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Valentin-napi túra
Szombaton Druzsin János tanár úr vezetésével,
menetrend szerinti buszjárattal Gántra mentünk,
ahol Valentin-nap alkalmából egy kisebb, 14 kilométeres túrát tettünk a hófedte Vértesben. Az
útvonal: Gánt, Antal-árok, Hajdúvári vadászház,
Géza-pihenő, Juh-völgy, majd visszatérés
Gántra. Sajnos, mindössze három tanuló jött el az
iskolából, mindannyian a 10.IK osztályból: Baracsi Bogi, Nagy Kristóf és én. Tanár úr mellett
még velünk tartott iskolánk rendszergazdája,
Mezei Márton is. Túránk során a nagy hó sem
okozott nehézséget, pedig helyenként 20-50 cm
takarta a talajt. Utunk során három kis őzet is
láttunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és egyáltalán nem bántunk meg, hogy részt vettünk a kiránduláson. Reméljük, legközelebb többet is eljöttök velünk túrázni:).

Huszár Kamilla 10.IK

POLITIKAI
ÜLDÖZÖTTEK
A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja – január 27.
A holokauszt héber terminus, ami a teljes pusztulást, kiirtást jelent. A holokauszt legismertebb
jelentése a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt
végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás,
amelynek körül-belül hatmillió európai zsidó esett áldozatul.
A náci rendszer más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: a cigányokat, az
oroszokat, a lengyeleket, a fogyatékosokat, a homoszexuálisokat és a politikai vagy vallási
ellenállókat, például a szocialistákat, kommunistákat vagy Jehova Tanúit. Üldöztetést
szenvedtek rajtuk kívül a rendszerrel szemben álló katolikus papok és protestáns lelkészek is,
akik közül sokakat deportáltak, fogságban tartottak vagy ezekkel fenyegettek. Sok kutató nem
veszi bele ezen csoportokat a holokauszt definíciójába, hanem azt a zsidó nép irtásaként
határozza meg, a nácik minden áldozatát figyelembe véve a halottak száma jóval nagyobb, a
legtöbb becslés 9 és 11 millió közé teszi.
Az üldözés és népirtás több lépésben valósult meg. A zsidókat a civil társadalomból kizáró
nürnbergi törvények évekkel megelőzték a második világháborút. Koncentrációs táborokat
létesítettek, ahol kényszermunkát végeztettek a foglyokkal, amíg azok bele nem pusztultak a
kimerültségbe vagy valamilyen betegségbe. A Harmadik Birodalom által újonnan meghódított
keleti területeken Einsatzgruppéknak nevezett speciális alakulatok
A holokauszt magyarországi emléknapját április 16-án tartjuk.
Csillag Vanessza 12.ik
Radnóti Miklós: SEM EMLÉK, SEM VARÁZSLAT…
Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kísértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüléptű szívében megterem
az érett és tűnődő kevésszavú alázat,
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,
az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör.

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egy percre e gazdag életen;
szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel,
a világ újraépül, – s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék, sem varázslat, – baljós a menny felettem;
ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, –
talán most senki sincs.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja – február 25.
„Egy ember halála tragédia. Egymillióé statisztika.”
/Joszif Visszarionovics Sztálin/
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI.16.) számú határozata rendelte el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25én tartják A kommunizmus áldozatainak emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, és a
Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött börtönben.
A pártállami rezsim majdnem fél évszázados uralma alatt tudatosan és módszeresen tiporta lábbal az emberi- és szabadságjogokat: államosította a magántulajdont, tiltotta az egyházak működését, megtagadta a szabad sajtó és a véleménynyilvánítás jogát.
Életképtelen gazdasági rendszerrel taszította nyomorba a társadalmat, és hamis ideológiától hajtva földelte el történelmi hagyományait, kulturális értékeit. Erkölcsi mércét
nem ismerve üldözte mindazokat, akik ellenálltak, mást gondoltak, vagy a külső hatalom írta agresszív eszme által üldözendőnek ítéltettek.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait
világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót.
Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszer-munkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés
által. Jóval többre tehető azok száma, akiket a
diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. A rendszer áldozata
volt az is, akit vallattak és kínoztak,
akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport vagy vallási
hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.
Ezen a napon emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon emlékezünk mindazokra, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket
a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit emlegetjük, amelyet a nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya örökre eltemetett.
Urbán Milán 12.ik

