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A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  

Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának diákújságja 

2015. október 

 

 

Hazafiak 
Aulich Lajos / Ludwig Aulich (56) – Pozsonyi német 
polgárcsalád sarja, magyarul nem tudott. Kötél. 

Damjanich János / Јован Дамјанић (Jovan 
Damjanić) (45) - Határőrvidéki szerb katonacsalád 
fia, felnőttként tanult meg magyarul. Kötél. 

Dessewffy Arisztid (47) - Felvidéki magyar nemesi 
család fia. Golyó és lőpor. 

Kiss Ernő / Էռնո Քեշիշյան (Erno Keshishian) (50) 

- Örmény kereskedő família sarja. Golyó és lőpor. 

Knezic Károly / Karlo Knezić (41) – Apja varasdi 
horvát katonatiszt, édesanyja magyar. Kötél.  

 

Láhner György / Georg Lahner (54) - Felvidéki német polgárcsalád fia, a magyart törve beszélte. Kötél. 

Lázár Vilmos / Վիլմոշ Ղազարյան (Vilmos Ghazaryan) (32) - Nagybecskereki örmény-magyar kereskedőcsalád 

fia. Golyó és lőpor. 

gróf Leiningen-Westerburg Károly/ Karl August Graf zu Leiningen-Westerburg (30) - Hesseni német arisztokrata, 
magyarul nem tudott. Kötél. 

Nagysándor József / Josef von Nagy-Sandor (45) - Édesapja nagyváradi magyar, édesanyja német. Kötél. 

Poeltenberg Ernő lovag / Ernst Poelt Ritter von Poeltenberg (41) - Egy lovagi rangra emelt gazdag bécsi jogász 
fia, magyarul keveset tudott. Kötél. 

Schweidel József / Joseph Schweidel (53) - Zombori német tisztviselőcsalád sarja, felnőttként tanult meg magyarul. 
Golyó és lőpor. 

Török Ignác (54) - Gödöllői kisbirtokos nemesi család fia. Kötél. 

gróf Vécsey Károly (46) - Édesapja magyar gróf, édesanyja osztrák főrend, felnőttként tanult meg magyarul. Kötél. 

És a további négy elfeledett vértanú: 

báró Ormay Norbert / Baron Norbert Auffenberg (36) – Morvaországi német arisztokrata, 1848-ban vett fel 
magyar családnevet. Kötél. 

Kazinczy Lajos (29) – Kazinczy Ferenc legfiatalabb fia. Golyó és lőpor. 

Hauk Lajos / Ludwig Hauk (51) – Bécsi osztrák származású katonatiszt, magyarul nem tudott. Kötél. 

Lenkey János (42) – Gömöri köznemesi család fia. A börtönben megőrült, őrei kínzásaiba halt bele. 
 

     

      
„Csak Okosan Minden Órán!” 



Házi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 
 

Várjuk a csapatok nevezését 

a 2015/2016-os tanévben megrendezésre kerülő 

házi kispályás labdarúgó bajnokságra. 

Nevezés 

- „Vegyes” csapatok nevezését várjuk, nem kötelező osztályoknak nevezni. Bárki játszhat bármelyik 

csapatban. 

- Nevezni Zách György testnevelő tanárnál lehet csapatnévsor és csapatnév leadásával. Az 

osztályfőnöknek leadott nevezés nem számít. (Legyen a név mellé odaírva, ki melyik osztályba jár!) 

- Nevezési határidő: 2015. október 22.    14:00 óra 
 

Lebonyolítás: 

- A mérkőzéseket a tornateremben tartjuk. 

- A mérkőzéseket hétfőtől csütörtökig 8. órában  

rendezzük.  
 

Szabályok: 

- 4 mezőnyjátékos, 1 kapus + cserejátékosok. 

- 2 X 20 perc játékidő futó órával. 
 

 

 
 

Kedves Diákok! 
 

Szeretettel meghívunk Titeket a 2015-ös  
Halloween Party játékos vetélkedőnkre, amelyre egy-
egy 3 fős angolos csapat jelentkezését várjuk! 

A program időpontja: 

2015.11.03. (kedd) 14:00-16:00 

 
 

Szeretnénk, ha a játékos, némi angolnyelv-tudást és 
a Karib-tenger kalózai félelmetes világának ismeretét 
igénylő feladatokban részt vennétek, és velünk 
együtt jól telne a keddi napotok! 

