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A FÖLD NAPJA 
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny 2014. 
A "Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó és Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító" Szakma 

Kiváló Tanulója Verseny döntőjét 2014. április 23. és 25. között rendezték meg a VM DASZK Sellyei 

Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma szervezésében. Iskolánkat a következő tanulók 

képviselték: Jánosi Norbert, Roszkopf Tamás Attila (12.nh); Farkas Richárd, Nagy Balázs, Varga Tibor 

(12.a).  A mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító kategóriában Farkas Richárd az előkelő harmadik helyen 

zárta a versenyt, Varga Tibor hetedik lett. Mindketten felmentést kaptak a szakmunkásvizsga alól, jeles 

érdemjeggyel. Nagy Balázs 17. helyezést ért el, viszont országos első lett szántás kategóriában. 

Növénytermesztő gépész tanulóink közül Jánosi Norbert tizenötödik helyen végzett, de ezzel is jeles 

szakmunkás bizonyítványt kap, tehát neki sem kell vizsgáznia. Roszkopf Tamás huszonegyedik helyezett 

lett. 
A szép eredményekhez gratulálunk. Büszkék vagyunk rátok, srácok! 

 
 

 

 

Diákközgyűlés 
Április 24-én intézményünkben diákközgyűlésre került sor. 
A diákközgyűlésen az intézmény minden tanulója hozzászólási joggal vehetett részt, és többen éltek is ezzel 
a lehetőséggel. Bárki szabadon, de az emberi méltóság tiszteletben tartásával nyilváníthatott véleményt 
ezen a nyilvános fórumon, ellenben szavazati joguk csak a megválasztott küldötteknek volt. Minden osztály, 
illetve kollégiumi csoport jogosult volt két-két küldött megválasztására. Emellett az intézmény bármely 
tanulói közössége (szakkör, kulturális csoport, sportkör, évfolyam, szakma stb.) delegálhatott egy-egy 
küldöttet a diákközgyűlésre. 
1. Első napirendi pontként a DÖK-terem használatáról és a rádió működéséről, működtetéséről hangzott el 
kérdés: az írásbeli érettségik lezárulta után újra használatba vehetik a stúdiósok a termet, és a rádió 
működhet, DÖK-teremkénti használata természetesen már most is lehetséges. Azonban csak (később 
kifüggesztendő) szigorúan értelmezett szabályok szerint – hiszen ki kell zárni, hogy ne rendeltetésszerűen, 
pl. raktárként, titkos találkahelyként, öltözőként stb. működjön; a kulcsot felvenni, leadni naponta kell 
majd, a fél 8-tól 3-ig nyitva álló titkárságról – ez már biztos. (A kifogásolható zenei stílus, nyelvezet, zenei 
műfajok miatt bezárt rádióról szárnyra kelő pletykákat cáfolta Butola Zoltán igazgató úr – az iskolavezetés 
nem avatkozik bele a zenei stílus kiválasztásába.) 
2. A dohányzással kapcsolatosan feltett kérdésekre szinte azonnal érkezett a válasz, egy határozott nem. 
Nem lehet dohányozni az iskola területén, ezt világosan kimondja a törvény – mind az igazgatót, mind a 
tanulót büntetéssel szankcionálják; s mivel a tanítás ideje alatt az iskola területét nem lehet elhagyni, nem 
járható az az út sem, hogy az épület elé lehessen kimenni dohányozni, - mint ahogy azt az Árpád iskolánál 
tapasztalták többen - , lévén veszélyes útszakasz, s a tanulók testi épségéért ugyancsak az igazgató felel. 
Másik iskolába való átiratkozás lehet a válasz azoknak, akik ezt nem tudják itt elfogadni. A higiéniával, 
szappannal, WC-papírral kapcsolatos gondokra válaszolva Butola Zoltán a 2014. szeptember elsejétől élő 
önálló költségvetésbe helyezi a bizalmát, az iskola jelenleg nem rendelkezik önálló költségvetéssel, 
fenntartója változni fog, s ez a nagyobb önállóság anyagi téren megoldást hozhat ezekre a tisztítószer, 
szappan, gondokra – illetve igazgatóhelyettes-asszony felhívta a figyelmet rá, hogy tapasztalata szerint más 
iskolákban a diákönkormányzat gazdálkodja ki ezeket költségvetéséből. Felmerülhet és fel is merült a 
kérdés korábbi rongálásokból kiindulva, van-e értelme erre áldozni, mikor sokan a rongálásban lelik 
örömüket, akár takarítóeszköz megrongálásában is, de nem egyszerű következetesen megtalálni és 
büntetni a csendes rongálások esetében a bűnöst. A kora délután indítandó sport, pl. röplabda-foglalkozás 
lehetősége felmerült – igazgató úr minden ilyesmit bátorít, támogat.                   

