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„Csak Okosan Minden Órán!”

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának diákújságja
2015. november

A közeledő karácsonyi ünnephez kapcsolódva iskolánk
diákönkormányzata osztályok közötti

TANTEREMDÍSZÍTŐ
VERSENYT
hirdet, melynek értékelésre
2015. december 9-én kerül sor.
A győztes osztály a karácsonyi ünnepség alkalmával
jutalomban részesül.

A HELYESÍRÁSI VERSENY EREDMÉNYEI 2015.
I.Vadász Krisztián
II.Orbán Ádám
III.Józsa Kitti
Csele Tamás
Horváth Vivien
Majer Dominik
Bodor Bernadett
Gál Dalma
Sárközi Mercédesz
Józsa Ágnes
Koncz Petra
Pribék Fanni
Sárközi Krisztián
Szekeres Tekla
Ujvári Ádám
Gaál Noémi
Márkus Adrián
Stoján Viktor
Kertész Adrián
Kovács Ramóna
Rujsz Alexandra
Bartos Róbert
Hegedűs Csaba
Pribék Erik
Szabó Anna
I. Tóth András
Ódor Dániel
Kovács Valentina
Nagy Kristóf
Papp Bence
Sámson Krisztián
Werner Viktória
Barcza Péter
Huszár Bálint
Kolompár Konrád
Táczi Roland
Véninger Krisztián
László Cintia
Benkő Dániel
Elbert Mihály
Lelkes Vivien

9.mk
9.mk
12.ik
9.mk
12.ik
12.ik
11.ik
12.ik
12.ik
12.ik
11.ik
9.mk
9.mk
12.ik
11.ik
11.ik
12.ik
11.ik
11.ik
12.ik
9.mk
12.ik
11.ik
12.ik
12.ik
9.h
9.mk
11.ik
11.ik
11.ik
11.ik
9.mk
11.ik
12.ik
9.h
9.mk
9.mk
11.ik
10.a
11.ik
10.h

59 pont
58 pont
55,5 pont
55 pont
55 pont
54 pont
53 pont
53 pont
53 pont
52 pont
51,5 pont
51 pont
51 pont
51 pont
51 pont
50 pont
50 pont
49,5 pont
49 pont
49 pont
48 pont
47 pont
47 pont
47 pont
46 pont
46 pont
45 pont
44 pont
44 pont
44 pont
44 pont
43 pont
42 pont
42 pont
42 pont
41 pont
41 pont
40,5 pont
40 pont
40 pont
40 pont

Dóka Bianka
Menyhárt Kornél
Szendi Dávid
Csuri Szilvia
Dobos Soma
Vincze Lola
Selmeczi Tamás
Suták Dávid
Balogh Erik
Barzsó Henrietta
Gombos Roland
Kállai Bence
Koczó László
Kun József
Pajor Patrik
Vancsik Andrián
Kotulák András
Sági Dávid
Turai Attila
Turi Dominika

11.ik
11.ik
9.h
12.ik
9.mk
11.ik
11.ik
9.mk
9.mk
12.ik
10.h
11.ik
10.h
10.a
11.ik
9.mk
9.mk
9.mk
9.h
9.mk

39 pont
39 pont
38 pont
37,5 pont
37 pont
37 pont
35 pont
35 pont
34 pont
33,5 pont
33 pont
33 pont
33 pont
33 pont
33 pont
33 pont
32 pont
31 pont
31 pont
28 pont

Minden tanuló, aki elérte a maximális 66 pont 40 %-át,
azaz 27 pont, magyar nyelvből ötössel jutalmazzuk. Az
első három szakközépiskolai és az első szakiskolai
helyezett szaktanári dicséretben részesül.
11 tanuló nem érte el a 40%-ot, de nekik is köszönjük a
részvételt.
* A szakiskolai tanulókat szürke színnel jelöltük.

Mind a 73 versenyzőnek köszönjük a részvételt,
a győzteseknek pedig gratulálunk a szép eredményhez.
Kovács Tünde és Varsányiné Kozma Judit
magyartanárok

Martinstag
Márton-napi rendezvényünket
november 3-án tartottuk négy
osztály (9. mk, 9. h, 11. a és 12. ik)
részvételével.
A 12. i első, a 9. h második, a 11. a
osztály harmadik helyezést ért el a
versenyen, ahol a német nyelvet
tanuló diákok libát tömtek, lámpást
készítettek, nyelvi tesztet töltöttek ki.