Szeretettel vár: 
Kovács Tünde  

angoltanár 

 

 
 

Márton-napi vetélkedőt tartunk  
november 3-án a 7. órában 

a német nyelvi laborban.  
 

Ha szereted a vetélkedőket, vagy egyszerűen 

csak jól szeretnéd magad érezni, itt a helyed!  
 

Szeretettel várnak a szervezők:  
 

a 12. i osztály németes csoportja és 

  
Nyikosné Kő Regina  

tanárnő 



Malajzia 
 

Barzsó Henrietta (12.IK) szeptember 25. és október 4. között 
részt vett a Malajziában megrendezett szkander 

világbajnokságon. Élményeit velünk is megosztotta. 

Szeptember 25-én 12:50-kor indult a gépünk a Liszt Ferenc repülőtérről. Első osztályon utaztunk, nagyon 
kényelmes volt, kétszer kaptunk főtt ételt, és tévét is lehetett nézni. Öt órányi utazás után szálltunk le Dohában 
(Katarban). Ott 4 órát kellet várni a csatlakozásra. A várakozás alatt körülnéztünk a repülőtéren, majd elmentünk 
vacsorázni, én megkóstoltam a szusit, ami nem igazán ízlett. Miután folytattuk utunkat, belekeveredtünk egy nagy 
viharba, amit sikeresen átvészeltünk.  

 

Másnap délután értünk Kuala Lumpurba (Malajzia fővárosába), ahol hat óra 
eltérés van az itteni időhöz képest. Onnan még egy órát mentünk busszal a 
szállodához. Már a buszozás közben is látszott, hogy ez egy gyönyörű ország, 
gazdag növényvilággal, gyönyörű pálmafákat láttunk mindenfelé. Az egyetlen 
baj az volt, hogy nagyon szmogos, párás és ködös volt a levegő.  A szálloda is 
nagyon kellemes volt, a kilátás gyönyörű, a huszonnyolcadik emeleten volt a 
szobánk. Este kimentünk élelem után nézni, de később kiderült, hogy 
éttermek csak a plázákban vannak, az utcai árusok ételei nem voltak túl 
bizalomgerjesztőek. Aztán rájöttünk, hogy a szállodához tartozik egy 
negyvenemeletes pláza, később ott vacsoráztunk. 
 

Egy a miénktől teljesen eltérő 
kultúrával ismerkedtem meg, a 
népesség fele maláj, a másik fele kínai. 
Érdekes, hogy egy országon belül 
mennyiféle kultúra található, például az 
ételek és a ruhaviselet is nagyon 
változatosak. Másnap a reggeli után 
ellátogattunk a kínai piacra, mágneses 
vonattal utaztunk, s ez már önmagában 
is nagy élmény volt.  

Este kimentünk a Petronas-tornyokhoz, 
amelyek nagyon gyönyörűen ki voltak 
világítva. Bár a tornyokba nem engedtek 
be, de egy köztük lévő kisebb plázába 
bemehettünk, aminek a hátsó udvarában 
egy csodálatos zenélő szökőkutat találtunk. 
Ezután elmentünk egy madárparkba, több 
ilyen is van a maláj fővárosban. Sok 
egzotikus, színes tollú madarat láttunk, 
varázslatos vízesésekkel és virágokkal. 
 

Másnap reggel nagy izgalmak közt megkezdődött a világbajnokság 
megnyitója, ahol 52 ország vett részt. Büszkeséggel tölt el, hogy én 
és a testvérem képviselhettük Magyarországot a felvonuláson. Ezt 
követően elkezdődtek a junior versenyek. Nagy küzdelmek vártak 
rám. Izgultam, mert soká kezdődött a mi kategóriánk. Végül bal 
kézzel 5. helyezést értem el. Másnap és harmadnap is versenyen 
voltam, ahol juniorként jobb kézzel 4., felnőtt kategóriában bal 
kézzel pedig 7. helyezést értem el. 
 

 

          
 
A hazaúton a repülő a sivatag felett haladt el, káprázatos volt a kilátás. Másnap délben 20 óra repülés és várakozás 
után végre leszállt a repülő Budapesten. Bár nagyon jól éreztem magam odakint, és nagyon szép volt minden, de 
azért örültem, hogy végre hazajöhettem a családomhoz. 

