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„Csak Okosan Minden Órán!”

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Eötvös József Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának diákújságja
2018. május – június

Ballagás

Idén három osztály, a 11.H szakközépiskolai, a 12.F levelező és a 14.Gt technikusi osztály diákjai
fejezték be tanulmányaikat iskolánkban. Többen közülük már a vizsgákon is sikeresen túljutottak.
Reméljük, valamennyien szívesen emlékeznek majd az itt eltöltött évekre.
(Fotó: Farkas Bence, 9.A)

Diákközgyűlés jegyzőkönyve
2017/2018. tanév, második félév
A 9.b és a 10.a osztály képviselete nélkül tartott gyűlésen elsőként Bényi Márkot (11. h
osztályos tanulót) mint diákönkormányzat-elnököt búcsúztattuk el. Megköszöntük a munkáját,
és sok sikert kívántunk neki a jövőben. Utódjául felmerült néhány jelölt, mint Farkas Bence (9.a)
Hippeller Bence (9.mg), Szekeres Szebasztián (9.a), Ódor Dániel (11.mk) és Pribék Fanni
(11.mk), de a többség rangidőset kívánt, így Pribék Fanni mellett tették le a voksukat. Reméljük,
a többi jelölt is kipróbálhatja majd magát egyszer, Fanni utódjaként.
Második napirendi pontként sorjáztak a kérdések és problémák. Például, hogy ne lehessen
a folyosón hangosan zenét hallgatni, ki lehessen menni a műhelyekből is dohányozni a
nagyszünetben. Így vált központi témává az örökös dohányzáskérdés. … Ötletként felmerült,
hogy a tizennyolc év alattiak kizárólag az ellenőrzőbe beírt szülői engedéllyel léphetnének ki a
kapun a nagyszünetben. Addig is fontos lenne, hogy a környezetvédelmi őrjárat működjön. Ne
legyen szemét és eldobott cigarettacsikk a földön, így a gyűlésen a heti, takarításért felelős
osztályok beosztását is ismertettük.
További, kiemelt témát képezett a felszereléshiány az órákon és a műhelyben. Az órákon
használt toll épp olyan fontos, mint a munkavédelmi ruha és bakancs használata odalent, ezért ha
valamelyik nincs, nem lehet órai munkát végezni, tehát ez elégtelennel büntetendő. Fontos kérés,
hogy a műhelyből ne lehessen hazaküldeni senkit, akinek nincs felszerelése.
További problémák, kérések: A műhelyekből eszköz- és munkahiányról panaszkodnak. A
diákok örülnének bármilyen munkának, amivel hasznosan telhet az idő. Vállalnák, hogy akár az
önkormányzatnak is szívesen készítenének tárgyakat (ahogy korábban virágtartókat), ha
kapnának hozzá anyagot. Szóba került a sok, korábban a gépészeti alapgyakorlat során a
műhelyben készített kalapács, amit értékesíteni ugyan nem lehet, de házon belüli felhasználásra
kerülhetnek.
A kollégiumi élettel kapcsolatban is érkeztek ötletek. A tanulók véleménye szerint az ebéd
nem megfelelő sem minőségileg, sem mennyiségileg. Amikor a kollégium-felújítás idején a
faluba kellett lemenni ebédelni, több és tartalmasabb ételt kaptak. Emellett állandó probléma a tv
programok hiánya, nincs egy konkrét, „modern” szolgáltató. Bényi Márk szerint a kollégisták
akár össze is dobnák a pénzt havonta egy „rendes” szolgáltató megfizetéséhez, mert igényük van
mind az internetre, mind a választható tv programokra.
Ezen kívül az iskola otthonossá, „kényelmessé” tételére is jelentkezett igény. A fenti
aulában álló kanapén, foteleken ülni tilos. Mi lenne, ha volna egy „diáksarok”, ahol viszont
szabad. Ehhez nem kell más, mint hogy ha valaki (diák, tanár, oktató) olyan bútordarabot
lomtalanít otthon, ami még nagyon jó állapotban van, akkor idehozza, és keresünk neki egy arra
alkalmas sarkot. Szívesen ejtőznének, pihennének rajta a diákok a szünetben, ahogy pl. láthattuk
galántai testvériskolánk esetében is, az ottani intézmény egy-egy folyosóján.
A képviselők a gyűlés híreiről másnap beszámolnak osztályukban.
Seregélyes, 2017. 04. 10.

