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Kényszerű búcsú Kókai Beától 
Jó utat, Bea! 
Borzalmasan kegyetlen tud lenni az élet. A legkegyetlenebb alighanem mégis a 
halál. El kell köszönnöm tőled, kedves Bea! S nem mondhatom már, mint szoktam, 
hogy „Szia, viszlát!” Mert nincs többé viszontlátás ebben a valóságos világban. Itt, 
most, ma véglegesen és visszavonhatatlanul lezárult valami. A te életed. Igen, 
hihetetlen. Májusban lehettél volna 43 éves… 
Egyetlen vigaszunk, hogy van kire, s van mire emlékeznünk, ha kimondjuk a neved, 
ha felsejlik arcod, ha rád gondolunk. Én a mosolygós barátra, a gyakran kissé 
félszegen aggodalmaskodó, mindig tettre és segítségre kész Beára fogok emlékezni. 
Arra a kiváló, volt kollégámra, akinél többet kevés tanár tesz meg a diákjaiért.    
Akitől nem tudtam olyat kérni – legyen az helyettesítés, délutáni vagy akár hétvégi munka, csoportkíséret, 
adminisztrációs feladat, versenyre való felkészítés – amit ne vállalt volna el vonakodás nélkül, sőt gyakran ő 
maga forszírozta a dolgot, bár nyilvánvalóan nem csak ő végezhette volna el. (Az önző igazgató pedig hajlamos 
arra rakni a súlyt, aki azt el is viszi…)Én arra a pedagógusra fogok emlékezni, aki számára nemhogy teher, hanem 
igazi örömforrás volt, ha tanítványai vették körül, akikkel a kölcsönös bizalomnak köszönhetően annyi mindent 
meg tudtak beszélni. Aki boldog volt, ha átadhatta folyamatosan frissített szakmai tudását, s aki ezt a 
legnagyobb természetességgel valóban élethivatásának tekintette. Néhányszor volt alkalmam beülni az óráidra. 
Így én arra a tanárra is emlékezni fogok, aki – s ezt mások megbántása nélkül nyugodtan állíthatom – talán a 
legtöbb időt és gondot fordította az iskolában az óráira való felkészülésre. Eleinte fóliás vázlatokat, 
illusztrációkat készített, az elmúlt évtizedben már kész digitális tananyag-részeket dolgozott ki, szedegetett 
össze, kisfilmekkel, animációkkal illusztrálta kémiai vagy környezetvédelmi témájú eszmefuttatásait. Számos 
alkalommal került elő beszélgetéseink során az – a tanárokra sajnos nem minden esetben jellemző – önvád, 
tusakodás, hogy talán azért nem eléggé eredményes a munkája, mert nem elég jók az órái, a laborgyakorlatai, 
valamit bizonyára másként, még jobban kellene csinálnia. Ezért is csiszolgatta nagy műgonddal az óráit, a 
kérdéseit, a vázlatait. S bizony, felsorolni sem tudnám, hány osztálykirándulásra, testvériskolai programra, 
természetjáró túrára, környezetvédelmi programra vitte el diákjait. Sokszor Jánossal, a férjével együtt. 
Akik közelebbről ismertük, láttuk, hogy János egyre súlyosbodó betegsége, majd fél éve bekövetkezett halála 
felőrölte, majd megtörte Bea lelkét. Számosan próbáltunk segíteni neki, ő maga is igyekezett munkát, 
környezetet váltani. Valami mégsem úgy sikerült, nem állt össze vagy szétmállott. 
Tudomásunk szerint sohasem volt – érdemben – beteg. A stroke (agyvérzés, agyi elzáródás) váratlanul, minden 
előzmény nélkül, otthon csapott le rá a szerelmesek napjának éjjelén. Bénulás, majd kóma. Egyedül volt. Hosszú-
hosszú órák teltek el, s sajnos a segítség már túl későn érkezett. 
Tegnap megállapították a teljes agyhalált. S ma, János halálának éppen féléves évfordulóján, korábbi 
rendelkezése értelmében „használható szerveit” kiműtötték, hátha megmenti vagy könnyebbé teheti egy-két 
ismeretlen ember életét. 
S Bea elindult azon az úton, ahonnan földi halandók nem szoktak visszatérni. Jó utat, Bea! 
2018. február 20.                Butola Zoltán 
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 CSOMÓ  
„Csak Okosan Minden Órán!” 



GINOP 6.2.3-17  

a lemorzsolódás  

csökkentéséért  
 

Iskolánk a velencei székhelyintézménnyel közösen nyert 41 millió forintos összfinanszírozású 

pályázati keretösszeget a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére irányuló GINOP 

6.2.3-17. számú, az Európai Unió által támogatott pályázaton. 

