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Szemétügy  
A karácsonyi ünnepeket követően csordultig telt konténerek kiábrándító 
látványa csúfítja el lakókörnyezetünk képét. Nincs ez másként a szilveszteri 
duhajkodás után sem, amikor az utcákat járva, lépten-nyomon pirotechnikai 
eszközök maradványaiba botlunk. De elég csak szétnéznünk a saját házunk 

(iskolánk) tájékán. Érthetetlen módon nagy mennyiségű szemét repül ki a 

tantermek ablakán, és úgy tűnik, rendszeresen nem sikerül beletalálni a 

főbejárattól öt méterre kihelyezett csikkgyűjtőkbe sem. 
 Ez mindannyiunk közös szégyene. Mit gondol rólunk egy idegen, aki ezt 
látja... Szégyene annak is, aki soha semmit nem dobott ki vagy el ilyen módon.   

Mindez kulturális kérdés is: megvan-e az erő a felnövekvő nemzedékben, hogy az üres csokipapírt, 

energiaitalos palackot elcipelje az első kukáig... Persze nem fogja, ha azt látja, hogy a felnőttek 
teherautóval borítják a rétre a szemetet.   
 

 
 

„Takarítási” szelfi (11.ik) 

 Társadalmi felelősségünk a környezet, a természet 

megóvása, ám az emberi jóérzésen túl jogszabályi előírások 
is vonatkoznak rá. Talán kevesen tudjátok, hogy 

szabálysértést jelent akár egy papír zsebkendő kuka mellé 
dobása is. A vonatkozó törvény ugyanis úgy rendelkezik, 
hogy aki közterületen, közintézményben (tehát ideértjük az 
iskolát is) vagy közforgalmú közlekedési eszközön 
szemetel, vagy ezeket beszennyezi, az szabálysértést követ 

el. Akkor is ez a helyzet, ha valaki a felügyelete alatt lévő 
állat után nem takarítja el a szennyezést. Szintén 

szabálysértés, ha valaki a hulladékgyűjtőből szemetet vesz 

el, leegyszerűsítve guberál. Ezekben az esetekben a 

közterület-felügyelők helyszíni bírságot szabhatnak ki. 

Iskolánkban ettől a tanévtől kezdődően az osztályok 
heti ügyeleti rendben igyekeznek megóvni környezetünk 
tisztaságát. Valójában azonban azt tapasztaltuk, hogy eddig 
csak néhány csoport lépett a tettek mezejére.  

Pedig van pozitív hozadéka, ha a diákok is érdekeltté válnak ebben a kérdésben. A 11.ik 

osztály tanulói – miután kétszatyornyi eldobott cigarettacsikket szedtek fel az intézmény 

főbejárata előtt – például úgy nyilatkoztak, hogy ők ezek után már biztosan nem szemetelnek. 
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„Csak Okosan Minden Órán!” 
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Az idei tanévben intézményünk öt kimenő osztállyal rendelkezik: 

 A 11.A mezőgazdasági gépész tanulócsoport osztályfőnöke Szokolné Szecső Tímea tagintézmény-

vezető helyettes.  

 A 11.H hegesztő osztályt, Kovács Miklós tanár urat helyettesítve, Kiss István vezeti. 

 A 12.A-s mezőgazdasági gépészek osztályfőnöke Kókai Beáta tanárnő. 

 A 12.IK informatika-környezetvédelem szakirányú osztály élén Ladányi Lászlóné tanárnő áll. 

 A 11.L levelező osztályt Halász Róbert tanár úr irányítja. 

2015. december 4-én tartottuk iskolánk hagyományos szalagtűző ünnepségét, ahol a nappali tagozatos 

diákok emlékszalagot kaptak, és színvonalas műsorral szórakoztatták meghívott vendégeiket. 
 

 



Karácsonyi ünnepség – Népek karácsonya 
  

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 18-án a 

9.MK osztály diákjai karácsonyi műsort adtak a seregélyesi 

művelődési házban, ahol megtudhattuk, hogyan is ünneplik a 

karácsonyt a világ más tájain.  A nemzeti zászlók 

elkészítésében közreműködtek a 9.H, a 10.A és a 11.H 

osztályok tanulói is. 

