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Újévi gondolatok 
 

 

Boldog újévet. Mit is kívánunk ezzel egymásnak? Nagyobb szerencsét, jobb 

megélhetést, több kitartást, boldogabb pillanatokat? Tulajdonképpen, ezt az év minden 

napján tesszük: csak a legjobbat kívánjuk szeretteinknek, akikről gondoskodunk, 

akikért aggódunk és  igyekszünk mindent megtenni, vagy sok erőt és bizodalmat 

kívánunk barátainknak, hogy a válságos időszakokból kilábaljanak. Támogatjuk 

egymást, azokat, akiket szeretünk, szavakkal és tettekkel. Mindezt évszaktól függetlenül. 

Az újévi jókívánságok azonban mások. Nem többet kívánunk, nem jobbat 

kívánunk: újat kívánunk. Az Újév varázsa pedig a megújulás ígéretében rejlik: az Óév 

legyőzetett, a múltnak minden árnyával és visszahúzó erejével, hogy megszülethessen 

az Új. S ez az Új, ami vonzz magához. 

Mindeközben fontos megőrizni a régit. Nem azért, mert régi, hanem azért, mert 

tudást őriz. Fel kell tenni magunknak a kérdéseket: Mit hozott nekem, személyesen a 

2012-es év? Miben fejlődtem?  Mivel tettem szebbé az életem? Betartottam-e a 

fogadalmaimat? Ha igen, milyen érzés a változás? Ha nem, mi akadályozott céljaim, 

vágyaim elérésében? 

Mindezek a kérdések nem csak gazdagabbá tesznek, hanem közelebb is visznek 

az Új tudás megalkotásához, új kérdések és új válaszok születéséhez. Mit akarok elérni 

2013-ban? Mit szeretnék megtanulni? Miről szeretnék többet tudni? Hol akarok 

tartani jövőre, és mit kell ezért megtennem idén? 

Boldog újévet kívánunk, azaz belülről fakadó, őszinte megújulást a 2013. évre.   

 

        

     

CSOMÓ      
Csak Okosan Minden Órán 



TAVASZ A TÉLBEN 
 

 

 

Szilveszteri kirándulás 
 

December 30-i évzáró túránk alkalmával Fejér megye legmagasabb 

pontját, a 480 méteren fekvő Csóka-hegyet látogattuk meg. 

Összeszedtem a kis csapatot, de sajnos iskolánkat csak Góg Attila 

(9/IK) képviselte. Busszal mentünk Csókakőre. A vár „bevétele” előtt a hegy 

lábánál tízóraiztunk, erőt gyűjtöttünk. Örömmel láttuk, hogy a vár épül, 

szépül. Fentről szép kilátás tárult elénk a Móri-árokra. A felújítás miatt az 

északi lépcső le volt zárva, így sziklamászással kezdtük a túrát. Ez és a 

jelzett útra való leereszkedés volt a nap legnehezebb része. Ezután lassan 

emelkedtünk a cél felé. A csúcson találtunk egy négyzetméternyi havat, ami 

eszünkbe juttatta, hogy tél van. Nagy hócsata nem alakulhatott ki, de egy-

két hógolyó felidézte a téli szünet eredeti hangulatát. A geodéziai torony 

rossz állapotban van, nem látogatható. Itt megebédeltünk és folytattuk 

utunkat. Lefelé ereszkedve átléptünk a méz illatú, madárdalos tavaszba. A 

pulóverek a hátizsákokba kerültek. Az erdő majdnem márciusi képét 

mutatta a rügyező fákkal, az avar alól előbújó piros csészegombával.  

A nap fáradalmait a Bormúzeumban pihentük ki. Beültünk a pince 

mélyén lévő óriási hordók egyikébe és felidéztük egy pohár jó móri bor 

mellett az év legjobb történeteit. Tervezgettük, hogy jövőre az ország mely 

részeit fogjuk felfedezni, és hol fog a csapat nyáron táborozni. Remélem, az 

új esztendőben több diák és kolléga fog kedvet kapni a hétvégi aktív 

pihenéshez! 

       Druzsin János 
 

  
 

 

 

      



MOLNÁR  

  MENDI  

    RAJZAI 
 

Talán a 12.ik osztályos Molnár Mendit is  a tavaszias tél ihlette, 
amikor környezetvédelem órán hazánkban honos madarak 
rajzait vetette papírra. 

