
 

III. évfolyam 5. szám        Az Ifjúsági Diák Unió lapja       2013. március 

Március 27.Március 27.  
Programok 

 
8 óráig  Beérkezés az iskolába 
 
8:00-   Diáknap megnyitása az ebédlőben 
 
8:05-       „Ne légy barom” – Flash mob – Közös fotózás 
 
8:05 – 11:45 Főzőverseny    
                     (I/9B, 10/NA, II/12A, 12/NA és az  „Sz-esek”) 
 
8:30 – 10:30 „Suli-Dilis” Vetélkedő  
   I/9A (6-os terem), I/9C  (10-es  t.), II/10A (2-es t.),       
          II/10B (4-es t.),  I/11A (3-as t. ), I/11B (8-as t.),  
          I/11C (7-es t.), 11/NA (12-es t.), II/12B (15-ös t.),    
          III/11 (11-es t.) 
 
8:30-12:00  Palacsinta Parti  Klub (tornaterem mellett) 
 
10:30-  Tanár-Diák sportversenyek   
                                              Foci, Kosárlabda, Röplabda 
 
10:40-  Szkander verseny   8-as terem 
 
10:40- Kutyaszépségverseny   Iskola udvara 
 
10:40- Csocsóverseny   Ebédlő 
 
10:40- X Box  (autóverseny + Zumba) 4-es terem 
 
10:40- Filmnézés    10-es és 11-es terem 
 
10:40-  Kvíz vetélkedő    2-es terem   
 
10:40-  KRESZ vetélkedő   Ebédlő 
 
11:40- Karaoke     Ebédlő 
 
12:15- Eredményhirdetés  Ebédlő 

2013. március 27. (szerda) 

Mint észre vehettétek, a diákönkormányzat tagjai (IDU-sok) február közepe 
óta elkezdték felmérni az osztályokban, hogy diáknapon milyen programok 
legyenek. Persze a kívánalmak és a lehetőségek nem mindig találkoznak, de 
úgy gondoljuk, hogy tőletek is függ ennek a napnak a sikere. A következő 
oldalakon beharangozót olvashattok a programokról.  

Flash Mob 8:05 

Palacsinta parti 
8:30-12:00 

Kutya szépségver-
seny 10:40 

Suli-Dilis vetélkedő 
8:30-10:30 

KRESZ vetélkedő 
10:40-11:40 

Csocsó 10:40 

Kvíz vetélkedő  
10:40 

Főző 
ver-
seny  
8:05-
11:45 

Tanár - Diák  
meccsek 10:30 



 Országos döntőbe jutott Zsófi és SzilviOrszágos döntőbe jutott Zsófi és Szilvi  

Péchy Blanka színművésznőnek 1960-
ban tett alapítványa indította el a Kazin-
czyról elnevezett SZÉP MAGYAR BE-
SZÉD versenyt.  
A megyei döntőt március 6-án a Komlón 
Szakközépiskolában tartották. Iskolánkat 
ketten  képviselték: BOTH ZSÓFIA és 
ORÓS SZILVIA 10/NA osztályos tanulók. 
A döntő egy maximum 3 perc időtartamú 
szabadon választott 20-21. századi esz-
szé vagy értekezés (részlet) felolvasásá-
ból, egy kötelező szöveg tolmácsolásából 
és egy "Beszélni nehéz!" jellegű feladat 
írásbeli megoldásából áll.  
Zsófi és Szilvi nagyszerű versenyzéssel 
utasította maga mögé a vetélytársakat! 

Megyei II. helyezett sakkozóinkMegyei II. helyezett sakkozóink  

Február 21-én csütörtökön az isko-

lánkba tartottuk meg a sakk egyéni 

bajnokságot. Hat fő vett részt ezen, 

akik körmérkőzéses formában 

döntötték el, hogy ki a jobb.  

