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Az elmúlt években több veszélyessé vált fa kivágása volt elkerülhetetlen intézményünk területén. 
Idén Dani György, iskolánk kertésze jóvoltából és vezetésével tizenhat facsemetét ültethettek el 

tanulóink az iskola udvarán. 
 

 

 

      
„Csak Okosan Minden Órán!” 



 

In memoriam Kovács Miklós 

 

Miklós… 

Talán már elmúlt 50 éves, amikor arra kényszerült, 

hogy új munkahelyet, egyúttal új munkát keressen. 

Ekkor ismerkedtünk meg. Egy szelíd tekintetű, 

csendes, de a várható kihívásoknak megfelelni kész 

ember jött be az igazgatói irodába, akinek 

szerénységét – mint később kiderült – csak 

jólelkűsége múlta felül. Munkatársak lettünk. 

Gépészmérnöki szakképzettségét jól hasznosította 

a tanítási óráin, s ha valakire azt mondjuk, hogy 

tanulói szerették, őrá ez bizonyosan ráillett.  

Igaz, diákjai gyakran megmosolyogták látszólagos naivitását, s bizony, gyakran éltek vissza 

végtelen jóindulatával. De ő mindent megbocsátott. Számos alkalommal magyarázta nekem 

(is), hogy jó gyerekek ezek, csak a családi hátterük, a korai megpróbáltatásaik, a kellő 

odafigyelés, segítség, nevelés hiánya miatt tűnnek rossznak. Nála minden lógást, 

készületlenséget ki lehetett magyarázni, ő értette, sőt megértette diákjai lelki világát. Már a 

nyugdíjas évekhez közeledve végezte el a pedagógia szakot, s talán azok közé tartozott, 

akiknek azon az egyetemen nem tanulni, hanem tanítani kellett volna a pedagógia 

módszertanát. A sors, az élet igazságtalansága, hogy az újabb diploma megszerzését 

követően rövid idő adatott csak meg neki, egy orvosi vizsgálat után szembe kellett néznie a 

gyógyíthatatlannak tartott kórral. Neki is, gyönyörű családjának is, s bizony, nekünk, 

munkatársaknak is. Ő bizakodott, mi biztattuk. Közösen hittünk abban, hogy le lehet győzni a 

betegséget, ha elhisszük, ha kellő kitartással és eltökéltséggel akarjuk a gyógyulást, akkor 

annak meg kell történnie. A sors azonban mást rendelt Miklós számára, s ma reggel 

mindörökre elaludt. 

Drága kollégám, nyugodj békében! Emlékezetünkben megmaradsz! 

Butola Zoltán 

iskolánk korábbi igazgatója 

 

2016. november 23. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354557667907972&set=a.164690580228026.33919.100000612562573&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354557667907972&set=a.164690580228026.33919.100000612562573&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354557667907972&set=a.164690580228026.33919.100000612562573&type=3


A helyesírási verseny eredményei 
Az idei tanévben összesen 87 tanuló vett részt A magyar nyelv napja alkalmából 

meghirdetett helyesírási versenyünkön. Közülük hatvannyolcan legalább 40%-os 

eredményt értek el, ami a feladatok nehézségét tekintve, szép eredménynek mondható. 

Itt most csak a 60% felett teljesítő diákok neveit tesszük közzé. A többiek 

magyartanáraiknál érdeklődhetnek pontszámaikról. 
 
 

10.MK Sárközi Krisztián 29 36 81% I.helyezett (szakközép- 

12.IK Koncz Petra 28 36 78% II.helyezett iskola) 

10.MK Orbán Ádám 28 36 78% II.helyezett  

12.IK Bodor Betti 26 36 72% III.helyezett  

10.MK Pribék Fanni 24 36 67%   

10.H Szendi Dávid 24 36 67% I.helyezett (szakiskola) 

10.H Tóth András 23 36 64% 

  12.IK Gaál Noémi 22 36 61%   

12.IK Hegedüs Csaba 22 36 61%   

12.IK Ujvári Ádám 22 36 61%   

10.MK Klézli Gábor 22 36 61%   

10.MK Vadász Krisztián 22 36 61%   

9.A Kű Tibor 22 36 61%   
 
 

Teljesítményetekhez gratulálunk: 

Kovács Tünde és Varsányiné Kozma Judit 

 

 
 

 

 
 
 

Iskolánk végzős évfolyama  
2016. december 9-én 16 órakor tartja 

szalagtűző ünnepségét  
a seregélyesi művelődési házban, ahová 

szeretettel várják szüleiket, 
hozzátartozóikat, barátaikat, tanáraikat, 

iskolánk dolgozóit. 
 
 

  

KARÁCSONY 
 
 
 

A 10.MK osztály  
szeretettel vár mindenkit  

karácsonyi ünnepi műsorára  
a seregélyesi művelődési házba 

2016. december 21-én  
háromnegyed nyolckor. 

