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„Csak Okosan Minden Órán!”

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Eötvös József Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának diákújságja
2017. december

A tavalyi nagy sikert aratott kezdeményezést
követően az Agro Napló és a MEGFOSZ újra
megszervezi többfordulós vetélkedőjét
mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és
gépjavító szakos középiskolások részére.
A MezőgépÉSZek 2018. elnevezésű online
játékban a diákok 3-5 fős csapatokkal vehetnek
részt. A játék egyaránt számít a fiatalok
kreativitására, szakmai elhivatottságára és
felkészültségére. Jelentkezési határidő: 2017. december 19. kedd 16.00 óra.

Korszerűsítés a kollégiumban
A
KEHOP
5.2.10.
kódszámú
„Költségvetési szervek pályázatos
épületenergetikai fejlesztései” című
pályázat keretében a nyár közepén
elkezdődött a Seregélyesen működő
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma kollégiumi épületének energiahatékonysági
felújítása.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 60 420 000 forinttal támogatta a
beruházást, melynek keretében szigetelték a tetőszerkezetet és a
homlokzatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint napelemek kerültek az
épület tetejére.
Iskolánk 2017-ben elnyerte az Ökoiskolai Címet. Ez, valamint az
intézményünkben tizenöt éve folyó környezetvédelmi képzés is arra kötelez
bennünket, hogy tanulóinkat környezettudatosságra neveljük. Nagy segítség
ebben, ha a diákok közvetlen környezetükben is nap mint nap megtapasztalják
az erre való törekvést.
A közel hatvanéves épületre igencsak ráfért a modernizálás. A
közelmúltban tartott nyílt napunkra ellátogató egykori diákjaink, akik iskolánk
országos hírű mezőgazdasági gépészeti képzésére szeretnék beíratni
gyermekeiket, örömmel tapasztalták a fejlődést. Velük együtt mi is bízunk
abban, hogy a külső megújulást követően a közeli jövőben egy belső fejlesztés
is megvalósulhat kollégiumunkban, melyet követően tanulóink otthonos, XXI.
századi körülmények között élhetik a családtól távol töltött iskolai napjaikat.
Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető

(A cikk a Seregélyesi Kisbíró
januári számában
jelenik meg.)
2017. szeptember

Szalagavató 2017

December 8-án a seregélyesi művelődési házban tartottuk szalagtűző ünnepségünket, melynek
keretében a 11.H osztályfőnöke, Balogh Zoltán tanár úr feltűzte az emlékszalagot a tanulók
ruhájára.
Mivel az eddigiektől eltérően idén csak fiúk járnak a nappali végzős osztályunkba, a
hagyományos keringő elmaradt. Az osztály azonban kárpótolta a meghívott vendégeket,
tanárokat, szülőket, és vidám perceket szerzett A hattyúk tava című jelenetével, melyet
Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnő tanított be a csapatnak.
A műsoros esten Zajácz Zoltán kollégiumi nevelő kamaszkori zenekara, a Cipőfűző együttes
számait adta elő, Varsányi Kata pedig Polyák Lilla Eskünk című dalát énekelte.

Fotó: Farkas Bence 9.A

Az alábbiakban Bényi Márk és Krizsanyik Csaba végzős tanulók gondolatait olvashatjátok:

„Nehéz elmondani, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt. Felnőtteké váltunk, legalábbis hivatalosan.
Úgy gondolom, mindannyian vártuk ezt a pillanatot. Lehet egyesek jobban, mások kevésbé sóvárogtak a
felnőttkor után, de azért mindannyian kíváncsian vártuk, vajon mit is tartogat számunkra. Most sem
tudunk sokkal többet, talán egyre inkább felismerjük tapasztalatlanságunk, s minél közelebb érezzük
magunkhoz a felnőttkort, annál homályosabbnak tűnik számunkra.
Talán az élet legnagyobb mérföldkövei így jelennek meg. Akkor tudjuk csak, hol volt az a bizonyos