A projekt elsődleges célja a tanulók lemorzsolódásának csökkentése, ám mindez érinti a 

pályaorientáció, a tehetséggondozás, a mentálhigiénés nevelés, a közösségépítés, a 

tananyagfejlesztés, valamint a pedagógus továbbképzés területét is. 

A program jelenleg az előkészítő szakaszban jár, készül a helyzetfelmérés, a cselekvési és 

ütemterv. A megvalósítás pedig a következő tanévben indul, a bejövő kilencedik osztályokat 

érinti majd, és 2020-ra fut ki. Addigra kell elérnünk, hogy a projektben részt vevő, kiválasztott 

tanulócsoportok tanulmányi eredménye javuljon, az iskolát elhagyó diákok száma pedig jelentős 

mértékben csökkenjen a korábbi évek mutatóihoz képest. 

A kitűzött célok eléréséhez azonban rengeteg vállalást kell tennünk, s ezeket nem kevés 

ráfordított energiával meg is kell valósítanunk, sőt, dokumentálnunk. Igyekszünk csökkenteni a 

mulasztások mértékét, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat pedig 

eljuttatni a szakmai vizsgáig, mindeközben erősíteni motivációjukat, fejleszteni szakmai 

szövegértési és matematikai kompetenciájukat. Mindezekkel összefüggő célunk, hogy növeljük 

a diákok KRESZ-vizsgára való felkészítésének eredményességét. Terveink között szerepel 

szakmai háziversenyek, pályaorientációs napok (nyílt napok, diáknapok, Szakmák éjszakája), 

szakmai kirándulások és előadások szervezése. Tervezzük egy a két iskola közötti szakmai 

csereprogram megvalósítását, melynek során a tanulók megismerhetik egymás szakmáját, 

munkakörülményeit, szakmai motivációját. Továbbá szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a 

tehetséggondozásra, nem csak a szakmai elkötelezettség, de a művészeti és sporttevékenységek 

területén is.  

A projekt keretében a két telephely mintegy 18millió forint értékben új informatikai eszközöket 

is kap. Ám a kézzelfogható juttatással talán egyenértékű az a rengeteg tapasztalat, a kialakított 

jó gyakorlatok sora is, amelyek remélhetőleg hosszú távon garantálják az eredményességet. 

Mindehhez az iskolavezetés, a pedagógusok és külsős szakemberek összehangolt munkájára 

lesz szükség. A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy több kollégánkat is bevonjuk a 

programba, és tovább is képezzük őket. Így későbbi bejövő osztályaink is profitálhatnak majd a 

tanáraink által elsajátított új ismeretekből és módszerekből. 

A munka menetéről, elért eredményeiről havonta osztályértekezletet tartunk majd a 

célcsoportban tanító pedagógusok részvételével, félévente pedig a tantestületet is tájékoztatjuk 

terveink, kitűzött céljaink megvalósulásáról. 

Varsányiné Kozma Judit 

tagintézményvezető-helyettes  



 
 

 
Józsa Ágnes 14.gt 

4,70 

 
Rácz Gergely 14.gt 

4,70 

 
Pablényi Péter 11.h 

4,63 

 
Bozai Péter 13.gt 

4,63 

 
Józsa Kitti 14.gt 

4,60 

 
Bényi Márk 11.h 

4,50 

 
Horváth Bence 14.gt 

4,50 

 
Pribék Fanni 10.mk 

4,29 

 
Lengyel Szabolcs 10.a 

4,46 
 

 
Dobos Attila 10.b 

4,46 

 

Felkerültek a félévet  
legeredményesebben záró tanulók fotói és 

tanulmányi átlagai a dicsőségtáblára.   
Reméljük, hogy példájuk ösztönzően hat majd  

iskolánk többi diákjára is. 
 

DICSŐSÉGTÁBLA 

 



 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap 
környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a 
figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti 
személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta 
rendezik meg.  
Idén egy fiatal, kortárs szerző novellájával szeretnénk arra fókuszálni, hogy a házasság nem 
csupán két felnőtt ember közötti érzelmi kapocs, hanem beletartozik a gyermek is, és holott a 
családtagok nagy érzelmi felelősséggel tartoznak egymás iránt, néha túl könnyen lépnek túl 
ezeken a kötöttségeken. Mindez azonban mély nyomot hagy mindegyik félben. 
 