Nyikosné Kő Regina
diákönkormányzatot
patronáló tanár
Jelenlévő vezetőségi képviselő: Varsányiné Kozma Judit
Jelenlévő osztályok képviselői: 9. mg, 10 b, 11. mk, 11. h, 9. a

DIÁKSAROK
Igyekszünk teljesíteni a diákgyűlésen
elhangzott kéréseket. Elsőként a
diáksarkokat tudtuk kialakítani a
főépület két folyosójának végén.

Június 4 -én a
Seregélyes határában
található emlékmű
megkoszorúzásával,
Halász Róbert tanár
úr gondolataival és
verssel emlékeztünk
meg a N emzeti
összetartozás
napjáról.

FALMÁSZÁS
Május végén iskolánk tanulónak egy csoportja közös falmászáson vett részt
Székesfehérváron Zách György testnevelő vezetésével.

Szakmák Éjszakája az Eötvösben
Idén a seregélyesi Eötvös József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium is
bekapcsolódott a Szakmák Éjszakája elnevezésű, országos rendezvénysorozatba.
Az Kárpát-medence szerte egységes időpontban, 2018. április 13-án, 18 és 22 óra között
megvalósuló esemény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok kötetlen, családias
formában, kellemes szabadidős tevékenység keretében ismerkedhessenek meg az egyes
szakmákkal. Ez egyfajta kedvcsináló azoknak is, akik még az általános iskola alsóbb osztályaiba
járnak, és nincs elképzelésük, milyen irányban induljanak el a szakmaválasztásban.
Iskolánk tanárai és diákjai nagy odafigyeléssel készültek
erre a napra, és igyekeztek mindent megmutatni a képzési
palettánkról. Megnyitottuk a hatvan éves múltunk során
felhalmozódott
kincsekből,
mesterremekekből,
gépmodellekből összeállított kiállítást. Az érdeklődők a
tanműhelyekben aztán ki is próbálhatták ügyességüket:
manuális és digitális eszközökkel végezhettek méréseket,
készíthettek feliratos kulcstartót a lemezmegmunkálás
technikájával,
kovácsolhattak,
környezetvédelmi
kísérletekkel
találkozhattak,
megismerkedhettek
a
hegesztő szimulátor működésével, és az interaktív KRESZteszt helyes kitöltése után még az oktatótraktorba és a KITE
Zrt. által kiállított 21. századi okostraktorba is beülhettek.
A késői órák ellenére a vendégek száma jócskán felülmúlta
várakozásainkat. Főként a környék általános iskoláinak felső tagozatosai vagy az iskolánkba
jelentkezésüket már benyújtó leendő tanulóink látogattak el hozzánk, nem ritkán családjukkal
együtt. De akadt a kíváncsiskodók között olyan is, aki sok évvel ezelőtt az intézmény padjait
koptatta, és szívesen emlékezett az itt eltöltött időre.
Egy biztos, a nap végére mindenki számára kiderült, hogy a gépészet nem boszorkányság.
Varsányiné Kozma Judit
tagintézményvezető-helyettes

A fotókat ezúton is köszönjük Farkas Bence 9.A osztályos tanulónak.

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

Eötvös József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

SEREGÉLYES
2018. augusztus 29 – 30.
Programok







Jégtörő csapatépítés
Ügyességi versenyek
Interaktív játékok
Hegesztőszimulátor
Sárkányhajózás
Rendszámháború
… és sok móka, kacagás

A részvétel minden új diákunk számára
ajánlott és hasznos, hogy megismerkedjen
iskolánk mindennapjaival,
leendő tanáraival.
A tábor idejére teljes ellátást biztosítunk.