változás, amikor tőle már jó messze vagyunk. Lehet, hogy hetekkel
ezelőtt váltam igazán felnőtté, lehet, most válok igazán felnőtté, de az
is lehet, hogy csak évek múltán történik meg mindez. De úgy gondolom,
nem is a mikor a lényeg. Persze, azért remélem, hogy nem akkor érek el
egy elfogadható érettségi szintet, amikor az első nyugdíjam a
kezemben fogom tartani. Viszont sietni nem kell, és túlbonyolítani sem
a dolgokat. Egy tanárom mondta a következőket, mely úgy hiszem,
egész életemben elkísérhet: „hajlamosak vagyunk túlbonyolítani az
életet, pedig olyan egyszerűen is lehet boldogan élni”. Jónak lenni.
Nincs szükség nagy szavakra, melyek magyarázatához és megértéséhez
sokéves tanulásra van szükség. Jónak lenni. Ennyire törekedjünk.
Manapság egyre inkább hajlamosak vagyunk az efféle szavakat közhelyesnek nevezni és olyanok után
sóvárogni, melyeket nem igazán értünk, de okosan szólnak. Viszont ha ennyivel megelégszünk, akkor
mindennel megelégszünk. Jónak lenni.
Kisgyerekként csodálkozva néztem a felnőttekre. Termetük, határozottságuk és erejük miatt. Idővel ez a
csodálkozás csodálattá alakult. Csodáltam bennük, hogy kiállnak magukért és szeretteikért, nem esnek
kétségbe bármilyen problémától és tudják, hogy mit akarnak. Aztán elkezdtem kételkedni bennük,
kételkedni szavaikban, tetteikben, úgy általánosan mindenben, amit láttam és hallottam. Egy idő múlva
viszont azon kaptam magam, hogy igazából nem is érdekelnek az efféle dolgok, mondván, majd csak lesz
valahogy. Előttem is sokaknak sikerült, hát talán nekem is fog. Aztán észrevettem, hogy megint
tüzetesen vizsgálgatom a felnőtteket, egyre nagyobbá váltam én is (habár ez termetemen nem látszik
meg), s kezdtem megérteni őket. Megértettem sok mindent, amit kisgyerekként furcsának tartottam,
viszont olyan dolgok váltak bonyolulttá számomra, melyek régen egyértelműek voltak. Ijesztő,
ugyanakkor izgalmas belegondolni, hogy lassacskán rám fognak úgy nézni a kicsik, a gyerekek, ahogyan
én néztem a felnőttekre annak idején. Vajon hogy néznek rám? Mit mutatok? Mit tudok nekik tanítani?
Mit tanítanak ők nekem? Nem olyan egyszerű választ találni, talán mindegyik felnőttekhez kapcsolódó
viszonyulásomban volt valami igazság. Összetett állapot a felnőttség, csodálatra- és néha
sajnálatraméltó. Viszont egy dologban biztos vagyok: ha bátran felvállalom azt, amiben hiszek, bátran
cselekszem, akkor, ha kudarcot vallok is bizonyos dolgokban, nem fogok elbukni, mint felnőtt, mint
ember.
De mi is a bátorság? Az, ami összeköti a tervet a tettel, a gondolatot a
cselekvéssel, az ötletet a megvalósítással. Hogyha nem tudom bátran
felvállalni véleményem, azt, amiben hiszek, akkor hitemnek aligha van értelme.
Lehet, hogy a körülöttem lévők nem értenek teljesen egyet azzal, amit
gondolok, viszont mindenképpen megbecsülnek azért, mert hitem megélem és
felvállalom. Viszont a bátorság nem azt jelenti, hogy vakmerően másokra
erőszakoljuk véleményünk, akaratunk, nem is azt, hogy olyan dolgokba vágunk
bele, amelyek kárt tehetnek bennünk. A bátorság nem nagyzol. Életem egyik
legmeghatározóbb jelmondata ehhez kapcsolódik, édesapámmal azóta is
gyakran elismételjük. Az Oroszlánkirály című rajzfilm egyik idézete: „a
bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt.” Nem kell keresnünk a
lehetőséget, hogy bátorságunk másoknak megmutassuk, hanem akkor kell
bátornak lennünk, amikor a helyzet megkívánja. Mikor ez által önmagunkat és szeretteinket, barátainkat
védhetjük meg, vagy éppen olyanokat, akiket nem is ismerünk. Mert felelősek vagyunk egymásért, még
ha nem is tudjuk pontosan, hogy éppen kit segítünk jelentéktelennek tűnő tetteinkkel. Ha a bátor
felelősség szilárd jellemmel társul, akkor nem hiszem, hogy bármi negatív erő utunkba állhat.
Diáktársaim nevében köszönetet szeretnék mondani tanárainknak, szüleinknek és barátainknak. Bizton
állíthatom, hogy a pozitív és negatív emlékek egyaránt segítenek abban, hogy a megfelelő úton
haladjunk további életünkben. Köszönjük a ránk fordított időt és a türelmet!
Jónak lenni. Bátran felvállalni. Mindenért hálát adni.”

