résztvevőit. A 

feladatlap kérdései között a képrejtvény volt a legnépszerűbb, itt libával kapcsolatos 

szólásokat kellett kitalálniuk a versenyzőknek. Olvashattak még Szent Márton 

legendájáról, aki püspökké nevezése elől a ludak óljába bújt, ám a szárnyasok gágogásukkal 

elárulták a papot, így kénytelen volt elfogadni a püspöki munkát. A szöveg tanulmányozása 

után a figyelmes versenyzők ki tudták választani három szent képe közül Szent Mártonét,  

    
 

aki épp a palástját osztja meg egy 

koldussal. A csapatverseny fénypontja a 

libatömés volt: a falun nevelkedett 

diákok gyakorlott mozdulatokkal 

hizlalták fel a plüsslibát. A jó hangulatú 

perceket zsíros kenyér és paprika 

zárta, valamint a Józsa Kitti, Józsa Ági, 

Szekeres Tekla és Horváth Vivien 

alkotta csapat számára a győzelem is. 

Gratulálunk nekik! 

 

KÜRTÖS KATALIN 
német szakos tanár 

 
 
 
 

Részlet a Márton-napi csapatverseny feladatlapjából 
Melyik szólásra ismersz az alábbi képrejtvények alapján? 
 

    
 

(A rejtvények megoldását a 7. oldal alján találjátok.) 
 

 



Advent – a fény ünnepe 
Ha megkérdezel egy gyermeket, hogy az év melyik időszakát várja a legjobban, szinte biztos, 
hogy a születésnapja és a nyári szünet mellett a karácsonyt fogja említeni. Az üzleteket már 
november elején ellepték az adventi koszorúk és a Mikulás-csomagok, otthon szorgos kezek 
készítik a dekorációt… De vajon tudjuk-e, honnan erednek ezek a szokások, mit is jelent az 
advent? 

Vallási szempontból az advent a hívő ember lelki felkészülése Jézus eljövetelére, arra, 

hogy a lehető legközelebb kerüljön Istenhez. Ez az időszak csendes, elmélkedéssel töltött hónap, 

a testi és lelki megtisztulás ideje. Ezt erősítendő az 1661. évi nagyszombati zsinat a 
házasságkötést és az egyéb hangos összejöveteleket is megtiltotta az advent idejére.  

Bár a vallási előírásokat mind kevesebben követik, a karácsonyra való felkészülés, a 
szeretetre való hangolódás és elmélyülés a felszín alatt máig jellemzi ezt a négy hetet, amelyben 
a liturgikus és pogány szokások sajátos keveredése alakult ki. 

Az adventi időszak kezdetét sokáig harangszóval jelezték. Az adventi böjt, a hústól való 

tartózkodás még a múlt század közepén is szokásban volt az idősebbek körében, csakúgy, mint a 
hajnali misék látogatása, amiket angyali misének vagy roráténak is neveznek.  
 Mint oly sok karácsonyi elemet, ezt is megannyi pogány hiedelem kísérte. Ilyen például az 

az alföldi szokás, amelynek értelmében az eladósorban lévő lányok cukorkát szopogattak az 

angyali misére szólító harangszókor, hogy ezzel édesgessék magukhoz a leendő kérőiket. 
Advent idejére esik a téli napforduló és több jeles nap is, mint András, Borbála, Miklós, 

Luca napja. Bár a karácsony napjainkban a keresztény egyház legnagyobb ünnepe, ez az időpont 

már a kereszténység előtti, pogány korban is kitüntetett volt. Ünnepelték a rómaiak éppúgy, 
mint a kelták vagy a germánok. A téli napforduló a Nap, a Fény és a Természet újjászületésének 
ünnepe. Az ókori Rómában például december 25-én tartották a Nap újjászületésének ünnepét. 

