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Regős János tanár úr emlékére 
Aki még nem hallotta volna, szeptember elején súlyos betegségben, 62 évesen 
elhunyt Regős János tanár úr, aki munkás életének utolsó csaknem másfél 
évtizedét a seregélyesi szakképző iskola informatika-tanáraként dolgozta végig. 
Reá emlékezem alábbi sorokkal. 
 
Kedves János! Kedves Regős János! 
Látod, ismét nekrológ-félét írok, ismét kidőlt egy terebélyes tölgy, váratlanul, 
hirtelen mentél el. Úgy tűnik, a mi generációnknak ez a sors jut, mire 
megpihenhetnénk, elhasználódunk, s dől a fa. A Szent István-ban ismerkedtünk 
meg, majd Seregélyesen ismét kollégák voltunk csaknem egy évtizeden át.  

Informatika tanárként osztályok tucatjaival ismertetted, illetve szeretetted meg ezt a modern tudományt. 
Nem véletlenül írtam az imént terebélyes tölgyet, ha belegondolok, régóta annak láttalak. Stabil, 
rendíthetetlen értékrend, álltad a viharokat, ragaszkodtál elveidhez, ha jobbról, ha balról fújt a szél. Ha ezt 
várták tőled, ha azt. S ezt a szigorú, de következetes, mégis emberséges pedagógusi és emberi magatartást 
mutattad fel ifjú kollégáknak és diákok seregeinek. A te szaktantermedben mindig látványos rend 
uralkodott. Emlékszem, egyszer valami kötekedő megjegyzést tettem erre, s te megfellebbezhetetlen 
határozottsággal jelentetted ki, hogy egy munkahelyen csak akkor lehet jó teljesítményt nyújtani, ha ott 
mindenki rendet tart maga körül. Főleg egy informatika laborban! S hozzátetted, hogy te egyébként sem 
szeretsz disznóólban élni. Ezzel a mentalitással valóban rendre és fegyelemre szorítottad valamennyi 
diákodat. Ha ma eszükbe jutsz, bizonyára hálásak érte. Egyébként – tudom, mert sokuktól hallottam az 
idők folyamán – szerették az óráidat, ötletes, szellemes feladatokkal próbáltad őket lekötni, s örültek, ha 
ezeket meg tudták oldani. Sikerélményt ajándékoztál nekik, amit sok más iskolában, sok más órán nem 
kaptak meg. Számos diákot készítettél fel a szakmai továbbtanulásra, tudom, hogy ők sem felejtenek el. S 
mi sem. Sajnos, már csak az emlékeinkben élsz tovább. 
Kedves János! Kollégám, Barátom! Nyugodj békében! 

Butola Zoltán 
igazgató 

 

     

CSOMÓ      
Csak Okosan Minden Órán 



DIÁKNAP 2014 
Idén is megrendeztük hagyományos őszi diáknapunkat, amelyen ezúttal a szokásos főzőverseny, 
focibajnokság és LAN-parti mellett akadályversenyen is összemérhették ügyességüket a nevező 
osztályok. 

 
 

A DIÁKNAPI VERSENYEK EREDMÉNYEI 
Akadályverseny  I. helyezett 11.IK (51 p),  
   II. helyezett: 11.A (45 p),  
   III. helyezett: 10.H. (42 p) 
 
A Torony feladatnál külön dicséretben részesültek: 

Varga Diána - 11.IK, Polgár Diána - 11.IK,  
Kovács Ramóna - 11.IK, Tóth Dániel - 10.IK,  

Iliás Lajos 11.A 
 

 

LAN-parti   
 

I.helyezett: Palakovics Tibor, 11.A; Németh György 
11.A; Pribék Erik 11.IK; Huszár Bálint 11.IK, Bartos 
Róbert 11.IK.   
 

