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„Csak Okosan Minden Órán!”

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Eötvös József Szakképző Iskolájának és Kollégiumának diákújságja
2017. január

Ú
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É
V
Kívánok én hitet, kedvet,
Szép szerelmet, hű türelmet.
Utakhoz fényt, csodát, álmot.
Békességet, boldogságot.

I
J

Szép szavakat, égre kéket.

Ó

Emberarcú emberséget.

K

Verseket, célt, igazságot.

Í

Daltól derűs, jobb világot.

V

Bokrok mellé társnak fákat.
Napfényt, amely el nem fárad.
Tekintetet szembe nézve.

Á
N

Éjt meg nappalt, soha félve.

S

Kézfogásos tiszta csöndet.

Á

És mosolyból minél többet.

G

Kedves Végzős Diákok!
Szeretettel gratulálok a
szalagavató ünnepségetekhez,
ezennel hivatalosan is végzős
osztállyá váltatok. Élvezzétek ki
ezt az időszakot, gyűjtsetek
minél több közös élményt!
Bízom benne, hogy az érettségi
bizonyítvány nem csupán egy
papír lesz számotokra, hanem
egy lehetőség, egy kapu. Egy
kapu egy értékes tanfolyam
elvégzéséhez, egy jobban fizető
munkahely megpályázásához.
Ha az utolsó félévben legjobb
tudásotok szerint teljesítetek, akkor
egész életetekben élvezhetitek az
érettségi bizonyítvány előnyeit.
Sok sikert kívánok a májusi-júniusi
időszakra, mindenképpen drukkolni
fogok Nektek!
Szeretettel: Kürtös Katalin
volt némettanárnőtök

A 11.a osztály tanulóinak Czuppon Tamás osztályfőnök tűzte fel az emlékszalagot.

A 12.ik osztály néhány diákja a szalagtűző ünnepséget követően
A 11. h osztály tanulói osztályfőnökükkel, Halász Róberttel

Karácsonyi árnyak

Iskolánk 10.mk osztályos tanulói – osztályfőnökük,
Menyhártné Gáspár Ildikó vezetésével – rendhagyó műsorral
jelenítették meg a karácsony üzenetét.
A négy adventi gyertya jelentése négy különböző árnyjátékban
bontakozott ki a közönség előtt, és szerzett maradandó élményt.
Az ünnepségre a seregélyesi művelődési házban került sor
2016. december 21-én.

Az oktatásért és a környezetvédelemért felelős
minisztériumok 2005 óta minden évben
meghirdetik a három évre szóló Ökoiskola cím
elnyerésének lehetőségét.
Intézményünk 2017-ben benyújtja az erre
irányuló pályázatot.
A diákok ötleteit is szívesen fogadjuk azzal
kapcsolatban, hogyan is tehetnénk „zöldebbé”
mindennapjainkat.
Az eddig megfogalmazott ötletek, amelyekből néhány már meg is valósult vagy
megvalósításának folyamata már elindult:
- szelektív hulladékgyűjtés megszervezése
- zöldterületek kialakítása (faültetés)
- energiatakarékos világítás, műanyag nyílászárók, szigetelés
- Energiahatékonysági Bemutatóközpont (Szfv., Bregyó köz 2.) meglátogatása
- rendszeres környezetvédelmi őrjárat megszervezése diákokból
- iskolabüfé kínálatának megreformálása
- környezetbarát csomagolóanyagok használata
- lapok üres hátoldalának használata
- közétkeztetésben a „mintamenza” felfogás érvényesítése (só-, cukor- és zsírszegény
ételek, környékről beszerzett alapanyagok)
- környezettudatosság témahét megszervezése áprilisban
- részvétel az Ökomodell-versenyen (Árpád SzKI, 2017. április)
- részvétel az országos Te szedd! –mozgalomban (2017. április)
Minden hasonló, építő jellegű ötletet szívesen fogadnak tanáraitok, az iskola és a
diákönkormányzat vezetői.

Tanteremdíszítő verseny
2016 decemberében újra megrendeztük karácsonyi
tanteremdíszítő versenyünket, melyet megérdemelten a
10.mk osztály nyert.
Osztálytermüket a szülők által sütött
mézeskalácsokkal és a műanyag palackokból saját
kezűleg készített karácsonyfával tették szebbé.
Jutalmuk egy torta volt, amelyet az iskolai
karácsonyi ünnepségen vehettek át.

Több, mint szívás…
Az emeleti aulában látható kiállítás anyagául szolgáló posztereket iskolánk 2006-ban végzett,
környezetvédelem-vízgazdálkodás szakos tanulója, Borics Virág bocsátotta rendelkezésünkre. Virág
Sárosdról származik, azonban jelenleg a debreceni székhelyű Webbeteg internetes portál számára készít
számítógépes grafikákat, többek között az egészséges életmód témakörében. A tőle kapott anyagnak itt
csak egy részét látjátok, azokat, amelyek a dohányzás káros hatásaival kapcsolatosak. A következő
hónapban tesszük közzé az egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozó munkákat.
Azt kérjük, hogy ne csak nézegessétek a kiállított plakátokat, hanem tanulmányozzátok őket alaposan, és
fogadjátok meg a rajtuk álló üzeneteket, tanácsokat!

Tél közepén, az év 22. napján van a magyar
Himnusz
születésnapja,
méghozzá
a
százkilencvennegyedik, és ez a nap egyben – 1989
óta – a Magyar Kultúra Napja is.
A fellelhető kézirat szerint ugyanis Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását Szatmárcsekén (a kéziraton csak ennyi áll: Cseke, 1923. január 22.), és erre az
eseményre emlékezve e napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Ilyentájt sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, és egy-egy program, esemény
kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kulturális, művészeti életünk
értékeiből.
Magyar Himnusz természetesen a költemény megírása előtt is volt, a református magyarságé
a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt; míg a katolikus magyarság néphimnusza
a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének volt. Népszerű volt
– a hatóságok által többször betiltott – ún. Rákóczi-nóta is.