 A karácsonyfa-állítás szokása, vagy legalábbis az örökzöldekkel való díszítés először a 
középkori német területeken terjedt el; hitük szerint a téli napforduló idején gonosz szellemek 
járnak mindenfelé, és csak az örökzöld növény lombja ad védelmet ellenük, mivel az az életet 
szimbolizálja. 
 Magát a karácsony szót a nyelvészet a szláv „korcun” szóból származtatja, ami azt jelenti: 

átlépő, és ez minden bizonnyal arra utal, hogy a Nap átlép a fordulóponton, és ettől kezdve 

hosszabbodnak a nappalok, rövidülnek az éjszakák. Az egyre növekvő fényt szimbolizálja az 
adventi koszorún fellobbanó gyertyák számának növekedése is. 
 Ezek a hagyományok abból a korból származnak, amikor az ember még sokkal 

bensőségesebb kapcsolatban élt az őt körülvevő természettel. Változásaira, folyamataira sokkal 
érzékenyebben reagált, és egy egészen más értés vezette, amit manapság már nem sokra 

becsülnek, vagy esetleg meg is mosolyognak. A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy akkor hírből 
sem ismertek olyan problémákat, mint mi, viszont környezetükkel olyan kiegyensúlyozottságban 
éltek, amit viszont már mi nem tudunk sem megélni, sem elképzelni. 

 
(Forrás: Internet) 

 
 
 

 
 
 
 



TÚRÁK A VÉRTESBEN 
 

 

 

Az esőre álló idő miatt csak egy egészen kis 
csapat mert elindulni az őszi szünetben 
Csókakőre. Reméltük, hogy a csapadékmenetes 
idő kitart egészen a túra végéig. Szerencsénkre 
bejött ez a számításunk.  
 A kirándulást a csókakői vár 
meghódításával kezdtük. Sajnos az idő miatt 
nem volt a legjobb a kilátás. A vár megtekintése 
után folytattuk utunkat hegyeken, völgyeken 
keresztül, s az idő szerencsére mellettünk volt, 
és egészen a túra végéig kitartott. 

A séta végén meglátogattuk a móri 
bormúzeumot, ettünk és ittunk egy jót, majd 
jóllakottan felültünk a buszra. 

 
Kovács András 11/A 

 

   
 

  
 

2014. november 22-én reggel nyolc órakor gyülekeztünk a buszpályaudvaron. A busz negyed kilenckor 

indult Csókakőre. A kiránduláson nyolc ember vett részt Druzsin tanár úr vezetésével. Az osztályunkból 

Gaál Noémi, László Cintia, Selmeczi Tamás és Vincze Lola, az iskolából még Vincze Patrik (9.h) 

valamint Mezei Márton rendszergazda jött el, illetve velünk tartott Druzsin Márton is.  

Amikor megérkeztünk Csókakőre, először elsétáltunk a csókakői várhoz, onnan indult a túra. 

Az erdőn át gyalogoltunk Csákberénybe, ami három kilométerre volt a vártól. Megnéztük a Gróf 

Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumot, majd elindultunk a hét kilométeres tanösvényen. 

Ezt az utat másfél óra alatt tettük meg. Hazafelé betértünk egy kávézóba is, hogy egy kicsit 

átmelegedjünk, amíg vártuk buszt. 

Nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy legközelebb többen tartanak velünk. 
 

GAÁL NOÉMI – LÁSZLÓ CINTIA – VINCZE LOLA (10.ik) 



 
Kókai tanárnő vezetésével indultunk a mezőgazdasági gépkiállításra, Bábolnára. A 
11.A és 12.A osztályhoz csatlakoztunk Kindl János osztálytársammal a 12.IK 
osztályból. 

Bár rossz idő volt, és egész nap szakadt az eső, de mi ennek ellenére nagyon 
élveztük a programot. Megismerhettük a növénytermesztéssel kapcsolatos legújabb 
technológiákat, és megtekintettük a szórakoztató lovas bemutatót is.  

Legérdekesebb programnak talán a szántóföldi gépbemutató ígérkezett, ahol 
működés közben láthattuk a munka- és erőgépeket. Több cég bemutatta az általa for-

galmazott gépcsaládokat munka közben, hogy megkönnyítsék a gazdák döntését a 
gépvásárlásnál. Az MTZ-től a legnagyobb traktorokig minden megtalálható volt ezen a 
kiállításon, és természetesen a hozzájuk tartozó munkagépeket is meg lehetett 
tekinteni. 