A HÁZASSÁG HETE
Mi is a házasság hete? Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat,
valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. A házasság hetét – amelyhez hazai
és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára négy kontinens 21 országában ünneplik.
A házasságkötések száma évente Magyarországon kb. 45 ezer. Ma alig több mint feleannyi házasság köttetik, mint
évtizedekkel korábban. Viszont kb. 24-25 ezer válás történik évente Magyarországon. Ezzel a statisztikával hazánk
Európában nem a legrosszabb, de nem is a legjobb számokkal bír, mondhatjuk, hogy a középmezőnyben foglal
helyet. A válóperek 71%-át a feleségek kezdeményezik. A két legfőbb válóok a megcsalás, félrelépés, hűtlenség,
illetve az alkoholizmusból eredő problémák. 2005-ben a statisztikai adatok szerint 333 ezer elvált férfi és 491 ezer
elvált nő volt Magyarországon. Ma minden tizedik felnőtt ember elvált a házastársától. Korábban 10-14 év után
döntöttek válás mellett. A rendszerváltás óta ez kitolódott 20 évre. Fontos megjegyzés: sokan tipikus válságidőpontnak tartják a házasság hetedik évét. Ez azonban a számadatok szerint nincs így: a statisztikák szerint a hét éve
házasok egyáltalán nem szakítanak kiugró számban.
Pákozdi Mónika 12.IK

Miért élnek tovább a nők, mint a férfiak?
Anya és Apa tévét néznek, mikor Anyu megszólal: „Későre jár, fáradt vagyok, megyek, lefekszem”. Bemegy a konyhába, megcsinálja a szendvicseket másnapra, elöblíti
a popcornos tálat, húst vesz ki a fagyasztóból a másnapi ebédhez, feltölti a cukortartót, tányért, kanalat tesz az asztalra, bekészíti a kávéskannát másnap reggelre.
Néhány ruhadarabot betesz a mosógépbe, kivasal egy pólót, felvarr egy lelógó gombot. Felvesz néhány ottfelejtett játékdarabot az asztalról, visszateszi a telefont a
töltőre, a telefonkönyvet pedig a fiókba. Még megöntözi a növényeket, kiüríti a szemetest, és felakasztja a törülközőt száradni. Ásítozva és nyújtózva elindul a hálóba,
de megáll az asztalnál, aláírja a gyerekek ellenőrzőjét, kiszámol nekik egy kis zsebpénzt a holnapi túrára, felvesz egy szék alá ejtett munkafüzetet… Gyorsan ír még
egy rövid listát a fűszeresnek, és belerakja a tárcájába. Aztán megmossa az arcát,
éjszakai krémet ken rá, megmossa a fogát, lereszeli a körmeit. Apa kikiált a hálóból:
„Azt hittem, hogy lefekszel!” „Már megyek”- feleli. Vizet önt a kutya táljába, kiengedi a macskát, majd meggyőződik róla, hogy az ajtók zárva vannak és az udvari
lámpa ég. Mindegyik gyerekénél lekapcsolja az ágy melletti éjjeli lámpát, felakaszt
egy leesett inget, bedob néhány koszos zoknit a szennyeskosárba. A szobájában beállítja az ébresztőt, kiteszi a másnapi ruháit, cipőit. Elmondja az imáját, és végiggondolja a másnapi teendőket.
Ezalatt Apa lekapcsolja a tévét, kihirdeti, hogy nincs semmi különös tennivaló, így
elmegy aludni. Megy... minden egyéb gondolat nélkül. Van itt bármi különleges? …
Tudod már a nők miért élnek tovább? Talán mert túl sok a tennivalójuk ezen a világon…

