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Május elején vettek búcsút iskolánktól végzős diákjaink. A 11.a osztály Czuppon Tamás, a 
11.H Halász Róbert, a 12.Gj Kiss István, a 12.IKv Varsányiné Kozma Judit, a 12.F Ladányi 
Lászlóné osztályfőnöktől, és természetesen minden őket tanító tanártól, valamint a 
diáktársaktól is elköszönt. 
A búcsúbeszédet a szakközépiskolás lányok maguk írták és olvasták fel. Az alábbiakban az 
ő gondolataikat, majd az osztályfőnökük által felolvasott verset közöljük: 
 

DÓKA BIANKA: Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
végzős diáktársaimat, a minket ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke 
szüleinket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi tanárát, oktatóját, munkatársát és 
minden kedves jelenlevőt. 
Nekünk jutott a megtisztelő feladat, hogy ballagó diáktársaink nevében búcsút vegyünk az 
Eötvös József Szakképző Iskolától és Kollégiumtól, mely otthont adott középfokú 
tanulmányainknak.  
Nagyon különleges érzés, hogy most utoljára állunk így a jól ismert udvaron. Hiszen négy 
éve pont itt kezdődött minden… 2013. szeptember 1-jén nem voltunk többek néhány 
megszeppent 14-15 évesnél, akik Butola Zoltán igazgató úr idegenül csengő beszédét 
hallgatva, félve várták, mi történik majd velük. Ekkor még nagyon távolinak tűnt minden… 
és most azon kaptuk magunkat, hogy mi lettünk a végzősök, az iskola királyai… bár imádott 
iskolánk teljes nevét a mai napig nem tudjuk hibátlanul elmondani. 
Rendkívül sokszínű társaság voltunk, akik ha nem is mindig a legnagyobb lelkesedéssel – 
mert néha szükségünk volt egy kis noszogatásra –, de mindig kaphatóak voltunk az iskola 
programjaira, legyen az röplabdakupa, diáknap, közösen előadott iskolai műsor, 
osztálykirándulás, szalagavató, Halloween vagy Márton-napi vetélkedő. 

 

  
„Csak Okosan Minden Órán!” 



Szeretnék köszönetet mondani az összes végzős osztály nevében tanárainknak, akik 
áldozatos munkájukkal és fáradtságot nem ismerve értünk dolgoztak, még ha ezt nem is 
mindig éreztük így. Ők mindig mellettünk álltak, ha akadályokba ütköztünk, akár a tanulás, 
akár az élet útvesztőjében. 
Búcsúzunk Marika nénitől, aki beavatott minket a matematika rejtelmeibe. Neki 
köszönhetően mindegyik érettségiző osztály kívülről fújja a másodfokú egyenlet 
megoldóképletét, és mindannyian tudjuk azt is, mi fán terem a logaritmus… legalábbis 
sejtjük. 
Köszönjük az elmaradhatatlan német- és angolórákat, a sok beszélgetést, azt, hogy mindig 
meghallgattak bennünket: Regina és Tünde tanárnőnek.  
Halász Róbert tanár úrnak, hogy megtanította az esszéírás minden csínját-bínját… és hogy 
már tudjuk, a Föld gömbölyű, a vaktérképen pedig megtaláljuk az Orbánságot. 
Búcsúzunk Ildikó tanárnőtől. Köszönjük azt a sok programozás, hálózatismeret, 
weblapszerkesztés, adatbázis órát. Köszönjük neki, hogy mindegyik órán 110%-kal azon 
dolgozott, hogy minden tudást átadjon nekünk.  
Kókai Beáta tanárnőt is köszönet illeti a végtelen türelemért, és a szakmailag magas 
színvonalú kémia és környezetvédelem órákért… 
És folytathatnánk a sort, hiszen számos olyan tanár, szakoktató munkájára kerül fel a korona 
a hamarosan megkezdődő vizsgák során, akik az elvárhatónál is többet tettek azért, hogy 
végül mindannyian célt érjünk. Köszönjük.  
 