Vigházi Gergő 12.IK 
 

 

Idén negyedik alkalommal rendeztünk iskolánkban 

Halloween Partyt, melyre a hagyománnyá vált tökfaragó 

verseny mellett a szervezők az utóbbi évek legkreatívabb 

dekorációjával és az alkalomhoz illő Halloween-büfével 

készültek 2014. november 4-én a 10-es teremben. Denkó 

János és Horváth Dániel (10.A) rémséges lámpása nyerte 

el legjobban a zsűri tetszését, a Luncz Tina által felajánlott 

torta így idén őket illette. 

 Délután igen szerény érdeklődéssel kísért 

nyolcadikasoknak rendezett vetélkedő várta az iskolába 

érkezőket: a játékos Harry Potter témájú megméretteté- 

sen activity, aukciós játék, zenefelismerés, kvíz és Stop the Bus játék formájában kellett számot 

adni tudásukról, tájékozottságukról a versenyzőknek. 

Gratulálunk a szervezésben részt vevő tizedik és tizenegyedik évfolyamnak, de minden 

egyes tanulónak is, aki még munkájával segítette a szervezést, dekorációt és lebonyolítást. 

Emellett még külön köszönet illeti támogatásáért az EU Erasmus + programját, az iskolai 

Alapítványt, valamint az alábbi szponzorokat és segítőket: Animus Könyvkiadó, Cinema City 

Magyarország, Horváth Vivien és családja, Kondor Józsefné, Kovács Lászlóné, Lajtai Gergő- Varga 

Diána, Majer Dominik és családja, Nagy Zoltán Balázs, Ódorné Szabó Mária, Pék-Sereg (Gál 

Dalma és családja) Sárközi Kitti és családja.       KOVÁCS TÜNDE angoltanár 



 

 
 

 

Felkerült az elmúlt tanévet 
legeredményesebben záró tíz tanuló  

fotója a dicsőségtáblára.   
Reméljük, hogy példájuk ösztönzően hat majd 

iskolánk többi diákjára is. 
 

 
Tóth Zoltán 12.A 

4,57 

 
Kovács Szabolcs 10.A 

4,47 

 
Angyal Gergő 12.A 

4,43 

 
Fehér Márkó 10.A 

4,35 

 
Józsa Kitti 11.IK 

4,33 

 
Józsa Ágnes 11.IK 

4,33 

 
Németh György 11.A 

4,31 

 
Tollas János 11.A 

4,23 

 
Koncz Petra 10.IK 

4,21 
 

 
Madarász Viktor 11.A 

4,15 

DICSŐSÉGTÁBLA 

 



HELYESÍRÁSI VERSENY EREDMÉNYE 2014. 
 

I. Tóth Dániel  10.ik  59 pont 
II. Koncz Petra  10.ik  54 pont 
III. Tulkovics Nóra 11.ik  52 pont 

Döme Dorina  10.ik  50 pont 
Bodor Bernadett 10.ik  49 pont 
Kovács János  12.ik  49 pont 
Kulcsár Zsolt Szabolcs 10.ik  48 pont 
Györe Priszcilla  12.ik  47 pont 
I. Schiffert Piroska 9.a  47 pont 
Csillag Vanessza 12.ik  45 pont 
Hegedűs Csaba  10.ik  44 pont 
Horváth Dániel Péter 10.a  43 pont 
Rózsahegyi Péter 12.ik  43 pont 
Elbert Mihály  10.ik  42 pont 
Józsa Ágnes  11.ik  42 pont 
Stoján Viktor  10.ik  42 pont 
Horváth Attila  9.a  41 pont 
Kállai Bence  10.ik  41 pont 
Józsa Kitti  11.ik  40 pont 
Nagy Imre  10.h  40 pont 
Réti József  12.ik  40 pont 
Sámson Krisztián 10.ik  40 pont 
Sárközi Mercédesz 11.ik  40 pont 
Tóth Tibor  10.b  40 pont 
Horváth Martin 12.ik  39 pont 
Kindl János  12.ik  39 pont 
Zsoldos Bálint  10.b  39 pont 
Csuri Patrik  12.ik  38 pont 
László Cintia  10.ik  38 pont 
Lepsényi Zoltán 10.ik  38 pont 
Luncz Franciska  12.ik  38 pont 
Márkus Adrián  11.ik  38 pont 
Bojtos Tamás  10.h  37 pont 
Csuri Szilvia   11.ik  37 pont 
Dóka Bianka  10.ik  37 pont 
Kovács Valentina 10.ik  37 pont 
Tóth Gábor  10.h  37 pont 
Baráth Dávid  12.ik  36 pont 
Majer Dominik  11.ik  36 pont 
Urbán Milán  12.ik  36 pont 
Lelkes Mátyás  10.h  35 pont 
Nagy Richárd  10.b  35 pont 
 

