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A KEHOP 5.2.10 pályázat keretében a 
nyár végén elkezdődtek kollégiumunk 
energiahatékonysági felújításának 
munkálatai, melyeknek keretében eddig 
szigetelték a tetőszerkezetet, kicserélték 
a nyílászárókat, valamint napelemek 
kerültek az épület tetejére. A várhatóan 
szeptember végére bejeződő 
korszerűsítés során új, a korábbinál 
vastagabb szigetelést kapnak a falak. 
 

 

 

 

 

  
„Csak Okosan Minden Órán!” 



 

Tündérkert 
 

 

Iskolánk Egy elhanyagolt zártkert újbóli művelés alá vonása  kategóriában vesz részt a 

Mentsünk meg egy kertet! országos mozgalomban, amelyet fenntartónk, a 

Földművelésügyi Minisztérium hirdetett meg. A kertet az iskola melletti szolgálati lakás 

udvarán alakítottuk ki. A növényápolás is illeszkedik a tantervbe, hiszen a kertészeti 

kultúrák ismeretét, azok gondozását is magába foglalja, ezért diákjaink hasznos 

ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek a program során. 

Rendszeresen végeztünk gyomirtást, mivel a terület melletti erdő visszaszorítása nem 

könnyű feladat. Intézményünk mellett háborítatlan területek húzódnak, így a vadállomány 

(fácánok) folyamatosan kárt okoznak, főleg a vízhiányos időszakban csipkedik a 

káposztaféléket. 

Az ápolás sok kézi munkaerőt igényel, nehéz a diákokat motiválni, mert iskolánkban 

mezőgazdasági gépész tanulókat képzünk, így a munkálatok elvégzéséhez való 

hozzáállást csak gépek bevonásával tudnánk javítani.  

Az iskolában a nyári gyakorlat keretében a kertműveléssel párhuzamosan zajlott az iskola 

környezetének ápolása is. A diákok sok esetben inkább a kerítés csiszolását, és festését 

vállalták a kapálás helyett. Persze egy szép, ápolt kerthez a kerítés is hozzátartozik, így ez 

is hasznos munka a kert szempontjából is. 

 

Nehézséget jelentett, hogy a nyári gyakorlat végeztével 

már nem folyt napi szinten munka a kertben. Pedig az 

öntözés nagyon fontos lett volna a nyári hónapokban. 

Szerencsére július végén jelentős mennyiségű, 30 mm 

csapadék hullott. Ez sokat segített a növények 

növekedésében, persze, a gyomok esetében is. A nagy 

meleg azért segített is, a növényekről gyorsan leszáradtak 

a vízcseppek. A kórokozók így nem szaporodtak fel, annak 

ellenére, hogy nagyon párás lett a levegő. 



 

A hirtelen lezúduló, sok eső miatt a növények elfeküdtek a földön. A felkötözéssel már nem 

akartuk megtörni a szárukat, csak reménykedtünk, hogy nem lesz túl sok csapadék, ami miatt 

esetleg penészedni kezdenének a növények és a termés.   

Vegyszeres gyomirtás nélkül próbáltuk 

gyéríteni a tőről sarjadó, áttelelő, évelő 

gyomokat. A gyomok visszaszorításában a 

sütőtök jó talajtakaró képességét is tudtuk 

hasznosítani. A kertben a tökféléknek, a 

kukoricának és a melegigényes palántáknak 

(paradicsomnak, paprikának, padlizsánnak) is 

kedvezett ez a meleg. A lehullott csapadék 

után gyors növekedést figyelhettünk meg.  

 

A termés mennyisége napról napra nőtt, július végén már szedhető volt a paprika és a padlizsán. 

A csemegekukorica beporzása még folyt, s végül augusztus végére elérte a tejes érést, és 

betakaríthatóvá vált.  Rengeteg paradicsom is termett.  

(Forrás: Státuszjelentés)        Szokolné Szecső Tímea 

tagintézmény-vezető 

a program koordinátora 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – 2017.09.07. 

