accccccc

„Csak Okosan Minden Órán!”

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

Iskolánk három évre elnyerte az Ökoiskola címet
A 2017-es Ökoiskola Cím pályázaton, a tavaszi és őszi fordulóban összesen 45 iskola nyújtott be
sikeres pályázatot. Ezek közül 29 iskola – köztünk a miénk is – első pályázó volt, a többiek a Cím
megújítására vagy az Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére pályáztak.
Szokolné Szecső Tímea, tagintézményünk vezetője
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban
november
17-én
megtartott
ünnepélyes
oklevélátadó rendezvényen vehette át az erről
szóló dokumentumot. A díjazottak poszterekkel,
társasjátékkal, valamint az EMMI által összeállított
könyvcsomaggal is gazdagodtak.
A rendezvény szakmai részében „Az ökoiskolák
szerepe
a
fenntartható
társadalmak
kialakításában” címmel tartottak előadásokat a
résztvevőknek.

Iskolánkban 2017. november 7-én rendeztük meg hagyományos Halloween
programjainkat. Hétfőn lázas és kedden reggel már kapkodós készülődés előzte meg az
aulában magát az ünnepet: rajzoltak, festettek, ragasztottak, szögeltek-barkácsoltak a
lelkes diákok, készültek a papírmacskák és papírdenevérek, valamint a Halloweenlámpások faragásához a kávéautomata mellett került kialakításra egy tökfaragó sarok.
Kedden 2. órától a 11.mk és 11.h tanulói vendégsegítőikkel együtt üdítővel és egyáltalán
nem is rémisztő süteményekkel várták az aulában az iskolába érkezőket. Köszönettel
tartozunk minden ott vásárló iskolai dolgozónak és diáknak, a büfé 6500 Ft-os hasznát
hagyományaink szerint a szervező 11. mk-s osztálynak nyújtottuk át, hogy legjobb
belátása szerint rendelkezzen vele.
A délelőtt folyamán viszonylag kevés pályamű érkezett a tökfaragó versenyre, de így is
elmondható, hogy Hippeller Bence 9. mg osztályos diák munkája méltán érdemelte ki az
I. helyezést. Idén újdonságként – hiszen eddig még sosem szerepelt az iskolai
programokon – a Mexikóból származó népszerű parti-játék, a piñata bukkant fel a 4. óra
utáni szünetben a parkban. Az önként jelentkezők becsukott szemmel, baseballütővel
estek neki „áldozatuknak”, hogy a parkban biztonságos távolban várakozó diáksereg a
piñatából szétszóródó édességekhez hozzájuthasson.
Ha Halloween, akkor természetesen játékos angolvetélkedő. A 6-7. órában a 9.a-s és 9.
mg-s, valamint egy vegyes csapat tagjai keresték a Halloweenhez kötődő angol szavakat
szófeladványokban, majd vámpíros keresztrejtvényben tették próbára magukat. A
legbátrabbak bekötött szemmel kutattak papírdobozokban undorító küklopszszem,
múmialábujj és tarantulaláb után, s végül fontos szerep jutott az aulában sorakozó
dísztököknek, valamint egy-egy testrésznek.
A „csokit vagy csalunk” jegyében nem múlhatott el ez az óra sem meglepetések nélkül.
I. helyezettként a 9.a-s Fekete Tamás, Horváth József, Kiss Balázs, Pap Attila és Simon
Gergő tortával és mozijegyekkel gazdagabban távozhatott. II. helyezettként
édességekkel teli nyereménykosarat vehetett át Márkus Adrián (14. gt), Pribék Fanni
(11. mk) és Szekeres Szebasztián (9.a), míg The Walking Dead-ajándékok és csokoládék
vártak a 9. mg versenyzőire, a III. helyezett Göblyös Bálintra, Májer Péterre és Paudits
Istvánra. Gratulálunk és részvételüket köszönjük.
Köszönet jár a nyeremény édességek és a dekorációs alapanyagok biztosításáért az
iskola diákönkormányzatának, illetve hálásan köszönjük a 2017-es Halloweent
gazdagabbá tevő felajánlásait az alábbi támogatóinknak: Cinema City Magyarország, Fox
csatorna Magyarország, Kovács Bianka, Kovács Lászlóné, Olcsó Áruk Boltja, Pallag
Zoltánné, Pribék család, Puha Sándor, Sevinger család, Varsányi család, Vinkler Zöldségés Gyümölcs, valamint Zrínyi Cukrászda.
Kovács Tünde
angoltanár

