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„Csak Okosan Minden Órán!”
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának diákújságja
2016. május-június

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
(Juhász Gyula: Trianon)
A trianoni tragédiára emlékezve, június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben A nemzeti
összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek.”
Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett
felelősség, az önző egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt
szolgálat, addig ez a nemzet erősödik.
A nemzeti összetartozás napja – a trianoni békediktátum – a magyar történelem egyik
legfájdalmasabb eseményéhez fűződik. Nem elsősorban azért, mert ennek értelmében
Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát. Hanem azért,
mert az elcsatolt területeken több mint hárommillió magyar is élt. A magánéleti tragédiát – legyen
szó családi viszályról vagy egy balesetről – minden ember nehezen dolgozza fel. A nemzeti
tragédiát egy nemzetnek kell feldolgoznia. Nyelvünkből és kultúránkból meríthetünk erőt ehhez a
nemzeti megújuláshoz.
„De túl minden bún, minden szenvedésen,
önérzetünket nem feledve mégsem,
nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
magyarnak lenni, büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni, nagy s szent akarat,
mely itt reszket a Kárpátok alatt.
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva,
viselni sorsunk, ahogy meg van írva.
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
vérünkbe oltva ősök honszerelmét.
Féltőn borulni minden magyar rögre,
s hozzátapadni örökkön-örökre.”
(Sajó Sándor: Magyarnak lenni)
Iskolánkban június 6-án tartottunk megemlékezést,
ahol Butola Zoltán tagintézmény-vezető úr foglalta össze a nemzeti összetartozás jelentőségét.

A 2016. április 18-án megrendezett diákközgyűlés első órájában a napirendi pontok
tárgyalásakor tagintézmény-vezető úr kitért a mosdók higiéniai viszonyaira, ez évek óta
visszatérő kérdése a diákságnak, de amíg a mosdókat nem hagyják a tanulók megfelelő
állapotban és nem rendeltetésszerűen használják sem a helyiséget, sem a szappant,
WC-papírt, kéztörlőt, addig nem történhet előrelépés az ügyben, idén sem.
Tagintézmény-vezető úr utalt a sok diák által is ismert 2016-os történésekre, amikor is
nem bukkantunk a nyomára a feltételezhetőleg szórakozásból elvitt folyékony
szappannak, ami 10-15 perccel a kihelyezés után tűnt el, kellemetlen helyzetbe hozva
ezzel az iskolai technikai személyzetét, az iskolavezetést, mindazt, aki keresni
kényszerült az elvitt szappant és azt is, akin keresték. Mindenkinek szeretnénk kérni az
együttműködését a tisztaság ügyében.
Nem sokkal a közgyűlés kezdete után sor került a tisztújításra is, Horváth Vivien
12.ik osztályos ballagó diákönkormányzati elnök munkáját megköszönve a diákképviselők
egyhangúlag megszavazták a 11.ik osztályos Kovács Valentinát és Dóka Biankát a
diákönkormányzat élére, akik a megbízatást el is fogadták.
A rádióüzemeltetés ugyancsak minden évben visszatérő kérdés: a tanév
tapasztalatait leszűrve megállapítható, hogy a rendszer jelenlegi formájában nem
hatékony. "Elvész a gyerek a sok bába között" - a jövő évtől az egy, maximum két fős
üzemeltetés lesz célszerű, ezért a rádiós poszt betöltésére pályázatot írunk ki, hogy
megszüntessük a továbbra is fennálló, régi problémákat (rendetlenség, kulcs, nem
tisztázott felelősség). Így ha 1-2 fő viselné a felelősséget a szobáért, további
fejlesztésekre (internet stb.) is gondolhatnánk.
Régi-új kezdeményezésként szó esett a túrák újraindításáról, így kísérleti jelleggel
túrát hirdettünk az ausztriai Medve-szurdokba (cikkünket lásd a következő oldalon).
Iskolavezetésnek feltett kérdés nem hangzott el a gyűlésen, de a diákoknak
véleményt kellett alkotnia az új kollégiumi házirend kérdésében, aminek rövid
összefoglalóját Czobor Péter tanár úr tolmácsolásában hallgatták meg mind a jelenlévők,
mind az érintett kollégiumi csoportok, akik végül támogatták a változtatásokat. A gyűlés
zárásaként a diákok képviseletében Kovács Valentina, Dóka Bianka és Fojtek Milán
szakmunkás tanuló maradt tovább, mint társaik, hozzájuk csatlakozott az iskola szülői
munkaközösségének három tagja, s mindannyian közösen megismerték a közelgő
intézményvezető-választás kapcsán a két jelölt, Butola Zoltán és Szokolné Szecső Tímea
pályázatát. A gyűlés ezen második, szűkebb körben megtartott szakaszán végül
megszületett mind a szülői munkaközösség, mind a diákság írásos állásfoglalása,
melyben mindkét pályázó programját elfogadták és támogatták.
Kovács Tünde
a diákönkormányzat
munkáját segítő tanár