SZABÓ BORBÁLA: VÁLÁS 
A szülők tétován megálltak a gyerekszoba ajtajában. Látszott, hogy nagy bejelentésre készülnek. 
- Szívem, Gergőke! - szólalt meg Anya – Figyelj csak egy ide egy pillanatra, apa meg anya 
beszélni szeretne veled! 
A szőnyegen játszó öt év körüli gyerek szórakozottan felnézett a szüleire. 
- Oké. - egyezett bele érdeklődés nélkül. 
Anya nagy levegőt vett, majd kimondta a mondatot, amire már olyan régen készült. 
- Az a helyzet, drágám, hogy apa meg én… megszerettünk egy másik kisfiút. 
A gyerek ráncolta kis homlokát, egyik szülőjéről a másikra nézett. 
- Na és? 
- Hát és… és mától mi vele akarunk élni! - Anya hangja elcsuklott – Ne haragudj, Gergőke, ez 
nekünk is fáj, nekünk is nehéz… 
Apa támogatólag a pityergő Anya vállára tette a kezét, és átvette a szót. 
- Mi mindig nagyon jól éreztük magunkat veled – mondta -, szerettünk téged nevelni, kisfiam. 
Rengeteg közös emlék köt össze bennünket: a szülés, az első lépések, az első bilibe pottyanó 
kaki… 
Anya a könnyein át elmosolyodott, eszébe jutott egy szép emlék: 
- Kuku! Úgy hívta: kuku! 
Gergőke hitetlenkedve rázta borzos kis fejét. 
- Most mi van?? Tesóm lesz? 
- Nem, nem értetted meg, amit anya mondott. Egy másik kisfiút választottunk helyetted, és már 
őt szeretjük. El kell költöznöd, hogy ő idejöhessen a helyedre. 
A gyerek eltátotta a száját. 
- Na de… hova költözzek? Én itt lakok. Ti vagytok az apukám és az anyukám. 
- Ez így van, Gergőke. - magyarázta Apa – De azt te is érzed, hogy ez a dolog már jó ideje nem 
működik, igaz? Csak egymás mellett élünk: mi tévézünk, olvasunk, te autózol, gyakran 
egymáshoz se szólunk órák hosszat. Kiürült a kapcsolatunk, fiam. 
Anya is belelendült az érvelésbe. 
- Bizonyám! És közben szépen lassan kiveszett a vágy is. Bevallom, egy ideje már nem kívánom, 
hogy ápoljalak, ha beteg vagy, hogy kitörölhessem a feneked, hogy segítsek lezuhanyozni. 