Az első négy helyezett képviselte 

az iskolánkat a március 2-ai Bara-

nya Megyei Sakkcsapat Diákolim-

pia Középiskolás Korosztályának 

versenyén.  

A hazai pályán (az iskola ebédlőjé-

ben) megtartott versenyen a 

VISZOLAI TAMÁS, BALOGH 

SÁNDOR I/9A, CSERESNYÉS 

VIKTÓRIA 11/NA és KÖKÉNY 

SOMA 10/NA (balról jobbra)

osztályos tanulók által alkotott 

csapat a pécsi Széchenyi Gimnázi-

um mögött a II. helyezést érte el.   

Forest Gamp...Forest Gamp...  

Először indított iskolánk váltót a Pécs-Harkány futóversenyen. Március 3-án 
SZABÓ ZSOLT tanár úr, BOTH MÓNIKA gazdasági ügyintézőnk és FO-
REST GAMP (rendes nevén Török Tamás) 9/Sz osztályos tanuló vágott neki 
a cseppet sem könnyű távnak. 
Ők hárman a céges váltó kategóriában, az „501-es Szakiskola” csapataként 
a 21. helyen végeztek 2 óra 16 perc 33 mp. eredménnyel.  
Tamás tavaly ősszel került az iskolánkba. Korábban több futóversenyen is 
szerepelt eredményesen, így ott volt tavaly a 212 km-es ultrabalatoni futó-
versenyen is. 
További sok sikert kívánunk neki(k)! 

Február 9-én Pécsen a Röplabda diákolimpia selejtezőjén 

iskolánk csapata a 4. helyezést érte el, így nem jutott tovább. 

 

Február 28-án Dombóváron vett részt a KÖOK kézilabda 

csapata (szakiskola, szakközépiskola és gimnázium vegyes 

fiú csapata) a 8. Kővári Tamás Emléktornán. Kimagasló já-

tékkal az I. helyezést szerezték meg fiaink. A torna legjobb 

kapus díját PANDURICS  ATTILA iskolánk II/12A osztá-

lyos tanulója kapta meg. A csapat tagjai voltak még: Papp 

Szabolcs és Hiz Szabolcs I/9A osztályos tanulók. 

Sporteredményeink...Sporteredményeink...  



„Ne légy barom!” „Ne légy barom!” --  Flash Mob Flash Mob ––  közös fotózásközös fotózás  

A villámcsődület (vagy angolból átvett 
szóval flash mob) emberek előre szerve-
zett csoportosulását jelenti; hirtelen jön 
létre valamely nyilvános helyen, a részt-
vevők valami szokatlant csinálnak, majd 
a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is 
oszlik. A villámcsődület viszonylag új tár-
sadalmi jelenség, az első 2003. májusá-
ban volt New York Cityben. Célja a figye-
lemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása. Az első magyar vil-
lámcsődület 2003. augusztus 27-én volt a budapesti Deák téren, ahol este 
hétkor a harang szavára kinyitották esernyőiket. Valami hasonlót szeret-
nénk a suliban is szervezni a Diáknap reggelén! 
Ideje: Március 27-én 8:05-8:25 
Helye: Iskola udvara 
Fotós: Rákos Ildikó 
Előzetes feladat: mindenki FEHÉR PÓLÓ vagy fehér felső ruházatban je-
lenjen meg, vagy hozzon magával.  

Ideje: Március 27-én 8:30-10:30 
Helye: külön beosztás szerint (lásd a suli újság hátulját) 
Résztvevők: osztályok osztályfőnökökkel (oktatókkal) 
Előzetes tudnivalók:  

1. minden résztvevő osztály hozzon 

- színes rajzeszközöket (toll, zsírkréta, filctoll stb.) 