Kovács Tünde 
diákönkormányzat munkájáért felelős tanár 



Április elején intézményünkbe látogattak galántai testvériskolánk képviselői. Az eseményről a Fejér 

Megyei Hírlap is beszámolt: 
 

Galántai szakközépiskolások látogattak Seregélyesre 
 

2014. április 08., 20:02 szerző: Miskei Anita  

Negyvenhat évnyi barátságot, aktív kapcsolatot erősítenek tovább a seregélyesi szakképző iskola tanárai és 

diákjai galántai testvériskolájukkal. 

  

Hétfőn érkezett a településre a szlovákiai Galántai Műszaki Szakközépiskola 25 diákja és 3 tanára. Butola 

Zoltán, a Seregélyesen működő Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója 

elmondta, a Határtalanul program keretében intézményük arra pályázott, hogy a galántai iskolával 

valósítsanak meg cserelátogatást. – Fontos volt számunkra, hogy a szlovákiai testvériskolával, diákjaival, 

tanáraival szervezzünk közös programokat, hisz 1968 óta, azaz 46 éve van már iskoláink között aktív, 

testvériskolai kapcsolat. Ezt szerettük volna tovább mélyíteni. 
 

 
Galánta és Seregélyes iskolái 46 éves kapcsolatot ápolnak  Fotó: Koppán Viktor 
 

Ezen a héten a galántai diákok és tanárok iskolánk tanulóival és pedagógusaival közösen kirándulnak, már 

ellátogattak Székesfehérvárra, bejárták a Velencei-tó környékét, mai napot pedig Budapesten töltik. 

Intézményünk tanulói, tanárai pedig május 12-én mennek Galántára és környékére. Korábban a két iskola 

között szoros szakmai kapcsolat volt, gyakorlatot is tartottunk Szlovákiában. Mára az ottani intézmény 

profilja változott, de szeretnének visszatérni a mezőgazdasági jellegű képzésekhez is � mondta az igazgató. 

Hozzáfűzte, most is van olyan feladat, amit a programban közösen oldanak meg a diákok. 
 

Forrás: FMH 

 



 
 

 

“Mi az a Walking Dead, és miért nézik annyian?”1 
 

 
Mióta lehet egy országos női magazin cikkének témája egy olyan 
hagyományosan férfiasnak tartott műfaj, mint a horror, különösen 
hogy a filmsorozat plakátjai kétséget sem hagynak afelől, hogy itt bizony 
zombis sorozatról van szó. Miért érdekelne bárkit is 2014-ben az erősen 
hetvenes évekbeli hangulatot idéző zombi apokalipszis?  
 

A témát alaposan 
körbejárták már P, 
Q, R, S, T, U, V, X, 
Y, Z  ZS kategóriás 
horrorfilmek noname 
rendezői vagy 
kultrendezők, mint 
Alfred Hitchcock, 

George A. Romero, 
Wes Craven vagy újabban Danny Boyle, Sam Raimi – , a siker mégis 
töretlen…. Mitől lehet a képregény-alapanyagra épülő epizódfolyam a 
második letöltöttebb sorozat ma Magyarországon?  
 
 

Tudom, sokan, e sorok olvasói közül is többen, az “aprítás”, 
a “hentelés” miatt nézik: belsőségek, szamurájkard és 
gyakori erőszakos jelenetek kétségkívül elmaradhatatlan 
kellékei a sorozatnak, de mindez nem magyarázná, miért 
tartanak ki a rajongók a karakterközpontú szezonok (sőt, 

mi több, a negatív “hősöknek” szentelt részek) és a 
szereplőket passzivitásra kárhoztató börtön-helyszín után is 
e sorozat mellett? 