A 2017-es Márton-napi vetélkedő november 7-én került megrendezésre, és minden osztály németes
csoportja képviselte magát két-két fővel. A jó hangulatú rendezvényen három német nyelvtudást és
két kézügyességet igénylő feladat várt a megméretkezőkre. Míg a Márton-kvíz kitöltésében a 9. MG
osztály képviselői (Tóth Jázmin és Horváth Gábor) remekeltek, addig a liba részeit a 10. A osztályos
tanulók (Kü Tibor és Simon Bence) tudták hibátlanra kitölteni. A lámpásfelvonuláskor
Németországban énekelt, közkedvelt, „Laterne” című gyermekdal szövegét viszont csaknem
valamennyi versenyző sikerrel kiegészítette.

A gyorsaságot és koncentrációt igénylő, libatömő versenyszám idén is tarolt, csak úgy repkedtek a
szivacs- ill. vattadarabok. A legkövérebb liba a 11. MK osztály (Dobos Soma, Penzer Simon) keze
közül került ki, 89 grammot nyomott, de a 9. B és 10. A libája is kiemelkedően szerepelt. Reméljük,
az osztálytermek dekorációját a vetélkedő utolsó számában megfestett, egyedi üvegmécsesek is
emelni fogják. A legszebb mécseseket Tóth Jázminnak és Horváth Gábornak, Kü Tibornak és Simon
Bencének köszönhetjük.

A vetélkedő helyezettjei a következők:
1. 10. A osztály (Kü Tibor, Simon Bence)
2. 9. MG osztály (Tóth Jázmin, Horváth Gábor)
3. 11. MK osztály (Dobos Soma, Penzer Simon)
A nyerteseknek gratulálunk!
A nyereményekért (mozijegyekért) a székesfehérvári Cinema Cityt illeti köszönet, a vetélkedő alatt
elfogyasztott drazsékért a seregélyesi Olcsó Áruk Boltjának, a festékekért az iskola
diákönkormányzatának, míg a „libasütiért” és a kitömhető libákért kedves családomnak jár
köszönet.
Nyikosné Kő Regina (némettanár)

Pályaválasztás 2018
2017 novemberében megkezdődött a középfokú beiskolázási kampányidőszak, melynek
keretében iskolánk dolgozói és tanulói aktívan részt vettek és vesznek a megye számos
településén megrendezett pályaválasztási kiállításokon, nyílt napokon, szülői értekezleteken
és osztályfőnöki órákon.

Iskolánk a székesfehérvári és a dunaújvárosi pályaválasztási kiállításon is hirdette képzéseit.

Pályatükör az 2018/2019. tanévben induló képzésinkről
Az alábbiakban abban próbálunk segítséget nyújtani a pályaválasztás
nyolcadikosoknak, mire is tudják használni a nálunk megszerzett tudásukat.

előtt

álló

Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 54 521 05
képzés kódszáma: 0003
Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában,
üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál,
vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket,
irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.
Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok
ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti
minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok
szállításáról, tárolásáról.
Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás)
gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához
felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.
Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a
Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági
termelés gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani,
- tápanyagpótlást végezni,
- talajművelést végezni,
- vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani,
- a növényápolást elvégezni,
- végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit,
- a gabona és az ipari növény betakarítására,
- gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,
- mezőgazdasági anyagmozgatást végezni,
- földutat építeni és karbantartani,
- tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
- raktározási munkákat végezni,
- takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,
- állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni,
- fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni,
- mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni,
hibabehatárolást végezni,
- szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,
- javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
- karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra,
- a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak karbantartására, javítására,
felújítására,
- ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
- irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
- a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel,
- szervezési és vezetési feladatokat ellátni,
- piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozást,
- meghatározni termékei, szolgáltatási árát, értékesítésének folyamatát,
- adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási
rendszert kialakítani, működtetni,
- mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
- a termék-előállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét
meghatározni,
- betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-,
tűz- és környezetvédelmi előírásokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat
vonatkozó előírásait.