- egy csomag römikártyát (dupla) 

2. minden osztály egy csapatkapi-

tányt válasszon, aki a zsűri (akik az 

ebédlőben lesznek) és az osztály kö-

zött hozza-viszi a feladatokat és a 

megoldásait 

3. a vetélkedő többnyire tréfás, 

humoros feladatokból áll  

A vetélkedő szervezői: Lengyel Judit 

és Wenhardt Erika a 11/NA osztály 

tanulói. 

„Suli„Suli--Dilis” vetélkedőDilis” vetélkedő  

A decemberi lapszámban megjelent 
német rejtvényre 2 azaz kettő megol-
dást küldtetek be. Pedig a suli újság-
ból 120 darabot nyomtattunk. Vagy 
nagy nehéz volt, vagy ennyire nem 
érdekelte a fiatalságot. Nem tu-
dom…Valahol a kettő között lehet a 
megoldás. 
KOLOVICS MÁTÉ és ORSÓS RE-

NÁTA 11/NA osztályos tanulók vi-

szont jó megoldást küldtek be, ezért 

jutalmat érdemelnek, amit már ko-

rábban át is vettek.  

******* 

Írd be a felsorolt kutyafajtákat az áb-

ra vízszintes soraiba úgy, hogy a 

színnel jelölt oszlopban egy másik 

kutyafajta neve alakuljon ki végső 

megfejtésül. 

Szavak: AGÁR, FOXI, KUVASZ, 

PULI, TACSKÓ, USZKÁR 

RejtvényRejtvény  

      

    

      

      

   

    

 

A megfejtéseket  

a diákirodában  

adhatjátok le  

március 26-ig. 

 

A helyes megfej-

tők között a diák-

napon ajándékot 

sorsolunk ki.  

Országos Szakiskolai Közisme-
reti Tanulmányi Versenyek 

2012/2013 
 

Az iskolai fordulóban február első 
hetében magyarból, történelemből 
és matematika-fizika tárgyakból 
szerveztünk háziversenyt. A Dél-
Dunántúli régiós versenyre iskolánk-
ból két tanuló jutott be: 
Talált Gergely I/9A – magyar iroda-
lom, nyelv és helyesírás 85% 
(felkészítő tanára: Lukács Gyöngyi) 
Pesti István I/9A – történelem 48% 
(felkészítő tanára: Megyeri Rita) 
A legtöbben matematika-fizika házi-

versenyen indultak: 14-en. Győzött 

Böjthe Alexandra I/9B osztályos ta-

nuló 55%-os teljesítménnyel. Sajnos 

nem jutott tovább, mert 61%-ra lett 

volna szükség. Majd jövőre több si-

kerünk lesz ebben a tantárgyban is. 

Korábban éppen két éve Dani Bog-

lárka Lea (jelenleg a II/12A osztály 

tanulója) jutott el az országos döntő-

ig, ahol meggyőző fölénnyel lett or-

szágos első matematika-fizika tan-

tárgyból. Az 1990-es évek végén 

pedig kétszer I. és egyszer II. helye-

zést ért el Farkas Erik akkori tanu-

lónk a matematikából. Torbó Máté 

pedig a 2007/2008-as tanévben tör-

ténelem tantárgyból országos III. he-

lyezést ért el. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
http://hu.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_27.
http://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Ferenc_t%C3%A9r


FőzőversenyFőzőverseny  
Helyszín: kézilabdapálya mögötti terület 
Ideje: 8:05-11:45 
Résztvevők: I/9B, 10/NA, II/12A, 12/NA és az  
„Sz-esek” 
Minden résztvevő osztály 350 Ft/fő (a kulturá-
lis hozzájárulást befizetők arányában) támo-
gatást kap a főzéshez. Ebből kellene valami 
okosat kihozni. Az osztályok maguk gondoskodnak bográcsról, állványról, 
az étkezéshez szükséges eszközökről (pl. tányér, kanál, szalvéta stb.) és 
az étel hozzávalóiról. Az iskola valamennyi fát tud biztosítani (faipari tan-
műhelyből), a zsűri részére az evőeszközöket és a terítéket az iskolai klub-
ból tudjuk biztosítani. 
Eredményhirdetés: 12:15-kor az iskolai ebédlőben lesz. 