Gépiesen ölellek meg, mikor oviba indulsz. De nincs semmi baj: majd találsz te is új szülőket, 
olyanokat, akik tényleg téged akarnak! 
Gergőke úgy meredt erre a két emberre, mintha ufók szálltak volna le a szeme előtt szőnyegen. 
Nem volt egy sírós gyerek, de most legörbült a szája. 
- Apa… Anya… én ezt nem akarom! Én még csak öt éves vagyok! Nem akarok új szülőket, nem 
akarok máshova költözni, nem, nem, nem, itt akarok maradniiii!!! 
- Hisztivel most nem mész semmire, Gergő. - komorult el Apa. - Légy férfi! 
- De ki fog rám vigyázni? - sopánkodott tovább a gyerek – Ki visz oviba? Ki ad enni, ki vesz kólát, 
fociskártyát nekem…? 
- Megértjük, hogy most csalódott vagy. Ez természetes. - duruzsolta Apa, miközben lefogta a 
gyerek kétségbeesetten hadonászó öklöcskéit. - De majd megemészted. És talán egyszer még 
lehetünk jó barátok. 
Anya elővette a vonatos hátizsákot, miközben szép arcán csorogtak a könnyek. 
- Tessék, szívem, összekészítettem neked néhány holmit. Alul vannak a zoknik, alsónadrágok, 
felül a pólók meg a nadrágok. Majd vigyázz, hogy a homokozóba ne az ünneplőnadrágodat vedd 
fel, mert kilyukad a térde! 
- Tudni akarom, hogy ki az. - suttogta sápadtan a gyerek - Ismerem? Egy csoporttársam az 
oviból? Vagy a Maci csoportba jár, oda jár, mi? 
Apa ekkor megtört. Döbbenetes volt látni, ahogy a hatalmas férfitest a szőnyegre zuhan. 
- Ez a Sors! Ez a Sors! - nyüszítette, mint egy sebzett vadállat - A játszótéren kezdődött. Te 
homokoztál, amikor megláttam őt a csúszdán. Lobogott a szőke hajacskája, és a mosolya… 
megolvasztotta a szívemet. Hazamentünk, de nem halványult az emlék. Délutáni alvás alatt 
megint kimentem a játszóra, szóba elegyedtünk. 
- Apa ezek után nekem is bemutatta Kornélkát. - folytatta Anya – Ugyanaz az érzés fogott el, 
mint amikor te születtél: iszonyatosan erős vágyat kezdtem érezni, hogy gondoskodjak róla. 
Eljártam az ovis szülői értekezletére, a szertornavizsgájára. Miközben szégyelltem is magam, 
bujkáltam a valódi szülei elől. 
- Kornélka hamarosan elmesélte nekünk, hogy a szülei nem értik meg őt. Ez egy bántalmazó 
kapcsolat volt, az apja rendszeresen megdádázta a fenekét, az anyja meg érzelmileg zsarolta, 
állandóan azt kellett mondania neki, hogy szereti. Kornélka hároméves kora óta fontolgatta, 
hogy elhagyja őket, de kellett hozzá ez az erős érzelem, hogy tényleg ki tudjon lépni. 
Ebben a pillanatban egy szőke, selymes buksi jelent meg az ajtóban. Félénken, bizonytalanul 
oldalgott be az új kisfiú a szobába. Gergőke piros, Porsche formájú ágyára mutatott. 
- Ez lesz a én ágyam? - kérdezte selypítve. 
Gergőke agyát ekkor elöntötte a vér. Nekiugrott a másiknak, ütötte, ahol csak érte. Anya 
hangtalanul felsikoltott, Apa végül szétválasztotta a fiúkat. 
- Remélem, egyszer majd téged is elhagynak a szüleid és akkor megtudod, milyen! - vagdalkozott 
Gergőke. 
- Engem máj kétszej elhagytak. - közölte Kornélka – Ez a hajmadik válásom. 
Gergő kihúzta magát és keményen a szülei szemébe nézett, és hidegen így szólt. 
- Kaka Apa. Pisa Anya. Utállak titeket. 
Azzal vállára vette a kis hátizsákot, sarkon fordult, és örökre elhagyta a szülői házat. 
Anya felsóhajtott. 
- Félek, hogy most majd más karjában keres vigaszt… Aggódom érte. 
- Ne féltsd! - ölelte át Anya vállát Apa - Okos kölyök. Jól neveltük. 
Az ablakhoz léptek, és meghatottan pillantottak le az utcára, ex-gyermekük után. Kettejük közé, 
mint egy meleg fészekbe, bevackolódott a kis Kornél. 
- Szejetlek, Apa! Szejetlek, Anya! - dorombolta. 
A szülők forrón átölelték új gyermeküket. 
 



 

Thália kínálatából 

Ahogy a korábbi tanévek során, idén is igyekszünk diákjainknak lehetőséget biztosítani a 
szabadidő igényes, hasznos eltöltésére. Erre mindig alkalmas egy kiváló színházi előadás, s külön 
örömünkre szolgál, hogy ezt így gondolják tanulóink is. 

Az idei szezonban elsőként a 9.mg osztály tanulói vettek részt múzeum- és 
színházlátogatáson osztályfőnökük vezetésével. 2018. január 17-én megtekintették a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeum III. Béláról szóló kiállítását, majd a színház Pelikán-
termében Büchner Leonce és Léna című drámáját. 

Február közepén a levelezős hallgatók vettek részt Brecht Jó embert keresünk című 
darabján, a hónap végén pedig szakgimnazistáink nézték meg Pintér Béla Szutyok című művét. 

Kollégistáink március 12-én a Nemzeti a diákokért program keretében a Nemzeti 
Színházban vehetnek részt egy kulisszabejáráson, majd a Csongor és Tünde című előadáson. A 
program keretében további három előadást nézhetnek még meg a tanév során. 

 
 