Környezetvédelmi technikus
OKJ 54 850 01
képzés kódszáma: 0004
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a
környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát,
koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

-

alkalmazni a szakmai előírásokat
a környezeti adatokat nyilvántartani
feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait
a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani
nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket
adatszolgáltatást végezni
részt venni környezetvédelmi tervek készítésében
méréseket végezni, értékelni
mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket
(víz, levegő, talaj) és hulladékokat
közreműködni a bírság kiszabásában
közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban
részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban
részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben,
szabálysértési ügyek intézésében
panaszok ügyében eljárni
pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni
kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati
területen a lakossággal
közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások
betartatásában
üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és
bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros
hatásairól, és a védekezés módjáról
szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket

Mezőgazdasági gépész
OKJ 34 521 08
képzés kódszáma: 0017
A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági
rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek
megfelelő üzemeltetése.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával
összefüggő feladatok megoldásában
- karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti
berendezéseket,
- elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,
- közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések
nagyjavításában

A HELYESÍRÁSI VERSENY
EREDMÉNYEI 2017.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben is nagyon sokan vettek részt A
magyar nyelv napja alkalmából megrendezett helyesírási versenyünkön, szám szerint
kilencvenheten. Közülük hetvenegyen érték el a legalább 40%-os eredményt, és ezért
a teljesítményért magyar nyelvből jeles érdemjeggyel jutalmaztuk őket.
Eredményükhöz gratulálunk.
Szakgimnázium
I.Orbán Ádám
II.Vadász Krisztián
III.Werner Viktória
Véninger Krisztián
Pribék Fanni
Pup Bálint
Tóth Jázmin
Sárközi Krisztián
Ódor Dániel
Balázs Ádám
Turi Dominika
Józsa Gergely
Selmeczi Gábor
Burján Zsolt
Csele Tamás
Papp Adrián
Paudits István
Gyenis Patrik
Kacz Bence
Farkasfalvi Erik
Látos Ferenc
Póczik Máté
Orsós Zsanett
Jakab József
Németh Mihály
Dobos Soma
Király Péter
Horváth Gábor
Táczi Roland
Hippeller Bence
Molnár Imre
Kertész Noel
Májer Péter
Balogh Erik

11.mk
11.mk
11.mk
11.mk
11.mk
9.mg
9.mg
11.mk
11.mk
9.mg
11.mk
9.mg
9.mg
9.mg
11.mk
9.mg
9.mg
9.mg
9.mg
9.mg
11.mk
11.mk
9.mg
9.mg
9.mg
11.mk
11.mk
9.mg
11.mk
9.mg
9.mg
11.mk
9.mg
11.mk

58 pont
56 pont
54 pont
51,5 pont
50,5 pont
50 pont
48,5 pont
48 pont
47,5 pont
45,5 pont
44,5 pont
43,5 pont
43 pont
42,5 pont
42,5 pont
42 pont
41,5 pont
41 pont
41 pont
40 pont
40 pont
40 pont
38 pont
36 pont
36 pont
35,5 pont
35,5 pont
33,5 pont
33,5 pont
32,5 pont
32,5 pont
32 pont
32 pont
30,5 pont

Szakközépiskola
I. Dobos Attila
II. Tóth András
III. Fekete Tamás
Pap Attila Dávid
Szendi Dávid
Kü Tibor
Killer Donát
Kiss Balázs
Németh Gergő
Gábris Róbert
Kovács Csaba
Hollósi Máté
Sümegi Kristóf
Mocher Dániel
Szabó Tamás
Kotulák András
Simon Bence
Horváth József
Pál Péter
Varga Mihály
Németh László
Baranyai Dániel
Kun Tamás
Demeter Tamás
Oláh Mihály
Orsós Péter
Katona Robin
Molnár Attila
Podhorszki Roland
Puha Sándor
Juhász Dániel
Németh Norbert
Slott Gyula
Bán Máté
Nagy Dániel
Sörös Máté
Németh Martin

