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Csak Okosan Minden Órán

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium diákújságja
2015. március

Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ?
Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit
nem az ember alkotott? Nézz meg egy virágot. A
legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot!
Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a
hó, s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben?
Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire
haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már
megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra. Felüti kis
zöld fejét a nyirkos falevelek alól. Kinő a szár, utána futnak a
levelek. Zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és
zöldre festik a hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a
bimbó, előkacag a virág. Kacag. Szinte hallani lehet. Nézd meg jól,
milyen szép. Milyen szép és milyen tökéletes."
(Wass Albert - Te és a világ)

Versenyeredmények
Március a versenyek ideje volt tanulóink számára. Többen megmérették magukat a sport, a
környezetvédelem, a szakmai ismeretek, a szónoklattan, a történelem valamint a magyar nyelv és
irodalom tantárgyterületek valamelyikében. Mielőtt részletesen kitérnénk az eredmények értékelésére,
lássunk egy rövid összefoglalót:
Verseny/ tanulmányi terület
OSZKTV - Országos Szakiskolai
Közismereti Tanulmányi
Versenyek (humán
tanulmányi terület)

Tanuló
Schiffert Piroska (9.a)

Elért eredmény
Iskolai forduló – első hely

„Szakma kiváló tanulója”
verseny (mezőgazdasági
gépész kategória)

Angyal Gergő (12.a)
Garai Dominik (12.a)
Tóth Zoltán (12.a)

A regionális fordulón Országos döntő
mindhárom
diákunk Hajdúböszörmény,
kvalifikálta magát az 2015. április 23–25.
országos döntőbe.

Eötvös József Országos
Középiskolai Szónokverseny

Vass Ignác (11.ik)

Iskolai forduló – első hely

Internetes vetélkedő A víz Baracsi Boglárka (10.ik)
világnapja alkalmából
Huszár Kamilla (10.ik)
Gaál Noémi (10.ik)

Országos verseny –
második hely

Internetes vetélkedő A víz Márkus Adrián (11.ik)
világnapja alkalmából
Vass Ignác (11.ik)
Varga Diána (11.ik)

Országos verseny –
második hely

Szkander Világkupa, Szlovákia

Világkupa – bajnoki cím

Barzsó Henrietta (11.ik)

Következő forduló
Regionális forduló
Székesfehérvár,
2015. március 27.

Nemzeti Bajnokság
Biatorbágy,
2015. április 11.

Henrietta Barzsó
március 28., 22:45
Kedves ismerőseim a mai napon Szlovákiában
megrendezésre került Szkander Világkupán felnőtt női -60
kg-os kategóriában bal kézzel első, jobb kézzel második
helyezést értem el. 
Minden Magyar versenyzőnek gratulálok!!!
 — Senec, Slovakia környékén.
Tetszik · Hozzászólás · Megosztom
Ez 101 embernek tetszik.

A víz világnapja alkalmából minden évben többféle rendezvényt szerveznek országszerte, s
intézményünk, a Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákjai is rendszeresen részt vesznek
különféle vetélkedőkön. Idén a www.vizvilagnap.hu oldalon megjelent felhívás keltette fel az
érdeklődésünket, és két csapatunk is nevezett a háromfordulós, országos online vetélkedőre. A beugró
feladatok megoldása után három héten keresztül kellett megoldanunk vízzel kapcsolatos feladatlapokat.

A sok kutatómunka meghozta gyümölcsét, mindkét csapatunk meghívást kapott az esztergomi
Duna Múzeum és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által szervezett szolnoki díjátadó
ünnepségre. Itt kiderült, hogy tanulóink a 33 csapat közül megosztott második helyezést értek el
azonos pontszámmal, és csak egyetlen ponttal maradtak le dobogó legfelső fokáról. A szép és
hasznos ajándékok átvétele után egy finom ebéddel és Tisza-parti sétával folytatódott a
program.
A 10.ik osztály Vízicsibék nevű csapatának tagjai:
Baracsi Boglárka, Gaál Noémi, Huszár Kamilla
A 11.ik osztály Vízi ászkák nevű csapatának tagjai:
Varga Diána, Márkus Adrián és Szekeres Martin
Kókai Beáta
felkészítő tanár