Színházi etikett, avagy hogyan kulturálódj kulturáltan 

Ruházat, megjelenés 
Milyen dresszkód, azaz öltözködési szabály jut először eszünkbe, ha egy színház, vagy 
hangverseny látogatásra gondolunk? Hölgyeknél az estélyi ruha, férfiak esetében pedig a 
szmoking. Ezek a ruházati normák szerencsére ma már nem ennyire kötöttek, de azért 
mindenképpen tiszteljük meg a színházat és a színészeket azzal, hogy alkalomnak megfelelően 
öltözünk egy-egy előadásra. Az elegancia mértéke nyilván függ az épület és az előadás jellegétől: 
más típusú megjelenést kíván az Opera, és mást egy stúdiószínpad. Míg az utóbbi estben 
elfogadható egy sötét farmer-ing kombináció, az előbbi esetben illendő hölgyeknek a szoknya 
vagy nadrágkosztüm, esetleg egy estélyi ruha, férfiaknak pedig egy öltöny vagy szmoking 
viselése. 
Érkezés 
Érkezésünket próbáljuk mindig úgy időzíteni, hogy kezdés előtt legalább 15-20 perccel már a 
színházban legyünk. Ha az ülőhelyünk a sor közepére szól, igyekezzünk minél előbb beülni és 
elfoglalni a helyünket, hogy ne kelljen egy egész sort felállítanunk. Vannak olyan helyek is, ahol 
a későn érkezőket nem engedik be az első felvonásra. 
„Kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat!” 
Ezt kéretik szó szerint betartani! Nem feltétlenül elég, ha csak lenémítjuk, mert a mai 
okostelefonok többségénél némítás után még működik a rezgő funkció, és elég kellemetlen tud 
lenni, ha egy drámai, csendes jelenetnél azt halljuk, hogy a nézők soraiból valakinek ütemesen 
rezeg a mobiltelefonja… Ez nem csak a közelben ülők szórakozását ronthatja el, de kisebb 
nézőterek esetében a színész is hallhatja, ami az abszolút tiszteletlenség egyik jele. 
„A nézőtéren ételt és italt fogyasztani tilos!” 
Nem véletlenül. Amellett, hogy az üléskárpitokba belekent, vagy a szőnyegbe beletaposott 
ételmorzsák és kilöttyintett italok csak nagyon nehezen és költséges módon távolíthatóak el, 
iszonyúan illetlen és borzasztóan zavaró, ha előadás közben a ropis, chipses, csokoládés, 
cukorkás, stb. papírunkkal csörgünk-zörgünk. Bírjunk ki étkezés nélkül pár órát, ezzel 
biztosítva a zavartalan színházi élvezetet és szerepjátékot. Ha ez mégsem sikerül, akkor a 
színház büféjében vásárolt ételt és italt az előadás előtt, vagy a szünetben elfogyaszthatjuk a 
színház aulájában. 

Forrás: www.insightmagazin.hu 



Mezőgazdasági gépkiállítás 
 

Iskolánk alapítványának és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók 

Országos Szövetségének támogatásával közel 100 diákunk jutott el az év 

elején a Budapesten megrendezett AgroMash Expóra. Józsa Gergely 9.mg 

osztályos tanulónk így foglalta össze élményeit: 

 

 

2018. január 24. és 27. között rendezték meg idén a mezőgazdasági 

gépkiállítást a HungExpon. Január 25-én az osztálytársaimmal volt szerencsénk 

részt venni a kiállításon.  

Csütörtök reggel indultunk az iskolából nagy izgalommal. A helyszínre 

érkezve kis csoportokba verődve indultunk el megtekinteni a kiállított gépeket. 

Próbáltunk a területen tematikusan végighaladni, így az első pavilon megtekintése 

után automatikusan az Axiál Kft. kínálatát fedeztük fel. A kiállítóteremben sok 

ismerős márka új gépkonstrukcióját láthattuk, pl. Fendt 1045, 1050 Vario, 900 

Vario MT, Claas Lexion 760, Claas Vario 770. Több gépbe be is ültünk, sok fotót 

készítettünk, újságokat, posztereket gyűjtöttünk, nagy élmény volt. Ebben a 

pavilonban sok időt töltöttünk el, és csak ezután kezdtük el keresni a KITE Zrt. 

kiállítótermét. A céghez érkezve újabb meglepetés ért minket, mert az általuk 

forgalmazott John Deere traktor gyártása idén 180 éves, magyarországi 

forgalmazása 100 éves. Az alkalomra készített fény show nagyon érdekes volt, jól 

mutattak az új és a régi, de szépen felújított traktorok. 

Délután kettőkor fáradtan, de élményekkel telve indultunk hazafelé a 

busszal. Hazaérve boldogan meséltünk szeretteinknek, ismerőseinknek a 

látottakról.              Józsa Gergely 

9.mg 

 

   
(Fotó: Gyenis Patrik, 9.mg) 

 



 

 

 

A tollaslabda diákolimpián iskolánk 11.H 

osztályos tanulója, Krizsanyik Csaba 

megyei 4. helyezett lett, így bejutott az 

országos döntőbe, melyet március 23-25. 

között Kiskunfélegyházán rendeznek. 

Gratulálunk a szép eredményhez. 
 

 

 

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 

* a magyar kultúra napja  január 22. 

* az első félév vége   január 26. 

* levelezős szalagtűzés  január 27. 

* a második félév kezdete  január 29.  

* szülői értekezletek   február 7. 

 

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