GRATULÁLUNK HENINEK, ÉS SOK SIKERT KÍVÁNUNK TOVÁBBI VERSENYIHEZ! 
 

                               



 

 

„A 7,5 milliárdos kérdés”  
országos középiskolai környezeti- és globális nevelési vetélkedő  

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége ezzel a címmel hirdetett  
országos vetélkedőt 14-19 éves diákokból álló osztályok számára.  

A fődíj egy háromnapos osztálykirándulás. 
A 3 fordulós vetélkedő célja, hogy a résztvevő fiatalok megismerjék napjaink környezeti, társadalmi és gazdasági 
problémáit, azok globális összefüggéseit és felismerjék saját felelősségüket és azt, hogy egyéni szintjükön mit 
tehetnek ezen problémák mérséklésére. 

Jelenleg bolygónkon 7 és fél milliárd ember osztozik, akiket érintenek globalizálódó világunk válságtünetei: a 
szélsőségessé váló időjárás, a vízhiány, a társadalmi egyenlőtlenségek... A diákokat közös gondolkodásra invitálják, 
melynek során izgalmas, kreatív feladatokon keresztül - összefüggéseket keresve, esettanulmányokat kutatva és 
elemezve, majd eredményeiket egyedi módon bemutatva az iskolának – járnak a fenntarthatósági dilemmák és 
kérdések nyomában. Például választ keresnek az ökológiai lábnyom, az esélyegyenlőség és a szegénység 
problémájára is. 

Kókai Beáta tanárnő nevezte a vetélkedőre iskolánk 11.IK osztályos tanulóit, akik a környezetvédelem-, 

informatika- és osztályfőnöki órákon igyekeznek megválaszolni az elektronikus úton kapott feladatlapok kérdéseit. 
A verseny döntőjére 2015 decemberében kerül sor. Az első három csapat értékes (100 000–300 000 forintos) 
osztálykirándulást nyerhet. 
 

Az alábbiakban idézünk néhányat a tanulók szegénységgel, esélyegyenlőséggel kapcsolatos gondolataiból. 
 

 

1) Szerintetek mit jelent a szegénység? Szerintetek mennyi lehet ma a világon a létminimum értéke (USA 
dollárban)? 
„Szegénység az, amikor az ember nem tudja kellőképpen eltartani magát abból a pénzből, ami jut neki. A 
létminimum értéke szerintem havi 200 dollár.” 
 

„A szegénység az, amikor az ember az életéhez szükséges legfőbb dolgokat nem tudja maga és családja számára 
biztosítani. A havi létminimum: 335,76 USD.” 
 

„A szegénység ismérve az élelmiszerhiány, összkomfort nélküli lakás.” 
 

„A szegények csak az életben maradáshoz szükséges javakkal rendelkeznek.”  
 

„A szegénység = pénzhiány. Ebből következik a nehezen fenntartható, nem megfelelő lakás, a számlák 
befizetésének nehézségei, a rosszabb minőségű élelmiszer (vitaminszegény, egészségtelen táplálkozás). Ebből 
következhet, hogy betegség esetén nem tudják megvenni a gyógyszereket, nincs az évszaknak megfelelő  
öltözékük, alacsony az iskolázottságuk, s emiatt lehet, hogy nem kapnak munkát. A nélkülözés miatt depresszióssá 
válhatnak, nehezen tudnak beilleszkedni a társadalomba. Szóval, ez egy ördögi kör, amiből nagyon nehéz kitörni.” 
Szerintem többféle szegénység van: pénzügyi szegénység, lelki szegénység… Az is szegény, aki nem tudja iskolába 
járatni a gyerekét, vagy akinek nincs családja. Havi 700-900 dollárra saccolom a létminimumot” 
 

„Vidéken kevesebbe kerül az élet, mint városban, így a falvakban alacsonyabb a megélhetés költsége.” 
 

„Szerintem havi 150 dollár lehet a létminimum értéke ma a világban.” 
 
 

2) Mi a különbség jólét és jól-lét között? Utóbbira írj pár példát! 
„A jólét a gazdagság szinonimája, a jól-lét pedig azt jelenti, hogy valaki nem gazdag, de éppen nem is szegény, egy-
egy dolgot megengedhet magának, illetve jó a lelki közérzete.” 
 