II. helyezett: Simon Martin 11.A csapata;   
 

III. helyezett: Kiss Ádám 9.A csapata 
 

Házi labdarúgó torna I. helyezett: 11.IK,  
    II. helyezett: 12.A,  
    III. helyezett: 12.IK,  
    IV. helyezett: 11.A 
 

Főzőverseny  I. helyezett: 12.IK (37p),  
   II. helyezett: 11.IK (35p),  
   III. helyezett: 10.IK (33 p)  

SZIVARAVATÓ 
A diáknap alkalmával kertült sor az új tanulók beavatására. A 12. évfolyam diákjai ötletes, humoros 
feladatokat eszeltek ki az újonnan érkezetteknek. 
 

   
(Fotó: Druzsin János, Ipacs László) 



MEGYEI DIÁKPARLAMENT 
Szerda délután a Városháza Dísztermében tartották a Fejér Megyei Diákparlamentet, amelyen a megye 

valamennyi általános és középiskolájának, valamint kollégiumának delegáltja részt vett.  
Iskolánkat Kovács Tünde tanárnő és Varga Máté DÖK- elnök képviselte.  

A küldöttek a novemberi országos találkozó fő témáiról egyeztettek és megválasztották  
azt a 14 delegáltat, aki az Országos Diákparlamenten részt vesz.  

 

 
 
November 21-e és 23-a között 320 általános és középiskolás delegált érkezik majd hazánk minden tájáról, 
hiszen Budapest és Zánka után - első megyeszékhelyként - idén Székesfehérvár ad otthont az Országos 
Diákparlamentnek. Az Országos Diákparlamenten résztvevő delegáltakat több lépcsőben választják ki, 
csaknem egy éve zajlik az előkészítő munka, és a szakmai előkészítő bizottságnak több fehérvári tagja is 
van. Az intézményi fórumok után szerdán délután azokról a tagokról szavaztak, akik Fejér megye diákságát 
képviselik majd novemberben.  
A szerdai Fejér Megyei Diákparlamenten külön ügyrendet, mandátumellenőrző és szavazatszámláló 
bizottságot választottak a jelenlévő általános és középiskolai, valamint kollégiumi delegáltak. A több mint 
három órás program keretében számos, a diákokat érintő téma is szerepelt. Szó volt a tankönyvellátásról, 
a diákönkormányzatok pénzügyi helyzetéről és jogairól, kérésként elhangzott a mindennapos 
testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, valamint a megyén belüli buszközlekedés tanítási 
órákhoz igazítása. A résztvevők elmondták véleményüket az előrehozott érettségiről és a teljes érettségi 
rendszer diákszemmel tapasztalt részleteiről. 
Ezt követően titkos szavazás kezdődött, amelyen a szeptemberben az egyes intézményekben 
megválasztott diákok voksolhattak arra, hogy ki legyen az a 14 fő, aki a Fejér megyei diákokat képviseli 
majd novemberben. A Fejér Megyei Diákparlament 12 fehérvári, valamint egy móri és egy sárbogárdi 
intézmény diákjának részvételét szavazta meg. Öt póttagot is választottak, akik - a megszerzett szavazatok 
sorrendjében - egy-egy delegált akadályoztatása esetén bekapcsolódnak az Országos Diákparlament 
munkájába. 
Delegáltak: Dominik Boglárka, Keresztyén Karolina, Kiss Patrik, Makkos Anna Ráhel, Marton Gergő, 
Mészáros Attila, Németh Ágota, Pap Dorottya, Povlács Belián, Resch Gábor, Sebők Beatrix, Szili József, 
Trombitás Orsolya, Varga-Márfy Milán. 
Póttagok: Major Nikolett, Kozári Kristóf, Peresztegi Nagy Zsófia, Boros Szimonetta, Speier Liza. 