Kedves Diákok!
Időszerűvé vált, hogy a kollégiumnak önálló házirendje legyen, mivel az intézményi
házirend szabályai nem fedték le teljes mértékben a kollégiumi élet rendszerét. Az
április 18-án megtartott diák-önkormányzati gyűlésen a résztvevő tanulókkal
megvitattuk tartalmát, mellyel végül minden fél egyetértett. A soron következő
nevelőtestületi értekezleten pedig elfogadtuk az új házirendet, ami a 2016/2017-es
tanévtől lép hatályba. Az alábbiakban a főbb módosításokat olvashatjátok, amikre a
kollégistáknak fokozottan oda kell figyelni:
- Rendszeres vitaalapot képezett a dohánytermékek készítése, töltése, valamint az ezzel
való kereskedelem, így ezt a tevékenységet már a házirend sem engedélyezi.
Kötelessége továbbá a dohányzó tanulóknak a dohányzóhely tisztán tartása,
takarítása.
- Ugyancsak vitatéma a műhelyben viselt munkaruha és cipő tárolása. Ezt a
kollégiumban hordani nem lehet, a műhelyöltözőben kell átöltözni, ott kell hagyni.
Munkaruhát és cipőt a kollégiumban csak szekrényben lehet tárolni.
- A kollégiumban lakók nyugalmának megőrzése és pihenésének elősegítése érdekében
a tanulók a televízió, a zene- és videólejátszó-berendezés mellett (külső) hangszórót is
csak engedéllyel hozhatnak, használhatnak.
- A foglalkozásról való késések csökkentése érdekében a késett percek összeadódnak,
és 45 perc után egy igazolatlan hiányzásnak minősül. Az igazolatlanul hiányzó tanulók
írásbeli büntetésben részesülnek, vagy súlyosabb esetben fegyelmi eljárás indítható
ellenük.
- A kollégiumot reggel a gyakorlati oktatáson résztvevőknek 700 óráig, az elméleti
oktatáson résztvevőknek pedig legkésőbb 730 óráig el kell hagyni.
A Kollégiumi Házirend célja tehát, hogy a felmerülő vitás helyzeteknek elejét
vegyük, ahhoz támpontot nyújtson, valamint a mindennapi kollégiumi életben irányt
mutasson tanulónak és pedagógusnak egyaránt. A dokumentum megtalálható a
kollégium folyosóján kifüggesztve, de a www.seregszaksuli.hu dokumentumtárában is
mindenki számára elérhető.
Sikeres vizsgákat, bizonyítványt és kellemes nyári szünidőt kívánva:
a kollégiumi nevelők

Mint azt sokan tudjátok, a galántai testvériskolánk delegációja május elején
tartózkodott nálunk a Határtalanul! program segítségével, június első
hetében pedig iskolánk 25 diákja vett részt egy felvidéki, szlovákiai kiskörúton, amely érintette Rév-Komáromot, Galántát, Vágsellyét, Vöröskő
várát, Pozsonyt, Dunaszerdahelyt, Bőst és Érsekújvárt. A város- és
várlátogatások mellett jutott idő egy kellemes wellness-fürdőzésre, a bősi
zsilipelés megtekintésére, egy izgalmas focimeccsre a testvériskola
csapatával (9:3-ra győztünk!) és ajándékvásárlásra is. Végig nyárias időnk
volt, kivéve a pozsonyi túra utolsó óráját, amikor egy trópusi jellegű
felhőszakadásnak köszönhetően mindannyian bőrig áztunk.
Ezúton is megköszönöm a programban részt vevő minden diák
méltó viselkedését, aktív közreműködését, továbbá Vén László buszsofőri, s
Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő és Kenderes Szilveszter tanár úr
szervező- és pedagógiai munkáját!
Mivel a következő tanévre is elnyertük a Határtalanul!
program pénzügyi támogatását, nyugodtan mondhatjuk:
jövőre is megyünk!

