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A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  

Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának diákújságja 

2015. szeptember 

 
 

Az idei tanévben is megrendeztük hagyományos diáknapunkat – megemlékezve iskolánk névadója, 
Eötvös József születésnapjáról. A rendezvényre 2015. szeptember 15-én, gyönyörű verőfényes időben 
került sor, s ezúttal új székhelyintézményünk, a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium képviselői is részt vettek a vidám eseményen. Diákcsoportjukat Boruzs Ferenc tanár úr 
kísérte, aki a zsűrizésben is részt vállalt. 

A résztvevők játékos akadályversenyen, futballbajnokságon, „Erős ember”-vetélkedőn és 
főzőversenyen is összemérhették ügyességüket. És természetesen a kilencedikes diákok avatása sem 
maradhatott el.  A megmérettetéseken az alábbi eredmények születtek: 
 
AKADÁLYVERSENY 
I.helyzett 9.H (44 pont) 
II.helyezett 12.A (36 pont) 
III.helyezett Velence (31 pont) 
 
LABDARÚGÁS 
I.helyezett 11.IK 
II.helyezett 11.A 
III.helyezett 12.A 
IV.helyezett 11.H 
Gólkirály Körmendi Sándor (11.A) 
 

„ERŐS EMBER”-VERSENY 
I.helyezett Zámbó Tamás (11.H) 
II.helyezett Acsádi Gábor (10.H) 
III.helyezett Benkő Dániel (10.A) 
 
FŐZŐVERSENY 
I.helyezett 11.IK(brassói aprópecsenye, görög saláta) 
II.helyezett 12.IK (pörkölt nokedlivel) 
III.helyezett 10.A (pörkölt) 
 
A győztesek jutalma torta, édesség és sok vidám pillanat 
volt. Eredményükhöz gratulálunk. 

 

 
(Még több fotót találtok a lap utolsó oldalán.) 

     

      
„Csak Okosan Minden Órán!” 



 

 

MOZILÁTOGATÁS 

Az Útvesztő – Tűzpróba 
 

A James Dashner világsikerű regénye alapján készült, 16-os korhatárral besorolt 
Az Útvesztő – Tűzpróba című filmet 2015. szeptember 17-étől adják a magyar mozik. 

 

 

 

Tarts velünk októberi mozilátogatásunkra,  
amikor megtekintjük az izgalmas 

kalandfilmet a Cinema City Alba Plazában! 
 
 

Jelentkezésedet várja:  

Kovács Tünde  
tanárnő ami a Legyek 



 

Változások iskolánk életében 
 
Kedves Diákjaink! 
Elkezdődött az új tanév, új kihívások, új élmények, új diáktársak és új tanárok várnak rátok. S bizonyos értelemben 
egy új iskola is, hiszen az elmúlt években a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által működtetett 
iskolánk 2015. szeptember 1-jén a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került át. Ez a változás azzal is 
járt, hogy megszűnt az önálló intézmény státuszunk, s egy másik mezőgazdasági szakképzéssel foglalkozó iskola 
része, azaz tagintézménye lettünk. Bizonyos dolgokban megmaradt önálló döntési jogkörünk, pl. pedagógiai 
program végrehajtása, házirendben foglaltak ellenőrzése, diákok jutalmazása és büntetése, az órarend 
összeállítása stb., más dolgokban pedig a székhelyen lévő iskola vezetője dönt, így pl. a tanárok kinevezése és 
felmentése, az iskola költségvetése, annak végrehajtása az ő hatáskörébe tartozik. 
Tájékoztatásul közöljük a szükséges adatokat, amelyek az iskola honlapján is bármikor hozzáférhetőek: 
 
A székhelyintézmény neve: Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
 

Cím:   2481 Velence, Ország út 19. 
Telefon:  22/472-270 
Fax:   22/472-183 
E-mail:   iskola@entz.hu 
Web:   http://entz.hu 
Adószám:   15823539-2-07 
Számlaszám:   10029008-00333843-00000000 
OM azonosító:  030232 
 