 
 

 
 

   
Tanteremdíszítő verseny 

 

A tanteremdíszítő verseny győztese a 9.MK osztály lett.  

Werner Viki és Ódor Dani a karácsonyi ünnepségen vehették át a díjat. 

 



 

 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 

kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta 

le Csekén a Himnusz kéziratát. A mű születésének körülményeiről Nyáry Krisztián Facebook-

bejegyzésében olvashatunk. 

 

 A Szépliteraturai Ajándék című folyóirat 1821-ben 

megjelent számát Kölcsey Ferenc szatmárcsekei magányában, 

úgyszólván teljes elszigeteltségben olvasta. A lap négy verset 

közölt egy akkor még ismeretlen XVI. századbeli magyar költő, 

Balassi Bálint istenes énekeiből. Kölcsey alig írt verset ekkoriban, 

de az Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép… kezdetű 

költemény ihlető erővel hatott rá. Nemcsak az egykor vitézségéről 

híres magyar nemzet pusztulásának leírása, hanem a nép-szép-kép-

ép rímpárok és a többi formai megoldás is nagy hatást gyakorolt 

rá. Felszólításnak érezte a vers záró sorait: „Ó, kedves nemzetem, 

hazám, édes felem, / Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem, / 

Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem; / Nálad, hogy szeretlek, legyen 

e vers jelem!”  

 

Kölcsey 1822-ben hozzálátott egy új költemény megírásához, amely a Balassi által megénekelt, 

legfeljebb Isten különös kegyelméből elkerülhető nemzethalál témáját dolgozza fel. Innentől Zrínyi 

mellett Balassit tartotta a „honszerelem” legfontosabb régi magyar költőjének. Soha nem tudta meg, 

hogy az ihletadó vers tévesen jelent meg: nem Balassi Bálint, hanem tanítványa, Rimay János írta. 

Persze nem ez volt az egyetlen tévedés vagy véletlen a Himnusz történetében. 

A lapot Kölcsey legjobb barátja, Szemere Pál szerkesztette, de ebben az időben vele sem tartott 

kapcsolatot. 1818 és 23 között jóformán alig mozdult ki otthonából, akkor is legfeljebb azért, hogy 

birtokával kapcsolatos peres ügyeit intézze. Öt év alatt összesen 12 verset írt, volt, hogy több mint egy 

évig semmit. „Igen-igen keveset dolgoztam, de dalaim alakja ekkor fejlett ki” – írta később. Búskomor 

állapotban telt ez az időszak: „Reggeltől más hajnalig szobámban járkáltam (volt egész év, hogy az udvarról 

nem mentem ki).” Verset csak akkor tudott írni, ha depressziója alábbhagyott. 

Ismerve lassú alkotói módszerét, a verset valamikor 1822 végén kezdhette írni, a Himnusz mai 

születésnapja tehát csak a véglegesnek tekintett verzió letisztázásának az évfordulója. A költő amúgy is 

nyomott kedélyállapotát ezekben a hetekben tovább rontotta, hogy kezébe került Vályi Nagy Ferenc 

papköltő frissen megjelent Homérosz-fordítása, amelyben Kölcsey saját Iliász-átültetésének sorait 

fedezte fel. Nem sokkal később ebből bontakozik ki a magyar irodalomtörténet első plágium-vitája, de a 

ráismerés elsőre sokkolta Kölcseyt. Birtoka ügyei is rosszul álltak, a család előtt valós veszélyként jelent 

meg az elszegényedés. 

Talán barátja, Szemere Pál februári látogatásának köszönhető, hogy a búskomorság nem vett 

teljesen erőt rajta, és lépésről-lépésre újra visszatért az irodalmi közéletbe. A plágium-ügy rendezése 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_himnusza


mellett hamarosan már egy új folyóirat, a Minerva megalapítása foglalkoztatta, amelyet Szemerével 

közösen szerkesztettek volna. Kölcsey áprilisban verseket küldött a tervezett első számba. Meglepő, 

hogy az általa legjobbnak talált új költemények között nem szerepel a Himnusz. Kölcsey később is 

következetes maradt e döntéséhez. Élete végén írott önéletrajzi levelében újra összefoglalta, melyek e 

korszakának legfontosabb versei: a Hervadsz, hervadsz, szerelem rózsája, az Ültem csolnakomban és a 

Vanitatum vanitas. A költő sem itt, sem hátramaradt leveleiben és prózai műveiben sem említette meg 

soha Himnusz című versét!  

