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Búcsút vettek iskolánktól a végzős diákok 
Összesen 92 diák, öt osztály tanulói búcsúztak május elején intézményünktől, de 

többen közülük nem végleg, hiszen szeptembertől visszaülnek iskolánk padjaiba, hogy 

tovább folytassák tanulmányaikat, s újabb képesítést vagy éppen érettségi 

bizonyítványt szerezzenek. 

A 11.a (osztályfőnökük: Végh László) és a 11.b (osztályfőnökük: Zách György) tanulói 

mezőgazdasági gépész szakmát, a 12.mk-sok (Menyhártné Gáspár Ildikó 

osztályfőnöksége mellett) környezetvédelem-vízgazdálkodás valamint mezőgazdasági 

gépész ágazati érettségi bizonyítványt, a 14.gt-sek (Joó Imre vezetésével) 

mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettséget, a 13.f diákjai (osztályfőnökük szintén 

Menyhártné Gáspár Ildikó) a dolgozók középiskolájában érettségi bizonyítványt 

szerezhetnek. 

A megmérettetésekhez mindannyiuknak sok sikert kívánunk. 

 

 
 Dobos Attila (11.b), Szanyi Vivien (12.mk) és Lengyel Szabolcs (11.a) emlékszalagot köt iskolánk zászlójára.  

 

 

  
„Csak Okosan Minden Órán!” 



 

Iskolalogó-pályázat 

 

A 2018/2019. tanév elején iskolalogó-pályázatot hirdettünk, amelyre sok olyan 
pályamű érkezett be, ami magában foglalta intézményünk 60 éves képzési 
profiljának, a mezőgazdaságnak és a gépészetnek a lényegét. A címertervekre az 
interneten voksolhattak mindazok, akik fontosnak érezték iskolánk eme 
jelképének megújulását. A pályadíjat Farkas Bence 10.a osztályos tanuló nyerte. 
2019 áprilisában tartottuk iskolánk 60 éves fennállásának jubileumi ünnepségét, s 
ettől a naptól hivatalosan is a győztes terv vált intézményünk címerévé.  
 



 

Április 26-án, pénteken tartotta jubileumi rendezvényét a Seregélyesen 
működő, és fennállásának hatvanadik, valamint névadásának tizedik 
évfordulóját ünneplő Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma. 
Az iskola tanárai, tanulói és dolgozói hetek, hónapok óta készültek erre a 
jeles eseményre, így több ünnepi alkalom is megelőzte a születésnapi 
rendezvényt. 

A tanév elején meghirdetett iskolalogó-pályázat mellett ilyen esemény volt például az a 

villámcsődület is, amelyben közel kétszáz diák és pedagógus formázta meg a hatvanas számot. Majd heteken 

keresztül kísérhettük nyomon az intézmény közösségi oldalán az iskola történetét feldolgozó fotósorozatot, s 

emellett jubileumi kiadványt is szerkesztettünk az alkalomra. Április közepén pedig megrendeztük a megye 

mezőgazdasági középiskoláinak jó hangulatú, humoros versenyét, remélhetőleg hagyományteremtő jelleggel. 

A pénteki jubileumi ünnepség helyszínéül szolgáló tornacsarnok falait szorgos kezek munkája díszítette, 

többek között az iskola történetét felidéző fotó-összeállítás és az intézmény valamennyi végzett tanulójának 

nevét tartalmazó „családfa”.  

A rendezvényre meghívtuk a fenntartó Agrárminisztérium képviselőit, a velencei székhelyintézmény vezetőit, 

Seregélyes község elöljáróit, a külföldi testvériskolák delegációit, iskolánk jelenlegi és volt munkatársait és 

tanulóit, valamint az intézményt támogató cégek, szervezetek képviselőit. Az ünnepi műsor főszereplői az 

iskola diákjai voltak, akik verssel, énekkel és vidám jelenetekkel tették színesebbé, meghittebbé az eseményt. 

Ezt követően intézménybejárásra invitáltuk vendégeinket, akik ellátogathattak a nyitott tanműhelyekbe és 

osztálytermekbe, ezáltal bepillantást nyerhettek az iskolánkban folyó munkába, és megtekinthettek egy 

mesterremekekből összeválogatott gépészettörténeti kiállítást is. 

Hatvanéves intézményünk ötvenéves testvériskolai kapcsolatot ápol az idén 70. születésnapját ünneplő 

Galántai Műszaki Szakközépiskolával. Eme barátság végtelenségének jelképe az a csodálatos kovácsoltvas 

napóra, melyet a partnerintézmény mesterei és tanulói készítettek ajándékul a seregélyesi iskolának. 