„Jól-lét: egészség, boldogság.” 
 

„A jólét anyagi természetű, míg a jól-lét inkább lelki, testi, mentális egészséget, teljességet jelent. Persze, ez 
utóbbinak is feltétele lehet, hogy valaki ne legyen teljesen nincstelen szegény.”   

„Jól-létről beszélünk, ha valaki boldog, kiegyensúlyozott családban él, szereti a munkáját és sikeres benne. Van 
ideje sajátmagára és a számára fontos emberekre. Megengedheti magának a kikapcsolódást, az egészséges 
táplálkozást, van lehetősége a szórakozásra, sportolásra. Lehet, hogy ehhez jólét is kell?” 
 

                        



 

3) Hogyan lehetne biztosítani az esélyegyenlőséget az alábbi csoportok számára: nők / mozgássérültek / 
látássérültek / hallássérültek / értelmi fogyatékosok / kisebbségben élők? Írj két-két példát! 
„Esélyegyenlőség a nőknek: családi erőszakot megszüntetni; mozgássérültek: akadálymentesített közterületek; 
látássérültek: a feliratokat több helyen észlelhetővé kell tenni a számukra; értelmi fogyatékosok: speciális iskolák 
létrehozása; kisebbségben élők: ugyanazokat az esélyeket biztosítani, az előítéleteket megszűntetni.” 
 

„NŐK: ne legyen különbség a bérek között! Ne szenvedjen hátrányos megkülönböztetést a gyermeket vállaló nő a 
munkahelyén! 
MOZGÁSSÉRÜLTEK: akadálymentesítés, munkalehetőségek biztosítása. 
LÁTÁSSÉRÜLTEK: hangoskönyvek, speciális iskolák, vakírásos feliratok több helyen. 
HALLÁSSÉRÜLTEK: a jelbeszéd tanítása a nem sérülteknek, tévéműsorok „szinkronizálása” jelbeszéddel. 
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK: speciális iskolák. 
KISEBBSÉGBEN ÉLŐK: előítélet-mentesség, de nekik is alkalmazkodniuk kell a többségi társadalom szabályaihoz. 
 

 

Néhány meghökkentő tény, amit nem tudtál a szegénységről 
A sajtó sokat beszél a társadalom egy százalékáról, mely több javat birtokol, mint a lakosság  

alsó 90 százaléka együttvéve. Most néhány adat a szegénység és a vagyoni különbségek mértékéről,  

melyek nagy akadályai egy igazságosabb, fenntarthatóbb világ létrejöttének. 
 
Az abszolút szegénység szintje az ENSZ definíciója szerint napi 2 dollárnál (445 forint) is kevesebb jövedelem. Ez heti szinten 
legfeljebb 3115 forintos megélhetést, havonta pedig mintegy 13 350 forint keresményt jelent, vagy ennél kevesebbet. 
 

Nincstelenek, banktalanok 

A világ szegényeinek 75 százaléka nem rendelkezik bankszámlával, állítja a Világbank jelentése. A százalékértéket 148 
országban 150 000 ember megkérdezése alapján kalkulálta ki a szervezet. Ennek fő okai közt szerepel, hogy nincs mit betétbe 
tenniük (a válaszadók 65 százaléka mondta ezt), sokan túl költségesnek találják a kezelési és tranzakciós költségeket, mások 
egyszerűen nincsenek bizalommal a pénzintézetek iránt. 
 

Uzsorakamat 

A bankszámlátlan polgároknak – kiknek számát 2,5 milliárdra becsüli a Világbank – gyakran uzsorásokhoz kell fordulniuk, ha 
megszorulnak vagy új vállalkozásba fognának. Az uzsorások pedig köztudottan csak nagy kamatra adnak kölcsön pénzt. Ez 
ördögi kör – a szegénység még több szegénységet (illetve eladósodottságot) szül. 
 

