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Tarta(lom) Tarta(lom)   
Nagyon sajnáljuk, de sem a 

szerkesztőknek, sem a törde-

lőknek nem volt ideje megír-

ni. Ha kíváncsiak vagytok mi 

van benne úgyis elolvassátok! 

„Vidám hétfő” avagy a Szecskaavató 2012-ben 

Lufiborotválás                     

 Október 15-én hétfőn a 6. és 7. órában szervezte 

 meg az Ifjúsági Diák Unió az idei tanév első és 

utolsó szecskaavatóját. Végzős diákok meglepetten kér-

dezgették tőlem aznap a folyóson, hogy milyen rendez-

vény lesz a tornateremben és az ebédlőben. Persze bizto-

san nem olvasták a suliújság októberi számát. 

 Két helyszínen: a tornateremben sorváltókkal, és 

az ebédlőben ügyességi feladatokkal tarkított versenyen 

vehetett részt a mintegy 60 fő. A visszajelzések alapján 

jó volt az IDU elgondolása a lebonyolítást illetően, min-

denki jól érezte magát, senkire nem kényszerítettünk 

semmilyen feladatot. Az ebédlőben az alábbi ügyességi 

feladatok voltak: „lufiborotválás”, almahajtás orral, üdí-

tőivás szívószállal, krémes evése kéz segítsége nélkül, 

WC-papírbábu készítése és egy osztálytárs felöltöztetése 

minél több ruhadarabbal. A győzelmet a 9/B osztály 

szerezte meg, a 9/A és a 9/C osztály előtt. Jutalmuk a 

csokitorta mellett egy szabadnap az igazgatótól a tanév 

végén. Gratulálok minden résztvevőnek!                  - ia - 

    A 9/B-sek útban a cél felé...                                       

Emléktúra Pécsig...Emléktúra Pécsig...  

Október 5-én a KÖOK szakközépiskola és szakiskola szervezésében 36-an vágtunk neki 

a „Csonka Miklós” emléktúra 17 km-es távjának. A túra a KBSK pályáról indult reggel 

8 órakor és koradélután értünk a pécsi távolsági buszpályaudvarra. A szakiskolánkból 15 

diák jött el, és járta végig azt az útvonalat, amelyet egykor a szakközépiskola tanára 

rendszeresen végigjárt a tanítványaival. Az őszi természet szépségeivel találkozhattunk 

az út során, többek között a mánfai Árpádkori templomnál, a Meleg-mányi-völgyben 

vagy éppen a Pécs közeli Kis-réten. A fenti képünk a mánfai templomnál készült. 
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PÁLYÁZZ TE IS! 

Érdekes, humoros cikkeket, írásokat és 

rajzokat várunk tőletek.  

A legjobbakat díjazzuk.  

A munkákat vagy a doke@doke.hu E-mail 

címre küldjétek, vagy adjátok oda Iván 

Attila tanár úrnak. 

 

MI LESZ VELED DIÁKIRODA? 

A porta mellett továbbra is kihasználatlanul 

áll egy diákiroda. Ha valakinek hasznos 

ötlete van, hogy a külső helyiségét mire 

lehetne felhasználni (pl. társasozás, sakko-

zás, internetezés stb.), akkor tárja a nyilvá-

nosság elé. Következő suliújság decem-

ber elején jelenik meg! 



KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS: Az alábbiakban fejezzük ki kö- 

szönetünket mindazoknak, akik segítettek kiadványunk létrejötté- 

ben, támogatva rögeszméinket… Szóval, köszönjük: Boginak azt  

az ötletét miszerint színes legyen az újság borítója és hogy  

több humor legyen benne; Krisztiánnak és Reginának a rendelke- 

zésünkre bocsátott rajzokat; „Katicának” a finom tortákat; a kony- 

hás néninek és a takarítóknak a türelmet, hogy szétzúztuk az ebéd- 

lőt a szecskaavatóra; igazgató úrnak a sok illemtant; a portás úrnak 

 „Józsi bának” a tűzoltást a portán, mert nélküle leégett volna a suli; Renátának a szappan-

adagolót a lányvécébe; minden iskolába járó tágra nyílt szemmel az újság iránt érdeklődő 

ebadta kölyöknek a suliújság elolvasását (K. Pista bácsi után szabadon); és külön köszönet 

az IDU tagjainak a lelkes hozzáállásukért. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A suliújságot balról jobbra olvassátok, mert a cikkek minden 

oldal tetején a bal sarokban kezdődnek! Lapozni se felejtsetek el, mert különben csak a 

borítót látjátok! 