                   (Forrás: FMH)  

 
 

 



A tavalyi tizedikesek tanév végi, retorikai kiselőadásaiból válogattunk: 
 

 

NINCS 

VESZÉLYTELEN 

DROGFOGYASZTÁS 
 
Próbálsz magadra találni, barátokat választani, ugyanakkor nem igazán érdekel, hogy mi a célod, 
inkább az, hogy kikkel lógsz. 
„Be akartam illeszkedni. Mindenki csinálja, így én is” – de nem mondják, miért. Mindez kíváncsivá 
tett a drogok iránt. Tudtad, hogy rossz, hogy függőséget okoz, de nem tudtad, hogy mit jelent. 
Valószínűleg ez a fő oka annak, hogy elkezdted… egyszerűen nem tudtad. 
A marihuána, kokain, ecstasy, heroin, LSD, MET, ritalin, a fájdalomcsillapítók és az alkohol drogok. 
Mindenhol látod… magazinokban, filmekben, hirdetőtáblákon… mindenhol. A filmekben menőnek 
mutatják, de az életben nem az. KOMOLY PROBLÉMA! Sokszor próbálják jó színben feltüntetni 
őket. Menőnek mutatják a dílereket, a lebegést. De csak a filmekben van így, az életben ez más. 
Minden drog méreg, legyen az alkohol, marihuána vagy LSD. Lényegében mind méreg. Minden a 
mennyiségtől függ. A kisebb adag felgyorsít, aktívabbnak érzed magad tőle, a nagyobb adag 
nyugtatóként hat. Lassú leszel, lomha, fáradt. Még nagyobb adag pedig megöl. Túladagolod magad. 
Ez minden drogra igaz, csak a szükséges mennyiség változik. Ebben különböznek egymástól a 
drogok. 
Ha valaki drogokat szed testi fájdalomra vagy nem kívánt érzések elmulasztására, azok az érzések 
csak „félre lesznek téve”, és egyre rosszabbak lesznek. Teljesen eltompulsz, nem érzel semmit. A 
drog bekerül a vérkeringésedbe. S később is éreztetheti a hatását, befolyásolja az elméd, újra 
hathat, jóval azután, hogy abbahagytad a szedését. Lehet, hogy hónapok múltán elkezdesz 
hallucinálni. A magad körül látottak azonban mások, mint a valóság. 
Nem tudod úgy kezelni a dolgokat, ahogy kellene. A memóriádra is hatással vannak, függetlenül 
attól, hogy hosszú vagy rövid ideig szedted őket. Nem tudsz koncentrálni, odafigyelni. Nem 
működik az agyad. Nem tudsz rendesen gondolkodni, zűrzavaros az egész. Nem boldogulsz az 
életben, a drog diktálja a döntéseidet. 
„A suliban kaptam egy barátomtól. Azt mondta, néhányszor nem árt. Nem lesz bajom, jó buli lesz.” 
Kipróbálod, aztán bármit megteszel azért, hogy hozzájuthass… lopsz, csalsz, kapcsolatokat teszel 
tönkre. a drog megfoszt az élet minden élvezetétől. Elveszíted miatta a családodat, a barátaidat, a 
párodat. Nemcsak a holnapra lesz hatással, hanem az egész életedre. 
De nem muszáj mindent megtapasztalnod. Például nem kell megtapasztalnod, hogy milyen 
balesetet szenvedni.  
Tégy egy szívességet magadnak! Ne kövesd azt az örvényt, amit mások! 
Talán azt hiszed, veled nem történhet meg?... Mind ezt hitték, mégis megtörtént.  
Végül neked kell döntened. Nézz utána, tudd meg, hogy igazából mik ezek, mit tesznek az 
életeddel! 