Butola Zoltán
tagintézmény-vezető

KIRÁNDULÁS
A MEDVE SZURDOKBA
Május 7-én, szombaton huszonöt fős csapattal indultunk az ausztriai Medve-szurdok
meghódítására. A kirándulást Kovács Tünde tanárnő szervezte, velünk tartott Nyikosné Kő
Regina tanárnő is. Remek élmény volt, de egyben fárasztó is.
A hosszú buszozás után még kétórás séta állt előttünk a szurdok bejáratáig, ahol
megálltunk reggelizni és kifújni magunkat. Akkor még nem tudtuk, mi vár ránk. Még 700
méternyi magasság, 2900 lépcsőfok, és persze gyönyörű kilátás.
Ezután az első megállónk egy kis talponálló volt, ahol felfrissültünk, és újult erővel
indultunk tovább, amikor… elkezdett esni az eső. Rohantunk, de a vizes falépcsőkön féltünk az
eséstől. Még egy óra volt a célig, és szinte biztosak voltunk abban, hogy másnapra
megismerkedünk Tüdő Gyuszi bácsival. Szerencsére nem így lett. A visszaút már könnyebb volt.
Rengeteget nevettünk, gyönyörű helyeken jártunk.
Sokszor legszívesebben feladtuk volna, de nem bántuk meg ezt a túrát. Nem minden nap
juthat el ilyen helyre az ember. Szóval, teljesen megérte!
Bodor Bernadett 11.ik

Tejnap Mezőfalván

Diákok számára rendezett tejnapot június 3-án,
pénteken a Mezőfalvai Zrt.
A nyílt napon Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető helyettes és Kiss István
szaktanár vezetésével részt vettek iskolánk
10.a osztályos tanulói is.
A
diákok megismerkedhettek
egy
szarvasmarhatelep mindennapjaival, nyomon
követhették a tej útját a szántóföldtől az
asztalig.

Diákok
írták…

 Az alábbiakban szakiskolás diákjaink
tanév közben, magyarórán született
dolgozataiból válogattunk.
 A gondolatok három témakört
érintenek: van-e példaképünk, hogyan
töltjük a szabadidőnket, és mit
köszönhetünk ennek az iskolának…

Példaképem
Nekem az édesanyám a példaképem. Azért, mert akármekkora problémája volt, ő soha
nem adta fel, hanem mindig megoldotta. Volt egy daganatos betegsége, de ő egy percig
sem sajnáltatta magát, hanem nagy fájdalmak árán is legyőzte a bajt. Ettől a pillanattól
tudom, hogy az édesanyám a példaképem, és ha csak fele olyan jó ember leszek, mint ő,
akkor semmi gondom se lehet az életben.
Bényi Márk (9.h)
Nekem a nevelőapám a példaképem, mert én is annyit szeretnék elérni, mint ő: saját céget
alapított, és a gyerekeinek, azaz nekünk, átadja a tudását. Én is ilyen szeretnék lenni.
Baranyai Dániel (9.h)
Nekem édesapám a példaképem, mert ő mindent megtesz a családért. Meg tud javítani
mindent, ami elromlik. Elenged bárhová, és csak annyit mond: érezd jól magad. Rendesen
felnevelt, és terel a felelősségteljes felnőtt élet felé.
Kerpel Attila (9.h)
Az én példaképeim a szüleim és a testvéreim. Egyrészt a szüleim azért, mert nagyon
keményen dolgoztak és dolgoznak, aminek meg is lett a gyümölcse. Másrészt nővérem és a
bátyám, akik szorgalmasan tanultak, és minden helyzetben mellettem állnak, s amiben
tudnak, segítenek nekem, éppúgy, mint a szüleim. És én ezt nagyon nagyra értékelem.
Tóth Ákos (9.h)
Nekem nincs példaképem. Nem is tartom szükségesnek, mert hiába akarok hasonlítani
valakire, legbelül akkor is magam leszek. Mindenki úgy tökéletes, ahogy van, úgy lesz egy
egészséges, normális személyiség.
Turai Attila (9.h)