 

               

 

Természetismereti kirándulás 

Boldogasszony havának 11. napján, szombaton engedtünk a januári tavasz csábításának és ismét aktív 

pihenéssel töltöttük a hétvégét. Nyolc fokos meleg, napsütés és a széncinegék éneke tette kellemessé a 

sétánkat. Megfigyeltük, hogy Pákozd és Sukoró a Velencei-tó északi partján fekszik (sokaknak ez gondot 

okozott a dolgozatban). Felkapaszkodtunk a hegység legmagasabb pontjához (Meleg-hegy: 351,5 m) és az 

alatta található Likas-kőhöz.  Utunkat a gránit sziklák közül előbújó Angelika-forrás felé folytattuk, 

miközben próbáltuk felismerni a hazai állományt alkotó fafajokat. Láttunk zöld hunyort, szedtünk vacsorára 

laska gombát és téli fülőkét (ez is gomba). Összehasonlítottuk és megvizsgáltuk, hogy mi a különbség a 

fehér fagyöngy és a sárga fakín között.  

Iskolánkat Csillag Vanessza 11/ik osztályos tanuló képviselte, aki ha másból nem, de kitartásból jelesre 

vizsgázott!  

Druzsin János    

 
Zöld hunyor    A csoport     Téli fülőke 



 

 

 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta 
Hymnus a magyar nép zivataros századaiból 

című versét, amely mára magyarságunk 
szimbólumává, nemzeti ünnepeink 

elmaradhatatlan kísérőjévé vált. 

Nemzeti himnuszunk születésnapját ma a magyar 
kultúra napjaként tartjuk számon. 

Az alábbiakban két érdekes, témába vágó 
kutatást ismertetünk a nemzetek himnuszairól és 
zászlóiról, valamint a magyar pesszimizmusról. 

 

 

 

HUNGAROPESSZIMIZMUS: HA EGY MAGYAR 

HIMNUSZT ÍR, AZ BIZTOSAN PESSZIMISTA LESZ 
 

Balázs Géza nyelvészprofesszor azt állítja, a magyar nyelvben kódolva van az öröm. És ha a kultúránkban se 
szeri se száma az örömforrásoknak, azok visszahatnak ránk, boldogabbakká válunk általuk. Ehhez képest a 
külföldiek pesszimista népnek tartják a magyart, s ezt gondoljuk saját magunkról is. De aggodalomra semmi 
ok, az alábbi írásból megtudhatjuk, mit rontunk el. 
 
Magyar vagy? Panaszkodj! 

Hiszen már akkor panaszkodunk, amikor találkozunk valakivel. A „Hogy vagy?” kérdésre előszeretettel feleljük: 
„Lehetne jobb is”, „Megvagyok” – hogy csak a legkevésbé negatívakat említsük. A magyar kultúrában panaszkodni 

„kell”, mintha állandó társunk lenne a keserű pohár.  
Egy holland antropológus figyelt fel a magyarok panaszkodó kommunikációjára. Megállapította, ha két 

hazánkfia találkozik, legtöbb esetben panaszkodnak. Szándékosan adunk lehetőséget a „nem”-re: „Nem volna kedve 
bejönni?”, „Nem iszunk meg egy teát?” Szólásainkban is kódoltak a „nem”-ek. Szólástárunkban a fogalomkörök 

negatív értékrend szerint szerveződnek (lásd: öreg, szegény, veszély). Sőt, a nyelv még akkor is így ragadja meg 

őket, ha pozitív értékrendet közvetítenek. Több figyelmet fordítunk rá, ezért szívesebben beszélünk a „nem”-ről, 

mint az „igen”-ről. 
És akkor még itt van az alkoholizmus, az egészségtelen életmód vagy az öngyilkosságok magas száma. Ezek 

vonatkozásában a nemzetközi összehasonlítást alapul véve a világ „élvonalában” tanyázunk. 
Hungaropesszimizmus – csak a miénk 

A fentiek leírására 1995-ben megszületett a magyarok borús, bűntudatra hajlamos lelkületére utaló 
hungaropesszimizmus kifejezés. Gyökerei persze sokkal távolabbra nyúlnak vissza. Irodalmunkban már az 1570-es 

évektől felfedezhető a bűntudathullám, amit a nyelvész szerint Vörösmarty Mihály Átok címe verse fogalmaz meg a 

legszemléletesebben. A „romlás” szót több száz magyar versben megtaláljuk, de a „bűntudat”, a „nemzethalál”, a 



„balsors”, a „turáni átok”, a sírva vigadás, a nem cselekvés, a patópáloskodás, a szalmaláng-effektus, az idegennyelv-
majmolás is kulcsszavaknak, illetve kulcskifejezéseknek számítanak. 

