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„Csak Okosan Minden Órán!”
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ÁLTALÁ NOS ISKOLA
*Pályaválasztási lehetőségek az intézményünkben indított képzések tükrében

Kedves Nyolcadikos Diák!
Intézményünk megújuló kínálattal vár 2017 szeptemberétől.
Pedagógusaink felkészültsége, iskolánk jól felszerelt szaktantermei, laborjai és
tanműhelyei garanciát jelentenek a színvonalas oktatásra. Azok a diákjaink,
akiknek céljai vannak, s akik e célok eléréséhez a tanulás és a tudás útját
választják, jól érzik magukat nálunk, szeretnek ide járni.
A tanórák mellett természetesen egy sor lehetőséget biztosítunk az
önképzésre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezt szolgálják többek között a
számítógéptermek, a sportlétesítmények, a szakkörök, a színházlátogatások, a
diáknapok és az osztálykirándulások. Ha lakóhelyed távol esik Seregélyes
vonzáskörzetétől, kollégiumi elhelyezést is biztosítunk.
Ha beiskolázási kínálatunk felkelti érdeklődésedet, ha szeretnél egy
családias légkörű, színvonalas oktatást és képzést nyújtó iskolába járni, ha a
tanulás és a tudás útját választod céljaid eléréséhez, válaszd a Dr. Entz
Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Eötvös József Szakképző Iskoláját és Kollégiumát!
Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető

A 2017/2018. tanévben induló képzésink
SZAKGIMNÁZIUM:
Mezőgazdasági gépész ágazat OKJ 54 521 05
képzés kódszáma: 0003
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat OKJ 54 850 01
képzés kódszáma: 0022
SZAKKÖZÉPISKOLA:
Mezőgazdasági gépész szakképzés
képzés kódszáma: 0019

OKJ 34 521 08

TECHNIKUSKÉPZÉS:
Mezőgazdasági gépésztechnikus
képzés kódszáma: 0006

OKJ 54 521 05

RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS:
Mezőgazdasági gépjavító szakképzés OKJ 35 521 02
képzés kódszáma: 0020

*Részlet a MEGFOSZ pályaorientációs prezentációjából

Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakgimnáziumi képzés iskolánkban
Ha érdekel a jövőnk, Földünk megmentése, a globális problémák, zavar a sok szemét,
akkor itt a helyed!
Iskolánkban családias légkörben folyik a tanítás. A kémiai laboratóriumban megtanuljuk
használni a laboreszközöket, környezetvédelmi méréseket végzünk a mérőbőröndökkel,
mérőeszközökkel. Levegő-, víz- és talajmintát vizsgálunk; üzemlátogatásokon veszünk részt a
Vízügyi Igazgatóságon, a Környezetvédelmi Felügyelőségen, az agárdi Meteorológiai Állomáson,
a Szennyvíztisztító Telepen és egyéb érdekes helyeken. Ilyenkor betekinthetünk az itt dolgozók
mindennapi munkájába, illetve a nyári gyakorlatokon be is kapcsolódhattok abba. Ha meg vannak
elégedve a teljesítményeddel, előnnyel indulsz az álláskereséskor, hiszen már ismernek 1-2
helyen, ha minden évben máshol töltöd a nyári gyakorlat idejét. A velencei Talajvédelmi Állomásról
például idén szeptemberben is élményekkel telve jöttek vissza a tanulóink.
Minden cégnek, üzemnek be kell tartania a környezetvédelmi előírásokat, ezért szükségük van
szakemberekre, tehát ezeken a munkahelyeken is van jövője a környezetvédelmi képzésnek. Az
élet minden területén tapasztalhatjuk, hogy egyre fontosabb kérdés környezetünk, és ezáltal az
emberiség megmentése, s erre az Európai Unió is egyre nagyobb hangsúlyt fektet.
A környezetvédelmi szakképzés célja olyan szakemberek biztosítása a környezetvédelmi
hatóságok, az ipari és mezőgazdasági üzemek és települési önkormányzatok számára, akik
önállóan vagy beosztott munkatársként dolgoznak a víz- talaj- és levegőtisztaság-védelemmel,
hulladékgazdálkodással és a kapcsolódó méréstechnikával összefüggő feladatok megoldásán. A
szakmai érettségivel 3134/10 FEOR számú végzettséget kapnak tanulóink, amely környezetellenőrző laboráns munkakör betöltésére jogosít.
Az érettségi után van, aki OKJ-s technikus képzésben, van, aki főiskolán, egyetemen folytatja
tanulmányait. A technikusok ezáltal a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek,
hatóságok, nemzeti parkok, önkormányzatok környezet-, természet- és tájvédelmi középvezetői
feladatainak ellátására alkalmas szakmát kapnak.
Kókai Beáta
környezetvédelem szakos tanár

Mezőgazdasági gépész szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés
Iskolánkban 1958 óta megszakítás nélkül folyik agrárgépészeti szakképzés. Igyekszünk
helytállni az állandóan változó körülmények közepette is, és színvonalas oktatást, képzést nyújtani
a hozzánk érkező diákoknak.