A víz világnapja alkalmából rendezett verseny egyik feladata környezetvédelmi témájú riportok
készítése volt. Az alábbiakban a két csapat villáminterjúit olvashatjátok:
Tanárunk (egyetem, 43 éves):
- Mit jelent az Ön számára a fenntarthatóság?
- Az egészséges környezet és a biodiverzitás megőrzése jelenti számomra a fenntarthatóságot.
- Hogyan értelmezi globális szinten?
- Az újrahasználat és az újrahasznosítás globális szintű megvalósításával nagymértékben tehetünk valamit a
környezetünkért és azon belül a vízkészletekért. Már azzal is, ha nem kell előállítani egy terméket rengeteg ivóvizet
megtakaríthatunk, ill. a gyártás során keletkező szennyvizet is meg kell tisztítani. A népességszabályozás is fontos
globális kérdés, mert minél többen élünk a Földön, annál több ivóvízre van szükség, ill. annál több víz szükséges
minden termék, élelmiszer előállításához, és annál több kemikáliát használnak, hogy minden igényt ki tudjanak
elégíteni, és ezzel jelentősen elszennyezték a Föld ivóvízkészletét. Nagyon sok problémát meg kellene oldani, hogy
a jövő nemzedékek számára is egy élhető bolygót hagyjunk hátra. És az egyik legfontosabb kérdés az egészséges
ivóvíz, mert vizeink nagy részét már elszennyeztük.
- Hogyan érinti mindez helyi/települési szinten?
- Szabadegyházán élek és itt működik a szelektív hulladékgyűjtés. Minden évben kapunk egy naptárt, amelyről
leolvasható, hogy mikor van „rendes” hulladékszállítás, mikor viszik el a műanyag hulladékot, mikor a
komposztálható-, ill. a papírhulladékot. Az önkormányzat ezen felül hozzájárul a hulladék elszállítási költségéhez
is, a lakosoknak így kevesebb díjat kell fizetni, az önkormányzat ezt kiegészíti. Az is pozitívum, hogy a tényleges
ürítések után, de havonta két alkalmat mindenképpen ki kell fizetni. Mindenki a kukájára kapott egy vonalkódot,
amit a szemétszállító autó leolvas és ez alapján számláznak.
Településünkön működik egy bioetanol-gyár, amely környezetbarát üzemanyagot állít elő. Szabadegyházán sok a
zöld terület, sőt az általános iskola területén egy arborétum is működik. Nagy a bicikli kultúra, sokan közlekednek
ezzel a járművel. A település teljesen csatornázott már kb. 15 éve, ami szolgálja az édesvízkészlet és a talaj
megóvását.
- A saját háztartásában mit tesz a fenntarthatóságért?
- Szelektíven gyűjtjük a hulladékot: a műanyagokat egy zsákba (megadott időpontokban a ház elől elszállítják), a
szerves hulladékot a komposztra, a papírt a cserépkályhában begyújtáshoz felhasználjuk. Így havonta elég kétszer
kitenni a kukát, mert nem sok szemét keletkezik a háztartásunkban, és így még kevesebb szemétszállítási díjat is
kell fizetnünk. Energiatakarékos izzókat és műszaki cikkeket használunk. A kiégett izzókat és lemerült elemeket az
Auchan áruház megfelelő szelektív hulladékgyűjtőjébe juttatjuk. Tudatos vásárlók vagyunk és szövetszatyrot
viszünk magunkkal. Nem hagyjuk égve a lámpát, ha senki nincs abban a helyiségben. A telefontöltőket kihúzzuk,
ha már nincs szükség rá. Nem cseréljük le azért a műszaki cikkeket, mert egy új típus jött forgalomba. Madár- és
lepkebarát kertünk van, ahol nem használunk műtrágyát, növényvédő szert. Ezáltal a talajt és a felszín alatti vizeket
is óvjuk.
Szilárd (érettségi, 42 éves):
- Mit jelent az Ön számára a fenntarthatóság?
- Egészséges környezetet, állatok, vizek védelmét jelenti.
- Hogyan értelmezi globális szinten?
- Gazdasági érdekek miatt saját magunkat és a környezetet is szennyezzük. Amíg a multinacionális cégeknek
olcsóbb a büntetést kifizetni, addig nem érdekük a környezetvédelem. Főleg a világ azon részein tapasztalható, ahol
rosszabb gazdasági körülmények között élnek az emberek.

- Hogyan érinti mindez helyi/települési szinten?
- A szelektív hulladékgyűjtés Székesfehérváron értelmetlen, hiába vannak szelektív
hulladékgyűjtő szigetek, ha minden konténer tartalma egy kukásautóba kerül.
- A saját háztartásában mit tesz a fenntarthatóságért?
- Nincs lehetőségem szelektíven gyűjteni a hulladékot, de nem is látom értelmét.