Szkander versenySzkander verseny  

 Ideje: 10:40-től 
 Helye: 8-as terem 

 
 
 

Előzetes jelentkezés szükséges! 
 
 

A Diákirodában lehet jelentkezni,  
naponta a 9:10-es, 10:10-es és a  

12:05-ös szünetekben! 

Csocsó versenyCsocsó verseny  

 Ideje: 10:40-től 
 Helye: ebédlő 
 
Előzetes jelent-
kezés szüksé-

ges! 
 
 

 
A Diákirodában lehet jelentkezni,  
naponta a 9:10-es, 10:10-es és a  

12:05-ös szünetekben! 

XboxXbox  
Ideje: 10:40-től 
Helye: 4-es terem 
Az Xbox egy ha-
todik generációs videojáték-konzol. 
Szervezője: Szabó Krisztina 10/NA 
Helyszíni jelentkezés elegendő! 
Játékok: autóverseny + zumba 

KRESZ vetélkedőKRESZ vetélkedő  
Ideje: 10:40-11:40 
Helye: ebédlő 
Szervezője: Pomázi Attila tanár úr 

KaraokeKaraoke  
Ideje: 11:40-től 
Helye: ebédlő 
 
Helyszíni jelent-
kezés szükséges.  
 
Pomázi tanár úr 
szervezésében! 
 

Új rovatot indítottunk tavaly decem-
berben „tanárokat kérdeztünk” cím-
mel. Minden számban 3 tanár kap 
kérdéseket. Ezúttal az alábbi kér-
déseket tettük fel: 
1. Mióta tanít? 
2. Mi a véleménye az itt tanuló diá-
kok hozzáállásáról? 
 
Lukács Gyöngyi 
 
1. 1989-ben Bogádmindszenten 
kezdtem tanítani egy Általános Is-
kolában, alsó tagozattól egészen 8. 
osztályig. Itt 1992. október 6-a óta 
dolgozom. 
2. Ez szerintem túl általános kér-
dés. A diákok sokfélék, mint általá-
ban az emberek.  
A tapasztalatom az, hogy a nehe-
zebben tanuló diákok iratkoznak 
ide. De a szorgalom és a kitartás 
hozhat olyan eredményt, mint pél-
dául a gimiben.  
Véleményem szerint az emberek 
érdeklődése alábbhagyott az olva-
sás terén. Már nem érdeklődnek a 
fiatalok az irodalom iránt. Ennek az 
egyik oka lehet az internet. 
 
Széplábi András 
 
1. 2003-ban kezdtem tanítani eb-
ben az iskolában. 
2. Az itt tanuló diákok hozzáállása 
nem megfelelő, lehetnének moti-
váltabbak is. Úgy látom, hogy a 
pillanatnak élnek, és eszerint cse-
lekednek. Nem azt nézik, hogy ké-
sőbb mi lesz a következményük a 
cselekedeteiknek. 

Tanárokat kérdeztünkTanárokat kérdeztünk  Schmelmer Károly: 
1. Öt éve tanítok ebben az iskolá-
ban.  
2. A diákok hozzáállása halovány, 

szeretnék tanítani, ha volna kit. 