         
Szokolné Szecső Tímea tagintézmény-vezető a névadó báró Eötvös József oktatáspolitikus, író szavaival 

köszöntötte a jelenlevőket: „Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. 

Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 

szellemi tehetségeinkre gyakorol, az megmarad.” Majd hozzátette: „Eötvös szellemiségének megfelelően 

végezzük mindennapi feladatainkat, és az ilyen jeles ünnepekkel erősítjük a hivatásunk iránti 

elkötelezettségünket. Az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét. Az, hogy ilyen sokan 

összegyűltünk megadni a tiszteletet a múltnak, melyből a közösség minden tagjának van része. Kicsiny kis 

iskolának számítunk… a szakképző iskolák világában…. Hogy mindezek ellenére fenn tudtunk maradni, 

köszönhetjük a megújulni, fejlődni vágyó és az iskola létéért tevékenyen munkálkodó dolgozói közösségnek és 

az innovatív iskolavezetésnek.” 



 
 

Iskolánk több, mint ötven esztendeje, pontosan 1968 óta ápol értékes, jól működő testvériskolai 
kapcsolatot a Galántai Műszaki Szakközépiskolával, s ennek fontos eleme a két iskola szakmai 
együttműködése, a színes diákcsereprogramok és közös sportrendezvények. 
Idén már sokadik alkalommal a Határtalanul! program keretében tudtuk megvalósítani, hogy tanulóink 
egy középiskolai együttműködés során látogassanak el egymáshoz. 

 

 Az első utazásra, a galántai csoport magyarországi 
látogatására 2019. május 6. és május 10. között került sor 
Seregélyesen, amikor is 25 diák és 3 kísérőtanár látogatott el 
hozzánk.   
 Az „égiek” felülírták a terveinket, a csapadékos időjárás 
nem kedvezett nekünk, közel 50 mm eső esett a héten, emiatt 
néhány programelemet át is kellett szerveznünk, de végül egy 
tartalmas hetet zárhattunk, amelynek keretében vendégeink sok 
színes programban vehettek részt. Megtekintették Seregélyes 
nevezetességeit, többek között a helytörténeti kiállítást. Tihanyt, 
Balatonfüredet és Veszprémet érintve kirándultak a Balaton-
felvidéken, a Velencei-tó környékén megnézték Miska huszár 
szobrát, a Bence-hegyi kilátót, valamint a dinnyési várparkot, 
illetve a fővárosba is ellátogattak, ahol megtekintették a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumot. 

     

 

 A két iskola tanulói közös terméket, egy kovácsoltvas 
facsemete-kerítést készítetek a tanműhelyben, amely fontos 
szereplője lett a közös faültetésnek. 
 

 
 

 



 Iskolánk 28 fős csoportja május végén látogatott el a Felvidéken található testvériskolánkhoz. 
Öt napon át voltunk a Galántai Műszaki Szakközépiskola vendégei. A tanulmányi kirándulás során a 
tanulók Galánta mellett eljutottak Komáromba, Pozsonyba, Dunaszerdahelyre, megnézték a bősi 
vízlépcsőt, a szeredi holokausztmúzeumot, a dévényi várat, a deáki templomot. 
 A galántai iskola udvarán is elültettünk egy fát, amely köré szintén elhelyeztük a közös 
termékként készített kovácsoltvas kerítést. 

     
 

A pályázat lezárásaként június 5-én felvidéki témanapot. Ennek keretében – az Összetartozás 
napja alkalmából – megkoszorúztuk a Seregélyes határában álló Trianon-emlékművet. A kilencedik 
évfolyam tanulói versekkel, idézték meg a sorsfordító eseményt. 
 

  
 

 követően egy osztályok közötti, felvidéki tematikájú vetélkedőt tartottunk, ahol a tanulóknak 

internetes kutatás segítségével kellett kitölteniük egy feladatlapot. A nap közös főzéssel zárult. Az 

elkészült pörkölthöz a Felvidék ízeit, a galántai kirándulásról hozott knédlit és Kofolát kínáltuk a 

gyerekeknek.  

Elmondhatjuk, hogy mindkét kirándulás nagyon jó hangulatban telt, még az extrém módon 

csapadékos májusi időjárás sem szegte kedvünket. A diákjaink számára szervezett sok színes és közös 

program tovább erősítette a két intézmény együttműködését. Egyik legszebb tanulsága, hogy a 

diákokkal sikerült megértetni, a népeink közös múltja minden korábbi konfliktus dacára arra kötelez, 

hogy békében, egymással összefogva éljünk egymás mellett, segítsük egymást. Ahogy József Attila írja 

A Dunánál című versében: "rendezni végre közös dolgainkat: ez a mi munkánk, és nem is kevés". 