Igazgatónk (egyetem, 59 éves):
- Mit jelent az Ön számára a fenntarthatóság?
- Jelenleg az emberiség rablógazdálkodást folytat a természeti erőforrásokkal szemben.
- Hogyan értelmezi globális szinten?
- Számos olyan alternatív energia áll rendelkezésre, ami az emberiség energiaszükségletének 2/3-át tudná fedezni.
Ha ennek a kiaknázására tennének komoly erőfeszítéseket, akkor tudnák a
Föld természeti kincseit megőrizni és fenntartható módon továbbfejlődni.
- Hogyan érinti mindez helyi/települési szinten?
- Pákozdon is vannak szelektív hulladékgyűjtő konténerek.
- A saját háztartásában mit tesz a fenntarthatóságért?
- Használjuk ezeket a konténereket, így kevés hulladékunk van.

Bálint (középiskolás, 18 éves):
- Mit jelent számodra a fenntarthatóság?
- Növény- és állatvédelem, a települések tisztasága.
- Hogyan értelmezed globális szinten?
- Népességszám csökkentés és a zöld energiák
használata fontos lenne.

- Hogyan érinti mindez helyi szinten?
- Sajnos csak 1 műanyag hulladékgyűjtő edény
található Agárdon, de sokan használják a
kerékpárutakat.
- A saját háztartásodban mit teszel a
fenntarthatóságért?
- Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, a szerves
anyagokat pedig komposztáljuk.

Mátyás (25 éves, egyetemista hallgató):
- Mit jelent számodra a fenntarthatóság?
- Fenntarthatóság az, amikor valakinek a létezését
biztosítani tudod.
- Hogyan értelmezed globális szinten?
- Több nézőpont lehet: gazdasági, amikor egy tárgyat
birtokolsz és annak a költségeit kell előteremtened;
természeti, amikor próbálod minél kevésbé szennyezni és
helyreállítani.
- Hogy érint helyi/települési szinten?
- Vannak hulladékgyűjtő szigetek a településen, többen
használják is.
- Saját háztartásodban mit teszel a fenntarthatóságért?
-A használt elemeket megfelelő gyűjtőedénybe teszem,
lekapcsolom a villanyt, ha nincs senki abban a
helyiségben.

Panna (1. osztályos, 7 éves):
- Milyen hulladékot dobnál fémgyűjtő kukába?
- Konzervdoboz, fémitalos doboz.
- Hová szállítja a kukásautó a szemetet?
- Elhelyezik a szeméttelepen.
- Szerinted környezetvédelmi szempontból melyik
a legjobb csomagolás?
- A visszaváltható üveg.
- Keletkezik-e a természetben hulladék?
- Igen.

Brigitta (szakmunkás bizonyítvány, 40 éves):
- Számodra mit jelent a fenntarthatóság?
- Kielégíti a jelen szükségleteit.
- Mi az, hogy globális felmelegedés?
- Jelenleg az egyik legfontosabb probléma, mely a
természetvédő embereket foglalkoztatja.
- Mit jelent számodra a fenntartható otthon?
- Optimális hőmérséklet, páratartalom a lakásban.
- Mi a környezeti nevelés célja és fontossága?
- A környezettudatos, a környezetért felelős életvitel
elősegítése.

Norbert (érettségi, 19 éves):
- Tudod-e melyek az üvegházhatású gázok?
- Szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, halogénezett
szénhidrogének.
- Az üvegházhatású gázok kibocsátása mellett mi
lehet még a globális felmelegedés oka?
- Az esőerdők irtása, mert a fák rengeteg széndioxidot kötnek meg.
- Melyik tevékenység okozza a legnagyobb
mértékű szén-dioxid kibocsátást?
- Szerintem a közlekedés és az ipar.
- A telefon töltőt bedugva hagyod vagy kihúzod,
amikor nincs a telefonhoz csatlakozva? Miért?
- Bedugva hagyom, nem használ energiát.

