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A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  

Eötvös József Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának diákújságja 

 

2018. március – április 

 

2018. április 13-án, pénteken iskolánk is bekapcsolódik a Szakmák Éjszakája országos 

programsorozatba, melynek lényege, hogy szakképzés iránt érdeklődő pályaválasztó 

fiatalok közvetlen közelből megismerhessék, kipróbálhassák azokat a szakmákat, 

amelyeket talán majd hivatásukul is választanak. 

 

 

 

 

 CSOMÓ  
„Csak Okosan Minden Órán!” 



 2018. március 5. és 9. között 

iskolánkban is megtartottuk a 

nemzetközi hagyományokon alapuló 

Pénzügyi tudatosság témahetet, 

amelynek keretében a tavalyi 

érzékenyítés után, idén a hitel-

felvételhez való felelős magatartásra 

igyekeztünk felkészíteni a diákokat. 

Elsősorban a magyar-, a matematika, 

az idegen nyelv, és főként az osztály- 
 

főnöki órákon oldottak meg a tanulók a témával kapcsolatos kooperatív feladatokat. 

 A programban részt vevő pedagógusok tapasztalata szerint a gyerekek többsége 

jól tájékozott a pénzügyi kérdésekben, és építő ötletekkel, felelős gondolkodásmóddal 

állt hozzá a csoportmunkában feldolgozott feladatlapokhoz.  

 Az alábbiakban egy mintafeladatot közlünk, illetve leírjuk, hogy milyen tanulói 

megoldásokkal találkoztunk a megvalósítás során. 

 

 

 

MEGOLDÁSOK: 
A diákok nagy része 

takarékosságpárti. A 

lekötött betéthez 

semmiképp nem nyúlna 

hozzá. 

Viszont azt a véleményt 

támogatja, hogyha Áginak 

sürgősen szüksége van egy 

új laptopra, akkor 

kedvezményes (0% THM) 

áruhitelt érdemes lenne 

felvennie a családnak. 

A tanulók tisztában voltak 

azzal is, hogy Ági nem 

vehet fel hitelt, mivel nincs 

jövedelme, ezért ezt a 

szüleinek kell megtenniük. 

Azonban javasolták, hogy 

Ági vállaljon diákmunkát, 

és ezáltal enyhítsen a 

családi kiadásokon. 

Nem meglepő ez a 

hozzáállás, hiszen diákjaink 

közül sokan dolgoznak az 

iskola mellett. 



 

 

 Húsvéti tojáskeresés

A tavaszi szünet előtti utolsó napon hozzánk is megérkezett a húsvéti nyúl. 

A tavaly elindított kezdeményezés folytatásaként, a diákönkormányzat 

csinos nyuszilányai idén is elpotyogtatták a színes csokitojásokat az iskola 

parkjában, amit aztán a tanulók lázas keresgélés közepette kutattak fel. 

 

 

 

S ÍZ NH ZÁ LÁTO AG TÁS 
 

Jegyek foglalhatók, 

 korlátozott számban, 

Varsányiné Kozma Judit 

tanárnőnél a Pál utcai fiúk  

2018. május 23. (szerda) 17 órakor  

a székesfehérvári  

Vörösmarty Színházban tartandó 

előadására. 

A jegyár 2450,- forint. 

 

 

A magyar költészet napja alkalmából iskolánkban  

2018. április 11-én, szerdán 

versmondó versenyt tartunk,  

melyre tetszőleges témájú költeményekkel jelentkezhettek  

Varsányiné Kozma Judit tanárnőnél. 

 
 
 



A „lila tehén” – effektus, 

vagyis a természethiány-zavar 
 

 Sokan szenvedünk a négy fal közötti életmódtól, 

de az talán nem jut eszünkbe, hogy mindez a gyerekkori 

elhízás, a figyelemzavar vagy depresszió 

kialakulásában is szerepet játszhat. A szakértők 

természethiány-zavarról beszélnek, míg a szabadban 

töltött idő, az erdőterápia, de még egy sima séta is a 

parkban meglepően jó eredményeket hozhat.  
 

Aggódnak az angolok. Az Oxford Junior Dictionary, azaz a híres Oxford-szótár gyerekeknek szóló 

kiadásából kimaradt egy sor szó, amelyekről a szerkesztők úgy vélekedtek, „többé nem játszanak 

meghatározó szerepet a modern gyermek életében”. A szótárt manapság lapozgató kis olvasó tehát nem 

tudhatja meg például, mi az a makk, a vipera, a kőrisfa, a bükk, a harangvirág, a boglárka, a fűzfabarka, a 

vadgesztenye, a kankalin, a hattyú, a pitypang, a páfrány, a mogyoróbokor, a hanga, a kócsag, a 

borostyán, a jégmadár, a pacsirta, a fagyöngy, a nektár, a tarajos gőte, a vidra, a legelő és a szomorúfűz. 