Vers mindenkinek Vers mindenkinek --  Mentovics Éva: Az ősz vándorútjaMentovics Éva: Az ősz vándorútja  

Árnyas erdők ösvényein 
látták jönni már az őszt. 

Lomb hajlongott, levél rezdült 
fenn, a tölgyek ága közt. 

 

Szeptemberi napsütésben 
vándorolt, míg este lett, 

aranyszínt szórt völgyre, dombra, 
halat, vadat meglesett. 

 

Leszüretelt, krumplit szedett, 
diót vert a határba’, 

hol az almát, körtét, szilvát 
teljes díszben találta. 

 

Októberben kosárba tett 
sok -sok ízes gyümölcsöt, 
s izgatottan leste-várta, 

sárguljon a sütőtök. 

Tölgyek díszes üstökeit 
rázogatta, borzolta, 

somot, bicskét, kökényt 
érlelt rét ölén, a bokrokba’. 

 
Novemberben avarpléddel 

erdőt, mezőt úgy takart, 
hogy a dermedt, fagyos tájon 

biztonságban tudja majd 
 

mindazt, kinek apró testén 
nem nőtt vaskos, nagy bunda, 

elbújna a cudar téltől, 
s tavaszig csak aludna.  

 
Mikor a tél hó-csipkéjét 

borította a tájra, 
tarka gúnyás őszünknek csak 

rőt subáját találta. 

Egy nap, amikor már nem leszek melletted, hiányozni fogok 

neked!  

Egy nap, amikor már továbbléptem... Hidd el, hiányozni fog 

minden, amit most eldobsz magadtól.  

Hiányozni fog a mosolyom.. amikor minden ok nélkül őszin-

tén rádmosolyogtam….  

 A facebookról loptuk... 

„A tanuló ne a gondolatokat tanulja, hanem gondolkodni tanuljon” 

A valóság nem hajlandó megszűnni attól, hogy mit hiszünk benne.” 

„Az agy - az a szerv, amivel azt gondoljuk, hogy gondolkozunk.” 

       „A szerénység annak művészete, hogy mások jöjjenek rá, milyen  

                                         fontosak vagyunk.” 

Idézhető idézetek...Idézhető idézetek...  

BEMUTATKOZÁSBEMUTATKOZÁS  
  
Bemutatjuk nektek Kovács Bemutatjuk nektek Kovács 

Krisztiánt, aki jelenleg a 11/Krisztiánt, aki jelenleg a 11/

NA osztály tanulója, már van NA osztály tanulója, már van 

egy szakmája két éve asztalos-egy szakmája két éve asztalos-

ként végzett itt a suliban. Na-ként végzett itt a suliban. Na-

gyon szeret rajzolni, korábban gyon szeret rajzolni, korábban 

KisKis--Marics tanár úr rajzszak-Marics tanár úr rajzszak-

körébe járt és tablókat is készí-körébe járt és tablókat is készí-

tett. Jelenleg a Kökönyösi Diá-tett. Jelenleg a Kökönyösi Diá-

kokért Alapítvány kuratóriumi kokért Alapítvány kuratóriumi 

tagja és az IDUtagja és az IDU--ban is tevé-ban is tevé-

kenykedik...kenykedik...  



Tornatermi állapotokTornatermi állapotok  
A sulinkban borzasztó állapotban vannak a tornaöltözőben uralkodó viszonyok. Leg-

utóbb az ajtókból feszítették ki a fát, lyukat törve bele. A zuhanyzók kb. 60 éve nem 

kerültek felújításra. Jó lenne az illetékesek részéről valami pályázatocska, akkor talán 

emberibb körülmények lennének. Ehhez a ti értékmegőrzésetekre is szükség lenne.  