 

                                                 
1
 http://www.nlcafe.hu/tv_sztarok/20140208/thw-walking-dead-magyarorszag-fox-magyarul/ 

 
ÉLŐHALOTTAKról  
vagy jót vagy … 

 

ÉLŐHALOTTAKról  

vagy jót vagy … 



A válaszom optimista, azért mert a TWD olyan értékeket 
vesz górcső alá, mint a család, a közösség sorsa, a 
hatalmasok felelőssége, ha “kizökken a világ helyéről”… s 

mindeközben olyan hús-vér 
példaképeket teremt, amelyekkel a 
mai világ nem szolgálhat a 
fiataloknak, a kisvárosi rendőr, az 
állatorvos, a vagabond nehézfiú személyében, 
akik “emberségről példát, vitézségről formát” 
adnak nekik. A kérdéseket, miszerint, hogyan 
különböztethetők meg egymástól a valódi járkáló 
halottak és élők, hol húzódik a határvonal az 
emberek és az állatok között, s ki mondja meg, 
ha egyáltalán még 

megmond(hat)ja – , mit 
szabad és mit nem az új 
világban, meddig maradhat 
gyermek a gyermek, s van-e 

egyáltalán remény az emberiség számára, szinte 
minden részben érintik a filmkészítők.  

 

 
Aki még nem próbált szerencsét a sorozattal, s eddig 

visszariasztotta bármi is, vagy fanyalgott agresszivitása, ízléstelen témája 
miatt, annak még nem késő most sem elkezdeni, a FOX csatorna immár 

szinkronosan vetíti. 
 

 

 

KOVÁCS TÜNDE 

magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár 
 



 

A Föld napja alkalmából szervezett Ördög-árok túra 
A tavaszi szünetben ismét sor került egy túrára, Druzsin János tanár úr szervezésével. Úti célunk az Ördög- 
árok volt. Sajnos az időjárás először egyáltalán nem kedvezett nekünk, de mi így is jó kedvvel vágtunk neki 
az útnak. Én mint passzív túrázó, még a hatalmas eső, és a még nagyobb sár ellenére is nagyon jól érzetem 
magam. Nem utolsó sorban, a csapat is nagyszerű volt. Nagyon jó és lelkes társaság volt Druzsin Márton, 
Mezei Márton, Lukoczki Balázs és természetesen Druzsin János tanár úr.  Nem akarom, hogy nyálas legyen 
a szöveg, de mindenkinek csak ajánlani tudok egy ilyen túrát. Ami valljuk be, tőlem igen meglepő.  
Hosszabbat nem, de ilyet biztosan. Tényleg leírhatatlan érzés a természetben bandukolni, és semmire nem 
gondolni, csak élvezni a tájat, a végtelennek tűnő utat, az ismeretlent és a szabadságot.  
 

     

Csillag Vanessza 11.ik 
 

Környezetvédelmi gyakorlatok tantermen kívül 
 

Kókai Beáta tanárnő szakmai gyakorlatokat szervezett a 12. ik osztály környezetvédelem szakos tanulóinak. 

Két héttel ezelőtt a székesfehérvári szennyvíztisztító telepet látogattuk meg. A telepvezető Úr 

körbevezetett minket az intézményben. Megmutatta a szennyvíz útját a csatornától a tisztított szennyvíz 

befogadóig. Élőben láthattuk, hogyan néznek ki azok a berendezések, műtárgyak, amelyekről elméleti órán 

tanultunk. Elmondta nekünk, hogy mennyire fontos ez a munka, és hogy mekkora felelősséggel jár. A 

laborba is betekintést nyertünk, ahol megnézhettük azokat a műszereket, amelyekkel a beérkező- és tisztított 

szennyvíz minőségét vizsgálják, illetve egysejtű állatokat is láthattunk mikroszkóp alatt és videofelvételen 

(pl.: papucsállatkát, ostoros egysejtűeket vagy medveállatkát is). 