Mivel töltöm a szabadidőmet?
Ha hazaérek az iskolából, anyuékkal beszélgetünk. Amíg ők elmennek a kisöcsémért, addig
eszem a hűtőben lévő ételekből, aztán tanulok. Miután a szüleim hazaértek, átöltözöm, és
kimegyek meglocsolni a szőlőt, a gyümölcsfákat és a többi kerti növényt. Ezután leülök
pihenni, és közben játszom a kiskutyával.
Baranyai Dániel (9.h)

Mivel kollégista vagyok, a tanítás után felmegyek a koleszba. Lerakom a cuccaimat, és
megebédelek. Ezután kimegyek a szobatársaimmal a faluba, a vegyesboltba. Vásárolunk,
kicsit sétálunk és beszélgetünk. Mikor visszaértünk, pihenünk. Negyed ötkor kezdődik az
első tankör. A jó bizonyítványom miatt én „szobatankörös” vagyok. Amikor kell, akkor
tanulok, de van úgy, hogy alvással töltöm ezt az időt.
Kéthetente szakkörök is vannak a kollégiumban. Én filmklubba járok, amit Czobor Péter
tanár úr tart. Van egy második tankör is, s a tankörök után általában kimegyünk focizni.
Nagyrészt jól telnek a délutánjaim. Remélem, ma is így lesz.
Szendi Dávid (9.h)
Amikor hazaérek az iskolából, gépezek, tévézek, eszem, utána kimegyek focizni vagy
kosarazni. Általában segítek anyának sütni, főzni, és apának füvet vágni. Csuri Milán (9.h)
Én minden délután dolgozni megyek az iskolából, és a hétvégéken is dolgozom. Hétköznap
este nyolcig dolgozom, kilencre érek haza. Megfürdöm, és lefekszem.
Kernbaum Patrik (9.h)

Mit köszönhetek az iskolának?
Eddigi életem legszebb éveit töltöttem itt. Sok jó barátot szereztem, és megismerkedtem
életem nagy szerelmével. Igaz, hogy csak két évig jártam ide, de ez nagyon meghatározó
volt. Kedves emlékek a gyakorlati órák, a jó hangulatú beszélgetések cigizés közben, és
minden, ami itt történt – együtt az osztállyal. Köszönöm az iskolának, hogy koptathattam a
padjait, és főként, hogy megszerezhettem a szakmát. Köszönöm a gyakorlati oktatóknak,
hogy felkészítettek bennünket a munkás életre. Köszönöm az osztálytársaimnak, hogy
mellettem voltak. És köszönöm a tanárnőnek, hogy ezt leíratta velem,… és hogy elrakja jó
mélyre.
Molnár Márk (11.h)
[Bocsánat, Márk, nem sikerült. Ezeket a kedves sorokat muszáj volt közzétennem.  - VKJ]
Számomra ez a három év nagyon jó volt. Bár az elején nagyon féltem, hogy milyen lesz a
társaság, mi fog történni. De felesleges volt a félelem. Sok barátot szereztem. A diáknap
mindhárom évben fantasztikus volt: a főzések, a csapatjátékok, a hangulat. Köszönöm az
iskolai elméleti oktatást és a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatokat és a
jogosítványt. Csapó Zoltánnak és Sárközi Józsefnek a sok segítséget, amit megtettek
értünk.
Fehér Márkó (11.a)
Szép emlékek születtek az elmúlt három év alatt. Életre szóló barátságok köttettek. Sokat
tanultam a szakma nagy „öregjeitől”. Szívesen visszatekintek az osztályprogramokra, a
főzésekre, az avatásokra, a hangulatos órákra.
Sok mindent köszönhetek az iskolának, a tanári karnak, és nem utolsó sorban az
oktatóknak. Megköszönném első sorban az osztályfőnökömnek, hogy vállvetve harcolt
értünk, és néha szembeszállt a kollégáival azért, hogy az iskolában maradhassak, és
eljussak a ballagásig. Ezenkívül szinte minden egyes oktatóról és tanárról írhatnék
oldalakat, mert mindegyikkel voltak élményeim, és mindenkinek lenne mit
megköszönnöm, és mindenkinek, kivétel nélkül, hálával tartozom. Denkó János (11.a)