Köszönettel: Nyikosné Kő Regina tanárnő

2015. november 3-án iskolánkban Halloween-napot
rendeztünk a diákok részére Kovács Tünde angoltanárnővel
és a 11.ik osztályos tanulókkal közösen. Volt büfé, ahol

Halloween

Gaál Noémi és Baracsi Boglárka árulta az ügyes kezek által készített finomságokat a
diákoknak és tanarainknak. A befolyt pénz a végzősök tarisznyavásárlásának összegét csökkenti
majd. Süteményeket készített: Kovács Valentina, Vincze Gina Lola, László Cintia, Dóka
Bianka és osztályfőnökünk, Varsányiné Kozma Judit. Tökfaragó versenyt is tartottunk, ahol a
helyezettek McDonald’s kuponokat kaptak ajándékba. Délután pedig a helyi általános iskolából
jöttek vetélkedni iskolánk két csapatával. A téma A Karib-tenger kalózai című film volt.
Szponzoráltak minket: Simon Kft. (McDonalds), az iskola
alapítványa,
Animus
Könyvkiadó,
Cinema
City
Magyarország, Pék-Sereg, „Ide süss!” Pékség (Pék-Snack),
11.ik szülők, tanulók és osztályfőnök, Varga Szabolcs,
Suták Dávid, Kállai Lászlóné, Kovács Lászlóné, Kállai
Csabáné, Nyikos család, Varsányi család, Karácsony
Péterné. Szervezők és díszítők: a 11.ik és a fiúkollégium
lakói.
Baracsi Boglárka és Gaál Noémi
a11.ik tanulói
Henrietta Barzsó
november 21., 18:32
Kedves Ismerőseim! A mai napon Csádorjánosfán megrendezésre került Szkander OB-n megkaptam Az Év Junior
Versenyzője Díjat.  Felnőtt női -65 kg-os kategóriában jobb és bal kézzel első, +65 kg-os kategóriában jobb és bal
kézzel második helyezést értem el.
Tetszik · Hozzászólás · Megosztom
További 1 hozzászólás

Seregszaksuli
november 22., 8:11
Szeretettel gratulálunk, és további sok sikert kívánunk. 

Rajtad kívül további 143 ember kedveli ezt.

Székhelyintézményünk
bemutatkozása
Tisztelt Kollégák!
Kedves Diákok!
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
tanárai és diákjai nevében szeretettel köszöntöm seregélyesi
tagintézményünk dolgozóit és tanulóit.
A 2015-2016-os tanítási év a két iskola összevonásával indult. Az eltelt két hónap
törekvései arra irányultak, hogy az iskolák együttműködése megfelelően elinduljon.
A vezetés és a tanárok elképzelése
arra irányul a jövőben, hogy
mindkét iskola szakképzése jó
irányban
fejlődjön
úgy
a
technológia, mint a technikai
eszközök
fejlesztése
vonatkozásában.
Iskolánk október hónapban
ünnepelte
fennállásának
50.
évfordulóját.
Megalakulásától
kezdve
túlnyomórészt
mezőgazdasági
szakmákat
oktattunk, 2000-ig mezőgazdasági
gépészképzés is folyt iskolánkban.
A velencei székhelyintézmény tanári kara
A Velencei-tó környékén mindig igény mutatkozott a szülők részéről a
kereskedelmi és vendéglátó képzésekre melyeket 2004-től vezettünk be.
2013. augusztus 1-től új fenntartónk a Vidékfejlesztési Minisztérium lett, mai
nevén Földművelésügyi Minisztérium.
Jelenlegi képzéseink: - dísznövénykertész
- gazda
- mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó
- virágkötő és virágkereskedő
- parképítő fenntartó
- mezőgazdasági gépész

Évek óta a felnőttképzés terén is jelentős eredményeket ér el az iskolánk.
Iskolarendszerű érettségire felkészítő képzésünk mellett, az iskolarendszeren kívüli
felnőttképzéseink is jelentősek. Pl.: aranykalászos gazda, méhész szakmunkás,
méhész mester.
A tanulók a tangazdaságunkban végzik a szakmai gyakorlatokat a szorgalmi
időben és a nyári időszakban egyaránt. A tangazdaság rendelkezik állattartó teleppel
(szarvasmarha, juh, sertés, kecske, baromfi), szántófölddel, dísznövény teleppel
(üvegházak, fóliák, labor, virágkötő szaktantermek), szabadföldi kertészettel,
gyümölcsössel is.