A kihagyottak helyére viszont bekerültek olyan szavak, mint a blog, a széles sáv, a celeb, a chatroom, a 

bizottság, az MP3-lejátszó és a hangposta. Ennek láttán az angoloknál tavaly decemberben 

aláírásgyűjtés indult a természettel kapcsolatos kifejezések rehabilitására, azzal az érveléssel, a szavak 

mellőzése „riasztó” lépés egy olyan korban, amikor fajok sokaságát fenyegeti a kihalás veszélye, és 

amikor „mind több az elhízott gyerek”. A kiadó azzal védekezett, a szótárban még így is több mint 400, a 

természettel kapcsolatos szó található, ez azonban aligha hatotta meg a petíció több mint 53 ezer 

aláíróját. 
ESŐERDŐ HELYETT FELHŐNÉZÉS 
Az aggasztó jelenség, hogy a gyerekek egyre kevésbé ismerik a természetes környezetet és annak lakóit, 
valamikor a 90-es évek közepén került először az újságok címlapjára, amikor elterjedt a hír, hogy a Milka-
csokin felnövekvő kisiskolások többsége szerint a tehén lila. Bár a híradás azóta besorolódott a 
nagyvárosi legendák közé (az utóvizsgálatok kiderítették, a tehénforma kiszínezésére felkért bajor 
óvodások tudták, milyen az igazi állat, csak szebbnek találták a reklámból ismerős színt), a nyugati 
világban valóban egyre nő a szakértők által természetanalfabétáknak nevezettek száma. És ez 
elsősorban nem azért baj, mert az illetők adott esetben nem tudják ismerősként üdvözölni a fejük fölött 
elrepülő kanalas gémet, hanem mert a természettől való elidegenedés veszélyezteti az egészségüket. 

„Manapság egy gyerek nagy valószínűséggel tud mesélni az amazóniai esőerdőkről – de arról 
nem, mikor fordult elő utoljára, hogy egyedül indult felfedező útra az erdőben, vagy feküdt a mezőn, 
hallgatva a szél susogását, és nézve a felhők vonulását. Egy egész generáció számára a természet 
sokkal inkább absztrakt fogalom, mint valóság” – állapította meg az amerikai újságíró, Richard Louv, 
akinek a témáról írott könyve, Az utolsó gyermek az erdőben (Last Child in the Woods) bestseller lett az 
Egyesült Államokban. A szerző arra figyelmeztet, a gyerekek soha korábban nem töltöttek még ennyi időt 
különféle elektronikai eszközök társaságában, és ilyen keveset a természetben. 

Louv új kifejezést is alkotott a jelenség leírására: a természethiány-zavar olyan problémák 

szaporodásáért felelős, mint az elhízás, a figyelemhiányos zavar és a depresszió. A könyv idéz néhány 

megdöbbentő adatot. Például a mai átlagos nyolcéves jobban ismeri a rajzfilmek szereplőit, mint a saját 

környezetében élő állat- és növényfajokat, így a leggyakoribb fákat vagy bogarakat. Az Egyesült 

Államokban öt év alatt a duplájára nőtt a gyerekek számára felírt antidepresszánsok mennyisége, a 

legújabb kutatások pedig kimutatták, hogy aki túl sokat használja a számítógépet, az nehezebben tanul 

meg helyesen írni. A természethiány-zavar ugyan nem betegség, de ez a fajta elidegenedés az élő 

környezettől rossz hatással van a gyerekekre, a felnőttekre, a családokra és a közösségekre egyaránt. 

Louv szerint az érintett gyerekek kevésbé magabiztosak, ügyetlenebbül mozognak, a sok ülés miatt 

könnyen elhíznak, és a tudományos és művészi kreativitás alapját képező képzelet fejlődésében is 

lemaradnak. A természetben való, felügyelet nélküli játék ugyanis nélkülözhetetlen az ember értelmi és 

érzelmi fejlődéséhez.                   (Forrás: nlcafe.hu) 



 

 A téli szünetben akadt a kezembe Fábián Janka 
„Emma évszázada”-ként is emlegetett történelmi 
regénytrilógiája. Bár vaskos, több száz oldalas 

kiadványról van szó, mégis könnyű olvasmány, 

egyszerűen letehetetlen, éppen azért, mert lebilincsel a 

maga egyszerűségével és bájával.  

 Az első rész inkább családregény, és a szereplők 

itt talán még kissé idealizáltak. A másik két kötetből 

azonban többet tanul az ember a huszadik század 

történelméről, mint iskolai tanulmányai során.  