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Jelenlegi tizedik és tizenegyedik szakközépiskolai osztályainkat érinti az ötven órás közösségi szolgálat teljesítésének
követelménye, mely az érettségi vizsgák megkezdésének
feltétele. Tanulóink közül már többen teljesítették is az előírt szolgálatot, de sokan vannak még, akik a megfelelő lehetőségre várnak.
Most kínálkozik egy alaklom, mely által PET-palackok gyűjtésével is lehet teljesíteni a szükséges órákat. Hatvan (0,5 2 literes) palack összegyűjtésével és zsugorításával lehet
kiváltani egy óra közösségi szolgálatot.
A mezőfalvi GREENPET Nonprofit Kft. az Oktatási Államtitkársággal közösen fejlesztett ki azt az új közösségi szolgálati modellt, amely hatékonyan képes növelni a tanulók közösség iránt érzett felelősségét. Az államtitkárság támogatja, hogy a tanulók - a
jövőért érzett felelősség érdekében - minél többen környezetvédelmi tevékenységet is
végezzenek. A GREENPET Közösségi Szolgálati Modult éppen erre - az ökológiai tudatosság növelését szolgáló - célra fejlesztették ki.
A múlt héten meg is született a megállapodás iskolánk és a GREENPET Nonprofit
Kft. között. Ennek értelmében minden tanteremben kihelyezünk majd dobozokat, és
megkérünk benneteket, hogy a kiürült műanyag palackokat ne a szemetesvödrökbe, hanem az erre kijelölt gyűjtődobozba helyezzétek. Gyűjtjük majd a palackokat a suliban, a
kollégiumban, a büfében, a műhelyekben, de természetesen otthon is lehet. A cég ad a
feladathoz zsugorító gépeket, speciális zsákokat. Ezeket három héten belül megkapjuk.
A gépeket (szülői nyilatkozat ellenében) felváltva hazavihetik a tanulók néhány napra,
és az otthon gyűjtött palackokat préselhetik, zsákolhatják. A zsákokat a postahivatalokban kell leadni, és költségmentesen szállítják el a projektet irányító kft.-hez, ahol jóváírják, igazolják a közösségi szolgálatos órákat a beküldött mennyiség után. Bízunk
benne, hogy minél több tanulónknak összegyűlnek így a szükséges órái. Természetesen
emellett is bárhova el lehet menni közösségi munkát végezni.

AVIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA
február 2.
1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. Ramsari Egyezményt,
amelyben a biológiai sokféleség megőrzése
érdekében 18 nemzet kormánya vállalt felelősséget a vizes élőhelyek védelméért. Az
egyezmény az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült.
Az egyezményt aláíró országok száma
mára száz fölé emelkedett, s a hatálya alá
tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer. Az egyezmény elfogadásának évfordulóján tartjuk a vizes élőhelyek világnapját.
Hazánk 1979-ben írta alá a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet (köztük a
Fertő-tavat, a Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. ramsari területek közé. Magyarország területének 2,5 százaléka, mintegy 250 ezer hektár nemzetközileg is jelentős vizes
élőhely. Azért is elengedhetetlenül fontos ezek védelme, mivel a Kárpát-medencében az utóbbi csaknem száz évben, a többi között a folyószabályozások nyomán, a
vizes élőhelyek 90 százaléka eltűnt.

Brick
by
Brick
Ahogy a decemberi Csomóban már beszámoltunk róla, iskolánk nyelvtanárai egy jövőbeli testvériskolai
kapcsolat előkészítésén dolgoznak. A Belfastban megismert német kollégák segítségével az iskola izgalmas és egyben tanulságos együttműködésre pályázik. Az Erasmus + támogatásával lehetőségünk nyílik
észak-ír és német diákokkal, tanárokkal közös alkotómunkára egy kétéves projekt keretein belül. Bízunk
benne, hogy a projekt által a jövő generációja le tudja bontani a fizikai és gondolkodásbeli korlátokat,
falakat - ezt tükrözi a pályázatcím is: Tégláról téglára (Brick by Brick). 2015. február 11-13. között került
sor a Ruhr-vidék kulturális központjában a feladatok kiosztására, a költségvetés tervezésére, a munkafolyamat felvázolására, s eközben a 3 észak-ír diákvezető kidolgozta a projekt informatikai arculatát.
A résztvevők eközben még betekintést is nyertek a bochumi 2500 tanulót tömörítő Alice Salomon Középiskola életébe. Itt minden látogató tetszését elnyerték a gyakorlati termek (a hotelszoba, a tankonyha, étterem - a diákok által készített, árusított péksütemények a büfé kínálatát képezik, a szimulált
kórterem), az életközeliség és az irigylésre méltó csocsóasztal az aulában.
A munka mellett természetesen
szórakozásra is jutott idő: a
programban helyet kapott egy
egykor működő, ma gyakorlati
helyet biztosító szénbánya, görkorcsolyás színészek által bemutatott musical és a kölni karneváli forgatag is.
Reményeink szerint az Európai Unió is hasznosnak ítéli a 2015. március végén benyújtandó pályázat
anyagát, és elképzeléseinket meg tudjuk valósítani 2015-2017 között.
Kovács Tünde és Kürtös Katalin
nyelvtanárok