Igazgató    Turcsányi Sándorné 
Megbízott igazgatóhelyettes  Stossek Balázs 
Tangazdaság-vezető   Budai Istvánné 
Gyakorlati oktatásvezető  Juraszkó Pálné 
Kollégiumvezető   Vincze József 

 
A tagintézmény neve:  Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
 

Cím:   8111 Seregélyes, Fő u. 278. 
Telefon:  22/575-002 
Fax:   22/575-003 
E-mail:   iskola@seregszaksuli.hu 
Web:   http://www.seregszaksuli.hu 
Adószám:   15823539-2-07 
Számlaszám:   10029008-00333843-00000000 
OM azonosító:  030232 

 
Tagintézmény-vezető      Butola Zoltán 
Tagintézményvezető-helyettes  Szokolné Szecső Tímea 
Gyakorlati oktatásvezető  Végh László 
Kollégiumvezető   Vincze József    

  
 

           Butola Zoltán 
           tagintézmény-vezető 

            

mailto:iskola@entz.hu
mailto:iskola@seregszaksuli.hu


 

Az idei tanévben hatvannégy kilencedikes kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Első 
házi feladataik egyikeként erről az új helyzetről kellett fogalmazást írniuk. Az ő 
munkáikból válogattunk: 
 

Középiskolás lettem… 
Az új lehetőségek tárháza nyílt meg számomra a seregélyesi szakközépiskola 9.MK osztályában. Most eljött a 

pillanat, hogy elkezdtem tanulni életem szakmáját, a mezőgazdasági gépészetet. Nekem ez nagyon sokat jelent, 

ugyanis régóta rajongok a gépekért, és ezért gondoltam, hogy ez a foglalkozás nagyon testhezálló lesz számomra. 

az első nap jól telt. az igazgató úr elmondta azt, amit anyuék már évek óta mondanak: „Érdemes tanulni, mert 

anélkül semmire nem viszed.” Ennek a fontosságára csak most jöttem rá igazán, amikor új iskolába kerültem. 

Továbbá megismerkedtem új emberekkel, akikkel jól kijövök. Azzal egy időben, hogy középiskolába kerültem, 

bejárós lettem. Eddig kerékpárral jártam suliba. Ezután furcsa megszokni a buszozást abból a szempontból is, 

hogy korán kell kelni. A tantárgyak érdekesek, főleg, hogy vannak szakmaiak is, amiket különösen szeretek.  

Örülök, hogy felvettek, és megpróbálok a jövőben arra törekedni, hogy minél jobb szakember váljék belőlem. 

Táczi Roland 9.MK 

 

 
 

Az általános iskola nyolc éve eltelt. Emlékszem, mikor a szüleim először kísértek 

az iskolába, a nagy táskát még alig bírtam el. Minden gyorsan eltelt. A sok 

játék mellett megtanultam a betűvetést, számolást. Aztán a felső tagozat kihívásai 

sem maradhattak el. Az osztálykirándulások, a szünetek csínytevései, a 

viccelődések a barátokkal, az osztálytársakkal eltöltött idő a ballagással véget ért. 

Jó visszaemlékezni a jóra, rosszra, megköszönni és továbblépni. 

A pályaválasztás nagy feladatnak és kihívásnak bizonyult, de ahogy 

felnőttem, láttam az utat, ami ehhez az iskolához vezetett. A mezőgazdaságot 

választottam. Mindig is érdekelt a mezőgazdaság, a földmunka, a munkagépek. 

A nyáron dolgoztam is gépekkel a földeken, de ez is véget ért. Közeledett a 

középiskola, a kilencedik osztály. Nagy érdeklődés, kíváncsiság volt bennem. Új 

barátok, tanárok, kollégium, távol az otthonomtól. Milyen lesz? 

 Elindultam a felnőtté válás útján, már a nagyok között vagyok, de itt még 

csak elsős. Kíváncsian várom a gyakorlatokat, a munkát a műhelyben. Ez már a 

nagybetűs élet kezdete! 

Látos Ferenc 9.MK 

 



 

Új iskolába kerültem… 
Bizonyos okok miatt átiratkoztam a Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskolába. Kicsit 
tartottam tőle, mert a beilleszkedés nem az erősségem. Teljesen új osztályba kerültem. Az első nap eléggé 
meg voltam rémülve, egyedül jöttem, és nem tudtam, mit is csináljak majd. 

