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„Csak Okosan Minden Órán!” 



 
 

Felkerült az elmúlt félévet  
legeredményesebben záró tíz tanuló  

fotója a dicsőségtáblára.   
Reméljük, hogy példájuk ösztönzően hat majd 

iskolánk többi diákjára is. 
 

 
1.Józsa Ágnes 12.IK 

4,73 
 

 
2.Kulics Richárd 11.H 

4,60 

 
3.Kovács Szabolcs 11.A 

4,54 

 
4.Tollas János 12.A 

4,50 
 

 
5.Fehér Márkó 11.A 

4,46 

 
6.Józsa Kitti 12.IK 

4,44 

 
7.Koncz Petra 11.IK 

4,44 
 

 
8.Kis Ádám 10.A 

4,38 

 
9.Varga Zsolt 10.A 

4,38 

 
10.Németh György 12.A 

4,33 

DICSŐSÉGTÁBLA 

 



 

 

 

Időről időre kedves visszajelzéseket kapok volt kollégáktól, akiknek sosem mulasztom el megküldeni  
az iskolaújság újabb számait. Az ő leveleikből válogattam. VKJ 

 

 

MAJOROSNÉ HORVÁTH MÁRIA 
1972 és 2008 között volt iskolánk tanára, szakmai tantárgyakat, anyagismeretet, 
környezetvédelmet tanított. 
Drága Juditka! 
Nagy öröm olvasni az iskolaújságot. Jó látni a képeket, az ünneplőbe öltözött fiatalokat és a "régi" 
kollégákat is! Köszönöm, hogy így részese lehetek az iskolai történéseknek. 
Gratulálok a színvonalas újsághoz! Olvasása közben szinte én is azt éreztem, hogy ott vagyok 

Veletek! Hihetetlen, hogy már 8 éve nélkülem megy minden tovább. Gyakran álmodom a sulival, a kollégákkal. 
Mára már csak jó emlékeim vannak, a gyerekek szeretete volt számomra a legnagyobb örömforrás. 
Tudom, hogy Te is így érzel… 
Munkádhoz sok erőt és kitartást kívánok! Ölellek szeretettel: Marika 
 

 

IPACS LÁSZLÓ 
1977 és 2015 között volt iskolánk tanára, évekig igazgatóhelyettese is. Műszaki tantárgyakat 
tanított. 
Kedves Juditka! 
Köszönöm, hogy nekem is elküldted az iskolai újságot (most is). Örömmel olvastam az iskolánk 
híreit…  Jó olvasgatni az iskolai életről, s közben rátok gondolni öröm. Örülök a képeknek, 
de nagyon furcsa önmagamat látni az újságban… Gratulálok a szerkesztéséhez és kívánom, 
hogy még sokáig legyen erőd ehhez is. 

    Üdvözlettel: Laci 

 

 
TÖRÖK FERENC 
1998 és 2013 között tanított iskolánkban magyar nyelvet és irodalmat, később önvédelmet. 
 
Nagyon szépen köszönöm, Juditka, hogy változatlanul gondolsz rám. 
 

 

 

 
 
KÜRTÖS KATALIN 
2013 és 2015 között tanított iskolánkban német nyelvet és művészettörténetet. 
 
Köszönöm, hogy küldöd, jó nosztalgiázni. Messziről jobbnak tűnnek a gyerekek. :)  
Kata 
 

 

 

 
 
MOLNÁR ANDREA 
A 2012/2013. tanévben volt intézményünk testnevelője. 
 
Szia, köszönöm. 
Mindig elolvasom! :) 
 
 
 



 
 

Idén is megrendezésre került Budapesten az Agro Mash Expo. Iskolánk két osztálya (a 11.A és a 12.A) az 

Agro Napló Országos Mezőgazdasági Szakfolyóirat videópályázatán nyert ingyenes belépőket a kiállításra, 

ahol a tanulmányainkkal kapcsolatos, korszerű gépeket láthattunk. 

Eljött a nap, és már izgatottan vártuk a lehetőséget. 2016. január 28-án reggel indultunk az 

iskolából. Az út kicsit hosszú volt, mert nagy volt a forgalom a fővárosban.  

