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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. szeptember – október

Juhász Dániel 9. b osztályos tanuló akvarellje

Kedves Kollégák! Kedves Diákok!
Szeretettel köszöntöm tagintézményünk dolgozóit és tanulóit a most induló új tanévben.
Először is néhány szó az intézmény vezetésében történt változásokról:
- Az intézmény igazgatója továbbra is Turcsányi Sándorné, ugyanis a 2015. szeptember
1-je óta a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
tagintézményévé váltunk.
- Én, Szokolné Szecső Tímea látom el a következő öt esztendőben a tagintézményvezetői feladatokat a másik intézménybe távozott Butola Zoltán után.
- A tagintézményvezető-helyettes Varsányiné Kozma Judit lett,
- a gyakorlati oktatás vezetője továbbra is Végh László maradt.
A változások ellenére bízom benne, hogy a jövőben is zavartalanul folyik majd
Szokolné Szecső Tímea
intézményünkben az oktató-nevelő munka. Sok régi és új tanulót köszönthetek az új
tanévben. Azok a diákok a tanúim, akik az elmúlt években is ide jártak, és jól érezték magukat nálunk, hogy igenis
érdemes tanulni, jó eredményeket elérni. Intézményünk névadója, Eötvös József születésének évfordulója alkalmából
rendezett diáknapunkon már megtapasztalhattátok, hogy az iskolában is vannak kötetlenebb, tréfás, programok,
amelyeken igazán jól érezhetitek magatokat. Ezen kívül is lesznek majd olyan események a tanév során, amelyek
feledtetik a kötöttséget. A sok új információ, az érdekes órák, amiket talán nagyon sokan vártok, megszépítik a
tanulás rémképét. A tudáshoz rögös út vezet, de aki szívesen vesz részt az út bejárásában, annak fel sem tűnnek a
göröngyök. Hiszen aki saját akaratából, szívből választotta iskolánkat, az oktatott szakmáinkat, annak nem lesz teher
a tanulás, az iskolába járás.
Iskolánk kapujának átlépésével egy nagy család részesei lettetek, ahol mindenkinek megvan a helye, szerepe. Az
itteni „családfő” az osztályfőnök, aki mindenben segítsége lesz az újonnan érkező és régi diákjainknak, valamint
szüleiknek. Az idei tanévben osztályfőnöki feladatokat látnak el intézményünkben:
Ladányi Lászlóné – a 9.A mezőgazdasági gépész és a 12.L levelező osztályok élén,
Kókai Beáta – a 9.B szintén mezőgazdasági gépész osztály vezetőjeként,
Balogh Zoltán – a 10.H hegesztő osztály osztályfőnöke,
Czuppon Tamás – a 11.A-s mezőgazdasági gépészek,
Halász Róbert – a 11.H-s hegesztők és 11.L-s levelezők vezetője,
valamint Kiss István – aki a 12.Gj és 13.Gt összevont csoportját igazgatja.
A 10.MK és 12.IK szakközépiskolai osztályainkat Menyhártné Gáspár Ildikó, illetve Varsányiné Kozma Judit
vezeti.
Új tanévet kezdünk, de a régi szabályok élnek, hiszen egy családban is vannak szabályok, hogy a békés egymás
mellett élés megvalósulhasson. Az újonnan beiratkozott diákok már megismerhették a házirendünket, amely a mi
szabályrendszerünk.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az intézményünkre jellemző családias légkört csak úgy lehetséges megtartani, ha
egymást tisztelve veszünk részt az iskola életében. Ezért kérem az új tanulókat, hogy az intézmény minden dolgozóját
(és itt nem csak a tanárokat értem) a köszönés illemszabályai szerint üdvözöljék. Nem vagyunk nagy létszámú iskola,
így minden tanuló rövid időn belül megismeri az itt dolgozó tanárokat, oktatókat, nevelőket és a technikai
dolgozókat. A köszönés mellett a köszönöm és a kérem szavak használata is elvárt mind a dolgozók, mind társaitok
felé, hiszen egy szeretetben működő családban is így kommunikálnak a családtagok. Tehát első sorban arra kérlek
benneteket, hogy tiszteljük egymást és egymás munkáját.
Egy családban a szemetelés és dohányzás sem bárhol megengedett, mindennek megvan a maga helye, ez nálunk, az
iskola területén sincs másképp. Ezért is szeretném kérni, hogy mindenki a szemetest használja a szükségtelenné vált
tárgyai, a hulladék elhelyezésére. Az iskola területén jól látható helyeken vannak, és mindenki számára elérhetőek az
e célt szolgáló gyűjtőedények, így mindenki figyelmét felhívom a szemetesek rendeltetésszerű használatára. Ezzel
egymás életét tesszük könnyebbé.
A magyar jogszabályok értelmében 18 év alatti személy nem dohányozhat, a dohányboltban sem lehet kiszolgálni
dohánytermékekkel. Ezt tartsátok szem előtt! Ha pedig, sajnos, már nem tudtok lemondani a dohányzásról, akkor
csak iskolai időn kívül tegyétek, az intézmény bejáratától öt méterre. Aki ezt megszegi, számolnia kell a
következményekkel.
Kedves Diákok! Remélem, közületek is sok tanuló öregbíti majd iskolánk hírnevét, ahogy ezt tették elődeitek is az
eltelt majd’ 60 év alatt, mióta ezen falak között oktatás folyik. Mi tanárok azért vagyunk, hogy segítsük jövőtök
építését. Szent-Györgyi Albert fogalmazta meg tömören ezt a felelősségünket: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma
iskolája.” Ehhez a jövőépítéshez, az együttmunkálkodáshoz, s ezért az eredményes 2016/2017-es tanévhez, kívánok
mindenkinek türelmet, szorgalmat, kitartást és jókedvet!
Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető

