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„Csak Okosan Minden Órán!” 



 

A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai 

oktatásban programja kapcsán Patak menti Portrék címmel az élőhely 

világnaptól a víz világnapjáig tartó országos versenyt hirdetett.  

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és

Kollégiuma 11. MK osztályos környezetvédelmi csoport 4 tanulója újra ringbe száll. Tavaly 

Csikóhalak néven teljesítették a 3 forduló feladatait olyan teljesítménnyel, hogy meghívást 

nyertek a Víz világnapja alkalmából a Mezőgazdasági Múzeumban tartott díjátadó ünnepségre. 

Hatodik helyezést értek el a kisfilmek között a kérészek fejlődésének állomásait bemutató 

árnyjátékukkal, amely megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9ymdE-C-C8 

A csapat tagjai változatlanok: Pribék Fanni, Turi Dominika, Werner Viktória és Suták 

Dávid, de a csapatnév változott: Cuclimuclik.   

Egy gyönyörű, napsütötte őszi délelőttön teljesítették az első forduló feladatát, egy terepi 

BISEL vizsgálatot a seregélyesi kastély előtt a Sárosd-Seregélyes vízfolyásnál. A BISEL 

vizsgálat egy vízminőség-vizsgáló módszer, amit bárki könnyen megtanulhat. A vízben élő 

makrogerinctelen élőlények adnak tájékoztatást arról, hogy mennyire tiszta, vagy esetleg 

szennyezett a folyóvíz. Sajnos, nem túl sok ilyen élőlényt találtunk, de lelkesen le is fényképeztük 

őket. A kanális partján és környezetében összeszedtük a szemetet és örökbe fogadtuk a vízfolyás 

ezen részét.  

környezetvédelem-tanár 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9ymdE-C-C8


 
 

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk 
 

Október 6-án 10:30-kor az iskola udvarán tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke előtt. Az ünnepi műsort 

a 9.A osztály adta Kovács Tünde osztályfőnök vezetésével. A verses, zenés megemlékezés méltó 

befejezéseként a mártírok nevei felkerültek egy stilizált fára. Az alkalomról Farkas Bence 9.A osztályos 

tanuló készített fényképeket.  

 
 

 
 

 

   (Fotó: Farkas Bence 9.A) 

Októberi ünnepeink 
 



 

 

Október 23. és a standfordi kísérlet 

 
Az 1956-os forradalom napjairól október 20-án reggel a seregélyesi művelődési házban emlékeztünk 

meg egy filmvetítés keretében. A rendhagyó filmválasztás Halász Róbert tanár urat dicséri. A Kísérlet 

című film egy nagyon is aktuális problémát vet fel: hogyan viselkedünk egy rendkívüli helyzetben? 

Hősökké válunk? Vagy éppen zsarnoki módon igyekszünk eltaposni, aki szembeszáll velünk? 
 

Nem könnyű film a Kísérlet, ez a minimum, amit elmondható róla. A megtörtént eseményeken alapuló 

cselekmény eleinte humoros, később veszélyes, majd megrázó, de mindezekkel együtt folyamatosan 

érdekes és magával ragadó. Bárhogyan is, ez a film bizony maradandó emlékeket hagy a nézőiben. 
 

A történet egy valós kísérlet feldolgozása: 1971-ben egy Philip 

Zombardo nevű szociálpszichológus a Stanfordi Egyetemen az 

engedelmességet és az agressziót kívánta vizsgálni, és ezért az 

egyetem egyik folyosójából ideiglenesen egy börtönt 

alakítatott ki, ahova 24 önkéntes vállalkozó férfit zárt be - a 

tervei szerint - 2 hétre. 