KOVÁCS VALENTINA: Emlékszem, hogy négy évvel ezelőtt nagy félelem volt bennem is, és 
rengeteg kérdés kavargott a fejemben. Vajon milyen lesz az új osztályom? Milyenek lesznek 
az új osztálytársak? Szeretni fogom őket? Ők kedvelnek majd engem? Aztán megismertelek 
titeket. Az első év végére kis csapatunk jól összeszokott. Aztán az évek során cserélődtek az 
arcok, volt, aki jött, volt, aki ment. A régieket megsirattuk, az újakat pedig, ahogy azt szokás, 
felavattuk. Aki ezt túlélte, a csapat tagja lett… a többiről azóta se hallottunk. 
Mint minden osztályban, nálunk is megvoltak a klikkek, ám ennek ellenére is mindenki kiállt 
mindenkiért. A veszekedések náluk mindennaposak, hol ez, hol az köt bele a másikba. De 
hát mi így szeretjük egymást… 
Az iskola folyosóján barangolva a 6-os terem emlékei jutnak eszembe, a nagy töri-föci órák 
Kacz tanár úrral, amikor írtuk az MLH-t vagy a TCT-ket. Abban a teremben mindig sütött a 
„cuki bébi napocska”. 
Az angol labor, ahonnan a németesek szigorúan ki vannak tiltva, persze, az angolosok akár 
az óra közepén is átjöhetnek a német laborba. 
A 8-as terem. Na, igen, a 8-as, a mi termünk. A hátsó padsorokban ülnek a mintadiákok, 
mindig odafigyelnek az órákon, nem alszanak, nem beszélgetnek, nem nevetgélnek, nem 
esznek-isznak, mindig leírják az anyagot. És vannak, akik az első padsorokat foglalták el. Na, 
ők az igazán rosszak, folyton hülyéskednek, nem lehet tőlük odafigyelni az órákra.  
Pedig az irodalomórákat nagyon szerettük. Főleg, amikor Judit néni verset, novellákat, 
balladákat olvasott fel nekünk, hiszen ezekre olyan jól el lehetett szundítani. (Én már csak 
tudom.)  A kirándulásokat is nagyon szerettük: a legemlékezetesebb a galántai 
kirándulásunk volt. Egy teljes hetet töltöttünk összezárva egymással, és ezernyi emlékkel 
tértünk haza. És azóta a mi drága osztályfőnökünk a testvérünk. 



Sőt, a második anyukánk is egyben. 
Nagyon sokat köszönhetünk neki, amiért 
mindig hálával gondolunk rá. Tudjuk, 
sokszor bántottuk a néhai rossz 
magaviseletünkkel, hisz a tanári iroda 
nem szólt másról, csak a 12.IK osztály 
tanulóiról. De tanárnő mindig kiállt 
értünk, védett minket, segített a bajban, 
együtt nevetett és együtt sírt velünk. 
Jobb osztályfőnököt nem is kívánhattunk 
volna. 

 

 

 
KONCZ PETRA: Holnap estig itt állhatnánk, és mesélhetnénk, mik történtek velünk négy év 
alatt. Azt hittük, soha nem lesz vége, most mégis itt állunk és búcsúzunk. 
Most, mikor megszabadultunk a csengő hangjától, mikor akarva-akaratlanul, örömmel vagy 
szívszorongva, de menni kell, megtorpanunk. Tényleg muszáj indulni? Nem maradhatnánk 
még egy kicsit? Hiszen mégsem volt olyan rossz ez a négy év… A válasz: nem. Akármilyen is 
volt, ezen a napon véget ért életünk egy fejezete. Tovább kell lépnünk, kamatoztatnunk kell 
mindazt, amit az iskolától kaptunk, amit e pár év alatt tapasztaltunk, és valóra kell váltanunk 
álmainkat. 
Búcsúzunk most tanárainktól, osztályfőnökeinktől, akik mindig példát mutattak nekünk, 
oktattak a jóra, és óvtak a rossztól.  
Búcsúzunk diáktársainktól, akikkel közösen éltünk át számos különleges élményt. És 
köszönetet mondunk a szüleinknek, akik mindig mellettünk álltak és támogattak. 
Bizonyára mindenkinek furcsa érzés lesz, hogy most a nyári szünetet követően nem térünk 
vissza a jól megszokott környezetbe. Nem leszünk többé ennek a közösségnek a tagjai, 
középiskolás diákok, akik eddig voltunk. Elkezdődik a felnőtt élet, valakinek új iskolában, 
valakinek egy munkahelyen, és csak remélni tudjuk, hogy mások leszünk, mint a tömeg.  
Kedves ballagó diáktársaim! 
Próbáljuk az elválás jó oldalát is szem előtt tartani: vár ránk az igazi élet! Olyan úton 
indulhatunk el, amit mi választunk magunknak. Ahogy Tóth Árpád írja:  

 
„Egy életcélt követni nemes gondolat, 

S mi kell hozzá, csupán akarat, 
Mely minden ifjú szívében él, 

Küzdeni bátran egy új életért.” 
 

 

 
  

 

 



 

Jobbágy Károly: Az elhagyott repülőtér (részlet) 

 

Mert minden évben egy napon felbőgnek a friss motorok, 

próbálkozások, monoton, fárasztó léggyakorlatok után mind repülésbe fog. 

Billeg a beton kikopott kockáin, aztán nekivág: egyre kisebb a távozó gép s törpül a lentmaradt világ. 

Te kócoshajú ifjú pilóta! Te magabiztos, nótákkal teli, robbanószavú, türelmetlen! Mi lesz belőled 

odafenn? 

Fáradhatatlan felderítő? Sohanemlátott tájakon szemed elsőként tekint széjjel? 

Vagy te leszel, ki először lép a Mars forró köveire? Mi leszel? 

Új gépek dübörögtetője? Új tenger boldog hírnöke? Új égbolt feltérképezője? 