Sárközi Mercédesz 

  



A SZÉPSÉG 

NEM MINDEN  
Lehet, hogy a szépség egy vonzó tulajdonság, de nem jó, ha a szépítkezést túlzásba visszük.  
Például a szoláriumtól szép barna bőrünk lehet, viszont sokan rászoknak, függők lesznek, de ennek 
hátulütője is van, bőrrákot okozhat. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyük be a lábunkat a szoliba, csak 
ritkábban.  
Divatba jöttek a fogyasztókapszulák, ígérnek fűt-fát, csak az a probléma velük, hogy nem ellenőrzik 
orvosok, és nem lesz tőlük tartós eredménye a fogyásnak. Reklámok százai hirdetik őket a tévében, 
újságokban mindenféle ígéretekkel. Sok pénzt elkérnek értük, jól keresnek rajtunk, mi meg, mint a 
kísérleti egerek, szedjük a kapszulákat.  
Vannak, akik a modellek világában töltik ki állítólagos szépségüket. Sok fiatal lány tekinti őket 
példaképnek, és nem eszik, anorexiás lesz, hogy olyan sovány legyen, mint ők, mert azt hiszi, hogy az a 
szép. 
Léteznek műtéti eljárások, hogy ami nem tetszik magunkon, azon változtatni tudjunk, persze, nem 
olcsón és fájdalommentesen.  
Biztosak vagyunk abban, hogy a szépségért ennyit kell szenvedni?  
Szerintem, szebb, ha nem vagyunk túlpiperézve. A szépség belülről is jöhet, s az megtartható. Persze, 
nem kell csúnyaságnak lenni, és elhanyagolni magunkat. Legyünk ápoltak, tiszták! 
Mindenkiben van hiba, de attól még lehetünk szépek, akár ducin is, kapszulák, reklámok és 
modellpéldaképek nélkül, ha el tudjuk fogadni magunkat.  
A lényeg az, hogy fogadjuk el azt, ami szép bennünk, és azt is, ami nem. Így elégedetten és boldogan 
élhetünk. 

Szabó Anna 11.ik 
 

 
Első őszi túránk 

Szeptember végén újra felhúztuk a túrabakancsot és tettünk egy 17 kilométeres túrát a Bakonyban. Az 
idei tanévtől a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium diákjaival közösen járjuk az erdőt. A kooperáció 
eredményeként 41-en, bérelt autóbusszal mentünk Bakonybélig, ahonnan gyalog indultunk Pénzesgyőr 
felé. Láttuk a kezdődő ősz jeleit, virágzott az őszi kikerics, színesedtek a falevelek. Ebédelni a Judit-
forrásnál álltunk meg. Erőt gyűjtve a Kerteskői-szurdok szikláin ereszkedtünk le a Szömörke-völgybe, 
ahol a Gerence-patak mellett visszasétáltunk Bakonybélbe.  

   
Nagyon jó volt új embereket megismerni, beszélgetni és tervezgetni a következő kirándulást, ami az 
őszi szünetben lesz. Jó lenne, ha a mi iskolánk is hasonló nagy létszámmal képviseltetné magát! 
Ajánlom mindenki számára a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének ezt a formáját. Mindenkit 
várok szeretettel  a tanév hátralévő programjain. 

Druzsin János tanár 



Fogyasztóvédelmi Interaktív 

Laboratóriumi Nyílt Nap  
A 12. osztályos környezetvédők 2014. október 1-jén Kókai Beáta tanárnő vezetésével 
vettek részt a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett nyílt napon a 
Gazdaság Házában.  
A rendezvény a világszerte egyre nagyobb problémát jelentő, a napi életünkben előforduló, 
háztartási elektromos készülékek és egyéb, a közvetlen környezetünkben lévő termékek 
biztonságosságával foglalkozott. A rövid ismeretterjesztő előadás után lehetőségünk nyílt, 
hogy élőben is megvizsgáltassuk például a saját napszemüvegünk fényelnyelését UV és látható 
tartományban. Gyorsteszt vizsgálattal kimutathattuk testékszerek, óraszíjak, fémkeretes 
szemüvegek allergizáló fémtartalmát. A veszélyes termékek bemutatásával tájékozódhattunk a 
villamos berendezések és gyermekjátékok biztonságát befolyásoló gyakori hibákról.  
A kiállítást nagyon érdekesnek és hasznosnak találtuk, ráadásul a megtekintése díjtalan volt.  

a12.ik tanulói 

 

Barzsó Heni újabb sikerei 
„Amikor megtudják, hogy szkanderezem, a fiúk gyakran ki akarnak állni ellenem. Aztán 

meglepődnek, amikor hoppon maradnak” – meséli Barzsó Henrietta, iskolánk 11. osztályos 

tanulója. Nem véletlenül: a látszólag törékeny, fiatal lány többszörös országos, Világ- és Európa-

kupa győztes szkanderes. Három év alatt 98 érmet és 22 kupát gyűjtött be.  