Lezajlott az évnyitó, és felmentünk a terembe. Maga az iskola barátságos volt. Mikor felértünk a 
teremhez, az osztályfőnök már nyitotta is az ajtót. Rengetegen voltunk, és az osztály nagy része fiúkból 
állt, ami meglepett.  Kicsit egyedül éreztem magam, amiért én nem ismertem senkit, mások viszont 
barátokkal vagy éppen testvérekkel jöttek.  

Majdnem utolsónak mentem be, de szerencsére találtam még magamnak egy üres helyet hátul. 
Mikor mindenki leült, elkezdődött az első óra, amin először ismerkedtünk, papírokat intéztünk. Amikor 
a bemutatkozásnál rám került a sor, gombóc lett a torkomban, és hirtelen úgy éreztem, hogy lámpalázas 
vagyok, de szerencsére sikerült rendesen bemutatkoznom, úgyhogy megkönnyebbültem. 

Lényegében egész szimpatikus az osztály. Szeretnék itt maradni és leérettségizni. 
Werner Viktória 9.MK 

 

 
 
Pribék Fanni vagyok… Sárosdon lakom… Általános iskolába természetesen Sárosdra jártam, nagyon szerettem az osztályom 
és a tanáraim. Sok-sok jó dolgot megtanultam, amiket sosem felejtek el… 
Jelenleg a Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskolába járok, környezetvédő szakra jelentkeztem, és a 9/MK az 
osztályom. Harmincöten vagyunk ebben az osztályban, amihez még hozzá kell szoknom, mert az előző iskolámban csak 
tizenhárman voltunk. Nagyon aranyosnak tűnnek az osztálytársaim. Kicsit furcsa, hogy pár évvel idősebb vagyok náluk, de 
szerintem előbb vagy utóbb meg fogjuk találni a közös hangot mindenkivel. A beilleszkedéssel sosem voltak problémáim, 
szerencsére hamar megnyíló típus vagyok. Szeretem, ha más is ilyen,… hisz az teszi az embert boldoggá, ha elmesélheti, mi 
történt vele, kikkel találkozott, milyen filmet nézett, … hol nyaralt a nyáron, … és még sorolhatnám. Úgy gondolom, a 
visszahúzódóaknak segítene a sok osztályprogram, kirándulás, a közösen eltöltött idő. 
A beilleszkedés mindannyiunk életében folyamatosan jelenlévő feladat. Nehézsége leginkább abban áll, hogy két ellentétes 
késztetést kell egyensúlyban tartanunk: a másoknak való megfelelni akarást és a saját személyiségünk megtartását. Az 
iskolába való beilleszkedés során egy diáknak nem csak a kortárs közösségbe kell beilleszkednie, hanem alkalmazkodnia kell 
az iskola szabályaihoz és a tanárok szokásaihoz, elvárásaihoz is. S ez nem megy mindenkinek egyszerűen. 
Remélem, jól fog telni ez a néhány év az osztálytársaimmal, s az érettségi után megszerezhetem azt a szakmát, amit a  
legjobban szeretek… Hiszen mondani szokás, hogy ha az ember azt a munkát végzi, ami a hobbija, egy percet sem fog 
dolgozni. 

Pribék Fanni 9.MK 
 

 



 

 

Új helyesírási 

szabályok 
Itt az iskolakezdés, jönnek a nyelvtanórák, a helyesírási tesztek meg a gyerek kellemetlen kérdései. 
Ráadásul megváltozott a helyesírási szabályzat is. A Magyar Tudományos Akadémia még májusban 
beharangozta, hogy szeptember elején jön A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. Átfogó újítások 
nincsenek benne, viszont sok apróság változott. 
Például a kiejtéshez igazodva kell írni mostantól a bura helyett a búra, az árboc helyett az árbóc 
szavakat. Jelentésváltozás miatt szeptembertől egybeírjuk a nagyratörőt és a tenyérbemászót – ezeket 
eddig raggal jelölt határozós kapcsolatnak tekintette a szabályzat, és különírta.  