A diákok segítségével újították fel egy 
váci szakközépiskola tornacsarnokát 

 
 Felújították a váci Király Endre Ipari 
Szakközépiskola tornatermét; a több mint 
hatmillió forintos anyagköltséget az intéz-
mény fenntartója állta, míg a szakipari mun-
kákat a tanulók végezték el – közölte a Pest 
Megyei Kormányhivatal az MTI–vel. 
A rekonstrukció azért vált elengedhetetlen-
né, mert a nyár folyamán tartott hatósági 
ellenőrzésen komoly hiányosságokat tártak 
fel: a csarnok rendszeresen beázott, faláról 
hullott a vakolat. A kormányhivatal javaslatá-
ra a Pest Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont a tetőszigetelés anyagköltségét magára 
vállalta, míg az iskola ötlete alapján a munká-
latokat saját, szakképzésben résztvevő diák-
jai végezték el nyári gyakorlatként. 
  A felújítás így nettó 6,5 millió forintba 
került a korábban becsült 10 millió forint 
helyett – közölte a megyei kormányhivatal. 

MTI 2012. október 14., 

Az okt. 8-ai diákközgyűlésen szóba került 
a vécékben lévő tarthatatlan állapot is 

 
 Iskolánkban egyre borzasztóbb állapo-
tok uralkodnak a vécékben. Sajnos a házi-
rend szabályaira fittyet hányva egyesek a 
vécében szívják el a cigijüket, ezért ha valaki 
vécézési szándékból belép, csak úgy vágni 
lehet a füstöt. A lebukás veszélye már nem 
sok embert rémít el. Valamit tenni kellene 
ellene. Felmerült a diákközgyűlésen a füstri-
asztó beszerelése is.  
 A fiúknál rendszeresen leszerelik a 
csaptelepet, vagy elfordítják a csöveket. 
Nem tudni miért, milyen szándékból. A lány-
vécében a kérésükre a Kökönyösi Diákokért 
Alapítvány támogatásával folyékony szap-
panadagoló került felszerelésre, és ha vigyáz-
nak rá, akkor vécépapír adagoló is kiszerelés-
re kerülhet.  
 Úgy gondoljuk, hogy a károkozásokat 
elsősorban mi diákok tudjuk megakadályoz-
ni!                                                 - egy jóakaró - 

 VICCROVAT 
Rendőr vizsgázik 
 
A rendőr vizsgázik és odamegy hozzá az okos, aki már 

letette a vizsgát. 

- Figyelj, megmondom a kérdésekre a választ sorrend-
ben, csak azt jegyezd meg. Az első kérdés az, hogy ki 

fedezte fel Amerikát, a válasz Kolumbusz Kristóf. A 

második kérdésre pedig az hogy mikor kezdődött a má-
sodik világháború, erre a válasz 1939. A harmadik kér-

dés pedig hogy létezik-e élet a Marson, arra a válasz 

pedig hogy igen, de tudományosan nem bizonyított. 
A rendőr megköszöni és bemegy a terembe. A vizsgabiz-

tos megkérdezi 

- Hogy hívják magát?                  - Kolumbusz Kristóf. 
- Mikor született?                        -  1939. 

- Mondja, maga hülye? 

- Igen, de tudományosan még nem bizonyított.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tinilány az apjának 
 

- Apa, egy srác olyat mondott, amit nem értek. Azt 

mondta, hogy szép a szélvédőm, gyönyörű a csomag-
tartóm és a futóművem, jó a kasztnim és kifogástala-

nok a lökhárítóim. Szerinted ez mit jelent? 
- Mondd meg neki, hogy még garanciális vagy, és ha 

fel meri emelni a motorháztetődet, lerúgom a kipufo-

góját!  

Diákcélú alapítványunkDiákcélú alapítványunk  
 

1996-ban hoztuk létre a Kökönyösi Diákokért Alapítványt, az iskolai diákköz-

élet fejlesztése céljából. Az elmúlt 16 évben sok mindent sikerült megvalósíta-

nia az alapítvány 5 tagú kuratóriumának (jelenlegi tagok: Iván Attila tanár úr, 

Merk Noémi tanárnő, Kovács Krisztián és Orsós Renáta 11/NA osztályos tanulók, 

valamint Major Rita a szülők részéről). 