Diákközgyűlés
A 2016. szeptember 12-én 6. órában megrendezett diák közgyűlésen a napirendi pontok tárgyalásakor elsőként
tárgyalták a képviselők az iskolarádiósi pozíció betöltésének feltételeit:
- jelentkezni kell a posztra,
- aktívan kell a diáknapon részt venni és segíteni kell Kertész Pál úrnak a kihelyezett stúdió felállításában,
- utolsó körben pedig az intézményvezetés előtt kell vázolni a rádióüzemeltetési terveket.
Lapzártakor 3 jelentkező volt a feladatra, közülük fog kikerülni ideálisan az 1, maximum 2 rádiós team (A hétB hét). Addig kérünk minden diákot, ne vigye el, és különösen engedély nélkül ne, a rádiószoba kulcsát, nincsen
műsorszolgáltatás a poszt betöltéséig.
Évek óta először nem érkezett kérdés a mosdók higiéniai viszonyaira vonatkozólag, ehelyett 2 beérkezett
tanulói kérdést tárgyalt a gyűlés: lehet-e vegyes összetételű, különböző osztályokból összeálló csapat a diáknapi
labdarúgáson (igen, külön engedéllyel lehet – mondta ki a közgyűlés); a másik pedig a megváltozott házirendre
vonatkozott, lehet-e a folyosón Bluetooth-hangszórót hallgatni – bár a házirend ezt az udvarra száműzi – , nem
hangosan, kb. félerővel (Válasz: az eszköz annyira széles körben elterjedt tavaly óta, hogy előfordulhat, hogy
egyszerre egy folyosón 5-6 is hangosan szól, ez zavaró, disszonáns, és nem csupán egyszerre szól a sulirádióval,
hanem feleslegessé is tenné azt, mert az nem hallatszódna; a lármázás egyébként is tiltott volt a folyosón, így az új
házirend ennek szellemében jár el, amikor tiltja a hangos hallgatásukat).
A házirend változásainak gyors ismertetésekor Kovács Tünde tanárnő kiemelte a fontos eltéréseket tavalyhoz
képest és a tanulói figyelemre méltó momentumokat:
- évi 2 közgyűlés,
- igazgatói figyelmeztetés a dohányzásért,
- büntetési fokozatokban változás, de változatlan a tanulmányi és magatartási okból indított fegyelmi ténye
(mindkettőnek létjogosultsága van),
- közösségi jutalmazás bukásmentes és keveset hiányzó, jól tanuló osztályoknál,
- a szórakoztató elektronikai eszközök, mobiltelefonok tiltása,
- a diákönkormányzat jogosultsága, hogy kiemelt iskolaszintű célokat különítsen el és ahhoz pénzforrást rendeljen,
vásárlásait a tanári kar segítségével végrehajtsa, az elköltött összegekről számlákat eltéve, (a vásárolt eszközök
térítésmentesen átadhatók az iskolának)
A másnapi diáknap programjának részletezése után tanulói kérés érkezett, hogy külsős tanulók ne vehessenek
részt alkoholos befolyásoltságban, bódultan vagy dohányozva a 09.13-i rendezvényen; de ez a tiltás mindenkire
érvényes természetesen, nem csak a külsősökre; a kérésnek eleget tesznek a diáknap felnőtt szervezői.
Sor került a tisztújítás ismertetésére is: az új 9.A-s és 9.B-s képviselők miatt újra bemutatkozott a tavaly
választott 2 DÖK-elnök: Dóka Bianka és Kovács Valentina (12.IK). Új képviselők bejövő osztályokban: Killer Donát,
Lajtos Ferenc, Mocher Dániel, Molnár György.
Az I. féléves programok és tervek vázolásánál kiemelt szerepet kapott
- a Mikulás-szervezés (tanári javaslat érkezett változtatásra: csak a jók jutalmazására, értékesebb csokoládéval),
- a DÖK-szervezte karácsonyi műsor (ahová még ötletek jöhetnek),
- az iskolamarketingnél, a beiskolázásnál, a továbbtanulási kiállításon aktívabb diákrészvételre történt javaslattétel (és
diákprezentációkra általános iskolákban),
- a szponzorkeresés fontossága (pénzbevételek, DÖK-szoba bútorai, természetbeni felajánlások, karácsonyfadíszek),
- és 2 program mellé osztályt társított a gyűlés: Martinstag 11.H, Halloween (12.IK németesek és angolosok, ha
utóbbiak is akarják, illetve 10.H, ha akarják).
Legvégül a diák közgyűlés zártabb körben, az elnökök részvételével folytatódott, akik listát készítettek a
diáknapi nyereményekről, majd bevásárolták az avatókellékeket és a csokoládét, tortát, gyümölcsöket.
Idő hiányában nem volt szó egy programról, de e hasábokon pótoljuk ezt: az őszi „Döntésed a jövőd”
vetélkedőre történő előzetes felkészülésről (patronálói javaslat: kisfilm, videó, pps, ppt, prezi – ne élő előadás legyen,
hogy a lámpalázat legyűrve még jobb legyen a tavalyinál az eredmény)
Jegyzőkönyvet vezette és a beszámolót közzétette: Kovács Tünde angoltanárnő