A kötőjeleket mindenki a pokolba kívánja, nagyon sok szabály vonatkozik rájuk. Főleg a 
nagykötőjel érdekes, amiről sokan valószínűleg nem is hallottak mostanáig. A géptípusokat például eddig 
nagykötőjellel kellett írni: MiG–21, F–16, Apollo–11 ( - ezt a kötőjelet meg csak azért tettem ide, hogy 
látszódjon a különbség). 

A betűrendbe sorolás szempontjából továbbra sem teszünk különbséget a kis- és a nagybetűk 
között. „Ha azonban két besorolandó egység között csupán ebben a vonatkozásában van különbség, 
akkor a kis kezdőbetűs szó megelőzi a nagy kezdőbetűst, például: jácint, Jácint, szűcs, Szűcs, opera, 
Opera, viola, Viola”. Eddig ugye teljesen mindegy volt, hogy viola vagy Viola, írhattuk akármilyen 
sorrendben. 

Szintén az iskolai nyelvtankönyvek kedvenc példái közé tartozott a Bernadett -> Bernadettel 
forma, ahol egyszerűsödés történt az eddigi szabályzat szerint, mivel keresztnévről van szó. 
Családnevekre viszont nem vonatkozott ugyanez, ott kötőjelezni kellett, például: Széll-lel. Mostantól 
viszont nem lesz különbség, minden tulajdonnév toldalékolására ugyanaz vonatkozik majd: nincs 
egyszerűsítés, azaz Bernadett-tel. 

Jó hír viszont, hogy a dátumok írása egyszerűsödik: „1. vagy 1-je, 1-én vagy 1- jén, 1-ig vagy 1-
jéigstb. Az elseji vagy elsejei szóalak számjeggyel írva: 1-i vagy 1-ji vagy 1-jei.” Azaz mindegyik alak 
elfogadható lesz, nem csak például az eddig helyes 1-ji. 

És mostantól az óra-percet is lehet majd úgy írni, ahogy eddig mindenki írta: 13:43. Valószínűleg 
nem sokan tudták, hogy eddig valójában a 13.46 alak volt a helyes. 

A helyesírás új kiadásával kapcsolatban a legtöbbet idézet változás az úgynevezett képzőszerű 
utótagok helyesírásához kapcsolódik. A 132. pont szerint (ellentétben az eddigi írásmóddal) „a  -fajta,      
-féle, -nemű, -rét, -rétű, -szerű stb. utótagot a közszókkal egybeírjuk, például: másfajta, tízféle (de: 10-
féle), többféle, egynemű, negyedrét, sokrétű, gipszszerű , nagyszerű”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
az ésszerűt eddig így írtuk, mostantól pedig két sz-szel fogjuk, észszerűnek.  

A magyar nyelv egyik legbonyolultabb szabálya a szótagszámlálási: külön kezeljük a 
szóösszetételeket, többszörösen összetett szavakat, ezeknél előbb-utóbb beköszönt a fent már 
ismertetett kötőjelpokol. Mindenki azt várta, hogy az új szabályzat egyszerűsíti majd a többszörös 
összetételek helyesírását. Tévedtünk, egy kicsit még bonyolultabb lett a dolog. Eddig a többszörös 
összetételeket hét szótagtól – többnyire a két fő összetételi tag határán – tagolni kellett. E tekintetben 
nem számítanak önálló szóelemnek az egy szótagos igekötők, például ki-, be. Ezt az egészet toldja meg 
az új szabályzat még azzal, hogy „Szótagszámon az összetett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát 
értjük. A képző – az -i kivételével – beleszámít a szótagszámba. Azaz korábban a gépjárművezetőt 
egybeírtuk, míg a gépjármű-vezetői már külön volt. Ennek vége: mostantól a gépjárművezetői is egyben 
lesz, ahogy a vendéglátóipari (a szakközépiskolák repesni fognak az örömtől) és a magánnyugdíjpénztári 
is elhagyja a kötőjelet. Már ha még vannak ilyen intézmények.   