Az alapítvány működéséről (2011-es beszámoló) 

Az alapítvány 5 fős kuratórium vezetésével szervezte 

meg a 2011-es év programjait, eseményeit a komlói 

Szakképző Iskolában. A kuratórium a tárgyévben három 
gyűlést tartott, melyen az év eleji kezdő feladatok, a 

diáknap-egészségnap programjai, valamint a jubileumi 

események szervezésével és feladataival kapcsolatos 
főbb tennivalók kerültek megbeszélésre.  

Több önkéntes segítette a munkánkat: 

- Pomázi Attila énektanár a kulturális rendezvények 
lebonyolítását koordinálta és szervezte, 

- Wittmerné Tóth Judit védőnő az egészségnapi progra-

mokat szervezte, 
- Harsányi Zoltánné és Kovács Balázs tanárok az iskolai 

jubileumi programok koordinálta, 

- Kis-Marics Tamás rajztanár a rajzszakkör munkáját 
vezette és segítette, 

- Merk Noémi és Kozmann-né N. Zsuzsanna tanárnők a 

Komlóért Expon való megjelenés szervezésében vettek 
részt, 

- Hamvas Viktória és Merk Noémi tanárnők a német 

testvériskola fogadásában és a programjaik szervezésé-
ben vettek részt, 

- Szili Tamara tanuló a diákönkormányzat programjai-

nak szervezésében vett részt. 
A 2011. évi működés biztosított volt, melyet az iskolába 

tanuló szülők által befizetett adományokból, pályázati 
támogatásból és az adó 1 %-os felajánlásaiból tevődött 

össze. A kuratóriumnak jelentős támogatókat sikerült 

bevonni a fő események anyagi támogatói közé. Így a 
Lakics Gépgyártó Kft, a Fülöp és Társa Kft, a 

Baranyametall Kft és a PÁÁF Kft is támogatta anyagi-

lag a jubileumi és a magyar-német kapcsolatok prog-
ramjait.  

Események, rendezvények: 

Erőforrásaink nagy részét olyan közösségfejlesztő és 
tehetségápoló valamint hagyományos kulturális progra-

mok folytatására használtuk fel melyekkel azt akartuk 

elérni, hogy a diákok aktivitását felkeltsük, növeljük a 
motivációjukat és ezzel a környezetük aktív tényezőivé, 

váljanak. Elsősorban a hagyományos programokat segí-

tettük másrészt az új ötleteket pedig felkaroltuk. 

Az év elején anyagilag segítettük, hogy a végzős osztá-

lyok minél színvonalasabb tánc- és egyéb előadással 

készülhessenek fel a szalagavató ünnepélyre. Az ese-
ménynek ezúttal is nagy sikere volt csaknem 600 néző 

előtt a komlói Sportközpontban.  

A tanév elején induló rajzszakkör személyi és tárgyi 
feltételeit biztosítottuk. 

Az április végi diáknapon csaknem egy tucat rendezvé-

nyen mérhették össze a diákok nemcsak a szellemi, 

hanem a fizikai ügyességüket, különböző rendezvénye-

ink kapcsán. Egészségnapot szerveztünk melyen az 
egészséges táplálkozásra, a különböző ártalmakra 

(dohányzás, drogok) hívtuk fel az ifjúság figyelmét. Itt a 

reformétel kóstolókon kívül különböző előadások hang-
zottak el, és egyéb mérésekre is sor került. Így a Rákbe-

tegek Komlói Klubja, az ÁNTSZ Nővéreinek szerveze-

te, a Cukorbetegek Klubja és mások segítették a cukor-
szint mérést, vagy a testzsírszint mérést és a különböző 

bemutatókat. 

Alapítványunk az iskolai tanév végén az éves munka 
alapján a legjobb sport-, kulturális- és egyéb versenye-

ken legjobb eredményt elért diákjainak jutalmat adott át.  