A következő héten a Közép - dunántúli Vízügyi Igazgatóságon fogadtak bennünket, ahol az Aqua 

Mobile-t is kipróbálhattuk. Kaptunk egy papírt, amit bele kellett helyezni a gépezetbe, meg kellett 

tekernünk a malomkereket, és ha ügyesek voltunk, a bonyolult szerkezet nyomott rá egy pecsétet. 

Megismerkedhettünk a laborban dolgozók munkájával, hogy hogyan és milyen eszközökkel vesznek 

vízmintát, milyen vizsgálatokat végeznek a Velencei-tó és a Balaton vizével. Nagyon látványos volt a 

lángfotométerben látni a különböző fémek lángfestését. A Daphnia-teszt is felkeltette az érdeklődésünket, 

ezekkel a kis rákocskákkal végzik a víz toxikológiai vizsgálatát. 

Mindkét üzemlátogatás nagyon érdekes volt, sok hasznos információt tudhattunk meg belőlük. 
 

   
 

Kustán Karolina 12.ik 
 



 

KOLLÉGIUMI ÉLET 
Márkus Adrián (10.ik) összeállítása 

 

Kollégiumok közötti focibajnokság 
Kollégiumunk focicsapata is benevezett az Árpád Szakképző Iskola kollégiuma által rendezett 

bajnokságra, ahol bár sok babér nem termett számunkra, jól éreztük magunkat. Egyetlen győztes 
meccsünk két gólját jómagam gurítottam a kapuba (M.A.). 

 

A költészet napja 
Kilenc kollégiumi társammal 2014. április 14-én részt vettünk egy rendezvényen a seregélyesi 

általános iskolában a költészet napja alkalmából. Előadást tartott két olyan egykori tanuló, akik a 

helyi iskolában végeztek, Kondász Renáta (a székesfehérvári Vörösmarty Színház színésze) és 

Kondász Réka. Verseket mondtak, énekeltek. Majd jöttek az általános iskolás diákok, utánuk pedig 

a nyugdíjas klub hölgyei adtak műsort versekkel és énekekkel. 
 

Egy pillanat a Himaláján 
 

2014. április 23-án délután tizenhárom kollégiumi társammal részt vettünk egy előadáson, 

melynek témája: ,,Magyarok a világ nyolcezresein”. Az előadást Kollár Lajos hegymászó 

tartotta. A világon tizennégy olyan hegység található, amely 8000 méternél magasabb. A 

hegymászók által alapított szervezet célja, hogy minél többet megmásszanak a tizennégy 

csúcsból, oxigénpalack nélkül. 2003 nyarától 2013 nyaráig 12 csúcsot próbáltak 

meghódítani. Tizenegy év alatt öt magyar is az életét vesztette, köztük a talán legismertebb 

magyar hegymászónk, Erőss Zsolt is, aki az utolsó mászásokat műlábbal tette meg. Az 

előadás a seregélyesi művelődési házban volt, ahol igen sok résztvevő megjelent. A vetítés 

több mint egy órán keresztül folyt. Az előadás végén, ugyan nem lehetett kérdezni, de 

mindenki kapott plakátot. Szerintünk nagyon jó és nagyon érdekes előadás volt. 
 

 
 

A VERSMONDÓ 

VERSENY 

EREDMÉNYE  
 

A magyar költészet napja alkalmából iskolánkban 
2014. április 10-én, csütörtökön tartott versmondó versenyünk 

helyezettjei: 
I. helyezett  Kustán Karolina (12.ik) 

 

II. helyezett Zsetnyai Mercédesz (10.ik) 



 

 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* ballagás     április 29. 17:00 

* munkaszüneti nap   május 1.  

* tanítási szünet   május 2. 

* írásbeli érettségi    május 6. 

   vizsgák kezdete 

* áthelyezett munkanap  május 10.  

* szakmunkás vizsgák kezdete  ……. 
 

 

 
 

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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A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola 
diákújságja 

 

 

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 
 

 

Az intézmény minden dolgozóját és diákját szeretettel várjuk 
ballagási ünnepségünkre, 

mely 2014. április 30-án, szerdán 17 órakor kezdődik 
iskolánk udvarán. 

 

A végzős osztályok tanulói 

MEGHÍVÓ 

mailto:iskola@seregszaksuli.hu
http://www.seregszaksuli.hu/