Eötvös-kiállítás
A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási
csoportjának munkatársai 2016 novemberében létrehoztak egy állandó kiállítást
iskolánk emeleti aulájában, melynek témája Eötvös Józsefnek, az intézmény
névadójának élete, irodalmi és kultúrpolitikai tevékenysége.
A kiállítás anyagát összeállította Hajdu Hajnalka, a megvalósításában segítségére
voltak kolléganői: Farkas Edit és Szőnyegi Hajnalka, a könyvtár helyismereti
csoportjának vezetője.
Munkájukat ezúton is köszönjük.

Eötvös József szónokverseny
A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük az iskolánk
névadójáról elnevezett szónokversenyt, melyen a diákok azonos
időtartamú felkészülési idő után érvelő beszédet mondanak egy
központilag megadott témával, általában idézettel kapcsolatban.
A beszédre való felkészülést úgy szabályozzuk, hogy először
minden versenyző diák egy teremben gyülekezik. Onnan a kisorsolt sorrendnek megfelelően mennek át a felkészülés helyszínére,
egy másik terembe, ahol egységesen minden versenyző 30–30
percet készülhet a beszédre. A beszéd megfogalmazásához semmiféle eszköz nem használható.
A versenyzőknek üres A4-es papírt és írólapot biztosítunk. Ez utóbbira kell átvezetniük a
felkészülés végén azt a kulcsszavas vázlatot, melyet kizárólagosan használhatnak beszédük
előadása közben. A szónoklatot max. 5 percnyi időtartamban kell elmondaniuk. Várjuk
jelentkezéseiteket.
A verseny ideje:
2017. február 2. 13:15

Mindannyian kijártunk egynéhány iskolai osztályt, és ha volt humorérzékünk, bizonyára
tapasztalhattunk pár (jó pár) olyan beszólást, aranyköpést, miegymást, melyektől sírva nevettünk. És ez
– valljuk be – annyira jó! Mikor nem azért nevetünk valakin, mert nem tudja, hanem azért, mert
félreérti, félremondja, vagy egyszerűen csak a kor szellemének megfelelően kiszínezi a történteket.

Tanár:
Diák:
Tanár:
Diák:

Ez nagyon nem ment. Kérem, hogy soroljon fel néhány Árpád-házi uralkodót.
Mátyás.
Hiszen benne van a nevében, hogy Hunyadi volt!
Igen, de én Rákosi Mátyásra gondoltam.

Tanár: Mondja meg, mi volt az előzménye az 1956-os forradalomnak!
Diák: Az 1955-ös év.
Tanár: Akkor következhet a szaporodás. Hány percünk van?
Diák: Öt.
Tanár: Akkor ebből már nem lesz szaporodás.
– A fa miért úszik a vízen?
– Mert ha lesüllyedne, gyökeret eresztene.

– Ha így folytatjátok, szét lesztek ültetve!
– Mi vagyok én, palánta?

– Ki volt Antigoné?
– Antigo felesége.

„Dánia legmagasabb pontja a Koppenhágó.”
„Ady Endre utolsó éveit Csinszkán töltötte.”

“Egyiptom őslakói a múmiák."
„Rómát Romulus és Ronaldinho alapította.”
“Istvánt 1000-ben felkenték a trónra.”
„Napóleon úgy halt meg, hogy leesett a vaterlóról.”

„A szarvasmarha emlős állat, és petékkel
szaporodik.”

„Március 15-én Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta a Nemzeti dalt, és erre 12 pontot kapott!”
“II. József, a vaskalapos király, Mária és Terézia fia volt."
“Az őserdő olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát."
“Mikor II. Endre a Szentföldről hazatért, országát és feleségét fenekestül feldúlva találta.
„1849 augusztusában Görgey nem várta meg a naplementét, ezért még Világosnál letette a fegyvert.”
„A görögök kitették a falovat a vár udvarába, amiből az éjszaka leple alatt előbújtak az oroszok!”
„A tatárok Bánk bán vezetésével törtek be az országba.”

AKTUALITÁSOK
* első félév vége

január 20.

* A magyar kultúra napja

január 22.

* félévi értesítők kiosztása

január 27-ig

* levelezős szalagtűzés

január 28.

* szülői értekezlet

február 1.

Bevezetjük
az e-naplót
A 2017/2018. tanévtől intézményünkben is bevezetésre kerül a digitális napló használata. Ez az
átállás számos előnnyel jár majd. Amellett, hogy egyszerűen kezelhető, gyors, pontos és könnyen
hozzáférhető lesz, sok papírmunkától kíméli meg a tanárokat, iskolai ügyintézőket.
A szülők napra kész információkat kaphatnak gyermekük iskolai előmeneteléről, érdemjegyeiről,
igazolt és igazolatlan hiányzásairól, de a fogadóórák, szülői értekezletek időpontjáról, a
dicséretekről és figyelmeztetésekről, elmarasztalásokról is.
A rendszer képes dokumentumok, statisztikák generálására is.
A piacon létező többféle elektronikus napló közül iskolánk fenntartója, a Földművelésügyi
Minisztérium 2017 szeptemberétől az e-Kréta Zrt. által fejlesztett változat bevezetését tűzte ki
célul.
A rendszerről bővebb információk a www.e-naplo.hu oldalon olvashatók, ahol megtalálható a
szülők és tanulók számára készült Felhasználói kézikönyv is.
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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