Mindezt bizonyítja, hogy tanulóink rendre eredményesen

szerepelnek a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen, és hogy a régió mezőgazdasági
vállalkozásai folyamatosan keresik a nálunk felszabadult, jól képzett mezőgazdasági gépész és
gépjavító szakembereket. Emellett nemcsak a mezőgazdaságban, hanem szinte minden területen
tárt karokkal várják őket, ahol gépészekre van szükség. Ráadásul a mezőgépész szakma jelenleg
országosan hiányszakmának minősül.
Mindezek ellenére nem könnyű a helyzetünk, hiszen a szakma – és egyáltalán a kétkezi
munka – iránti érdeklődés igen alacsony az általános iskolából kikerülő fiatalok körében. Ezért
igyekszünk vonzóbbá és színvonalasabbá tenni képzéseinket.
És ezen próbál segíteni a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetsége (MEGFOSZ), amely meghirdette „Legyél te is mezőgépész!” című programját, aminek
keretében több, mint száz partner összefogásával népszerűsíti a mezőgépész szakmát. Céljuk,
hogy biztosítsák a szakemberek utánpótlását, növeljék a szakma presztízsét, javítsák a vidéki
foglalkoztatást, ezáltal helyben tartsák az aktív munkaerőt. Természetesen a legfőbb cél a
hazai mezőgazdasági

termelés

versenyképességének

szakemberállomány hosszú távú biztosításával.

és

további növelése

a

megfelelő

PÁKOZDI HADITORNA

Pákozdon 2012 óta rendezik meg az Országos Haditorna versenyt. Idén nekünk is
adatott esély, hogy részt vegyünk ezen a kihíváson. Csengő Szabolcs kollégiumi nevelő
hívta fel a kollégisták figyelmét arra, hogy ezen a versenyen részt lehet venni.
Összesen négyen jelentkeztünk: Katona Robin, Hamrik Tamás, Körmendi Lajos, Szendi
Dávid.
Nem sok időnk volt készülni a versenyre. 2016. október 12-én, szerdán reggel 8:20-kor
indultunk. Tanár úr az autóban még elmondott néhány részletet a Haditornával
kapcsolatban, és arról beszélgettünk, milyen is lehet egy ilyen verseny.
Megérkezve a Pákozdi Emlékparkba, volt időnk körültekinteni, mert a megnyitó 10
órakor kezdődött. Volt akadályverseny, ami előtt a katonák elmagyarázták, hogyan kell
végrehajtani a feladatokat. Utána gránáthajítás következett, amit be is mutattak előtte. A
mátrixfutásban csak két pontot értem el a tízből, de a csapattársaim sikeresebbek voltak. A
lövészetnél mindenki ötöt lőhetett a légpuskával. Aztán légpuskával kellett váltófutást
végeznünk 400, illetve 800 méteren. Sikeresek voltunk az elsősegélynyújtásban is. A totó
nehéz volt, de végül jó pontszámot kaptunk.
Nem végeztünk dobogós helyen, de nagyon jól éreztük magunkat, és máskor is
szívesen részt vennénk ilyen érdekes, izgalmas versenyeken.
Hamrik Tamás 9.A

Iskolánk diákönkormányzata osztályok közötti

TANTEREMDÍSZÍTŐ VERSENYt hirdet.
Kérjük, hogy december 5-éig
öltöztessétek karácsonyi díszbe a termeket,
hogy a Mikulás megjutalmazhassa
a legügyesebb osztályokat.

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

HELYESÍRÁSI VERSENY
A MAGYAR NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL
A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangú szavazással fogadta el
azt az országgyűlési határozatot, melynek értelmében november 13-át
a magyar nyelv napjává nyilvánítja,
ugyanis 1844-ben e napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.
Ennek méltó megünneplésére iskolánkban

2016. november 22-én
a 6 – 7. órában helyesírási versenyt rendezünk,
melyre magyartanáraitoknál jelentkezhettek.

KOVÁCS TÜNDE és VARSÁNYINÉ KOZMA JUDIT
*********************************************

felkészítő foglalkozás
A magyar helyesírás megváltozott szabályairól tájékoztatót tartunk
2016. november 17-én a 7. órában a 8. teremben

AKTUALITÁSOK
* Halloween

november 8.

* Martinstag

november 15.

* pályaválasztási nyílt napok

november 16. 9-15 óra
december 6.

9-15 óra

* Mikulás –nap

december 6.

* szalagavató

december 9.

* fogadónap

december 14. 15-17 óra

16 óra

ADVENTUS DOMINI

– Az Úr eljövetele –
Gyere, és hangolódj velünk karácsonyra,
amikor péntekenként a második óra utáni
szünetben iskolánk emeleti aulájában sorra
meggyújtjuk a gyertyákat az adventi koszorún!
november 25.
december 2.
december 9.
december 16.

első gyertya
második gyertya
harmadik gyertya
negyedik gyertya
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