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

EÖTVÖS JÓZSEF
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
8111 Seregélyes, Fő u. 278.
telefon: 22/575-002, e-mail: iskola@seregszaksuli.hu, www.seregszaksuli.hu

a 2018/2019. tanévre pótfelvételt hirdet

 mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05)
4+1 évfolyamos, szakmai érettségit adó, szakgimnáziumi képzésre
*a jelentkezés feltétele: 8 általános, be nem töltött 17. életév

2 évfolyamos, nappali tagozatos, technikusi képzésre
*a jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, be nem töltött 23. életév

 mezőgazdasági gépész (OKJ 34 521 08)
3 évfolyamos, nappali tagozatos szakközépiskolai képzésre
*a jelentkezés feltétele: 8 általános, be nem töltött 17. életév

A szakközépiskolai mezőgazdasági gépészeti képzés ösztöndíjas!
A felkészítést a T-kategóriás traktorvezetői jogosítvány
megszerzésére az intézmény térítésmentesen biztosítja.
Jelentkezési határidő: 2018. június 22.

Indítjuk továbbá a
 szakmunkások érettségire felkészítő szakközépiskoláját
2 évfolyamos, levelező és nappali tagozatos formában
*a jelentkezés feltétele: iskolai rendszerű képzésben szerzett
szakmunkás bizonyítvány

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 25.

Kirándulások a tanév végén
9.Mg
A 9.Mg tanulói május 15-én
látogattak el Budapestre a
Mezőgazdasági Múzeumba,
majd megtekintették a Body
Kiállítást, és hajókirándultak
a Dunán.

11.MK
A 11.MK is a fővárosba rándult
ki május 24-én. Miután
libegőztek a János-hegyen, és
ellátogattak a Sziklakórházba, ők
is megnézték a Body Kiállítást,
este pedig a kivilágított
Budapestben gyönyörködtek.

10.B

A 10.B június elején velencei-tavi
fürdőzéssel töltött egy napot.

Földtani
túra

Május végén a 11.MK és a 9.Mg
Seregélyes és Sárosd határában
Halász Róbert tanár úr vezetésével
földtani vizsgálatokat végzett:
talajszelvényt ástak és megtanulták
a mintavétel helyes módját.

A Diákolimpia megyei, kispályás labdarúgó
tornáján iskolánk csapata a 6. helyezést érte el.
A csapat tagjai: Bényi Márk és Szendi Dávid (11.h),
Balogh Erik, Penzer Simon, Sági Dávid és Sevinger
Erik (11.mk), Kü Tibor (10.a), Slott Gyula (10.b),
Molnár Attila (9.b).
Felkészítő tanáruk: Zách György.

Május elején került sor
a diákolimpiai
dobószámok
megrendezésére
Székesfehérváron a
Bregyó közi
sportcentrumban.
Súlylökésben nem
értünk el eredményt,
viszont a gerelyhajítás
megyei döntőjében az
V. korcsoportban
Horváth Renátó és a VI. korcsoportban Hollósi Máté is első helyezést ért el. Mindketten
a 10.B osztály tanulói. Felkészítőjük osztályfőnökük, Zách György tanár úr volt.
Gratulálunk a szép eredményhez.

AKTUALITÁSOK
Összetartozás napja

június 4.

Utolsó tanítási nap

június 14.

Tanévzáró

június 19. 8 óra

Szóbeli érettségi

június 20-21.

Beiratkozás
Javítóvizsgák

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

június 22.
augusztus 27.

Gólyatábor

augusztus 29-30.

Tanévnyitó

szeptember 3. 8 óra
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A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziumának,
Szakközépiskolájának és Kollégiumának diákújságja