  

A jelentkezőket tesztekkel szűrték ki, úgyhogy mind a későbbi 

"rabok", mind az "őrök" pszichológiailag normális 

személyiségek voltak. A kísérletet a 7-ik nap után abba kellett hagyni, mert erős depresszió, félelemérzet 

és személyiségvesztés lépett fel a "raboknál", ezzel szemben az "őröknél" erőszakos és szadista 

viselkedés, illetve erős túlkapások voltak megfigyelhetőek. Ennek a "Stanford Börtön-kísérlet"-nek a 

művészi feldolgozása a 2001-ben készült film, amely Mario Giordano forgatókönyvén alapul. A rendező 

Oliver Hirschbiegel, akit – ha máshonnan nem is – úgy ismerhetünk, mint a nagysikerű Tetthely, illetve a 

szintén nagyon népszerű Rex Felügyelő című tv-sorozatok egyes epizódjainak a rendezőjét.  
 

Hirschbiegel a Kísérlet alapján roppant jó szemű és jó 
érzékű rendező, ezek után szívesen látnánk tőle még több 
filmet. A jó rendező nagyon jó színészeket vett maga 
mellé, kezdve legelőször is Moritz Bleibtreu-val, régi 
kedvencünkkel. Moritz játssza a film 
kulcsszereplőjét (direkt nem főszereplőnek hívjuk), egy 
Tarek Fahd nevű újságírót, aki a börtönben csak 77-es 
rabként szerepel. A Kísérlet is rengeteget köszönhet neki, 
nélküle biztosan nem lett volna ennyire jó ez a film. 

 
A 77-es rab kemény lelki megpróbáltatásokon megy át (hogy a testiekről ne is beszéljünk), amit úgy 

igyekszik végigcsinálni, hogy ne sérüljön meg maradandóan, és ne veszítse el végleg a lelki egyensúlyát. 

Ez mindenki közül neki a legnehezebb, egyrészt mert jó ideig kívülállóként kezeli a helyzetet (ő csak egy 

újságíró, aki a sztori kedvéért bevállal egy extrém helyzetet), másrészt ő lesz a történések 

kulcsszereplője azáltal, hogy folytonosan kiprovokálja az új helyzeteket, ezenkívül mégis ő az egyik 

legérzékenyebb résztvevő. A film legjobb részei azok a jelenetek, amelyekben Tarek arról a lányról 

álmodozik, akivel épp a bevonulása előtti éjszaka találkozott, Dora mozdulatai és arca lesz az, ami  



miatt kibírja a legnehezebb helyzeteket is. Dorat Maren 

Eggert alakítja, rendkívül stílusosan és könnyedén. Egyébként 

minden egyes színész meggyőzően játszik, a negatív szereplők 

néha ijesztően hitelesen is.  
 

 A kísérlet vezetője Thon professzor azt vizsgálja, hogy milyen 

hatással vannak a személyiségre a különböző szerepek. A 

raboknak rabruhát kell viselniük, és egyszerű szabályokat kell 

betartaniuk. A börtönőrök egyenruhát viselnek, feladatuk a 

rendet fenntartani fizikai erőszak alkalmazása nélkül. Kezdetben minden rend szerint alakul, de a kísérlet 

felett a professzor hamar elveszíti az uralmat. A börtönőrök, hogy feladatukat végrehajtsák, egyre 

durvább eszközöket alkalmaznak, és agresszívek lettek. A rabok kiszolgáltatottá váltak, s megpróbálnak a 

saját eszközeikkel fellépni az őrök ellen. A professzor érzékeli a változásokat, de nem avatkozik be, mert 

úgy véli, így kiváló lehetőség nyílik az emberi viselkedés tanulmányozására. A rabok és az őrök küzdelme 

átlépi a kísérlet kereteit és igazi harccá válik: az őrök valóban őrökké, a rabok valóban rabokká válnak. 

Többen megsérülnek, sőt az egyikük meg is hal. Az őrök végül nem csak a rabokat, hanem a professzort 

és asszisztensét is megtámadják, és teljesen átveszik a hatalmat a kísérlet felett. A raboknak sikerül 

kiszabadulni és lefegyverezni az őröket. 