 

 



Halloween és Márton-nap 
Nagy izgalommal készültek iskolánk diákjai az őszi 

szünet miatt november 2. hetére átcsúszó angolszász 

Halloween-ünnepkörről történő megemlékezésre. 

Lázas szponzorkeresés, tervezgetés előzte meg 2016. 

november 7. délutánját, amikor is kezdte végleges 

formáját elnyerni a halloweeni dekoráció, új 

helyszínen, az I. emeleti aulában. 
 

Diákjaink találékonyságát dicséri az üvegablakok, rácsok és vitrinek, tablók kreatív átalakítása a céloknak 

megfelelően, de nem feledkeztek el figyelmeztetni a látogatókat sem, hogy a tanári ajtaján belépve, hagyjanak 

fel minden reménnyel. A dekoráció központi eleme a süteményes pult volt, ahonnan másnap megkezdődhetett 

a jótékonysági célú árusítás, de előtte még a 12.ik munkáját kiegészítve elkészültek az utolsó papírdenevérek, 

az eseményt hirdető plakát és az udvari dekoráció a kollégium hathatós segítségével. Idén a tökfaragó állomás 

az udvaron került kialakításra, de az időjárás nem nekünk és nem a tökfaragásnak kedvezett másnap, mégis 

így is dísztökök lepték el az iskolát, hogy aztán a legváratlanabb helyeken bukkanjanak fel hirtelen. A 12.ik 

lányainak (Bodor Bernadettnek és Koncz Petrának) munkáját dicséri a kétségkívül legszebb töklámás, 

"Sanyi", persze a lányok jutalma nem maradhatott el :). Másnap tanáraik, szüleik és szponzoraik jóvoltából 

ízletes és dekoratív édességeket kínáltak az iskolatársaknak a 12.ik tagjai, s végül 5955 Ft haszonnal zárták a 

napot, mely összeg majd a tarisznyapénzt gazdagítja. 

A rendhagyó módon, idén először nyolcadikas vendégek részvétele nélkül zajlott Halloween-vetélkedő 

számai között szerepelt délután angol nyelvű kvíz, szókereső, Stop the Bus-játék, szófelismerő, ügyességi 

versenyszám (amelyben egy dísztököt kellett egy kihúzott testrészen körbehordozni) és végezetül Igaz-Hamis 

(aukciós játék). 

Három kollégista csapat jelentkezett a megmérettetésre – s már az első feleletválasztós feladat 

meghozta a sikert a Conan team számára, de aztán az ügyességi játékokban szépen zárkóztak fel mögéjük a 

kreatív Tokaji Aszú és az igen gyors Csontosok banda. Ennek ellenére egy óra elteltével tetemes, de nem 

behozhatatlan előnnyel állt a Conan a maga 24 pontjával az élen, a két másik – 18-18 ponttal holtversenyben 

mögötte sorakozó – csapat előtt. 

Az utolsó aukciós játék megerősítette a fennálló erőviszonyokat: fölényesen végzett I. helyen itt is a 

Conan. Végül a legutolsó, idegőrlő izgalomban töltött 5 perc és a két utolsó kérdés döntötte el pár ponttal a II. 

helyezett kilétét, méghozzá a Tokaji Aszú javára. 

I. helyezett: Márkus Adrián-13.gj, László István-9.a (Conan) 

II. helyezett: Bényi Márk-10.h, Kerpel Attila-10.h (Tokaji Aszú) 

III. helyezett: Hamrik Tamás-9.a, Katona Robin-9.a, Kovács Csaba-9.b, 

Nagy Csaba-9.a, Puha Sándor-9.b (Csontosok) 

Iskolánkban nem érheti diszkrimináció nyelvi preferencia alapján a tanulókat a diákprogramokon. Ezt 

az is mutatja, hogy a vetélkedő egyik győztese németes tanuló. Ezenkívül az angolosok mellett idén az iskola 

végzős németes tanulói is felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak a szervezésnél és a dekorálásnál; nem is 

beszélve a kollégista fiútanulók munkájáról, akik hétfő délután még egy halloweeni és ír nemzeti színekben 

pompázó zöld-narancs asztali díszt is készítettek ráadásként. 

Köszönjük mindenki munkáját, aki aktívan hozzájárult a Halloween-sikerhez, illetve köszönjük az 

iskola diákjainak és felnőtt dolgozóinak a támogatását, akik süteményt vásároltak – egy jó cél érdekében. 
 

 



 

Válaszul a halloweeni vetélkedőre 

november 15-én került megrendezésre a 

Márton-napi rendezvény, ahol a 

résztvevők a már hagyománnyá vált 

libatömő és lámpáskészítő számok 

mellett kirakózhattak, activitizhettek, és 

egy kisebb, idegen nyelvi feladatsorban 

mérhették össze tudásukat.  
 