Egy diákiroda margójáraEgy diákiroda margójára  

Előző számaink-
ban 
 „meghirdettük” a 
diákirodát hasz-
nálatra. Sőt azt a 
kijelentést tettük, 
hogy kiadó. Ezek 
után a 
fecebookon üzenetváltás történt 
az ügyben. Ebből válogattunk 
részleteket: 
PB.: - Kíváncsi lennek ki írta :DD 
CV.: Senki es semmi nem fog minket 
onnan kirobbantani! 
PB.: Mi az hogy letelepedtek és ott 
élnek egyes emberek ??? ....  
Mert az iskolában sehol nem lehet 
leülni!!! És az ebédlőbe is a szemetet 
szedetik velünk tán igy 3-4 év után 
ennyit megérdemlünk. A tanárok miért 
telpedtek le a tanáriba? Miért nem 
vannak a folyosón, mert ők is akarnak 
egy kis nyugit szerintem nem a többi 
hülyét hallgatni! Meg hogy egy-két 
hülyegyerek hogy ordít és röhög... 
CV.: Igazad van. Megérdemeljük. Es 
ha majd lesz bent dolguk az Idusok-
nak akkor kimegyünk onnan.  
De amíg nincs, nem értem hogy mi a 
bajuk azzal hogy mi ott vagyunk. Ott 
van az osztályunk, így legálabb kicsit 
közelebb tudunk egymáshoz kerülni, 
együtt beszélgetünk, eszünk, es egy-
re kevesebbet vitázunk. kicsit össze-
hoz minket ez a hely, hogy tényleg 
egy osztály legyünk.. 
PB.: Használt ruhák kellenek még? 

Holnap viszem akkor! 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Videoj%C3%A1t%C3%A9k-konzol&action=edit&redlink=1


Palacsinta partiPalacsinta parti  

Ideje: 8:30-12:00 
Helye: földszinti klubhelyiség  
500 db palacsinta megevése vár rátok! 
Reggel 8 óráig palacsintajegyeket osztunk a 
bejáratnál, mindenki 2 db-ot kap! 
Ezt a nap folyamán bármikor megeheti! 

KutyaszépségversenyKutyaszépségverseny  

Ideje: 10:40-12:00 
Helye: Iskolaudvar 
Kategóriák: 
Kutyák méretétől függően (kicsi és nagy) 
NEVEZÉS:  

A Diákirodában lehet jelentkezni,  
naponta a 9:10-es, 10:10-es és a  

12:05-ös szünetekben! 
(gazda neve, kutya neve és fajtája) 
Szervezője: Nagy Niki és Bodnár Niki a 11/NA osztályból. 
A kutyákat az iskola épületébe behozni nem lehet! 

TanárTanár--Diák sportversenyekDiák sportversenyek  

Ideje: 10:30-tól 
Helye: tornaterem 

Kosárlabda 
2 x 10 perces mérkőzés! 

Röplabda 
2 x 25 pontig! 

Foci 
2 x10 perces mérkőzés! 

Tisztelt Tanulók!  

A Kökönyösi Diákokért Alapítványunk 1996 óta működik a KÖOK Szakiskolájá-
ban (volt 501). 

Az alapítvány főbb céljai: 
- a tanulói diákközélet fejlesztése,  

- diákprogramok szervezésének segítése,  
- iskolai kulturális események támogatása,  

