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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. február - március

Víz, tiszta víz
Március közepén ért véget a nagy érdeklődésre számot tartó Víz, tiszta víz – BISEL
országos internetes verseny, amelyet iskolánk fenntartója, a Földművelésügyi Minisztérium
szervezett, többek között a Mezőgazdasági Múzeum valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park
közreműködésével. A nevező iskolák száma meghaladta a kétszázat.
Intézményünket a 10.MK osztály négyfős csapata képviselte Kókai Beáta tanárnő
vezetésével. A versenyzők három fordulóban mérték össze tudásukat: kitöltöttek egy internetes
feladatlapot, készítettek egy terepi vizsgálati jegyzőkönyvet, majd egy kreatív kisfilmet az
„átalakulás a vízben” témakörben.
A harmadik fordulóban az Csikóhalak nevet viselő csapatunk tagjai (Pribék Fanni, Suták
Dávid, Turi Dominika és Werner Viktória) – a karácsonyi műsorunkhoz hasonlóan – egy
árnyjáték formájában mutatták be a kérészek fejlődésének állomásait. Alkotásukkal hatodik
helyezést értek el a kisfilmek kategóriájában, és meghívást nyertek a március 22-én, a Víz
világnapja alkalmából a Mezőgazdasági Múzeumban tartott díjátadó ünnepségre.
Ötperces kisfilmjük megtekinthető az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=O9ymdE-C-C8

Egy képkocka a filmből

Díjazott tanulóink Román István (balra) agrárszakképzésért
felelős helyettes államtitkár társaságában

Köszönjük, hogy részt vettetek a versenyen,
és gratulálunk a kreatív filmalkotáshoz.

DICSŐSÉGTÁBLA

Józsa Ágnes 13.gt
4,86

Fehér Márkó 12.gj
4,75

Táczi Roland 10.mk
4,65

Józsa Kitti 13.gt
4,57

Lengyel Szabolcs 9.a
4,38

Csikós Dávid 10.H
4,33

Kovács Szabolcs 11.A
4,75

Rácz Gergely 13.gt
4,43

Bognár Ádám 11.a
4,33

Felkerült a félévet
legeredményesebben záró tanulók fotója a
dicsőségtáblára.
Reméljük, hogy példájuk ösztönzően hat majd
iskolánk többi diákjára is.
Pribék Fanni 10.mk
4,29

Mentsünk meg egy kertet!
A Földművelésügyi Minisztérium 2017 tavaszán is meghirdette a tárca
fenntartásában működő szakiskolák számára azt a programot, melynek során
a tanulók vállalják egy földterület gondozását, egy konyhakert kialakítását,
azaz megmentenek egy elhanyagolt kertet.
Intézményünk is indul a kezdeményezésben, a szolgálati lakás kertjének
létrehozásával.
A Ments meg egy kertet program részt vesz a Magyarország legszebb
konyhakertjei országos versenyben is. A két kezdeményezés sok
mindenben megegyezik. Céljuk, hogy minden talpalatnyi területet
megműveljünk, hogy átadjuk a kertművelés hagyományát és tudását, illetve,
hogy jó minőségű, vegyszermentes magyar élelmiszert termeljünk, hogy a
magyar emberek minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak. Munka van bőven. Megdöbbentő
adat ugyanis, hogy hazánkban 200 ezer zártkert van műveletlenül, holott ezek nagyon jó termőképességű
területek. Ugyanakkor jó lehetőség a közösségépítésre és a felelősségérzet növelésre. A programban
takarékossági szempontok is érvényesülnek: a gyerekek megtanulják, hogy a kertműveléssel pénzt
takaríthatnak meg. Szemléletformáló szerepe is fontos: hiszen újra becsületet ad a hasznos,
mezőgazdasági munkának. Mindemellett a gyerekek megtapasztalhatják az alkotás, a termelés örömét,
amely fokozza sikerélményüket és önbecsülésüket. Nem beszélve arról, hogy munkájukért plusz
elismerést kapnak az iskolában.