Újabb adalék: Hankiss Elemér a '70-es években körülbelül ötven ország himnuszát hasonlította össze. 

Mindegyikre az öröm volt a jellemző – a magyaron és az argentinon kívül. De mint kiderült, az utóbbit is egy 

magyar származású költő írta. 
Az eddigiek dacára Balázs Géza professzor mégis azt állítja, a magyar nyelvben kódolva van az öröm. És ha a 

kultúránkban se szeri se száma az örömforrásoknak, azok visszahatnak ránk, általuk boldogabbakká válunk. 
Mindössze élni kell velük. 
Lehet másképp 

A bizonyítékok felsorakoztatása előtt arra kérjük olvasóinkat, végezzenek el egy általunk összeállított hevenyészett 
tesztet. Feleljenek igennel vagy nemmel. Önök eleget beszélgetnek? Beszélgetéseikhez szívesen keresnek fel 

diskurálásra alkalmas közösségi tereket? Kevés időt töltenek számítógép vagy televízió előtt? Elég idejük jut arra, 

hogy a szórakozás kedvéért olvassanak? Van lehetőségük hangjátékokat hallgatni, nyelvi játékokat játszani? 

Nos, ha kettő, vagy annál több „nem” az eredmény, akkor elég rossz a helyzet, Önök alig-alig részesülnek 

nyelvi örömben. Pedig a lehetőség mindenki előtt ott van. 

A legfontosabb, hogy beszélgetni kell. Nem csak komoly dolgokról. Hanem a „semmiről”. Csicseregni, mint a 

madarak. Hogy észrevétlenül elrepüljön a beszélgetéssel eltöltött idő. Ártatlan pletykák is beleférnek. Hiszen, ha 
valaki ekképp kezdi a mondandóját: „Azt hallottad, hogy…”, akkor a várakozás pozitív izgalma kerít hatalmába 
bennünk. 

Társalogni nem csak otthon lehet. Társalogjunk úgy, mint az angolok. Menjünk el például egy sörözőbe, de 
ne csupán a folyékony kenyér kedvéért. 

Jó dolog a modern technika, de ne hagyjuk, hogy eluralkodjon életünkben a televízió nézése vagy a 
számítógép használata. 

Olvasni kell. Nem csak a munka miatt, kötelességből, hanem a szórakozás kedvéért. Hiszen ha a szavak által 
szórakozunk, az maga varázslat. Csupán egy példa: verset mondani, illetve hallgatni jó. Azért tudjuk a verseket 
könnyedén megjegyezni, mert dallamosak, rímelnek – örömet okoznak. 
Simogatás a szavakkal 
A nyelvi örömnek életmód-gazdagító szerepe van. Hiszen szavak segítségével is lehet simogatni. A nyelvészek 

biztosak benne, hogy a jó szó erősíti, a rossz gyengíti az egészséget. 

De a szavakon túl is annyi lehetőség van. Megint Hollandia és az antropológia: egy holland antropológus 
megfigyelte, ha egy magyar kap, akkor azt rövidesen viszonozza. Mi ez, ha nem örömforrás? 

És itt van még a hazánkban kötelező bőkezű vendéglátás. A lakodalmak. Szívesen anekdotázunk. Szeretjük a 
táncot. A népi humor olyannyira él, hogy Magyarország a vicc országa; sok helyütt (például Ázsiában) nem ismerik a 
viccet. Hosszasan sorolhatnánk. 