Forrás Máté  12.ik  34 pont 
Gombos Roland 9.h  34 pont 
Jankovics Márk  10.h  34 pont 
Nagy Kristóf Ferenc 10.ik  34 pont 
Pajor Patrik  10.ik  34 pont 
Pákozdi Mónika 12.ik  34 pont 
Szekeres Tekla  11.ik  34 pont 
Berényi Zsolt  10.h  33 pont 
Horváth Vivien  11.ik  33 pont 
Barcza Péter  10.ik  32 pont 
Bognár Balázs  10.h  32 pont 
Molnár Márk  10.h  32 pont 
Selmeczi Tamás 10.ik  32 pont 
Tóth Erik  10.h  32 pont 
Kertész Adrián  10.ik  31 pont 
Lelkes Milán  12.ik  31 pont 
Lelkes Vivien  9.h  31 pont 
Kovács Patrícia  9.h  30 pont 

Fellner Balázs  12.ik  29 pont 
Váradi Richárd  9.a  29 pont 
Vincze Patrik  9.a  29 pont 
Boros Tibor  10.h  28 pont 
Vincze Gina Lola 10.ik  28 pont 
Vass Ignác  11.ik  27 pont 
Cséza Martin  10.h  26 pont 
Kovács Patrik  10.h  23 pont 

 
 

 
 
 
 
 

* A szakiskolai tanulókat szürke színnel jelöltük. 
 

Mind a 68 versenyzőnek köszönjük a részvételt, a győzteseknek pedig gratulálunk a 
szép eredményhez. Jutalmukat iskolánk karácsonyi ünnepségén vehetik át. 

 
Kovács Tünde és Varsányiné Kozma Judit 

 
 
 
*(A második oldalon található képrejtvények megoldása: Buta liba; Sok lúd disznót győz.) 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* nyílt nap   december 2. 

* fogadónap   december 10. 15:00 – 17:00 

* adventi gyertyagyújtás december 5., 12., 19. 

* szalagavató   december 12. 16:00 

* karácsonyi ünnepség december 19. 

* TÉLI SZÜNET   december 21 – január 4. 

* első tanítási nap  január 5. B hét hétfő 

 

 
 

ADVENTUS DOMINI 
– Az Úr eljövetele – 

  
Gyere, és hangolódj velünk karácsonyra, amikor péntekenként a második óra utáni szünetben 
iskolánk emeleti aulájában sorra meggyújtjuk a gyertyákat az adventi koszorún! 

 
  november 28.  első gyertya   (10.ik) 
  december 5.   második gyertya   (12.ik) 
  december 12.   harmadik gyertya   (11.ik) 
  december 19.   negyedik gyertya    (10.ik) 
 

Az utolsó gyertya meggyújtására a karácsonyi műsor keretében, a művelődési házban kerül sor. 
 

 
 
 
 
 

Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278. 
             Telefon/fax: 22 575-002, 575-003 

     E-mail: iskola@seregszaksuli.hu 
          Honlap: www.seregszaksuli.hu 

 

 

CSOMÓ 
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Megjelenik havonta. 
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