ARANYKALÁSZ
Évek óta családi gazdálkodást folytatunk, ami földművelésre terjed ki. Földterületek
vannak a nevemen, igénybe veszünk haszonbérleteket, ezzel biztosítjuk megélhetőségünket.
2014-ben hoztak egy új törvényt, amely szerint szakirányú képzettséggel kell rendelkezni ahhoz, hogy földművesként nyilvántartásba vegyenek, így „aranykalászos gazda”
tanfolyamon kellett részt vennem. A képzésre Tokajban került sor, és a tanfolyam egy
részét távoktatásos formában teljesítettem.
A szakirodalom szerint az „aranykalászos gazda” általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati
felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező
mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A képzésen az alábbi mezőgazdasági feladatokra készítettek fel: talaj-előkészítés; talaj
termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatok; növényápolás; gyümölcs-,
szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatok; tartástechnológiai feladatok; állatok takarmányozása; állatjólléti és -higiéniai feladatok; állatok szaporítása; gépet, épületet,
építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni; környezet-, tűz- és munkavédelmi
előírások betartása; kereskedelmi tevékenységek; vállalkozási, szervezési és ügyviteli
tevékenységek; önálló agrárgazdasági vállalkozás működtetése.
2014. november 9-én sikeres vizsgát tettem, és „Aranykalászos gazda” bizonyítványt
kaptam, és 2015. február 4-én földműves nyilvántartásba vételem megtörtént.
LELKES MILÁN 12.ik

MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS
Mint minden évben, most is megrendezték, az AGROmashEXPO és AgrárgépShow kiállítást
Budapesten a Hungexpo területén a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a mezőgazdasági és
az erdészeti gépek iránt érdeklődőknek. Az iskolából több mezőgazdasági gépész osztály is
részt vett a kiállításon. Mi a családdal mentünk el erre a rendezvényre, mert egyrészt apukám
mezőgazdasági gépekkel dolgozik, másrészt a testvéremmel minket is érdekel ez a terület. A
300-as Rába volt az első, amit megnéztünk, ott kaptunk Ágival naptárt is. Bár nem tudtuk az
összes pavilont végigjárni, rengeteg mindent láttunk: a legnagyobb permetezőktől, silózóktól
kezdve a legegyszerűbb munkagépekig. Az én kedvencem a CLAAS XERION volt, szerintem
ez az egyik legszebb traktor a sok közül. Sajnos az idő elég rossz volt. Remélem jövőre is ilyen
izgalmas lesz a kiállítás, mi természetesen akkor is elmegyünk.
J Ó Z S A K I T T I 11.IK