A közgyűlés kezdetén sor került a tisztújítás újbóli kihirdetésére, Dóka Bianka és Kovács 
Valentina elballagott diákönkormányzati elnökök helyét átvette Bényi Márk 11. H osztályos 
szakközépiskolás és Werner Viktória 11.mk osztályos szakgimnazista tanuló. A 
kilencedikes tanulóknak az érintettek bemutatkoztak.  
Második napirendi pontként a diákképviselők megvizsgálták a 2016/2017. évi költségvetést. 
Majd Nyikosné Kő Regina patronáló tanár ismertette a szeptember 12-én megrendezendő 
Eötvös-nap programját. Márkus Adrián részéről merült fel a kérdés egy másik diáknapra 
vonatkozóan. Az idei tanévben az igazgatói szünetek kiadásával a téli szünet hosszabbodik, 
kérdés, hogy ennek rövidülése esetén is kérik-e a diákok a második diáknapot.  
A diáknapon 7 osztály verseng egymással, a diákok megállapodása szerint a  sorverseny-
győztes osztály tortát, a focibajnok csapat tortát, vándorkupát és oklevelet, a II-III. helyezett 
mindkét kategóriában édességet és oklevelet, a gólkirály oklevelet kap. Az oklevelek 
készítését Werner Viktória diákelnök vállalta. 
A zenéért felelnek Ódor Dániel 11.MK, Demeter Tamás 10.A, Márkus Adrián 14.GT, Kerpel 
Attila 11.H, Bényi Márk 11.H osztályos tanulók, akik a kipakolásban is segítenek. Zenei 
stílusra nincs kikötés. A műsorvezető szerepét Bényi Márk és Márkus Adrián látja el. 
Az ebéd babgulyás és palacsinta lesz, az iskola kéri a tanulók segítségét, aki tud, hozzon 
lekvárt. 
A tanulók a szokásos ünnepkörökről történő megemlékezésekkel (október 6., 23., 
Halloween, Martinstag, advent, karácsony) és a hagyománynak tekinthető programokkal 
egyetértettek, jó és új szokás lehetne a traktoron érkező Mikulás ötlete, de a fényképeken 
és a diáksajtóban mindkét mikulás, a traktoros és az iskolát körbejáró is egyformán 
szerepeljen. 
Kovács Tünde felvetette a vonattal bejárókra gyakorolt hatását a megváltozott csengetési 
rendnek. Kérdés, elengedhetők-e a tanulók a 6. óra végéről, ha nincs 7. órájuk, hogy a helyi 
buszjáratot elérjék, ami a vasútállomásra viszi őket. Az a megállapodás született, hogy 
egyelőre összeírják az érintett tanulókat, és megoldásokat keresünk. (Szerk.: A csengetési 
rend újbóli módosítása lehetővé teszi a helyi buszjárat elérését, azonban a vasúti 
menetrend is változott, így a diákok semmiképpen nem tudnak hazautazni azzal a vonattal, 
amivel korábban.) 
Simon Bence diákképviselő tavalyi felvetését az iskolavezetés megvizsgálta, és az óraközi 
szünetek hosszán emiatt változtatott. A diákok a 2. óra utáni szünetben tudnak hosszabban 
tízóraizni.  
Nyikosné Kő Regina diákpatronáló a megbeszélések végén körbeadta a négy igazgatói 
pályázatot, melyet a diákönkormányzat képviselők megtekintettek. A diákönkormányzati 
elnökök vállalták, hogy belemélyednek a dokumentumokba és állást foglalnak róluk. 
Állásfoglalásukat aláírásukkal igazolták másnap.  