Szokolné Szecső Tímea tagintézmény-vezető
kezdeményezésére
és
koordinálásával
Seregélyes
nagyközség is bekapcsolódik a „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programba.
A karcagi alpolgármester, Kovács Szilvia
ötletgazda
és
programigazgató
országos
kezdeményezésének célja, hogy a kertművelők munkája a
versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és
példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet,
hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat
tovább öröklődhessen a generációk között.
A 2016. évben 318 település közel 15 000 kertművelője vett részt a programban.
A program A legszebb konyhakertek helyi verseny lefolytatásával valósul meg a településen.
Majd a kategóriák első helyezettjei jelölést nyernek a Magyarország legszebb konyhakertje országos
díjra.
Nevezési kategóriák
 Balkon: erkélyen kialakított
 Mini: 10–50 m2
 Normál: 50 m2 felett
 Zártkert 1.: Zöldség
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezni 2017. május 20-ig lehet Seregélyes Nagyközség Önkormányzatánál.

Gazdálkodj
okosan!
Az országszerte zajló Pénzügyi tudatosság témahét eseménysorozatába iskolánk is
becsatlakozott 2017. március 6. és 10. között. Az adott héten elméleti oktatásban részt
vevő valamennyi osztályunkat bevonták a programot megvalósító pedagógusok, Kovács
Tünde, Ladányi Lászlóné és Nyikosné Kő Regina.
Az osztályonként három-három tanítási órát érintő foglalkozásokon Intézményünk
minden osztálya elkészítette pénz témakörben plakátját; voltak osztályok, akik a
gazdagok-szegények vagy a nyugat-kelet, esetleg a pénzért megkapható s meg nem
kapható irányvonalak mentén indultak el, de akadt olyan is, aki a pénz egy napját és
útját mutatta be. Köszönet illeti a kreatív teammunkában aktívan résztvevőket és a
kollégiumot, utóbbinak a gyakorlatos hetét töltő osztálynak tankörön nyújtott
segítségéért.
Változó érdeklődéssel fordultak az osztályok a projekthét okos bankolással
kapcsolatos tanórájának feladatai felé, sokan nagyszerű és eredeti hozzászólásaikkal,
ötleteikkel tűntek ki, többen fegyelmezett magatartásukért kaptak dicséretet, sokan
passzivitással tüntettek, s a színészi tehetség is felszínre kerülhetett a 12.ik családi
kupaktanácsot szimuláló szerepjátékán, ahol ügyesen beleélték magukat a tanulók az
elképzelt helyzetbe.
Sikerrel zárták az utolsó három nap totóival a pénzügyi hetet az osztályok, hogy az
elért pontszámok és a plakátok értékelésének összesítésével megszülessen és március
14-i ünnepségünkön kihirdetésre is kerüljön a végeredmény. A 10. h III. helyezett lett, a
9. b II. helyezett, és a csokoládényereményt a győztesnek járó oklevéllel a végzős 11.h
vehette át, méltán koronázva pénzheti igyekezetüket. Jövő évben is hasonlóan
eredményes pénzhetet és használható pénzügyi ismereteket kívánnak a hét szervezői, a
totó keresztrejtvényének megfejtésével zárszóként búcsúzva: „Gazdálkodj okosan!”
Kovács Tünde

A PÉNZ 7
KÉPEKBEN

2017. február 20. óta próbaüzemben működtetjük az e-naplót. A tanulók és szüleik az iskola honlapján
(www.seregszaksuli.hu) keresztül vagy közvetlenül a www.seregszaksuli.e-naplo.hu oldalon
tekinthetik meg az e-ellenőrzőt. A felhasználó név minden esetben a diák 11 jegyű oktatási
azonosítója, a jelszó pedig a gyermek születési dátuma kötőjelekkel tagolva (ÉÉÉÉ-HH-NN).

PLAKÁTKAMPÁNY AZ EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS FONTOSSÁGÁRÓL
Iskolánk emeleti aulájában lecseréltük a
„Több, mint szívás” dohányzásellenes plakátkampányt az egészséges táplálkozásról és a
testmozgás fontosságáról szóló poszterekre.
A plakátokat iskolánk 2006-ban végzett,
környezetvédelem-vízgazdálkodás szakos tanulója,
Borics
Virág
grafikus
bocsátotta
rendelkezésünkre.
Reméljük,
hogy
figyelmesen
tanulmányozzátok a kifüggesztett posztereket, és meg
is fogadjátok a rajtuk álló üzeneteket, tanácsokat!