„Megirigyeltem a tesómat, hogy milyen jól megy neki, ezért amikor egyszer elkísértem egy 

versenyre, rávettem a családot: nevezzenek be engem is” – mondja Heni.  

  

 
 

Bár soha nem szkanderozott, remekül szerepelt élete első 

megmérettetésén: bal kézzel hatodik, jobb kézzel az ötödik 

helyen végzett. Azóta sorra gyűri le ellenfeleit az asztalnál. 

A sikerek mögött rengeteg munka áll, Henrietta hetente 

ötször súlyzós edzést végez.  

„A házunk pincéjében berendeztünk egy kis edzőtermet. A 

szkanderozást általában a tesómmal gyakorlom. Persze, 

nekem esélyem sincs ellene” – teszi hozzá. 

Henrietta bátyja, Alexander (20) szintén a semmiből 

robbant be, amikor négy évvel ezelőtt a rokonok 

noszogatására elindult egy versenyen. Ő szinte megállás 

nélkül edz, hogy a legjobb legyen: naponta 2,5-3 órát erősít, 

és csak kéthetente enged meg magának egy pihenőnapot.  

A sárosdi Animal Arms ifjú testvérpárja a magyar 

válogatott színeiben lépett asztalhoz a litvániai Vilniusban 

megrendezett szkander-világbajnokságon. 

A megmérettetésen 46 ország 1100 versenyzője karbirkózott. Heni a junior 18 éves -60 kg-os 

kategóriában jobb kézzel világbajnoki ezüstérmet szerzett, míg bal kézzel 5. helyezést ért el. Alex 

kilencedik helyet szerzett.             (Forrás: Blikk, FMH) 

 

           



 

 

 
 

 

Közben kiderült a mozilátogatás időpontja: október 7. (kedd) 14:50 Alba Plaza, 
A jegy ára kb. 1160 Ft. 

Gyülekező az iskolában, de indulás  
a faluközpontból a 14:13-as Dunaújváros–Székesfehérvár járattal. 

 

KOVÁCS TÜNDE tanárnő 
 



 
 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* megemlékezés az aradi vértanúkról         október 6.  

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

*megemlékezés az ’56-os forradalomról    október 22. 

*őszi szünet     október 27 – október 31. 

 utolsó tanítási nap    október 22.  

 első tanítási nap    november 3.  

 

 

József Attila: Ősz 

 

Tar ágak-bogak rácsai között 

kaparásznak az őszi ködök, 

a vaskorláton hunyorog a dér. 

 

Fáradtság üli a teherkocsit, 

de szuszogó mozdonyról álmodik 

a vakvágányon, amint hazatér. 

 

Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb 

tollászkodik és hosszan elborong. 

A kövön nyirkos tapadás pezseg. 

 

Batyuba szedte rongyait a nyár, 

a pirosító kedvü oda már, 

oly váratlanul, ahogy érkezett. 

 

Ki figyelte meg, hogy, mig dolgozik, 

a gyár körül az ősz ólálkodik, 

hogy nyála már a téglákra csorog? 

 

Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni kell, 

de nem hittem, hogy itt van, ily közel, 

hogy szemembe néz s fülembe morog. 

Hallgasd meg a verset Ágnes Vanilla zenés feldolgozásában: 
https://www.youtube.com/watch?v=mbG3PNtSA6U 

 

 

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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