Június 6-án ellátogattak intézményünkbe a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezetének képviselői. Borsodi Gyöngyi Anna
egészségfejlesztő tanár a véradás fontosságáról és mibenlétéről
tartott előadást iskolánk négy osztályának.
Egyúttal létrejött egy együttműködési megállapodás is a
szervezet és intézményünk között. Ennek keretében tanulóinknak
lehetősége nyílik részt venni a szervezet munkájában - közösségi
szolgálat formájában.
A közeljövőben a következő programokon kínálkozik erre alkalom:
- Vöröskeresztes bál, Seregélyes, 2016. június 11.
- Madárvárta Fesztivál, Seregélyes, 2016. június 25., 13 óra
Bővebb információért forduljatok a szervezet helyi elnökéhez,
Mohari Istvánnéhoz az alábbi telefonszámon:
06-30-972-4228.

Iskolánk csapata a megyei diákolimpiai
kispályás labdarúgó bajnokságán negyedik
helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Esze Zoltán (10.a), Körmendi Sándor, Nagy
Zoltán Balázs, Rácz Balázs, Szabó Máté (11.a),
Koszorús Bence (11.h), Márkus Adrián (12.ik).
Felkészítő tanáruk: Zách György

Sikeresen zárta a magyar válogatott a
szlovákiai Senc Hand elnevezés ű Világkupát
április elején. A Szencen megrendezett
versenyen 13 ország 160 szkanderese mérte
össze tudását. A mieink 7 arannyal, 3 ezüsttel
és 2 bronzéremmel zárták a viadalt. Iskolánk
végz ő s
tanulója,
Barzsó
Heni
(12.ik)a
következ ő üzentet osztotta meg közösségi
oldalán:
„A Szlovákiában megrendezésr e került
Világkupán bal kézzel els ő , jo bb kézzel
negyedik helyezést értem el! Minden Magyar
versenyz ő nek gratulálok!”

A május 23 és 25. között Romániában, Bukaresten
rendezett Szkander Európa Bajnokságon Heni harmadik
helyezést ért el. Sikeréhez gratulálunk.

Barzsó Heni idén elballagott iskolánkból, de sportpályafutását
továbbra is nyomon követjük. Nem kis büszkeséggel.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség kiírása alapján rendezték meg az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny megyei fordulóját április 5-én, melyen iskolánk 9.MK osztályos tanulói is részt vettek osztályfőnökük,
Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő vezetésével.
A próbatételre Székesfehérváron a Bregyó Közi Ifjúsági Szabadidő Központban került sor, ahol elméleti és
gyakorlati tudásukról is számot adtak a csapatok. A megmérettetés felmenő rendszerű volt, mind az általános,
mind a középiskolás korosztályból az első három helyezett csapat vehetett részt április 14-én, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon megrendezésre kerülő megyei döntőn, ahová a mieink, sajnos, nem jutottak be.
A győztes az enyingi csapat lett.

AKTUALITÁSOK
*a nemzeti összetartozás napja

június 4.

*utolsó tanítási nap

június 15.

*szóbeli érettségi vizsgák

június 16-22.

*beiratkozás

június 24.

*tanévzáró ünnepség

június 27. 10 óra

Tanteremfestés
A 9.mk osztály tanulói elhatározták, hogy meghittebbé varázsolják tantermüket, és egy
tavaszi hétvégén osztályfőnökük, Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő és néhány lelkes szülő
irányításával kifestették, beszínezték, élettel töltötték meg a tizes terem falait.
Külön köszönetet mondanak a közreműködésért Werner Viktória családjának.
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