Klímaszegénység 
Az aszályok miatt az élelmiszernövények hamarabb “öregednek” és csökken a terméshozamuk, állapította meg a Stanford 
University kutatócsoportja az USA-ban. A klímaváltozás e tekintetben újabb tényező, mely növeli a szegénységet. A tudósok 9 
évig műholdas felvételeken tanulmányozták a búzaföldeket (elsősorban Indiában), s a globális felmelegedés – pontosabban a 
tartósan 34 Celsius foknál melegebb kánikulai hőmérséklet – szerintük 20 százalékra is feltornázhatja a növényöregedést, vagyis 
ennyivel csökkenhet a termés. A termésromlás pontos mértéke a betakarítás, aratás idejétől is függ. 
A kukorica után a búza a legelterjedtebb, legnagyobb mennyiségben termesztett növény bolygónkon. 2050-re azonban 70 
százalékkal kell növelni a termést, hogy az képes legyen kielégíteni az emberiség addigra 9 milliárdra növekvő lélekszámának 
táplálékigényét, állítja a FAO, az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete. 
 

Nyomor-világtérkép 
A Szahara alatti régióban él a világ szegényeinek 70 százaléka, kiknek keresete nem éri el a napi 2 dollárt. Dél-Kelet Ázsiában a 
lakosság 60 százaléka él a létminimum alatt, a Közel-Keleten 50 százalék. 
 

Amerikai (rém)álom 

A szegények létszáma 2000 és 2010 között 53 százalékkal nőtt az USA kertvárosi/elővárosi lakónegyedeiben, melyek egykor z 
Amerikai Álomnak a szimbólumai voltak.  
 

A nyomor megbetegít 
A szegénység, illetve a jövedelmi egyenlőtlenség tönkreteszi a lelket és a testet. Szorongást okoz, bizalmatlanságot kelt az 
emberben mások iránt és számos mentális betegség forrása lehet, állítja két brit népegészségügyi szakértő, Richard Wilkinson és 
Kate Pickett, akik könyvben foglalták össze megfigyeléseiket. Társadalmi szinten mindez a bűnözési ráta növekedésében vetül ki, 
nő a drogfogyasztás aránya a lakosság körében, több a tinédzserkori terhesség, s a szívbetegség is. Utóbbi – akárcsak az 
öngyilkosságba menekülés és a rákbetegség bizonyos formái – például azoknál gyakori, akik alacsony megbecsültségnek 
örvendő, sőt lenézett szakmákban tevékenykednek, ilyenek például ajtónállók, kézbesítők, derült ki brit egészségügyi 
statisztikákból. 
   

Elhízás a nyomortól 

Nemcsak az köztudott, hogy a szegényebb társadalmi rétegekbe tartozók nem engedhetik meg 
maguknak, hogy otthon főzzenek, és ehhez megvegyék a hozzávalókat, gyümölcsöt, zöldséget, stb., 
hanem „olcsó kalóriát” kénytelenek vásárolni (egészségtelen gyors éttermi ételeket és chipseket). 
Most már azt is tudjuk, hogy a pénzügyi nehézségekkel küszködő és/vagy állásukat elvesztő egyének 
hajlamosak gyorsan meghízni, mutatta ki egy 12 éven át folytatott amerikai felmérés. Átlagosan 2,5-3 
kilót híztak az anyagi válságba került emberek. Miért? Mert a stressz következtében felszabadul a 
kortizol hormon és az alhas tájékán lerakódik a zsír. 
 

 
 



 

 

Intézményünk mezőgazdasági gépész tanulói 

oktatóik, tanáraik kíséretében idén is 

ellátogattak az Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 

eseménysorozatra. 
 

 

Be kellett jönni úgy, mintha iskolába jönnénk, aztán egy kisebb eligazítás után érkezett két busz, 
amire felszálltunk, és elindultunk. Az autópályán egy jó óra alatt beértünk Budapestre, ahol sok 
látnivaló volt. Amikor megérkeztünk a Hungexpo főbejáratához, csoportokba fejlődtünk, és így 
jártuk be az OMÉK területét. Sok új és gyönyörű gépet láttunk, s fel is ülhettünk rájuk. 
Kaptunk ingyenes ajándékokat: újságokat, prospektusokat, posztereket, karkötőket. A kiállítás 
megtekintése után indultunk haza. Nekem legjobban a nagyobb teljesítményű, egyben korszerűbb 
New Holland traktorok nyerték el a tetszésemet. 

Sópajti-Tóth Károly 10.a 
 
 

       

 

Milyen volt az OMÉK? 
 