Nyikosné Kő Regina 

 

       



 

 

 

 Sorverseny       Foci 

 

I. helyezett 11.mk    I. helyezett     11.mk 

II. helyezett 9.b     II. helyezett     10.a 

III. helyezett 11.h     III. helyezett     11.h 

 

        Gólkirály: Penzer Simon (11.mk) 
 

 

 

  
 

 

 
 2017. SZEPTEMBER 15-ÉN 

SZAKGIMNAZISTA TANULÓINK RÉSZT 

VETTEK A TE SZEDD!  ORSZÁGOS 

SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓBAN. 

 NÉHÁNY ÓRA LEFORGÁSA ALATT 

NEGYVENÖTEN HÉT ZSÁKNYI 

SZEMETET TALÁLTAK AZ ISKOLA 

TERÜLETÉN ÉS ANNAK KÖRNYÉKÉN.  

 A MUNKÁHOZ ZSÁKOKAT ÉS 

VÉDŐKESZTYŰKET IS KAPTAK.  

 MINDEMELLETT KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLATOS ÓRÁKAT IS JÓVÁÍRNAK 

NEKIK CSERÉBE, AMIÉRT TETTEK 

KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT. 

 

 

 



A rádiószoba melletti vitrinben mostantól megtekinthetitek a tavalyi év tanulmányi 
rangsorát. Hamarosan frissítjük a földszinti aulában található dicsőségtáblát is. 
 

A tíz legjobb tanuló a 2016/2017. tanév végén 
Fehér Márkó  12.gj   5,00   Lengyel Szabolcs 9.a  4,69 
Kovács Szabolcs 12.gj  5,00   Táczi Roland 10.mk 4,59 
Józsa Ágnes  13.gt  4,86   Rácz Gergely 13.gt  4,57 
Józsa Kitti  13.gt  4,86   Mocher Dániel 9.b  4,56 
Pribék Fanni 10.mk 4,77   Bognár Ádám 11.a  4,50 
 

  

         
A tavalyi tanévben próba üzemmódban használt NEPTUN-napló helyett mostantól a 
Kréta Iskolai Alaprendszer lépett működésbe intézményünkben. 
A tanulók és szüleik a seregszaksuli.e-kreta.hu oldalon léphetnek be, és tekinthetik 
meg a tanulók eredményeit. 
A felhasználónév továbbra is a tanuló 11 jegyű oktatási azonosítója, a jelszó pedig a 
születési dátuma kötőjelekkel (pl. 2000-03-14).  
 

 

 

A diákok már nagyon várták. Nem volt nap, 

hogy ne kérdezték volna… És az is tény, hogy 

amíg ki nem nyitott, folyamatosan a 

kávéautomatán lógtak. 

Szeptember 18-án végre újra megnyitott az 

iskolai büfé. Új tulajdonossal, de változatlanul a 

tanulók igényeit szolgáló kínálattal. Bár, 

energiaitalt és magas sótartalmú csipszeket ne 

keressetek a pultban! Újdonságnak számítanak 

viszont a helyben sütött péktermékek. Ica néni 

minden tanítási napon 7:00 és 2:00 óra között 

várja az éhes, szomjas ifjúságot. 



 

 

 

AKTUALITÁSOK 
 

* megemlékezés   október 6. 7:45 (ünneplő!) 

az aradi vértanúkról 

* megemlékezés   október 20. 7:45 (ünneplő!) 

az ’56-os forradalomról 

* őszi szünet   október 28 – november 5. 

* nyílt nap    november 15. 
 

 

 

Új csengetési rend 
Szeptember 1-jétől nemcsak az intézmény neve, hanem csengetési rendünk 
is változott némileg. Az első órát követő szünet ezentúl 5 perces, a második 

óra utáni 15 perces lesz. A második szünetről viszont már a régi rend szerint 
hív minket órára a csengő. 

 
1. óra  7:45 – 8:30 

2. óra 8:35 – 9:20 

(tízórai szünet – 15 perc) 

3. óra 9:35 – 10:20 

 

4. óra 10:30 – 11:15 

5. óra 11:25 – 12:10 

6. óra 12:20 – 13:05 

7. óra 13:15 – 14:00 

 

 
 

 
 

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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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 
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