Természetesen csak néhány szembetűnőbb változást soroltunk fel a teljesség igénye nélkül. Voltak, akik 
nagyobb reformokat vártak a 1984-es 11. kiadást leváltó új szabályzattól. Összességében elmondhatjuk, hogy 
kaptunk a használathoz igazodó, megengedő szabályokat, a kiejtéshez igazodó új szavakat, másfajta kötőjelezést 

http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fhelyesiras.mta.hu%2Fhelyesiras%2Fdefault%2Fakh%23125a
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.nyest.hu%2Fhirek%2Fmi-valtozik-az-uj-helyesirasi-szabalyzatban
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.nyest.hu%2Fhirek%2Fmi-valtozik-az-uj-helyesirasi-szabalyzatban


 

és még bonyolultabb szótagszámlálást. Plusz az iskolásokat szívató betűrendezést. Néhány dolog viszont tényleg 

logikusabb lett. Ha szeretnéd próbára tenni magad, hogy sikerült-e elsajátítanod a felsorolt változásokat, 
töltsd ki az alábbi gyorstesztet! (A helyes megoldásokat az utolsó oldalon találod.) 

Forrás: http://index.hu 

Helyesírási gyorsteszt 
 

1)Vannak olyan szavaink, amelyeknek több alakja is helyes. De melyik helytelen? 
spray / szpréj / szpré / spré  
 
2)Egyes szavaink helyesírása egyszerűen megváltozott. Hogy írjuk mostantól? 
bura / búra / mindkettő helyes  
 
3)Mostantól egybeírjuk a nagyratörőt. De miért? 
megváltozott az -ó, -ő képzős igenevek helyesírása / a jelentésváltozás miatt / 
egyszerűen elrontották az előző szabályzatban / ezt eddig nem szabályozták  
 
4)Változik a -szerű képzőszerű utótag helyesírása. Mostantól.. 
észszerű / ész-szerű / ésszerű  
 
5)Hogyan kell helyesen sorrendbe rakni? 
Rózsa, rózsa / rózsa, Rózsa / teljesen mindegy  
 
6)Mostantól így írjuk helyesen ezt a repülőt: F-15. Hogy írtuk eddig? 
F–15 / F-15 / F 15 / F15  
 
7)Isszuk, de hogy írjuk helyesen? 
lájm likőr / limelikőr  / lime likőr / lime-likőr  
 
8)A 11. kiadás szerint melyik írásmód nem volt helyes? 
12:20 / 12.20 / 12 óra 20 perc / mindegyik helyes volt  
 
9)Változott a személynevek toldalékolásának helyesírása is. Az alábbi utónév hogy lesz helyes? 
Bernadett-től  / Bernadettől / Bernadetttől / az első kettő helyes  
 
10)Melyik dátum helyes? 
1-i / 1-ji  / 1-jei / mindhárom  
 
11)A változások a szótagszámlálási szabályt is érintik. Mostantól hogyan írjuk helyesen? 
képviselő jelölti vita / képviselőjelölti vita / képviselő-jelölti vita / képviselőjelölt-i vita  
 
12)Melyik alak helyes? 
email / e-mail /ímél / az első nem, a többi igen  
 
+1) Vajon hogyan írjuk ezentúl? 
nyitvatartás / nyitva tartás  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* diáknap   szeptember 15. 

* szülői értekezlet szeptember 16. 

* megemlékezés  október 6. (ünneplő öltözék!) 

* fogadónap  október 14. 15:00 – 17:00  

* megemlékezés  október 22. (ünneplő öltözék!) 

 

* a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium 50. jubileuma  október 21 -22. 

 

 

 
Örömmel láttuk viszont körünkben volt diákjainkat és Ipacs László tanár urat, akinek ezúton mondunk köszönetet a fényképekért. 

 

A 7. oldalon található helyesírási teszt megoldásai: 
1)szpréj  2) búra  3) a jelentésváltozás miatt  4) észszerű  5) rózsa, Rózsa  6) F–15 7) lime-likőr  8) 12:20   
9) Bernadett-től  10) mindhárom  11) képviselőjelölti vita  12) az első nem, a többi igen  +1) nyitva tartás 
 

 

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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