Izabella (szakmunkás bizonyítvány, 55 éves):
- Mit gondol a globális felmelegedésről?
-A globális felmelegedés egyáltalán nem bizonyított.
Lehet, hogy lehűlés lesz, viszont nem hiszem, hogy be fog
következni.
- Mit gondol probléma lesz valamikor az ivóvízhiány?
- A vízhiányt már valósabb veszélynek tartom. De vizet is
tudunk csinálni.
- Otthon, hogy próbál meg takarékoskodni?
- Igazából nem tudok takarékoskodni, csak a fűtést veszem
lejjebb.
- Hogyan óvjuk a környezetünket?
- Ne szemetelj! Ültess minél több fát! Gyűjtsd szelektíven
a hulladékot!

Hetvenöt
éves a
Széchenyi…

Hogy mit kerestünk a hetvenötödik
születésnapját ünneplő Gróf Széchenyi
István
Műszaki
Szakközépiskola
jubileumi ünnepségén?
Iskolánk igazgatója, Butola Zoltán a
Széchenyi nevét viselő középiskola
egykori történelemtanáraként 1989ben diákjaival együtt színpadra vitt egy
rockoperát a márciusi forradalom
emlékére. Az akkori sikeres előadás
néhány
dalának
felelevenítésére
vállalkozott az igazgató úr és két volt
szereplő.
Vokalistaként
siettek
segítségükre iskolánk 10.ik osztályos
tanulói: Baracsi Boglárka, Gaál Noémi,
Kovács Valentina, László Cintia, Koncz
Petra, Vincze Lola, Bodor Bernadett,
Dóka Bianka.
A kép előterében Butola Zoltán
igazgató úr, a háttérben pedig a két
volt szereplő: Cziczó Attila és Ignácz
Attila.

Kokárdás túra a
„tópartisokkal”
Március 15-én, vasárnap iskolánk diákjai kokárdás túrán vettek részt a székesfehérvári
Tóparti Gimnázium diákjaival közösen. A kirándulást Druzsin János tanár úr szervezte, a
gimnáziumból pedig volt tanárunk, Kranauerné Sándorovits Judit tanárnő hozott egy
diákcsapatot. A csepergő eső és barátságtalan idő ellenére sokan eljöttek a bakonyi sétára.
Immár második alkalommal valósult meg a két intézmény tanulóit összehozó természetjárás,
és bízunk benne, hogy hagyománnyá válik.

Weöres Sándor: A nő
A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfoghatod;
a férfié: minderről egy csomó
A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
címkék között jár, mint egy patikában.
Hiába száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik ha nők szeméből rá élet sugárzik.
A nő: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.

A tétlen vizsgálótól összefagy;
mozogj és mozgasd, s már királya vagy:
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,
oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bőven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedőn fogadja,
továbblibeg s a legény vérig sértve
letottyan címkéinek bűvkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
úgy fér hozzá, ha az ő köntöse;
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;
és végső, királynői díszruhája
a meztelenség.

Március 15.
2015. március 13-án tartottuk megemlékezésünket a seregélyesi művelődési ház színháztermében. Az
igazgatói köszöntőt követően került sor a 10.ik ünnepi műsorára, amelyet ezúttal kizárólag korabeli
versek felhasználásával, a szabadság témáját körülölelve állított össze Varsányiné Kozma Judit
osztályfőnök. Ezután egy dokumentumfilmet tekintettünk meg a forradalmat körülölelő legendákról.

AKTUALITÁSOK
* fogadónap

15:00 – 17:00

március 4.

* Nemzetközi nőnap

március 8.

* ’48-as megemlékezés

március 13.

* A víz világnapja

március 22.

* tavaszi szünet

április 2–7.

* első tanítási nap (A hét szerda)

április 8.

FILMAJÁNLÓ
Március 16-án nem mindennapi élményben volt részünk, amikor Kovács Tünde kolléganőmmel a
Cinema City meghívására részt vehettünk egy pedagógusoknak szervezett filmvetítésen. Az ott látott
dokumentumfilmet mindenkinek jó szívvel ajánlom. A világ különböző tájain, a civilizációtól távol élő,
hátrányos helyzetű gyermekek útját követhettük nyomon, ahogyan eljutnak a lakóhelyüktől többtíz
kilométerre fekvő iskoláig: ki gyalog, ki futva, ki lóháton, ki tolószékben… Talán elég, ha csak annyit
írok, hogy amikor a film végén a gyerekek megfogalmazták a tanulságot, hogy mennyire hálásak, hogy
iskolába járhatnak, bizony könnybe lábadt a szemünk. Az Utam az iskolába című filmet minden magyar
diáknak látnia kellene!
VKJ

Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon/fax: 22 575-002, 575-003
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu

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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