Június 28-a és július 2. között a német testvériskolából 
az iskolánkba érkezett 38 diák és 4 felnőtt. A mi gyere-

keinkkel kiegészülve ismertettük meg velük a város és 

környékének kulturális értékeit. Így Bikalra az élmény-
birtokra, Pécsre az EKF 2010 fővárosába kalauzoltuk el 

többek között a külföldi diákokat. Közös vetélkedőt 

szerveztünk a magyar gyerekekkel és felnőttekkel 
együtt. Gyorsan elröpült a néhány nap.  

Alapítványunk 2011-ben 15 éves volt, ezért a fő hang-

súlyt a szeptember eleji Komlói Napok programjaira és 
október végi 60 éves az iskola programjaira helyeztük. 

Szeptember 2-4. között a Komlóért Expón vettünk részt 
egy standdal, ahol az alapítvány és az iskola munkáját 

mutattuk be. Az október 21-22-ei napokon iskolai szintű 

CD összeállítást és évkönyvet adtunk ki. Sport és kultu-
rális programokat szervezünk a fiatalok bevonásával 

különböző korú csapatok között. Itt a győztes csapatokat 

ajándékpólóval és emblémás tollal díjaztunk.  
A Nemzeti Civil Alapprogramtól elnyert támogatást az 

emblémázott pólók elkészítésére használtuk fel Ennek 

összege 55 ezer Ft-volt. Ezen kívül mintegy 350 ezer Ft-
ot használtunk fel a különböző szintű programok dologi 

költségeire. A rendezvényeink látogatottságát 1000 főre 

terveztük, a közvetlenül érintett fiatalok száma 500 fő 
volt. Úgy gondoljuk, hogy sikeres volt a tervezett prog-

ramunk, azokon sokan részt vettek, különösképpen meg 

kell említeni a komlói színházban szervezett kulturális 

programot, amin több mint 300 néző és 50 szereplő vett 

részt.  

A karácsonyi műsort különböző alkalmi csoportok köz-
reműködésével szerveztük meg, több mint 200 érdeklő-

dőnek. Ezen az előadást nemcsak a szakiskola diákjai, 

hanem volt tanárok és dolgozók is megtekintették.    



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Ez igen! Erre számítottam! Bámulnak ma-
guk elé, mint borjú az újkapura. Még nem 
tértek magukhoz, az első megdöbbenéstől. 
Úgy teszek mintha nem rájuk figyelnék. 
Hadd kezdjenek mozgolódni.  
Rita jelentkezik, nincs dolgozatfüzete. A 60 
Ft-os kockás füzetre összedobják a pénzt és 
kifut a büfébe megvenni. Kisvártatva tér 
vissza és 1 percnyi hátránnyal kezd bele a 
feladatok megoldásába.  
Pista lapozgatja a pad alatt a könyvét, azt 
hiszi nem látom, pedig lyukas a pad. Simán 
beírhatnám az egyest. De minek? Úgyis 
rossz képletet másol ki. Így is egyes lesz és s 
még nem voltam vele szigorú sem. Még 
puskázhatott is.  
Ahá! Kovács rájön a jó képletre, legalábbis 
azt hiszi. Bőszen lemásolja egy lapra a kép-
letet és az előtte ülő székére csúsztatja, így 
terjed a rossz képlet a teremben. Itt ma min-

denki egyest ír. Majd a pótvizsgára rendesen 
felkészülnek, akkor kapnak egy primitív 
feladatot, amit egy kilencedikes is meg tud-
na csinálni. Éppen ez fogja megzavarni őket, 
majd túlbonyolítják. Kornél kirakta a dolgo-
zatát a pad szélére had másolja le azt a  mö-
götte ülő. Nagyszerű így terjed nagy sebes-
séggel az egyes. Ők akarnak túljárni az esze-
men?  
Kiss túl akar járni az eszemen. Már vagy 2 
perce kirakta a becsukott dolgozatfüzetét a 
pad szélére, és büszkén feszít. Számítottam 
rá, ezért tegnap délután felírtam a padjára a 
helyes képleteket. Most szépen arra sétálok 
és észreveszem. Na megvolt! Nagyon elka-
nászosodtak ezek a mai fiatalok! Még neki 
áll feljebb. Úgy látom mindenki befejezte. 
Nem kell sokat vesződnöm a megírt dolgo-
zatok javításával. Öt perc alatt kijavítom! 