Az idei tanévben is megrendeztük hagyományos diáknapunkat – megemlékezve iskolánk névadója, Eötvös
József születésnapjáról. A rendezvényre 2016. szeptember 13-án, gyönyörű verőfényes időben került sor, s
székhelyintézményünk, a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium képviselői
is részt vettek a vidám eseményen. Diákcsoportjukat Nyárai István tanár úr kísérte.
A résztvevők számot adtak tudásukról számos, iskolánk profiljához köthető feladatban, majd 10 órától jó hangulatban,
repülőmodell-bemutatóval, társasjátékkal, tollaslabdával, sakkal, labdarúgással és szurkolással, valamint szkanderrel
töltötték az időt a finom gulyás elfogyasztásáig és az avatóig. Hogy ne teljen vetélkedés nélkül az idei év: először
játékos akadályversenyen, majd futballbajnokságon, „Mas-Wrestling" bothúzó vetélkedőn és szkanderbemutatón is
összemérhették ügyességüket diákjaink. És természetesen a kilencedikes mazsolák avatása sem maradhatott el. A
megmérettetéseken az alábbi eredmények születtek:

I.helyzett 12.IK
II-III.helyezett 11.A
II-III.helyezett 11.H

I.helyezett 12.IK
II.helyezett 10.MK
III.helyezett 9.A
Gólkirály: Kállai Bence (12.IK)

I.helyezett Erdélyi József
II.helyezett Benkő Dániel (11.A)
III.helyezett Keresztes ZSolt (11.A)

női kategória
I.helyezett Varga Diána (13.GT)
II.helyezett Barzsó Henrietta
III.helyezett Lelkes Vivien (11.H)

A győztesek jutalma torta, édesség és sok vidám pillanat volt. Eredményükhöz gratulálunk.