Amikor megérkeztünk, kaptunk egy feladatsort, mely szerint el kellett mennünk három különböző 

standhoz, ahol előadásokat tartottak nekünk az ott található gépekről és munkaeszközökről. 

Először a Kubota traktorokhoz mentünk, ahol Szabó Péter 10.A osztályos tanuló szülei fogadtak 

bennünket. Egy játékos feladat megoldásával (egy puzzle-t kellett kirakni) különböző ajándéktárgyakat is 

nyerhettünk. Aztán a Väderstad-pavilonhoz siettünk, ahol a legkorszerűbb vetőgépekkel ismerkedhettünk, 

és természetesen ott is ajándék volt a jutalom. Poszterekkel, prospektusokkal, kulcstartókkal, tollakkal, 

sapkákkal és sok-sok tapasztalattal gazdagodtunk. 

Annyi volt a látnivaló, hogy nem is értünk a végére. Rengeteg erő- és munkagépet vonultattak fel a 

kiállító cégek. Érdekes volt látni, hogyan fejlődtek lépésről lépésre a „legősibb” Hoffer-traktorok mai, 

modern, fedélzeti számítógép vezérelte csodákká. Sok új és érdekes technikai vívmányt láttunk, többet 

megtudhattunk a vetőgépekről, permetezőkről, a korszerű gépek elektronikájáról, vagy például a GPS-

vezérlésről. 

Sok időt töltöttünk a rodeóbikánál, ahol kalapot is nyerhettünk az ügyességünkért . Volt,a ki nem 

úszta meg az orrtörést. A nap fénypontjai az ingyen csíki sör és a szép, testfestett lányok voltak. 

Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza a nap végén. Akit valóban érdekel ez a szakma, 

annak hasznos volt ez a rendezvény, mert mindent megtudhatott a mezőgazdaságban jelenleg uralkodó 

trendekkel kapcsolatban. 

A 11. A osztály tanulói 

 

   
 

 



 

 

Valentin-napi 

üzenetek 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kedves Marika néni! 
 

Köszönjük, hogy már harmadik éve elviseli 
az osztályt, van hozzánk türelme… bár 
néha legszívesebben törött lábbal küldene 

minket haza . 
Amikor a matekóra osztályfőnökibe megy 

át, egyszerűen felbecsülhetetlen érzés. 
Találkozunk nyáron a Balcsin! 

Csókolják, ölelik a mazsolái!  

CSAK AZ 

MTZ! 

Kedves Viki! 
Sokszor ültem melletted, de 

egyszer sem mertem 
elmondani… 

…hogy nem férek el. 
De azért nagyon szeretlek. 

 

Amikor bánatos voltam, 

ott voltál mellettem, és 

egyre jobban 

számíthattam rád… 

Boldog Valentin-napot, 

Vivi! 

Erik, Dani, Soma!  
A legjobb barátok  

a világon. 
U.i.: Köszönjük,  

Bin Laden. 
 



     

 

Élet a 

kollégiumban 
Kollégiumunk családias hangulatot öltött már, hiszen jelenleg 30 tanuló lakik itt, Seregélyesen. Fél év 

elteltével az elsősök is belerázódtak a napirendbe, összeszoktak az idősebbekkel. A mindennapok hol 

nyugisabban, hol zajosabban telnek: vannak ügyeletes csínytevők, akik gondoskodnak a hangulatról. 

A koleszosok ebben a tanévben nagyon aktívak, ami a versenyeket, sporteseményeket illeti. Részt 

vettünk a Nemes Nagy Ágnes Kollégium által rendezett versenyeken (az Egészséges életmód, élhető 

környezet c. megmérettetésről a IV. helyezést hoztuk el), de voltunk az Árpád Kollégium Mesevetélkedőjén 

is (VII. helyezés). A velencei kollégistákkal rendszeresen összejárunk focimeccseket játszani, amelyeken 

eddig ugyan kikaptunk, viszont a novemberi házi kollégiumi súlyemelő bajnokságon az első három helyet 

mi gyűjtöttük be (Kuti Gergely I., Stibi Csaba II., Madarász Viktor III. helyezést ért el). 