Ez a kiállítás nagyon különleges volt, mert sok-sok dolgot láttunk, ami érdekelt 

minket. 

Az út maga nem volt rossz, inkább nosztalgikus. A végzősök össze-vissza őrjöngtek, 

mikor Pestre értünk, mintha soha nem látták volna Magyarország szívét. Mikor 

leszálltunk, az utazótáskámat is magammal vittem, mert onnan hazautaztam a 

szüleimmel, akik szintén ott voltak a rendezvényen mint kiállítók. A kapunál sok-

sok diák volt, de tíz perc alatt bejutottunk. Bent már tudtam, hova szeretnék 

menni. Már az úton megbeszéltem telefonon az egyik volt osztálytársammal, hogy 

jöjjön a szüleim standjához. Vele az egész OMÉK-ot körbejártuk, még egy-két 

osztálytársammal is összefutottunk. Engem a STIHL kötött le legjobban, sok időt 

töltöttem ott, annyira érdekelt. 

Lényegében az egész kiállítás tetszett, mert telis-tele volt látványos dolgokkal. 

Szabó Péter 10.a 
 

 



 
 
 

Dóka Bianka 11.ik

 

 
 

"Az én állattörténetem" 
Pályázati felhívás 

  

A hortobágyi Madárkórház Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet általános és középiskolás tanulók 

számára „Az én állattörténetem” címmel. 

A nevezőktől elsősorban olyan írásokat várunk, amelyek személyes élményen alapulnak, azonban nem zárjuk ki 

a pályázók köréből azokat sem, akik képzelt történettel (mesével) jelentkeznek. A pályázatnak műfaji 

kötöttsége nincs; prózai és verses elbeszélés egyaránt benyújtható. Az írásmű terjedelme minimum 1.000 

karakter lehet, és nem haladhatja meg a 10.000 karaktert. Az e-mailben benyújtott pályázatokat Times New 

Roman betűtípussal, 1,5-es méretű sortávolsággal írva, 12-es betűmérettel, Word formátumban, csatolt file-

ként kérjük! 

A pályázatokat 2015. december 31-ig postai vagy elektronikus úton kérjük eljuttatni a Madárkórház lent 

található elérhetőségeire. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására a Magyar Kultúra 

Napján, 2016. január 22-én a hortobágyi Madárkórházban kerül sor. 

 

Valamennyi pályázó és két családtagja egy alkalommal 

ingyenesen megtekintheti a madárkórházat. A díjazott 

írások szerzőit egy-egy képzőművészeti alkotással, DVD-vel 

valamint könyvvel jutalmazzuk. A díjazottak és két 

családtagjuk egy éves időtartamú ingyenes belépést nyernek 

a hortobágyi Madárkórházba.  

A pályázathoz kérjük mellékelni a pályázó nevét, 

életkorát, posta- és e-mail címét, iskolája pontos 

elnevezését és postacímét! 

 

Postacímünk: Madárkórház Alapítvány, 4071 Hortobágy, Petőfi tér 6. 

E-mail címünk: madarkorhaz@gmail.com 

 

 
 

Az Útvesztő 2: Tűzpróba című 

filmet néztük meg a fehérvári 

Cinema Cityben. A mozi-

látogatást Kovács Tünde tanárnő 

szervezte. Sajnos, nem voltunk 

valami sokan, de így is jó volt. 

A film nagyon tetszett, 

izgalmasnak találtam. 

Bius  
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AKTUALITÁSOK 
  

 A Dr. Enzt Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  

50. jubileuma   október 21–22.  

 Megemlékezés   október 22. (ünneplő öltözék!) 

 Őszi szünet   október 26–30. 

 utolsó tanítási nap: október 22., első tanítási nap: november 2. 

 Fogadónap    november 14. 

   
 

 

******************************************* 

HELYESÍRÁSI VERSENY  

A MAGYAR NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL 
 

1844. november 13-án fogadta el az országgyűlés  
a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. 
Ennek méltó megünneplésére iskolánkban  

 

2015. november 12-én  
helyesírási versenyt rendezünk, melyre a magyartanároknál jelentkezhettek. 

 

KOVÁCS TÜNDE és VARSÁNYINÉ KOZMA JUDIT 
 

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

 

 

CSOMÓ 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának 

diákújságja 

 

 

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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