S onnan fentről lenézel-e az elhagyott repülőtérre, hol jövőre egy napon megint bőgnek friss motorok,  

újabb év, s pengő szárnyakon egy még fiatalabb raj kanyarog, 

sapkadobáló ujjongásuk rezegteti a levegőt, s leírnak még egy utolsó kört  

a vén repülőtér fölött, mely csak marad lent változatlan, örökké egyazon alakban,  

évről évre megkopottabban, röpíteni kész, új csapat fiatal fényes madarat! 

Fiam, ki sokszor mulatsz rajtam, megrögzött szokásaimon,  

Te hetyke lány, a nagy zsivajban túlzsúfolt utcasarkokon 

Nézd meg jól fáradt arcomat - nem látod rajta önmagad?  

Nézd meggyöngült két szememet - kísért és figyelmeztetett, 

S azt, melyről hitted: nem mered elhagyni: bíztató meleg tenyerem, repülőtered... Felismered? 

Négy évig nézted: villámlik-e már ez a szem, avagy símogat?  

Radar ernyőd volt ez a szempár, jósolt felhőt, viharokat. 

Adtam szádba új szavakat, bíztattalak, aztán titokban,  

mint ki fióka madarat röptet, zárt markom szétnyitottam; mondtam: 

Szállj! Próbáld! Erős vagy már! Elkaplak, hogyha elfáradtál! Ne így! Ne úgy! No, most jó! 

Látod? S veled szálltam át - nem a világot, csak az iskola udvarát,  

körözve, - tanár és diák - bukva, szárnyalva, szólva rád, bíztattalak: No 

újra hát! 

Felszálltál... Nekem mi maradt? Mindig a megszokott szavak, az a marok 

égboltdarab, meleg, néha fényes, meghasad, máskor, mint elócskult vasak, a 

hangok tompán konganak.  

Hogy úntam sokszor! Vágytam én is más tájakat és új eget! 

Akartam elröpülni én is, köröztem itt már eleget, de éreztem, hogy nem lehet.  

Sorsom maradni késztetett. 

Te aki szállsz fejem felett, ne felejtsd el az első leckét, a riadt, kezdő éveket. 

S míg téged világűrbe von korunk süvítve, gondolj majd rám, 

ki akkor is ott, lent leszek még, ott az iskolaudvaron. 

Számon kopott szavak kopognak, s rovom a kört a megszokottat. 

S mert az idő nem szekér, vénhedt, hanem rakéta - felragad, 

ha találkozunk - megtörténhet - billentsd meg majd a szárnyadat...  
Varsányiné Kozma Judit 

osztályfőnök búcsúzik 

 
 



Seregélyes, 2017. június 6. 

A 2016/2017. tanévben négy kirándulást sikerült megszerveznünk a Határtalanul program 

keretében. Április 2-án érkeztek hozzánk csíkszeredai testvériskolánk tanulói, akik 6 napot 

töltöttek nálunk. A május 8-ától kezdődő héten pedig a galántai delegációt láttuk 

vendégül. 

A mi diákjaink május 1-jén indultak Erdélybe, május 29-én pedig a Felvidékre. Mindegyik 

utazás maradandó élményekkel ajándékozta meg a fiatalokat, akik közül sokan életükben 

először lépték át az országhatárt.  

A program megkoronázása a június 6-án megtartott Határtalanul-nap volt, amelynek 

keretében megkoszorúztuk a Seregélyes határában álló Trianon-emlékművet. A 

megemlékezésen Halász Róbert tanár úr foglalta össze Trianon történelmi jelentőségét. 

Ezután rendhagyó történelemóra és filmvetítés következett. A nap közös főzéssel zárult. A 

diákok közreműködésével, Falvainé Juhász Ágnes felügyelete alatt rotyogott az üstben a 

paprikás krumpli. 

A Határtalanul-program koordinátora iskolánkban Kenderes Szilveszter tanár úr, akinek 

ezúton is köszönjük szervezőmunkáját. Bízunk benne, hogy a következő években is 

sikeresen pályázunk, és újabb tanulók juthatnak el erdélyi és felvidéki barátainkhoz. 

 
 

       

 



Mentsünk meg egy kertet! 
Az intézmény fenntartója által kiírt pályázat keretében iskolánk is részt vesz abban a kertmentő akcióban, melynek 

keretében a szolgálati lakás melletti bozótos területen alakítottunk ki egy kis konyhakertet. Szorgos kezek törték 

fel az ugart, vetettek, palántáztak, és dacoltak az időjárás viszontagságaival, no, meg a gondosan ápolt növényeket 

néhanapján megdézsmáló fácánokkal is. Az elvetett, elültetett burgonya, paprika, paradicsom, kukorica és tök 

hamarosan termést is hoz, amit a tervek szerint betakarítunk, és az őszi diáknapunkon használunk majd fel. 

   

 

 

A mezőgazdasági gépész szakma 
legjobbjai mérték össze tudásukat 
áprilisban a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kenderesen. Iskolánkat Varga 
Zsolt 11.A osztályos tanuló 
képviselte, aki a 11. helyen végzett. 
Eredményéhez gratulálunk. 
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