To: iskola@seregszaksuli.hu
Subject: Oldjunk meg egy
problémát!
Tisztelt Igazgatóság!
Azzal a problémával fordulok Önökhöz, ami évek óta nagyon zavar, és úgy gondolom, hogy beszélni kellene róla.
Napi szinten az esti busszal járok dolgozni, de ami a buszmegállóban folyik, az elviselhetetlen. Sajnos, az iskola
diákjai miatt nincs egy olyan hely a megállóban, ahol meg lehet állni, mert éppen nincs teliköpködve. Nem azzal
van gondom, hogy kint vannak és dohányoznak, hanem másodpercnyi sűrűséggel köpködnek, és sajnos elég jól
bele is élik magukat. Többször szóltam nekik, hogy ne csinálják, az ember gyomra felfordul, és a két év alatt egy
diáknál értem el azt, hogy nem csinálja, legalábbis mikor várok a buszra. Nem tudom, hogy mit lehet ennek érdekében tenni, de ez a probléma nem csak engem zavar, másokat is, de én most döntöttem el, hogy beszélnünk
kellene erről.
Ha esetleg megoldható lenne az, hogy a diákoknak lenne egy külön dohányzásra kijelölt hely, távol a buszmegállótól, ahol kedvükre a tüdejüket is kiköphetik, akkor nem zavarná azokat az embereket, akik esetleg a buszra várnak.
Nem tudom, hogy megoldható-e ez a probléma, de nagyon örülnék neki, ha nem kellene minden este (ez nappal
is gond) ezt elviselni.
Kérem, ne értsen félre, tényleg nem azzal van gondom, hogy kint vannak.
Üdvözlettel
T. Zoltánné

Tisztelt Asszonyom!
Rendkívül sajnálatos a jelenség, amit szóvá tesz levelében.
Azzal kezdem, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint nem áll módomban az iskola területén dohányzó helyet kijelölni sem a tanulók, sem mások számára, mert az iskola területén a dohányzás tilos.
Ön a kollégistákkal találkozik esténként, 44 kollégista van, s talán felük dohányzik. Teszik ezt (jó estben) az intézmény területén kívül, a bejárattól 10 m-re felfestett sárga vonalakon túl. E tanulók egy részének a szülei, testvérei,
rokonsága és barátai vélhetően hasonlóképp viselkednek otthon és a közterületeken, mert biztosan nem a tanár
kollégáktól tanulták a köpködést, illetve azt a beszédstílust, amit eközben használnak. Kérem, higgye el, számtalanszor ismertettük e tanulókkal a kulturált viselkedés szabályait, próbáljuk őket rávenni, hogy késsel és villával
egyenek, húzzák le maguk után a WC-t, ne tördeljék le a csapokat, ne véssék össze a tanulói padokat, ne törjék
össze a székeket, ne köpködjenek a buszmegállóban vagy a hálószobájukban és még sorolhatnám. Sajnos e tanulók egy része képtelen mások tiszteletére, a szabadságot úgy értelmezi, hogy neki mindent szabad, másnak semmit, ami őt zavarná, s gyakran fenyegetően, erőszakosan lép fel azok ellen, akik számon kérik kultúremberhez
méltatlan viselkedését.
Egyetlen vigaszt tudok Önnek mondani: e tanulók egy része – épp közösségellenes magatartása miatt – viszonylag
hamar kiírja magát az iskola diákjainak köréből. Ettől kezdve otthon köpköd, ez azonban Önt (s minket) már nem
zavarja.
Tisztelettel:

Butola Zoltán
igazgató

AKTUALITÁSOK
* a vizes élőhelyek világnapja

február 2.

* szülői értekezletek

február 3-4.

* Valentin-nap

február 14.

* érettségi jelentkezés határideje

február 15.

* OSZKTV - iskolai forduló

február 18.

* a kommunizmus áldozatinak napja

február 25.

Eötvös József szónokverseny
Az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük az iskolánk
névadójáról elnevezett szónokversenyt, melyen a diákok azonos
időtartamú felkészülési idő után érvelő beszédet mondanak egy
központilag megadott témával, általában idézettel kapcsolatban.
A beszédre való felkészülést úgy szabályozzuk, hogy először
minden versenyző diák egy teremben gyülekezik. Onnan a kisorsolt sorrendnek megfelelően mennek át a felkészülés helyszínére,
egy másik terembe, ahol egységesen minden
versenyző 30–30 percet készülhet a beszédre. A beszéd megfogalmazásához semmiféle eszköz
nem használható. A versenyzőknek üres A4-es papírt és írólapot biztosítunk. Ez utóbbira kell
átvezetniük a felkészülés végén azt a kulcsszavas vázlatot, melyet kizárólagosan használhatnak
beszédük előadása közben. A szónoklatot max. 5 percnyi időtartamban kell elmondaniuk. Várjuk jelentkezéseiteket.
A verseny ideje:
2015. március 12. 13:15
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