Az iskola standja a pályaválasztási kiállításon

Az iskola udvara

A fenti rövid bemutatkozásunknak az a célja, hogy a seregélyesi diákok is
megismerjék képzéseinket és munkánkat.
Bízom abban, hogy az elkövetkező években a jó kapcsolat és a közös munka
eredményeként, további sikereket tudunk megvalósítani együttesen a
mezőgazdasági szakképzésben.

A 2015-2016-os tanévhez kitartást és sok sikert kívánok!
Turcsányi Sándorné
igazgató

„Z generáció
a biztonságos szexről”
A megye középiskolásai részére hirdetett vetélkedőt a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve és Székesfehérvár Önkormányzata. A „Z generáció a biztonságos szexről” című
kétfordulós verseny – amelynek témaköre a felelős szexuális magatartás – elődöntőjében beérkezett 22
plakátból nyílt kiállítás a székesfehérvári buszpályaudvaron.
Iskolánk 11.ik osztályos tanulói, Baracsi Boglárka és Gaál Noémi is részt vettek a versenyen, ahová
Kovács Tünde, a diákönkormányzat munkáját segítő tanárnő delegálta őket.
A szex az a kérdés, amiről egyszerre túl sokat és túl keveset beszélünk. Túl sokat, mert a szexuális töltetű
reklámok, kiadványok tömkelege zúdul mindenfelől az emberekre, és túl keveset, mert a fiatalok tele
vannak kérdésekkel, amelyekre nehezen találnak megbízható, igazi válaszokat.
A tanulók rendkívül kreatív plakátokat készítettek, sokféle technikával, gazdag tartalommal. Helyenként
meghökkentően nyíltak, másutt szemérmesek a diákok, az azonban közös bennük, hogy fiatalosak, de
felelős gondolkodást tükröznek.
A „Döntésünk a jövőnk” című vetélkedő célja, hogy a középiskolás diákok körében játékos, szórakoztató
formában hívják fel a figyelmet a szexuális úton terjedő betegségek, a nem kívánt terhességek
megelőzésére, illetve a tudatmódosító szerek befolyásoló hatására. A versenyprogram teljesítéséhez, a
tavalyi évhez hasonlóan, nem csak lexikális tudásra, hanem kreativitásra is szükség volt. A
szeptemberben indult, kétfordulós megmérettetésen 9-12. osztályos középiskolásokból álló csapatok
vesznek részt. Az első forduló az interneten zajlott, ahol egy teszt keretében a családtervezés, a
fogamzásgátlási ismeretek és a nemi betegségek, illetve a HIV elkerülésének szabályai témakörökben
tettek fel kérdéseket a benevező diákoknak.
Hét város, 10 középiskolájából, 22 csapat indult a
megyei vetélkedőn. A teszt kitöltését követően
egy olyan plakát elkészítésére kérték a
versenyzőket, ami kifejezi generációjuk érzéseit,
ismereteit a biztonságos szexről. Az általuk
készített plakátokból nyílt mobil kiállítás hétfőn a
székesfehérvári autóbusz-állomás várótermében.
A plakátverseny első helyezettje az enyingi
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
„Foucault” nevű csapata lett.
A
székesfehérvári
autóbusz-pályaudvaron
november 26-ig látható a mobil kiállítás, amely
ezt
követően
a
versenyben
résztvevő
középiskolákban lesz látható. A verseny 2015.
december 1-jén, a döntővel ér véget.
Forrás: www.feol.hu

Csorba Piroska: KÉRDÉSEK
Mért hiszitek, hogy ágyba bújunk
rögtön egymással,
hogy a rágógumi után
azonnal kipróbáljuk
a cigarettát és az alkoholt?
Miért beszéltek arról, hogy a kábítószer
milyen veszélyes,
és hogy gumi nélkül
AIDS-esek lehetünk?

Mondjátok el inkább,
miért kapjuk el a tekintetünket,
ha ránk néz az,
akit órákig bámulni szeretnénk,
s miért akadnak meg a torkunkon
az előre kigondolt mondatok.
Miért önt el a forróság,
ha véletlenül megérinti a kezünket,
amikor kölcsönadja a ceruzáját?