Újabb meglepetés a Himnusz történetében, hogy Kölcsey egy általa lebecsült lapba, Kisfaludy 

Károly Aurórájába küldte el versét, ahol 1828 decemberében meg is jelent Hymnus címmel. A költemény 

nem keltett különösebb visszhangot. Az első apró elismerésre négy évet kellett várni. 1832 februárjában 

a Széchenyi által alapított Pesti Casino felolvasóestek szervezéséről döntött. Kölcsey barátja, Bártfay 

László az első rendezvényen olvasta fel először nyilvánosan a verset. Az ő Kölcseynek írt levele az első 

írás, amelyben valaki idézi a Himnusz szövegét, – ráadásul mindjárt hibásan: „Én valék a szerencsés első 

olvashatni – a Te Hymnusodat: Áld meg Isten a Magyart”. Ezt követően, még ebben az évben jelent meg 

Kölcsey Ferenc munkáinak első kötete, benne a vers, immár Hymnus, a 'Magyar nép' zivataros 

századaiból címmel. 

1838. augusztus 24-én Kölcsey Ferenc úgy halt meg, hogy soha nem gondolt rá: műve egyszer 

mindenki által ismert nemzeti himnusszá válik. Kölcsey halála után Szemere Pál egy végül töredékben 

maradt tanulmányt kezdett írni barátja életművéről. Ebben írja le, hogy Kölcsey versét a (tévesen 

azonosított) Balassi-ének ihlette. Szemere szerint Kölcsey a Himnusz megírásakor „szavát fogadta 

elődjének”, amikor megírta Istenhez kesergő és síró versét. Minden bizonnyal Kölcsey halála és 

bontakozó kultusza is hozzájárult ahhoz, hogy a Himnuszt egyre többen olvasták és idézték. Mégis: 

amikor 1843-ban Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója kitalálta, hogy az osztrák Gotterhalte vagy 

a brit God save the King mintájára a magyaroknak is legyen néphimnusza, nem Kölcsey műve jutott 

eszébe először. A Nemzeti Színház Vörösmarty Mihály Szózatának megzenésítésére írt ki pályázatot, a 

zsűriben a költővel és egy fiatal zeneszerzővel, Erkel Ferenccel. A végül Egressy Béni által megnyert, 

sikeres pályázat után egy évvel, 1844. február 29-én új pályadíjat tűzött ki a Nemzeti Színház. Ekkor 

már „Kölcsey Ferencz koszorús költőnk Hymnusára ének és zenekarra téve” kellett népmelódiát írni a 

pályázóknak, akik közül a legjobbnak 20 arany jutalom is járt.           Nyáry Krisztián 

   

 

 



 

Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep 
legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő 
és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi 
rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen 
benne áhítat és föltétlenség. 

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. 
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan 
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre."         

(Márai Sándor) 
 

Márai Sándor itt olvasható gondolatai nyomán fogalmazta meg több tanuló, hogy mit is 
jelent számára az ünnep, elsősorban a most átélt karácsonyi, szilveszteri időszak.  

Ezekből az írásokból válogattunk. 
 

 
 

 Számomra a karácsony azt a pillanatot jelenti, amikor megállva a 

hétköznapok rohanásában, mindenki időt szán rá, hogy kifejezze a szeretetét a 

hozzá közelállók irányába. Az ajándék bármi – sajátkészítésű is – lehet, mert nem az 

anyagi értéke a fontos, hanem az a kedvesség és figyelmesség, amellyel számunkra 

készítették vagy kiválasztották. 

Nagy Krisztián  10.a 

 

 

 

Az ünnepekről 
"Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld 

meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami 
a köznapok szertartása és feladata. 

Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, 
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel 
ünnepeltek! 

 



 

Az év legjobb utolsó hetei 
Szerencsére, 2015-ben egy nagyon hosszú, kéthetes téli szünetünk volt.  
Az ünnepre készülődés nálunk egy kicsit korábban kezdődött. Igazából már tavasszal. 