Így írtok ti…
".....Csütörtökön megismerkedtünk Kókai Beáta osztályf őnökünkkel és az
osztálytársakkal. Bea néni kedvesen mutatkozott be nekünk. Az iskola még labirintus
számomra, de idővel majd megtanulom, melyik teremben mit tanítanak. Megmutattatták a
műhelyeket is, amelyekben jövő héten gyakorlatozni fogunk. Ezt a részét már nagyon várom.
Biztos lesz olyan, hogy ráütök az ujjamra a kalapáccsal, de sebaj, így tanul az ember. Sok
új dolgot fogunk megtanulni, aminek később még hasznát veszem. Irodalom órán egy másik
tanárnő jött be, aki angolt is fog nekem tanítani. Ettől egy kicsit félek, mert nekem az gyengén
megy. A házirenddel én magam egyetértek, bár ezt nem mindenki fogja betartani. Mikor
megláttam a traktorokat, a szívem majd’ kiugrott, egyszer majd én vezetem őket. Kombájnt,
vetőgépet, permetezőt, ekét és még sok mindent láttam. Ezek mind nagyon érdekesek voltak
számomra. Mikor hazajöttem, elmeséltem a szüleimnek, milyen szeretettel fogadtak minket,
akár a diákok, akár a tanárok..."
Tóth Sándor 9.b

„Szeptember
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Gazdanapokra látogattunk, amely a legnagyobb hagyományokkal rendelkező
mezőgazdasági

kiállítás

Magyarországon.

Korareggel

indultunk,

és

kétórás

autóbuszos utazást követően megérkeztünk a helyszínre. A tanár urak vezetésével
négy-öt órás szabad program következett. Én személy szerint szerettem volna
tüzetesen végignézni a kiállított gépeket, és erre pár iskolatársamban partnerre
találtam. Így indultunk el öten-hatan, és végignéztük a kiállítást.
Amelyek a legjobban tetszettek:
- a Kubota traktorok standja,
- az MTZ traktorok standja,
- az Axiál Kft. standja,
- a kalapácsos játék,
- a KITE standja.
Amikor végigjártuk a kiállítást, az egyik
büfében megebédeltünk, majd délután három
órakor
hazaindultunk.
Jó
emlékekkel
távoztam.”
Fekete Tamás 10.mk

A képen Póczik Máté 10.mk osztályos tanuló látható.

DICSŐSÉGTÁBLA
Felkerült az elmúlt tanévet
legeredményesebben záró tanulók fotója a dicsőségtáblára.
Reméljük, hogy példájuk ösztönzően hat majd
iskolánk többi diákjára is.

Varga Zsolt 10.A
4,92

Józsa Ágnes 12.IK
4,75

Kis Ádám 10.A
4,67

Fehér Márkó 11.A
4,54

Kovács Szabolcs 11.A
4,54

Németh György 12.A
4,50

Tollas János 12.A
4,50

Józsa Kitti 12.IK
4,50

Csikós Dávid 10.H
4,44

*A tanulók neve mellett az az osztály szerepel, amelybe a 2015/2016. tanévben jártak.

Juhász Dániel
9. b osztályos tanuló
rajzai
Dani Nádasdladányban él.
A rajzolás régóta kedves elfoglaltsága, de
nem ez az egyedüli hobbija. A képein
látható traktorok, hajók különösen
érdeklik. Olyannyira, hogy meg is építi
őket. Egyedi készítésű hajó makettjei
hungarocellből, fából, lemezből épülnek.
Alkotómunkájához gratulálunk.

Sulirádió
Megszületett az iskolarádió üzemeltetésére kiírt pályázat végeredménye:
„A” héten Fojtek Milán (11.A), „B” héten a Dobos Soma – Ódor Dániel (10.MK)
páros kap lehetőséget a zeneszolgáltatásra.
Azonban egy fontos alapszabályt nem árt tudnia a diákságnak: a rádiós
szobában a rádiós tanulókon kívül másnak tartózkodnia szigorúan tilos.

AKTUALITÁSOK
* megemlékezés

október 6. 7:45 (ünneplő!)

az aradi vértanúkról
* megemlékezés

október 21. 7:45 (ünneplő!)

az ’56-os forradalomról
* őszi szünet

október 29 – november 6.

* nyílt nap

november 16.

Juhász Dániel 9. b
Elérhetőségünk: 8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon/fax: 22 575-002, 575-003
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu

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

CSOMÓ
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának
diákújságja