A pályaválasztási kiállítás
tanulságai
2015. november 6-án és 7-én került sor a középiskolák pályaválasztási kiállítására a székesfehérvári
Türr István Képző és Kutató Intézetben. A rendezvényen iskolánk is bemutatkozott. A pénteki napon
Varsányiné Kozma Judit tanárnő, Balogh Zoltán és Heiter István szakoktató urak, valamint Csuri Szilvia
és Sárközi Mercédesz 12.ik osztályos tanulók képviselték intézményünket. Szombaton Szokolné Szecső
Tímea tagintézmény-vezető helyettes, Czuppon Tamás szakoktató, illetve Dóka Bianka és Kovács
Valentina 11.ik osztályos diákok népszerűsítették az iskolát.
Iskolánk 2015 szeptemberétől a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került. Ez a változás
határozott irányt is jelent számunkra a jövőre nézve, hiszen kizárólag mezőgazdasági jellegű képzéseket
indítunk a következő tanévtől. Meghirdettük a mezőgazdasági gépész szakot szakgimnáziumi és
szakiskolai formában, a mezőgazdasági technikusképzést, valamint a mezőgazdasági gépjavító szakmát
ráépülő szakképzés formájában.
A kiállításon a nagy érdeklődést fokozta a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók „Legyél te is
mezőgépész!” című kampánya, melynek keretében egy mezőgazdasági gép kiállításával is támogatták a
szakma propagálását. Emellett a jövőben is együtt kívánnak működni velünk, s bízunk benne, hogy a
közös munka eredményes lesz. A programról az alábbi linken tájékozódhattok: http://mezogepesz.hu/
Az alábbiakban a Csuri Szilvia és Sárközi Mercédesz beszámolóját olvashatjátok:
„Először kicsit megszeppentünk a nagy
sokaság láttán. Hömpölygött a tömeg, mindenki
lökdösődött, furakodott. Szórólapokat nyomtak a
kezünkbe, mintha mi is most keresnénk
középiskolát. Aztán felbátorodtunk, átvettük ezt a
stílust, és mi is osztogatni kezdtük az iskola
prospektusait. Elmentünk megnézni a velencei suli
standját is, ahol gyönyörű virágokat árultak,
vásároltunk is belőlük. Pihenésképp ittunk egy
kávét Balogh Zoltán oktató úrral , aki szintén
részt vett iskolánk népszerűsítésében.
Az udvaron, a suli kiállított traktorához Heiter István oktató úr mágnesként vonzotta a nyolcadikos
fiúkat. Közben sok programba belekóstoltunk: zsiráffal fotózkodtunk, szerencsekereket pörgettünk,
rendőrautóban ültünk, katonákkal beszélgettünk, fegyvereket próbáltunk ki. Tartalmas nap volt,
amely a szórakozás mellett sok hasznos munkával telt.”

Szalagavató
2015. december 4-én 16 órától
tartjuk iskolánk szalagtűző ünnepségét
a seregélyesi művelődési házban.
Végzős tanulóink régóta nagy igyekezettel készülnek erre
az alkalomra, amelyre szeretettel várják iskolánk minden
dolgozóját, tanulóját
és meghívott vendégeiket.

AKTUALITÁSOK
* nyílt nap

december 1. 9:00 - 15:00

* szalagavató

december 4. 16:00

* Mikulás-nap

december 7.

* fogadónap

december 9. 15:00 – 17:00

* ünnepség

december 18. (ünneplő!)

* téli szünet

december 21 – december 31.

* első tanítási nap

január 4. B hét hétfő

Adventi gyertyagyújtás
Gyere, és hangolódj velünk karácsonyra,
amikor péntekenként a második óra utáni szünetben
iskolánk emeleti aulájában sorra meggyújtjuk a gyertyákat az
adventi koszorún!
november 27.
december 4.
december 11.
december 18.

első gyertya
második gyert ya
harmadik gyertya
negyedik gyertya

(12.ik)
(11.ik)
(9.mk)
(9.mk)

Az utolsó gyertya meggyújtására a 9.mk karácsonyi műsorának
keretében, a művelődési házban kerül sor.

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 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

CSOMÓ
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának
diákújságja