 Az első kötet, az Emma szerelme  egy kitalált 
Balaton-felvidéki  kisvárosban,  Balatonkörtvélyesen 

játszódik, igaz, hogy Emma ide már mint nagyvilágot (Párizst, majd Kanadát) 

megjárt kívülálló kerül. De mint a lányregényekben, a kezdeti nehézségek után 

beilleszkedik, megszeretteti magát, otthonra lel. Ahogyan kell, a szerelem 

konfliktusokkal kezdődik, más – olykor pikáns, olykor tragikus - szerelmi szálakkal 

bonyolódik, míg végre beteljesedik. Mindez a hosszú tizenkilencedik század végén, 

a boldog békeidőkben, majd az első világháborúban játszódik. Így indul útjára a 

regény középpontjában álló Kóthay-család. 

 A következő két kötet (Emma fiai, Emma lánya) sok tekintetben felülmúlja az 

elsőt. A korábban sokszor klisékből építkező cselekményt egyre inkább uralja a 

hiteles történelmi korrajz. A jellemek már nem annyira idealizáltak, sőt, egyre 

összetettebbek, és képesek változni is. A huszadik század viharai azonban nem 

kímélik a jobb időket látott famíliát. Vannak, akik ellent tudnak állni a kísértésnek, 

de azért elgondolkodtató, hogy egyébként intelligensnek mondható emberek milyen 

könnyen állnak a szélsőségek szolgálatába, bármelyik oldalról legyen is szó.

 A rövid huszadik század szereplőinek szinte 

valamennyi archetípusát bemutatja az egyre népesebb 

család és holdudvara: van itt tudós, katona, művész, 

cselédlány, zsidó, náci, kommunista, disszidáló, 

otthonmaradó, kínzó és megkínzott, megalkuvó és hős, 

túlélő és mártír, ’68-as diáklázadó és AIDS-es. Szóval 

összességében a regény egy lenyűgöző tabló a huszadik 

század legsötétebb és mégis mindennapos bugyraiból. 

 Ebből is kikövetkeztethető, hogy vannak a 

történetnek katartikus pillanata, de inkább a szórakoztató, 

mint a szépirodalom körébe tartozik.  

 Szerzője Fábián Janka, fiatal írónő, mindössze 45 éves angol-francia szakos 

nyelvtanár.         (Forrás: www.kikotoonline.hu) 



 

Pedagógus 

önértékelés  - 2018 
 
 A központilag meghatározott minőségbiztosítási 
előírások részeként iskolánkban is kötelező feladat az 
intézményi önértékelés megvalósítása, melynek két 
fő területe az iskolánkban tanító pedagógusok illetve 
az intézmény és a vezető ötévenkénti értékelése.  

Az idei tanévben iskolánkban három pedagógus (Balogh Zoltán, 
Varsányiné Kozma Judit és Végh László) értékelésére kerül sor. Önértékelésük 
kiegészül a szakmai dokumentumaik (tanmeneteik, óravázlataik) 
vizsgálatával, a kollégák általi óralátogatás kiértékelésével, valamint a 
nevelőtestület, a tanulók és a szülők véleményével is. A belső ellenőrzési 
csoport által létrehozott online kérdőíveket a diákok már kitöltötték az 
informatikaórákon. A szülők szintén névtelenül, online formában alkothatnak 
véleményt azokról a pedagógusokról, akik tanítják gyermeküket, és akiknek 
szakmai munkájáról kellő információval rendelkeznek. A néhány perc alatt 
kitölthető kérdőívek az alábbi linkeken érhetőek el április 15-ig: 
 
BALOGH ZOLTÁN értékelése: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKAsMQKJ1jd9PaSGNBaL6zq
g1dG7XhQyqCSGR_xG2wl1JdQ/viewform?usp=sf_link 

 

VARSÁNYINÉ KOZMA JUDIT értékelése: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaVPOVjettD2VL258bCmWRS9
7YykFldULIqHH2bW7cMEA8Hw/viewform?usp=sf_link 
 
VÉGH LÁSZLÓ értékelése: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMgt-
tRG__NBksqNP0YXY8U5dciG8hFMdJLi_aQjSvrsASjg/viewform?usp=sf_link 
 

Köszönjük, hogy a kérdőívek kitöltésével segítik munkánkat. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKAsMQKJ1jd9PaSGNBaL6zqg1dG7XhQyqCSGR_xG2wl1JdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKAsMQKJ1jd9PaSGNBaL6zqg1dG7XhQyqCSGR_xG2wl1JdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaVPOVjettD2VL258bCmWRS97YykFldULIqHH2bW7cMEA8Hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaVPOVjettD2VL258bCmWRS97YykFldULIqHH2bW7cMEA8Hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMgt-tRG__NBksqNP0YXY8U5dciG8hFMdJLi_aQjSvrsASjg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMgt-tRG__NBksqNP0YXY8U5dciG8hFMdJLi_aQjSvrsASjg/viewform?usp=sf_link


 
 

 
 

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 

 

* Digitális témahét  április 9–13. 

* Szakmák Éjszakája  április 13. 

* Fenntarthatóság–   április 23–27. 

környezettudatosság témahét   

* Ballagás   május 4.  

* Írásbeli érettségi vizsgák május 7–18. 

 

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