„Jobb veled a világ” –hirdeti Bagdi Bella, a Boldogságprogram megálmodója,
elindítója és szakmai vezetője, aki hisz abban, hogy a boldogság, a pozitív
életszemlélet tanulható. Kezdeményezésének köszönhetően közel hatvanezer
gyerek már tantárgyként is tanulja az iskolában.
Bella jól ismeri az élet árnyékos oldalát is. Erdélyben született. Tizenöt
évesen egy családi vita után elszökött otthonról, és megpróbálta felvágni az ereit.
Depresszív alkatú lány volt, önmarcangoló, alacsony önbecsüléssel, tele
kudarcokkal. Aztán huszonévesen, hosszú évekig tartó útkeresés után, sikerült
meglátnia, hogy a fájó élmények valójában a javát szolgálták. Kidolgozta a
Boldogságprogramot, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus. Munkájuk nyomán országszerte sorra indulnak a
boldogságklubok, és mára a boldogság háromszáznál is több iskolában
tananyag. A programban résztvevő diákok és felnőttek hónapról hónapra erősítik
magukban a hála, az optimizmus, a jókedv, a megbocsátás képességét vagy
éppen az apró örömök élvezetét. A program bejárta az országot, eljutott
gyermekotthonokba, kórházakba, a fogyatékkal élőkhöz, de még a börtönökbe is.
Március 20-án, a boldogság világnapján tíz városban összesen tízezer gyerek
énekelt a boldogságról, a boldogságért.
Ez a sikertörténet sokunkból talán kétkedést vált ki, túl cukrosnak tartjuk,
és hitetlenkedve fogadjuk, hogy a pozitív gondolkodás tanulható. De ha titkoljuk
is, valójában mindannyian vágyunk a boldogságra. Ám ehelyett a saját életünket
nehezítjük meg, amikor mindenben csak a rosszat vagyunk képesek meglátni,
amikor a másik fél cselekedetei mögött
kizárólag rosszakaratot feltételezünk, és a
magunk tökéletlenségét sem vagyunk képesek
elfogadni. Igaz, nem könnyű átprogramozni
magunkat, és cselekvő módon törekedni a testi,
lelki
harmónia
elérésére,
de
a
Boldogságprogram épp abban segít, hogy ne
maradjunk magunkra ezzel a törekvéssel.

Mindenki
Deák Kristóf Mindenki című alkotása nem kis meglepetést szerzett,
amikor 2017. február 26-án elnyerte a legjobb élőszereplős
rövidfilmnek járó Oscar-díjat.
A történet a rendszerváltást követő időkben, a ’90-es évek elején
játszódik. Kérdésfelvetése elgondolkodtató. Erika néni, a karvezető
mindenkit ki akar juttatni a nemzetközi versenyre, tulajdonképpen
jót tesz azokkal a gyerekekkel is, akik „csak” szeretnek énekelni, de
nem feltétlenül tudnak is. Pedagógiai módszere azonban hibásnak,
sőt, károsnak bizonyul, mert meg ugyan senkit nem szégyenit
nyilvánosan, de a sikert és kifogásolhatatlan hangzást hajszoló
magatartásával sok gyermek lelkében okoz maradandó sérülést. A
gyerekek azonban nem engednek a manipulációnak, és a versenyen
mindenki hangján, gyönyörűen csendült fel a Bodzavirág című
kórusmű.
A kisfilm nagy érdeme nem csak a különösen aktuális problémafelvetés az „oszd meg és
uralkodj!” politikáját előszeretettel alkalmazó világunkban, hanem a fantasztikus
gyermekszínészi alakításokon túl az is, hogy teret ad Kodály csodálatos zenéjének.

Szutyok
2017
májusában
tanulóinknak
ismét
lehetőségük lesz megtekinteni Pintér Béla
Szutyok című darabját a székesfehérvári
Vörösmarty Színház előadásában. A mű
kortárs irodalmi tétel lesz az érettségin a
nappali tagozatos végzős diákok számára.
A korlátozott számú jegyekre Varsányiné
Kozma Judit tanárnőnél jelentkezhettek.

AKTUALITÁSOK
* csíkszeredai csoport érkezése

április 2.

* digitális témahét

április 3-7.

* szavalóverseny

április 11.

* fogadónap

április 12. 15:00 – 17:00

* tavaszi szünet

április 13-18.

* első tanítási nap

április 19. (A hét szerda)

* környezetvédelmi témahét

április 24-28.

* erdélyi kirándulás

május 1 – 6.

* ballagás

május 5. 16:00

A
Dunaújvárosban
megrendezett
RÖPLABDA Diákolimpián iskolánk válogatottja
is részt vett Zách György tanár úr vezetésével.
Tanulóink (Barcza Péter, Hegedüs Csaba,
Márkus Adrián, Menyhárt Kornél, Nagy
Kristóf, Pajor Patrik és Ujvári Ádám) csapata
az ötödik helyen végzett a tornán.

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