- diákszociális alap működtetése, 
- testvériskolai (német) kapcsolatok ápolása  

 
Alapítványunk az elmúlt évben munkájával elérte illetve segítette az iskolában 
tanuló csaknem 400 diák mindegyikét, valamilyen formában.  
Az alapítvány anyagilag támogatta a Szalagavató Bál és a tanév végi ballagás 
lebonyolítását. Hozzájárult a diáknap és egészségnap színvonalas programjainak 
a lebonyolításához, a díjazásokhoz. Jutalmazta tanév végén a jó tanuló, és jó 
közösségi munkát teljesítő tanulók munkáját.  
Az alapítvány kezdeményezésére és támogatásával létrehoztuk a 
www.szakiskolakomlo.hu weblapot. Archiváltuk és digitalizáltuk az iskola fennállá-
sa óta elkészült összes tablót valamint az iskolai eseményekről készült fotókat. 
Pályázat alapján 15 tanuló tanulmányi munkáját ösztöndíjjal támogattuk. Hozzájá-
rultunk a végzős osztályok tablókészítéséhez. Külön támogattuk a diáknapi ren-
dezvénysorozaton győztes osztály tanulmányi kirándulását. 
Hozzájárultunk a tanulók alkalmankénti kirándulásainak költségeihez, a városi 
diáksakkverseny döntőjének költségeihez. 
Az iskolai könyvtár állomány fejlesztését anyagilag támogattuk, hogy népszerű 
kiadványokhoz hozzájuthassanak diákjaink. 
A diákok kérésére szappanadagolót vásároltunk a lány wc-be.  
A diákönkormányzat (IDU) programjait támogattuk: a szecskaavató nap díjazását, 
a suli újság nyomtatását, a mikulásnap programjait és a különböző diák-
önkormányzati összejöveteleket. 
A tanév végi karácsonyi műsoron szereplő tanulóknak (50 fő) ajándékcsomagot 
állítottunk össze. Több alkalommal a tanulóink színházlátogatásához a színházje-
gyek megvásárlásával járultunk hozzá. Tíz fő részére hangversenybérletet vásá-
roltunk, mellyel több alkalommal vehet(tek)nek részt tanulóink koncerte(ke)n. 
Hozzájárultunk tanulóink németországi tanulmányi kirándulásához. 
 
A 2011. évben az adó 1%-os támogatásából 367.506 Ft-ot kaptunk, mely összeg-
ből tanulói ösztöndíjat adtunk, segítettük a diáknapi rendezvények lebonyolítását. 
A 2012. évben az adó 1%-os támogatásából 244.251 Ft-ot kaptunk, melyet teljes 
egészében a tanulói ösztöndíjasokra fordítunk. 
  

Kérünk, hogy adód 1%-ának a felajánlásával segítsed  
az alapítványunk működését: 
Adószámunk: 18308671-1-02 

Köszönettel: Iván Attila elnök 
 
Komló, 2013. február 20. 



Új könyvek a könyvtárbanÚj könyvek a könyvtárban  

Az iskola könyvtára új könyvekkel gyarapodott a Kökönyösi Diákokért Alapít-
vány segítségével 2012. decemberében. A könyvek nagy része szépirodalom, 
mely kortárs szerzőktől származik. A könyvek témája aktuális fiatalkori prob-
lémákat, megtörtént eseményeket dolgoz fel, vagy kitalált misztikus, szerelmi 
történet ír le. Az alábbi kötetek már kölcsönözhetők, jó olvasást kívánok! 

Sohonyai Edit: Kockacukor 
Martilla, Hanna Marjut: Filmszakadás 

Austen, Jane: A mansfieldi kastély 
Gier, Kerstin: Smaragdzöld 

Sepetys, Ruta: Árnyalatnyi remény 
Tornai Helga: Szerelem made in Italy 
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben 

Riggs, Ransom: Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei 
 

Van köztük betiltott dán könyv, amely később kötelező olvas-
mány lett Dániában, Janne Teller Semmi című könyve. 
 
„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem ér-
demes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezekkel a szavakkal hagyja el 
Pierre egy nap az osztálytermet. Osztálytársai erre elhatározzák, 
hogy nihilista társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét…” 
 

Kerstin Gier Rubinvörös című könyve, melyből film is készült. 
 
„Mitévők legyünk, ha egyszerre a múltban találjuk magunkat… meg-
őrizzük a hidegvérünket. Legalábbis ezt próbálja tenni Gwendolyn, 
amikor kiderül: nem elég, hogy ő örökölte a családban az időutazá-
sért felelős gént, de ráadásul az a feladat is neki jutott, hogy rendbe 
szedje a múltat. És mindennek a tetejébe épp ezt az arrogáns 
Gideont kapja útitársul!…” 

  
Jay Asher és Carolyn Mackler könyve, a Kezünkben a jövő a facebook nél-
küli világba kalauzol vissza… 
 
„1996-ban járunk. Josh és Emma világéletükben szomszédok és a 
legjobb barátok is voltak egyszerre. Azonban tavaly novemberben 
minden megváltozott közöttük… Ezért is olyan kínos most ez a talál-
kozás, amikor Josh – édesanyja kérésére – átviszi Emmának az 
Amerikai Online (AOL) cégtől postán kapott CD-ROM-ot. Később a 
kapott anyag feltöltése után Emma automatikusan a Facebook olda-
lán találja magát – csakhogy a Facebookot még fel sem találták!” 