-  ia - 

Egy tanár gondolatai a dolgozatírás közbenEgy tanár gondolatai a dolgozatírás közben  
Diákközgyűlés 

 

Október 8-án került megtartásra a Diák-

közgyűlés melyen az osztályok többségé-

ből 22-en vettek részt. Itt Iván A. tanár úr 

felvázolta az IDU éves tervezett program-

jait, amit a jelenlévők egyhangúlag elfo-

gadtak. Ismertetésre került az év eleji fel-

mérés a diákok körében, hogy milyen sza-

badidős programot választatának. Ezután 

az igazgató úrnak Kovács Balázsnak tehet-

tek fel kérdéseket az IDU tagjai. Többek 

között a vécébeli állapotokról, a diákön-

kormányzat jogairól, a diáknapról merül-

tek fel kérdések. 

*** 

Diákközélet fejlesztése 
 

Október 19-én pénteken 16 fő részvételé-

vel került lebonyolításra a diákönkor-

mányzati tagok felkészítésére eltervezett 

képzéssorozat első állomása. Itt önismereti 

játékokba avattuk be a fiatalokat. Örömte-

li, hogy a 9/B és a 11/NA osztályból több 

érdeklődő is megjelent. Reméljük, hogy a 

kitartásuk megmarad mindvégig. Legköze-

lebb november közepén folytatódik a soro-

zat. 

*** 

Gyalogtúra 
 

November 3-án szombaton gyalogtúrát 

szervez az IDU a Zengő 682 méteres csú-

csának a meghódítására.  

A túra hossza 11 km. Találkozás Komlón a 

buszvégállomáson reggel 7:45-kor, busz 

indul 8:00 órakor Hosszúhetényig.  

Innen elgyaloglunk a hetényi általános 

iskolába, ahol a nevezések leadása után 

indul a teljesítménytúra. A részvételi költ-

ségeket a Kökönyösi Diákokért Alapítvány 

minden olyan diáknak állja, aki befizette a 

hozzájárulását év elején. Érdeklődni Iván 

Attila tanár úrnál lehet. A túra hideg idő-

ben és hóesésben is megtartásra kerül. 

Visszaérkezés délután 2 óráig Komlóra. 

Gondolkodik... 
Áll a székely juhász a réten a botjára tá-

maszkodva. Arra megy a másik juhász, 

kérdi: 

- Hát maga meg mit csinál? 

- Gondolkodom. 

- És hol a fenébe van a nyája? 

- Azon gondolkodom.  

 

Dolgozik... 
Képzeld, mi történt, a Józsi elment dolgoz-

ni. 

- Tudtam, hogy pénzért mindenre képes.  

 

Drágán 
Miért Magyarországon forgat-

ják a "Drágán add az életed!" 

című filmsorozat utolsó részét? 

- Mert itt a legdrágább az élet.  

 

Csizma 
Az egyik óvodás csak ült a padon tétlenül, 

erre odament segíteni az óvó néni. Nagyon 

megizzadt, amire a kisfiú lábára felránci-

gálta a csizmát, ám erre a kissrác azt 

mondja: 

- Óvó néni, fordítva van a lábamon! 

A nő látta, hogy a gyereknek igaza van, 

hát gyorsan lehúzta róla, és ismét nagy 

kínlódások közepette, most már rendesen 

felcibálta a kissrác lábára a csizmát. 

- Na, most jó? 

- Ez nem az én csizmám. 

A nő egyre idegesebb lett, őrült tempóban 

lerángatta a gyerek lábáról a csizmát, mi-

közben az folytatta a mondókáját: 

- ...hanem a bátyámé ...csak ő már kinőtte, 

és ma reggel ezt adta rám az anyukám. 

Az óvónő már lilát látott, de uralkodott 

magán. Ismét nagy erőlködések közepette 

ráadta a kisfiú lábára a csizmát. 

- Na, ez kész. Hol a sapkád? 

Mire a gyerek, lefelé görbülő szájjal: 

- A csizmámban...  

HÍREK RÖVIDEN…                   Viccek...HÍREK RÖVIDEN…                   Viccek...  