10.b
11.h
9.a
9.a
11.h
10.a
10.a
9.a
9.b
9.b
10.b
10.b
9.b
10.b
10.b
10.b
10.a
9.a
9.b
9.b
9.b
11.h
10.b
10.a
9.a
9.a
10.a
9.b
9.b
10.b
10.b
9.b
10.b
10.a
9.a
9.a
9.a

52 pont
49 pont
46,5 pont
46 pont
45,5 pont
45 pont
44 pont
44 pont
44 pont
42 pont
41,5 pont
40,5 pont
40,5 pont
39 pont
38,5 pont
38,5 pont
38 pont
38 pont
38 pont
37,5 pont
37 pont
36,5 pont
36,5 pont
34,5 pont
34,5 pont
34 pont
34 pont
33,5 pont
33,5 pont
33 pont
33 pont
32,5 pont
32 pont
32 pont
32 pont
30,5 pont
30,5 pont

Floorball
Iskolánk floorball csapata ötödik helyezést ért el a Diákolimpián. A csapat
tagjai: Balogh Erik, Molnár Attila, Nagy Csaba, Ódor Dániel, Orbán Ádám,
Penzer Simon. Felkészítő tanáruk: Zách György

Futsall
Iskolánk csapata harmadik helyezést ért el a Futsal Diákolimpián. Gratulálunk
az elért eredményhez.
A csapat tagjai: Balogh Erik, Molnár Attila, Ódor Dániel, Sági Dávid, Sevinger
Erik, Szekeres Szebasztián, Penzer Simon
Felkészítő tanáruk Zách György.

Két vetélkedő, két szép siker
Kollégistáink számára a november a vetélkedők hónapja volt. A székesfehérvári Árpád
Kollégium megyei Mesevetélkedőjén kiemelkedő seregélyesi siker született: a Kun Tamás,
Nagy Csaba, Szigeti Patrik alkotta Fendt csapat (mi másról nevezték volna el magukat,
mint egy traktorról?) hét induló közül a 2. helyet szerezte meg! Minden feladatot jó
hangulatban, könnyedén, magabiztosan oldottak meg, legyen az puzzle kirakás, tündértotó
vagy a törpék italának "vegyelemzése". A csapat motorja Kun Tamás volt, akitől nem
lehetett olyat kérdezni, amire ne tudta volna azonnal a helyes választ.
A Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban rendezett Egészséges életmód - környezettudatosság
vetélkedő feladatait ebben az évben Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából
a Toldi témaköréhez kapcsolódva állították össze. Szöcske névre hallgató 4 fős csapatunk
(Holcz Tamás, Józsa Gergely, Mosberger Bence, Orsós Péter) végül éppen csak lemaradt a
dobogóról. A seregélyesiek különösen a reformételek elkészítésében jeleskedtek.
Mindkét csapatot Zajácz Zoltán tanár úr készítette fel. Valamennyi versenyzőnek
gratulálunk!

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!
december 1.
december 8.
december 15.
december 22.

első gyertya
második gyertya
harmadik gyertya
negyedik gyertya

(9.a)
(11.mk)
(10.b)
(9.mg)

A negyedik gyertya lángja a karácsonyi ünnepségen lobban fel.

AKTUALITÁSOK
* pályaválasztási kiállítás

november 10-11.

* nyílt napok

november 15.
december 5.

* Mikulás

December 6.

* szalagavató

december 8. 16 óra

Iskolánk diákönkormányzata
osztályok közötti
tanteremdíszítő versenyt hirdet.
Kérjük, hogy december 15-ig
öltöztessétek karácsonyi díszbe a
termeket, hogy karácsonykor
megjutalmazhassuk a
legkreatívabb, legügyesebb
osztályokat.
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 Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziumának,
Szakközépiskolájának és Kollégiumának diákújságja