A három szögtestvér…A három szögtestvér…  

Élt egyszer a végtelenen innen, a 
váltószámokon túl, egy nagy, sötét 
koordinátarendszer közepén egy há-
romszög. Nem volt egyebe, mint há-
rom daliás szöge: Alfonsó, Bétamás 
és Gammatyi. Egyszer, mikor köze-
ledni érezte nullára redukálásának 
idejét, így szólt szögeihez.  
- Menjetek kedves szögeim szám-
egyenest látni!  
Csomagolt nekik hamuba sült hatvá-
nyokat, és elbúcsúzott tőlük. Ők meg 
fejükre nyomták hatványkitevőjüket, 
és elindultak. Estére leheveredtek 
egy terebélyes egyenlet alá. Egyszer 
csak elébük pottyant egy kis piros 
sapkás prímszám, és hamuba sült 
függvényt kért. Ők azonban nem ad-
tak neki. Erre a prímszám előrántott 
egy törtvonalat, és Pivel osztotta 
Alfonzót. Bétamás és Gammatyi sem 
volt rest és rátámadtak. A prímszám 
idejében meglátta többszörösét, és 

elmenekült. Ők meg utánuk mentek 
azonosságokon és gyöktényezős 
alakokon keresztül, míg egy sötét 
koordinátarendszerbe nem értek. A 
prímszám elszántan beugrott. 
Alfonzó, Bétamás és Gammatyi be-
néztek minden gyökjel alá, kinyitot-
tak minden zárójelet. Egyszer csak 
amikor bepillantottak az egyik árnyas 
térfogatképletbe, megláttak egy 
megkötözött algebrai kifejezést. 
Gyorsan kiemelték a gyökjel alól és 
normál alakra hozták. Az öreg hálá-
ból nekik adta három lányát. Lett is 
nagy átrendezés, hét perióduson át, 
hetedhét számrendszeren keresztül 
tartott a lakodalom.  
Folyt a szorzás, osztás, gyökvonás, 

hatványozás, míg a fiatalok közös 

nevezőre nem jutottak. Még ma is 

élnek, hacsak le nem egyszerűsítet-

tétek őket.   

VÉRADÁSVÉRADÁS  

  
Időpont:  
2013. április 5. (péntek) 8-12 óra között 
 

Helye:  
földszinti klubhelyiség 
 
 

A véradás feltételei: 
18 életév betöltése 
50 kg feletti testsúly 
személyigazolvány 
lakcímkártya 
TAJ-kártya 

Tetoválás, piercing, műtét, gyógyszerszedés miatt egyéni elbírálás történik. 
 
 

Jelentkezni lehet Szalainé Papp Gabriella tanárnőnél vagy a védőnőnél. 