                
A prímet – ahogy tavaly is – a libatömő szám vitte. A varrott libákat a szájuknál fogva kellett öt perc 

alatt apró szivacsdarabokkal minél kövérebbre megtömni. A tanteremben szanaszét repdeső szivacstörmelékek 

között mindenki megfeszített tempóban dolgozott, de a 11. h osztály – Csikós Dávid, Horváth Zsolt – 109 

grammos libáját egyik csapat szárnyasa sem überelte.  

A hízott, ám itt-ott lecsukló nyakú libák sorát a kartonpapírból 

készített, dekoratív lámpások látványa múlhatta csupán felül. A 

legszebb lámpás Molnár György és Juhász Dániel, 9. b osztályos 

tanulók keze alól került ki, de minden csoport remek munkát 

végzett. 
 

Helyezettek: 

I. 11. h osztály (Csikós Dávid, Horváth Zsolt) 

II. 12. ik osztály(Dóka Bianka,Menyhárt Kornél,Vincze Lola) 

10. mk osztály (Penzer Simon, Sági Dávid, Werner Viktória) 
 

 
A szervező, és egyben a hangulatos tantermi dekorációt elkészítő 11. h osztályt köszönet illeti, a 

nyerteseknek pedig gratulálunk. Az emeleti vitrinben még pár hétig megtekinthetők a született alkotások, 

aztán már csak képekben csodálhatók iskolánk honlapján.  

A Márton-napi és a Halloween-vetélkedők láza minden résztvevőt magával ragadott, az értékes 

nyeremények (mint például szórakozóhely- és mozibelépők, válogatott édességek) pedig fokozták a 

versenyszellemet.  

*** 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában 

hozzájárultak a rendezvények létrejöttéhez és a versenyszámok jutalmazásához. 
 

 
Cinema City Magyarország 

CLUB LE BARON 

Halloween Perfumes 

Az iskola diákönkormányzata 

Nyolcas Műhely 

Olcsó Áruk Boltja 

Vinkler Zöldség és Virágbolt 

 

 

Dóka család, Kovács család 

Kovács Lászlóné, Kő Lászlóné 

Nyikos Gábor, Rica Istvánné 
 

és végül, de nem utolsósorban: 
 

Kókai Beáta tanárnő 

Ladányi Lászlóné tanárnő 

Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő 

Varsányiné Kozma Judit tanárnő 
 

Kovács Tünde és Nyikosné Kő Regina idegennyelv-tanárok 



Nincs idő unatkozni… 
Zajlik az élet a kollégiumban. Szeptember óta négy versenyen is részt vettünk. Ketten (Márkus Adrián 
és Bényi Márk) ebből mindegyik megmérettetésre elmentünk, kivéve a Haditorna versenyt, melyről 
Körmendi Lajos számol be. 

Október 12-én mentünk el az Árpádban megrendezett Haditorna versenyre. Egy-két héttel előtte 
már elkezdtünk felkészülni. Csengő Szabolcs tanár úr készített fel bennünket, és még ebben a két hétben 
is sok mindenre jutott idő: gránátot hajítottunk (természetesen csak gyakorlót), töltöttünk ki 
honvédelmi totót, valamint elsősegély-nyújtást is gyakoroltunk. Maga a verseny egész délelőtt tartott. 
Tetszettek a feladatok, a csapatunkban (velem együtt Hamrik Tamás, Szendi Dávid és Katona Robin) jó 
volt az összetartás, és az egyéni feladatok tekintetében is megálltuk a helyünk. A versenyszámok 
vegyesek voltak, kellett használni az eszünket és az ügyességünket is. Mivel pár éve járok lövészetre, 
nekem az is jól ment. Összességében egy mulattató és barátságos verseny volt, aminek végére el is 
fáradtunk rendesen. (K.L.) 

November 23-án Székesfehérváron a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban az Egészséges életmód, 
élhető környezet vetélkedőt tartották. Czobor Péter tanár úr készített fel minket. Több feladat is volt: 
kellett készíteni egy illusztrációt Lúdas Matyiról, amiben Józsa Kitti volt segítségünkre. A versenyen négy 
fős csapatok vettek részt (Bényi Márk, Márkus Adrián, Pajor Péter és László István). Jól éreztük 
magunkat, sokat nevettünk és sok ismerőssel gazdagodtunk. 

 

November 28-án utaztunk a következő 
versenyünkre Dunaújvárosba. Itt a Mikulás-
kupa (foci) került megrendezésre. A 8 fős 
csapatot Czobor Péter tanár úr vitte el. A 
meccsek 9 órától 14 óráig tartottak. A nyolc 
induló csapatot két csoportba sorolták. Az 
első két meccsünket elveszítettük sajnos, de 
a harmadikat megnyertük, így csoport 
harmadikként továbbjutva a Lorántffy 
Kollégium fiaival játszottunk az 5. helyért. 