Ugye, holnaptól – még ha nem is nyelvész – kicsivel mindenki boldogabban éli az életét? 
(Kleinhappel Miklós írása) 

 

Kódolva van a sorsunk a magyar zászlóban? 
Egy ország jólétéről is árulkodnak a lobogóján látható színek egy új-zélandi tanulmány szerint, 
amelyben 194 ország zászlóinak színkombinációit vizsgálták. 
A Canterbury Egyetem kutatói arra következtetésre jutottak, hogy minél több a fehér szín a nemzeti 

lobogóban, annál magasabb az országban az egy főre jutó GDP, míg a zöld szín a szegénységhez 
kapcsolódik. Az új-zélandi zászlón például a leggyakoribb - a sötétkék, a piros és a fehér alkotta - 

színkombináció látható, amely a három színt használó zászlók több mint 55 százalékán lelhető fel - 
mutatott rá Christoph Bartneck, az intézmény professzora. 

Mint elmondta, azzal a 12 színnel kalkuláltak, amelyek a leggyakrabban előfordulnak a nemzeti lobogókon. 
A színek elosztása változó, és a piros, a fehér, a zöld és a sötétkék teszi ki együttesen a zászlók felületének 
majdnem 75 százalékát - tette hozzá a szakember. 
"Annak ellenére, hogy egyáltalán nincsen ok-okozati összefüggés a zászlón használt színek és az adott ország 

népjóléti és gazdasági mutatói között, a lobogókon szereplő zöld szín mégis - közvetett módon - kapcsolatba hozható 
a szegénységgel" - állította Bartneck professzor. 

                    



FURCSÁBBNÁL FURCSÁBB NEVEK AZ ÚJ UTÓNÉVJEGYZÉKBEN 

Az Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete december 1-jén tette közzé a bejegyzésre alkalmasnak 
minősített utónevek frissített jegyzékét, melyben majdnem az egész Gyűrűk ura trilógia megtalálható, de kedvenc 
Disney-hősökről is jó néhány szülő nevezte el gyermekét, illetve több különlegesnek ítélt elvont és konkrét főnevet is 
utónévvé alakítottak, mint például a Kos és a Torna keresztnevek. Régi magyar neveket alig találni a jegyzékben, 
annál inkább külföldről meghonosítottakat, mint Brendon, Mike, Dasztin és Kventin, valamint olyan csemegéket, mint 
Aladdin, Anakin, Aramisz. Az Arielről a jegyzékből derül ki, hogy valójában férfinév. A Harri pedig gyanúsan Harry 
Pottert idézi. A Gyűrűk ura karakterei közül megtalálható a jegyzékben Boromir, Frodó és Gandalf. A női szereplőket 

egyelőre Árven képviseli. 
Az újszülött kislányokra olyan mesehősök neveit is ráaggatták, mint Dzsindzser, Fióna, Hófehérke és Szaffi. De 

felvonul egy egész gyümölcsöskert is: Barack, Cseresznye, Dió, Eperke, Gesztenye és Mandula. Más köznevek is 
szerepelnek tulajdonnevekként, így Bársonyka, Béke, Délibáb, Gyémánt és Tea...  

A férfinevek között olyan különlegességek találhatók még, mint az Csatár, Dengezik, Hadúr, Mateusz, 
Morgan, Romárió, a női nevek között pedig ott az Áldáska, Fahéj, Kalpavalli, Küllikki, Szüvellő és Vilászini. 
Felmerül a kérdés, hogy valóban a „társadalmi elfogadottság” és a „köztudati meghonosodás” hívta-e életre ezeket a 
keresztneveket, legalábbis az Akadémia ezzel magyarázza a létjogosultságukat. Ha ez így van, akkor viszont erősen el 
kell gondolkodnunk a szülők motivációin, akik névválasztásaikkal egy egész életre megbélyegzik gyermekeiket. 

A férfinevek listája egyébként több mint 1600 nevet tartalmaz. A női nevek esetében még nagyobb a 
választék: több mint 2000 nevet ajánl anyakönyvezésre a Nyelvtudományi Intézet. Nemzetközi összehasonlításban 
viszont mégis kevésnek tűnik: a német utónévkönyv több mint 66 ezer keresztnevet tartalmaz. 