Kiderült ugyanis, hogy anyukám kismama, és ezzel együtt az is, hogy valószínűleg december 
18-án jön világra a kistestvérem. Ettől a naptól kezdve egész éven át ezt vártuk. Emiatt már 
a nyár is boldogan és gyorsan telt el. Az utolsó pár hónap pedig mintha csak néhány hét lett 
volna. 

A lényeg az, hogy emiatt az ünnepi készülődés nálunk egészen másképp alakult. 
Például eddig anya főzte a karácsonyi vacsorát, most a mamáék. Azért egy dolog maradt a 
régi: az adventi vásár és a kürtöskalács-evés.  

Végül elérkezett a testvérem születésének napja, ami egybeesett az utolsó tanítási 
nappal. Délelőtt sikerült az osztállyal egy nagyon szép műsort előadnunk, majd ezután egy 
jót osztálykarácsonyoznunk. Aztán délután megérkezett az örömhír, hogy megszületett a 
húgom, Hédi.  

Ebben a tudatban a szünet nagyon jól telt. Örültem, hogy sorban eljöttek a 
családtagok látogatóba, és hogy nagyon sokat tudtam segíteni anyuéknak.  
Számomra ez volt az eddigi legjobb ajándék, és remélem, az idei esztendő is tartogat ilyen 
vagy ehhez hasonló boldog pillanataokat. 

Táczi Roland 9.mk 
 

Az ünnepek 
Az ünnep az az idő, amikor valaki rátekint felcseperedő gyermekeire vagy unokáira, és 
közben azt gondolja, milyen szép ez. 
A karácsony a szeretetről, a családról, az ajándékozásról és a jólétről szól. Ünnepelünk 
otthonunkban, családtagjainkkal, barátainkkal. Karácsonykor sok süteményt, mézeskalácsot 
eszünk, ajándékozunk.  
Szilveszterkor általában éjfélkor pezsgőt bontunk, koccintunk az újévre, szórakozni 
megyünk a barátainkkal, családtagjainkkal. Húsvétkor meg locsolkodni szoktunk.  
Minden ünnep más, egy azonban közös bennük. Az ünnepeket mindenki szereti, hisz együtt 
lehetünk a családtagjainkkal, barátainkkal, s ezek általában munkaszüneti napokra esnek. 

Pajor Patrik 11.ik 



 AKTUALITÁSOK 
 

* II. félév kezdete    január 25. 

* félévi értesítők kiosztása   január 25 -29. 

* szülői értekezletek    február 3. 

* érettségi és szakmai vizsgákra  

való jelentkezés határideje   február 15. 
 

 

 

Könnyen, finomat!  

 

Szoktatok ügyeskedni a konyhában? Szeretitek az egyszerűen 
elkészíthető, de laktató finomságokat? Ezúttal egy amerikai 
palacsinta receptet osztunk meg veletek.  
 

AMERIKAI PALACSINTA 
 
Hozzávalók 

2 db tojás, 1 teáskanál cukor, 1 csipet só, 3 dl tej, 225 g finomliszt,  

2 evőkanál olvasztott vaj, 1 csomag sütőpor 
 

Elkészítés 
1. 1. A tojást a cukorral és a sóval habosra keverjük.  

2. 2. Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk az olvasztott vajat, majd a tej felét és a sütőporral összekevert 

lisztet, és simára keverjük. 

3. 3. Végén a maradék tejjel hígítjuk a tésztát. 

4. 4. A bekavart tésztát legalább fél órát pihentetjük. 

5. 5. Sütéskor palacsintasütőt hevítünk, és száraz serpenyőben (olaj nélkül) kisütjük a kb. 15 cm átmérőjű 

palacsintákat. A tésztát akkor kell megfordítani, amikor már majdnem az egész tészta buborékos a 

serpenyőben. 

Mogyorókrémmel, lekvárral, gyümölcsökkel, tejszínhabbal fogyasztva mennyei! 

Jó étvágyat hozzá! 
Forrás: www.nosalty.hu 

 
 

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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Felelős kiadó:  Butola Zoltán tagintézmény-vezető 

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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