A tanteremdíszítő verseny eredménye 2017

Sikeresen lezárult a diákönkormányzat által meghirdetett karácsonyi
tanteremdíszítő verseny. Az iskola kilenc nappali tagozatos osztálya közül hat
öltöztette ünnepi díszbe osztálytermét. Mindegyiküknek gratulálunk a szép
munkához.
A karácsonyi ünnepségen mindegyik résztvevő csoport átveheti majd jutalmát.
Az alábbiakban közöljük a zsűri értékelését:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
IV. helyezett
V. helyezett

Fotó: Werner Viktória 11.mk

10-es terem
8-as terem
1-es terem
9-es terem
7-es terem
2-es terem

11.MK
9.Mg
9.B
9.A
10.A
10.B

25 pont
23 pont
19 pont
19 pont
17 pont
15 pont

UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP PROGRAMJA
2017. december 22.
1-2. óra
3. óra
4-5. óra
tanterem
1.terem
2. terem
3. terem
4. terem
5. terem
6. terem
7. terem
8. terem
9. terem

ÜNNEPI MŰSOR (9.mg)
művelődési ház
OSZTÁLYKARÁCSONY
osztályteremben
SZABADONVÁLASZTOTT PROGRAM pedagógusok vezetésével
pedagógus
HALÁSZ RÓBERT
ZÁCH GYÖRGY
SZIKSZ CSILLA
ZAJÁCZ ZOLTÁN
BALOGH ZOLTÁN
MENYHÁRTNÉ GÁSPÁR ILDIKÓ
VARSÁNYINÉ KOZMA JUDIT
LADÁNYI LÁSZLÓNÉ
KOVÁCS TÜNDE
NYIKOSNÉ KŐ REGINA

program
társasjáték (Rizikó)
X-box
filmnézés
közös zenélés
interaktív KRESZ
X-box (FIFA)
kézműves foglalkozás
filmnézés
társasjáték (Activity)
jóslás kártyából

Iskolánkba is ellátogatott a Mikulás
Sőt, stílusosan traktoron érkezett az iskola udvarára krampuszai és angyalai
kíséretében. Először az alakuló téren köszöntötte a diákokat.
Itt kapott helyet az ökoiskolai újrahasznosítás jegyében, a tanműhelyben Végh László
gyakorlati oktatásvezető irányításával gumiból készült karácsonyfa és hóember is.
A „fehérszakállú” ezt követően a tantermeket és műhelyeket sorra járva is találkozott a
tanulókkal.
Köszönet a jelmez megvarrásáért Menyhártné Gáspár Ildikó tanárnőnek, a fotókért
pedig Farkas Bence 9.A osztályos tanulónak.

AKTUALITÁSOK
* nyílt nap

december 5.

* Mikulás

december 6.

* szalagavató

december 8. 16 óra

* karácsonyi ünnepség

december 22.

* téli szünet

december 27 – január 2.

* igazgatói szünet

január 3–5.

* első tanítási nap

január 8. „A” hét hétfő

A 9.mg osztály szeretettel várja
iskolánk valamennyi tanulóját és dolgozóját
KOLDUSÉNEK
című előadására,
melyet 2017. december 22-én 8 órától mutat be
a seregélyesi művelődési házban.

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
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