 

 
Barzsó Heni újabb sikerei 

2014. január 11-én, a Kecskeméten megrendezett évnyitó Országos Szkander Bajnokságon Barzsó Henrietta (10.IK) 
junior kategóriában – 60 kg-on jobb és bal kézzel is első helyezést ért el, felnőtt kategóriában – 65 kg-on jobb és bal 
kézzel szintén első lett. Női nehézsúlyban 3. és 5. helyezést hozott el. Csapata, a Sárosdi Szkander Egyesület (Animal 
Arms) csapatversenyben 2. helyezést ért el. Összesen hat arany-, négy ezüst-, egy bronzérmet, emellett négy 4., 
három 5. és két 6. helyet szereztek a csapat versenyzői.  

   
 

 Henire a közeljövőben újabb 
megmérettetések várnak. Február 2-án a 
csehországi Brnóban a Szkander Európa 
Kupán, majd március 8-án szintén 
Csehországban, Tvrdoniceben a Junior 
Visegrád GP-n lép a szkanderasztalhoz. 

Sok sikert, Heni! 
 

 

Hastánckarnevál 
Szintén büszkék lehetünk a 9.ik osztályos Kovács Patríciára, aki egzotikus táncával a 
szalagavatón is megörvendeztetett bennünket, a 2013. december 30-án Dunaújváros 
mellett tartott szilveszteri hastánckarneválon pedig 126 résztvevő közül a 16. 
helyezést érte el egyéniben, csoportja 13. helyezett lett. 

 

 

 
 

http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/osszesffi.pdf
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/osszesnoi.pdf


 
DECEMBERI ÜNNEPEINK 

December 13-án, pénteken tartottuk iskolánk szalagtűző ünnepségét a seregélyesi művelődési ház színháztermében. 
Három nappali tagozatos, végzős osztályunk tanulói kaptak emlékszalagot osztályfőnökeiktől. Ez a szalag 
figyelmezteti őket és környezetüket azokra a megmérettetésekre, melyek a közeljövőben várnak rájuk.  
Az szalagtűzési ceremóniát követően iskolánk végzős és alsóbb évfolyamos diákjai különböző produkciókban 
mutatták be tehetségüket. A hozzátartozók, meghívottak megtekinthették a tanulócsoportok életéről, 
mindennapjairól készült hangulatos videókat. A 12.ik és 12.nh osztályos tanulók keringőt és verbunkost táncoltak, a 
12.a osztály két diákja hastáncot lejtett 9.ik osztályos segítőjük közreműködésével. A 10. ik drámacsoportja pedig egy 
jelenetet mutatott be, sőt, a 11.ik-sok is kivették a részüket a szervezésből, lebonyolításból, konferálásból, táncból. 
Elmondhatjuk tehát, hogy tulajdonképpen minden évfolyamot érintett intézményünk e fontos, szép ünnepe. 
 

 
 

 
 

Karácsonyi ünnepség 
 

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 21-én tartottuk iskolánk karácsonyi 

ünnepségét, szintén a művelődési házban. A 9. ik osztály tanulói mutatták be műsorukat, melynek 

gerincét Wass Albert Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához című műve adta, de belekerült 

egy Andersen A kis gyufaárus lány című meséjéből készült animáció is. Jó alkalom volt ez arra, 

hogy a szívünkbe tekintsünk, és elgondolkodjunk a karácsony, az ajándékozás igazi értékén és 

értelmén: „Nézzetek hát szívetekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes lélekkel. S ha azt 

látjátok az önkeresés során, hogy szívetek valamelyik zugában rosszindulat, irigység, keserűség 

vagy bármiféle más tisztátalan érzés lakozik, gyomláljátok azt ki gyorsan. Mielőtt véglegesen és 

halálosan megmérgezné bennetek az életet. Nyissátok meg a szíveteknek minden ablakát, és 

eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a 

Karácsonyon. A civódások, pártoskodások nemzetéből változzatok a szeretet nemzetévé, s 

lássátok meg, attól a pillanattól veletek lesz az Isten.” –írja Wass Albert, s rajtunk áll, hogy 

megfogadjuk-e a tanácsát. 
 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* első félév vége       január 17.  

* középiskolai felvételi vizsga    január 18. 

* félévi értesítők kiosztása     január 20 -24. 

* a magyar kultúra napja     január 22. 

* szülői értekezlet      február 5. 

* érettségi és felvételi jelentkezés határideje  február 15. 
 

 

Szalagavató 2013. 

  
 

 
 

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

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

 

 

CSOMÓ 

 

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola 

diákújságja 

 

 

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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