 

Kicsit rémisztő a film abban az értelemben, ahogy bemutatja, mivé fajulhat el egy egyszerűnek tűnő 

kísérlet. A film persze nem egy az egyben dolgozta fel az eredeti kísérletet. De megmutatja, mire képes 

egy "normális" személyiségű ember, ha más emberek ideiglenesen alárendelődnek neki.  

Reméljük, a tanulók a maga helyén és minőségében tudják értékelni ezt a komoly és jó filmet. 
 

(Forrás: https://cspv.hu/02/44/kiserlet/) 

 

 

Koszorúzás Seregélyesen 
 

Október 23-án 17 órakor 
Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata ünnepi 
megemlékezést tartott a 
művelődési házban, ahol 
intézményünk vezetése is 
elhelyezte az emlékezés 
koszorúját az ’56-os hősök 
tiszteletére. 
 

 

 

1849 ● 1956 



 

      A 2018/2019. tanévben induló képzésink 
 

SZAKGIMNÁZIUM: 

Agrárgépész ágazat (4+1 év)   OKJ 54 521 05 

    képzés kódszáma: 0003  

Környezetvédelem ágazat (4+1 év)  OKJ 54 850 01 

    képzés kódszáma: 0004        

 

SZAKKÖZÉPISKOLA: 

Mezőgazdasági gépész (3 év)   OKJ 34 521 08      

képzés kódszáma: 0017  

 

TECHNIKUSKÉPZÉS: 

Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ  54 521  05 

Környezetvédelmi technikus  OKJ 54 850 01 

(előképzettségtől függően 1 vagy 2 év) 

 

RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS: 

Mezőgazdasági gépjavító szakképzés (1 év) OKJ 35 521 02 

  

 
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK, NYÍLT NAPOK 

 
Pályaválasztási kiállítás, Székesfehérvár  2017. november 10-11. 

Pályaválasztási kiállítás, Dunaújváros   2017. november 14. 

Pályaválasztási nyílt napok iskolánkban:  2017. november 15. 

         2017. december 5. 
 

 

           



 

 
 
 

 
Ha szívesen vetélkednél, itt a helyed, szeretettel várunk rendezvényünkre. 

Amire szükséged van: ügyesség, gyorsaság, pici nyelvtudás 
Amit kínálunk: süti, vidám légkör és nyeremény 

Jelentkezés osztályonként 2 fővel 
Felelős tanár: Nyikosné Kő Regina tanárnő 

 

 

 

 Hallooween  

 

November 7-én  

tartjuk hagyományos 

Halloween-napunkat.  

Izgalmas programokkal, 

hajmeresztő dekorációval, 

gyomorforgató 

büfékínálattal  

és játékos vetélkedővel 

vár mindenkit a 

szervezők nevében  

Kovács Tünde tanárnő. 



 
 

 

******************************************** 

HELYESÍRÁSI VERSENY  

A MAGYAR NYELV NAPJA ALKALMÁBÓL 
 

A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangú szavazással fogadta el  
azt az országgyűlési határozatot, melynek értelmében november 13-át  

a magyar nyelv napjává nyilvánítja,  
ugyanis 1844-ben e napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt. 

Ennek méltó megünneplésére iskolánkban  

2017. november 13-Án  
a 6 – 7. órában helyesírási versenyt rendezünk,  
melyre magyartanáraitoknál jelentkezhettek.                 

******************************************** 
 

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

 

 

CSOMÓ 
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Eötvös József Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának 

és Kollégiumának diákújságja 

 

 

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 

 

AKTUALITÁSOK 

 * őszi szünet     október 28 – november 5. 

 * első tanítási nap:     november 6. „B”hét hétfő 

 * Márton-nap, Halloween   november 7. 

 * pályaválasztási kiállítás  november 10-11., Székesfehérvár 

       november 14., Dunaújváros 

 * nyílt nap     november 15. 

 * adventi gyertyagyújtás   november 24. 

 

mailto:iskola@seregszaksuli.hu
http://www.seregszaksuli.hu/