 

Varsányiné Kozma Judit 

programfelelős 

             



 
 

 
Pap Attila Dávid 10.b 

4,85 

 
Józsa Gergely 10.mg 

4,76 

 
Bozai Péter 14.gt 

4,64

 
Lengyel Szabolcs 11.a 

4,55 

 
Sümegi Kristóf 10.b 

4,46 
Pomázi Attila 11.a 

4,45

 
Dobos Attila 11.b 

4,45 

 
Barcza Péter 14.gt 

4,45 

 
Csepke Martin 13.gt 

4,45 

 
Kovács Lajos 9.a 

4,40 

 
Kikerültek a 2018/2019. tanévet legeredményesebben 

záró nappali tagozatos tanulók fotói a 
dicsőségtáblára.  

Gratulálunk a szép teljesítményekhez. 
Reméljük, hogy a szép eredmények minden diákra 
ösztönzően hatnak majd a következő tanévben is. 

DICSŐSÉGTÁBLA 

 



 

 

Ökoiskolai hírek 

 

 

Iskolánk szinte valamennyi nappali 
tagozatos tanulója és tanára (kb. 200 fő) 
gyűjtötte a hulladékot március 19-én az 
intézmény 5 hektáros területén és 
környékén. Az akció végére 15 zsák 
szemét gyűlt össze. 
Idén már második alaklommal veszünk 
részt a Te szedd! országos 
mozgalomban. 

Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, amely jól illeszkedik intézményünk ökoiskolai 
profiljába, és fontos szerepet tölt be a tanulók környezeti nevelésében. 
Jövőre is szívesen csatlakozunk az országos "nagytakarításhoz". 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Idén is elindul a MŰANYAGMENTES JÚLIUS kezdeményezés. Az akciót a lassan lebomló 
műanyagok pusztító környezetkárosítása miatt hívták életre, hiszen évente 300 millió tonna 
műanyagot termelünk, s ennek fele egyszerhasználatos műanyag, ami nem lebomló anyaga révén 
mégis több száz évig a Földön marad, s ebből kb. 8 millió tonna szemét az óceánokba kerül.  
A megmozdulás résztvevői egy teljes hónapon át nemet mondanak az egyszerhasználatos 
műanyagokra, hogy felhívják a figyelmet a mértéktelen műanyag-felhasználás veszélyeire, és hogy 
 

alternatíváit kínáljanak ezen termékek 
leváltására. 
A „Plastic Free July” Ausztráliából 
indult 2011-ben, azóta az egész világon 
elterjedt. Tavaly 120 millió ember vett 
benne részt 170 országból. 
Magyarországon tavaly hirdették meg 
először a kezdeményezést. 
Mi is tehetünk a környezetért, ha 
vászonszatyrot és kulacsot használunk. 

NEM CSAK JÚLIUSBAN.  
 
 
 



 
A Fejér megyei atlétika diákolimpián mind a hét versenyzőnk a legjobb 
formáját nyújtva döntötte meg egyéni rekordját. 
A VI. korcsoportos diszkoszvetésben Mocher Dániel ezüstöt, Molnár 
György bronzérmet, gerelyhajításban Göblyös Bálint aranyat, Gál Szabolcs 
pedig ezüstérmet szerzett. Az V. korcsoportos gerelyhajításban Schöffer 
Bence állhatott a dobogó csúcsára. Ugyanebben a kategóriában Horváth 
József negyedik, Keresztes Péter pedig ötödik helyezést ért el. 

 

 

Összességében iskolánk 
diákjai 2 aranyérmet, 2 
ezüstöt és egy bronzot 
nyertek. Gratulálunk 
nekik és felkészítő 
tanáruknak, Zách 
Györgynek. 

 
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 negyedévente. 

Az adó 1%-a felajánlható az intézmény támogatására:  

Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola 

Tanulóiért Alapítvány 

Számlaszám: 10970007-00000008-26700001 

Adószám: 18487576-1-07 

 

AKTUALITÁSOK 

* tanévzáró ünnepély   június 27., 8:00 

* javítóvizsgák    augusztus 26-27., 8:00 

* kollégiumi beköltözés  szeptember 1., 17:00 órától 

* tanévnyitó ünnepség  szeptember 2., 7:45 

Sportsikerek a Megyei Diákolimpián 
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