Ha a szilencium megúszásáról van szó, szívesen részt vettek tanulóink kulturális műsorokon is: ilyen 

esemény volt A Pál utcai fiúk filmbemutatója a Művelődési Házban, vagy éppen a velencei karácsonyi 

műsor megtekintése. A Mikulás-ünnepséggel egybekötött Szecskaavatóval a gólyák is teljes értékű 

kollégistákká avanzsálódtak. 

A jó kedély, reméljük, megmarad, hiszen a jövőben jelentős felújítások várhatóak, hogy kellemesebb 

környezetben tölthessük el hétköznapjainkat.           Czobor Péter  

kollégiumi nevelő 

 

 

FOGADÓÓRÁK 
 

Intézményünkben a 2015/2016. tanév második félévétől megváltozik a szülőkkel 
való kapcsolattartás rendje. 

Ezentúl a havonta megtartott fogadónapok helyett fogadóórákon várjuk a szülők 

telefonos vagy személyes érdeklődését.  

Minden kolléga fogadóideje és elérhetősége megtalálható az iskola honlapján: 
www.seregszaksuli.hu 

A gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük, hogy a szülők előzetesen 

egyeztessenek a kollégákkal a konkrét időpontokat. 

 

http://www.seregszaksuli.hu/


 

MOZILÁTOGATÁS 
 

 

A Marvel-képregény alapján készült, 

16-os korhatárral besorolt, színes, magyarul beszélő 

DEADPOOL című filmet 

 
 

2016. február 11-étől már adják a magyar mozik. 
 

Tarts velünk március elején mozilátogatásunkra,  
amikor megtekintjük az izgalmas 

akciófilmet a Cinema City Alba Plazában! 

 
Érde 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Érdeklődni Kovács Tünde tanárnőnél lehet. 
 



 

AKTUALITÁSOK 
 

*szülői értekezletek    február 3-17. 

*érettségi és szakmai vizsgákra  

 való jelentkezés határideje  február 15. 

*nőnap      március 8. 

*iskolai ünnepség    március 11 

*pihenőnap     március 14. 
 

 

 

 

SZÜLŐKNEK 
 

Meddig jár a családi pótlék? A hivatalosan iskoláztatási támogatásnak nevezett juttatás a tankötelesség 
teljes időtartamára, illetve amennyiben közoktatási intézményben folytat tanulmányokat a gyermek, akkor 
annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét betölti, amennyiben sajátos 
nevelési igényű gyermekről van szó, akkor annak 23. életévének betöltéséig.  
 
Fontos! A középiskolai tanulmányait befejező diákok tanulói jogviszonyának megszűnését a rendszer jelzi a 
Társadalombiztosítás felé, tehát megszűnik a folyósítás.   Ha a tanuló egy (másik) közoktatási intézményben, 
nappali tagozaton tovább folytatja tanulmányait, és még nem töltötte be a 20. életévét, a szülő újra 
igényelheti a támogatást az új tanulói jogviszony létrejöttekor. Ebben az esetben a nyári hónapokban kiesett 
támogatást visszamenőleg megkapja. A felsőoktatásban tovább tanulóknak már nem jár ez a támogatás. 
 

Meddig jár a családi adókedvezmény? A fő szabály szerint a családi adókedvezmény addig jár a szülőnek, 
ameddig a gyermek után családi pótlékra jogosult. Mindebből következően a középiskola befejezése után a 
családi kedvezményre való jogosultság is megszűnik, akkor is, ha az érintett a felsőoktatásban tovább tanul. 
Ha ezt a változást a kedvezményezett nem jelzi a munkáltatója felé, és jogtalanul továbbra is érvényesíti a 
kedvezményt, az adóév végén adó-befizetési különbözete lesz, amelynek megfizetése mellett 12 százalék 
különbözeti bírságot is be kell fizetnie.  
 

Meddig jár ingyenes oktatás a tanulóknak? 2015 nyarán lépett életbe a rendelkezés, mely szerint két 
szakképesítés megszerzése ingyenes, ráadásul korhatár nélkül. Mivel elméletileg 25 éves korig lehet nappali 
képzésre járni, ezért a legtöbb iskola a második szakmát már csak esti vagy levelező képzésben engedi a 
diákoknak. 
 
 

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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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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