Az első félidőben kétgólos hátrányba kerültünk, de a másodikban sikerült kiegyenlítenünk. Ezután 
büntetőpárbaj következett, amit – hála Bényi Márk kapusnak, aki kettőt megfogott a háromból – 
megnyertünk. A csapat két kiemelkedő játékosa a kapusunk és Márkus Adrián volt, aki a négy lejátszott 
meccsen 9 gólt szerzett. A csapat tagjai voltak még: Hamrik Tamás, Szendi Dávid, László István, Balogh 
Erik, Dobos Soma és Pajor Péter. 

November 30-án újra az Árpád Kollégiumba mentünk, 
ahol a Mesevetélkedőt rendezték meg a háromfős 
csapatoknak (Bálint László volt a harmadik tag nálunk). A sok 
játékos feladat közben rengeteget nevettünk, ettünk, ittunk és 
holtversenyben a 7. helyen végeztünk (10 csapatból). Erre a 
versenyre is Czobor Péter tanár úr készített fel bennünket. A 
szerzett tapasztalatokat hasznosítva jövőre szeretnénk 
mindent megnyerni! 

 

 
 

Márkus Adrián és Körmendi Lajos 

 



 
 

Iskolánk diákjai idén is részt vettek a „Döntésed a jövőd” című, a fogamzásgátlás és a felelős szexuális 
magatartás témakörében rendezett megyei versenyen. Az internetes teszt kitöltése mellett közösségi oldalon 
közzétett bejegyzés írása, illetve egy plakát és egy prezentáció elkészítése is a feladatok közé tartozott. 
Csapatunk (Szanyi Vivien, Werner Viktória, Balogh Erik, Dobos Soma, Ódor Dániel, Penzer Simon, Sevinger Erik 
a 10.MK-ból, meg sok-sok segítség más tanulóktól), szépen helytállt a megmérettetésen. Az alábbiakban az 
egyik feladatmegoldásukat mellékeljük. 

 
 

 
 

 

Seregszaksuli  
Tegnap 20:34 

Elég meggondolatlanok egyesek... állandóan ezt látom 
facebookon, x meg y-nak gyereke lett. Miből tartják el a 
gyereket 17 meg 18 évesen, ha már megszületett, úgy hogy ők 
még iskolába járnak? Nem gondoljátok, hogy jobb lenne akkor 
gyereket vállalni, ha saját lakásotok, állásotok van és már jól 
kerestek? Ja, majd a szüleid segítenek? Komolyan? Kérlek 
mesélj még! Anyádnak meg apádnak szültél gyereket, hogy ők 
neveljék helyetted? Én a legközelebbi fesztiválon inkább 
buliznék, mint tavaly, nem pedig pelenkáznék.... de most ez 
tömeg, ti tudjátok... 
#mertfiatalvagyok #yolo #mosteztömeg  #babyboom 
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 Az Agro Napló és a MEGFOSZ online versenyt hirdetett 
mezőgazdasági gépész középiskolások részére, amelyre 3-5 fős 
csapatokkal nevezhettek a diákok. Iskolánk két csapattal is elindult a 
vetélkedőn, amely a fiatalok kreativitására, szakmai elhivatottságára 
és felkészültségére épül. 
 Kérünk mindenkit, hogy lájkolja a SeregGépészek és a 
TraktorSereg csapataink képeit és videóit az Agro Napló facebookos 
oldalán. 

 

 

SeregGépészek 
Fekete Tamás 
Kertész Noel 
Piller József 
Póczik Máté 
Táczi Roland 

 
 

TraktorSereg 
Balogh Erik 
Sági Dávid 

Sevinger Erik 
 
 

 
 

 

PREVENCIÓS VERSENY 
 



 

 
 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* pályaválasztási nyílt nap december 6.   9-15 óra 

* Mikulás –nap          december 6. 

* szalagavató          december 9.   16 óra 

* fogadónap    december 14. 15-17 óra 

* karácsonyi ünnepség  december 21. 

* TÉLI SZÜNET    december 22–január 2. 

* első tanítási nap   2017. január 3. (B hét) 

 

 
 

 

 
 

Mikulás  

 

Iskolánkba december 6-án megérkezett a 

Mikulás. Nem rénszarvasok húzta szánon jött, 

hanem természetesen traktoron gurult el 

hozzánk, hogy megajándékozza a jókat, és 

krampuszai rossz dióval dobálják meg a 

szófogadatlan diákokat. 

 

 
 

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:  Szokolné Szecső Tímea  

  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 
 

 

 

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