Az alábbiakban KISS Martina írását olvashatjátok 
Breitenbach Zita, a PTE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék 
munkatársa, előadásában a „...szárnyakat ad” mítoszt rombolta porig. Ne-
vükkel ellentétben ugyanis az energiaitalok nem képesek energiát adni, csu-
pán szellemi tevékenységünket képesek serkenteni, azonban azt is csak 
rövid ideig. Ez azt jelenti, hogy az olyan pszichomotoros tevékenységeket, 
mint a reakcióidő, a koncentráció, a memória, csak átmenetileg tudják ser-
kenteni, hatóidejük mindössze másfél óra körül mozog. Ezután azonban 
sokkal fáradtabbak leszünk, mint az energiaital elfogyasztása előtt voltunk. A 
rövid távú memóriánkra azonban semmilyen hatással nincsenek, csupán az 
agy vér- és tápanyagellátását javítják. Egyetlen összetevője ezeknek az ita-
loknak, mely energiává képes átalakulni, az a cukor, amit manapság a „light” 
változatokban édesítőszerekkel helyettesítenek. Ezek valamelyike egyéb-
ként minden energiaitalban megtalálható csakúgy, mint a koffein (helyette 
olykor a teobromin), illetve a taurin. Utóbbi kettő nagy mennyiségben fo-
gyasztva komoly egészségügyi problémákat idézhet elő. A koffein azontúl, 
hogy vizet von el a szervezettől, illetve vizelethajtó hatással bír, akár túl is 
adagolható, melynek olyan mellékhatásai vannak, mint a szapora szívverés, 
izgatottság, alvászavar, kiszáradás, pánikroham stb. Két gramm felett pedig 
már halálos! A taurinból napi szükségletünk mindössze 60 mg, ehhez képest 
az energiaitalok egyes kiszereléseiben akár 1000 mg is lehet ebből az 
anyagból. Tudósok patkánykísérleteket végeztek arra vonatkozóan, hogy a 
taurin magas dózisban milyen hatással van a szervezetre. Azt tapasztalták, 
hogy az állatok szorongani kezdtek, egyes példányok pedig öncsonkítással 
reagáltak. Ennek következtében az energiaitalokat betiltották Franciaország-
ban, Dániában és Norvégiában is. 
Ezek az italok bizonyítottan fokozzák a vérlemezkék összecsapódását is, 
ami hajlamosabbá teszi fogyasztóit a 
szívinfarktusra. Alkohollal párosítva ve-
se- és májkárosodást idézhetnek elő, 
emellett károsítják a fogakat is, ráadásul 
sokkal jobban, mint például a kóla. A 
szakértők ezért mindig hangsúlyozzák, 
hogy az energiaitalok nem üdítőitalok, 
ezért semmiképpen ne fogyasszunk be-
lőlük nagy mennyiségben. A kisgyerme-
kek, várandós, illetve szoptatós kisma-
mák, koffein érzékenyek, szívbetegek 
és vérnyomásgondokkal küzdők pedig 
egyáltalán ne igyanak ilyesmit. 
 

Mítoszromboló: az energiaitalMítoszromboló: az energiaital  Felfüggesztett börtönt kapott a Felfüggesztett börtönt kapott a   

tanárát bántalmazó diáklány Miskolcontanárát bántalmazó diáklány Miskolcon  

Jogerősen 1 év 8 hónap - három évre felfüggesztett -börtönre ítélte a 
bíróság azt a diáklányt, aki az egyik miskolci iskolában bántalmazta 
tanárát, a pedagógus nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenve-
dett - tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság szóvivője az MTI-t. 
 
Dobi Tamás közölte: a 19 éves diákkal szemben közfeladatot ellátó személy 
elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert 
február 4-én az egyik miskolci szakképző iskolában, tanítási órán tettleg 
bántalmazta a tanárnőt, aki előzőleg azt kérte, hogy kapcsolja ki telefonját, 
ne hallgassa hangosan a zenét. 
A bíróság elrendelte a lány pártfogói felügyeletét. 
MTI 2013. február 12., kedd 13:10 
Bővebben: http://www.diakonkormanyzat.hu honlapról! 

2013. február 21-én Lukács Gyöngyi tanárnő szervezésében 17-en 
(diákok és tanárok) közös színházi előadáson vettek részt Pécsen a 
Nemzeti Színház Kamaratermében. 
 
„Csodálatos egzotikus tájra, a messzi 
mesés Keletre visz bennünket az elő-
adás. Az Ezeregyéjszaka meséinek han-
gulatát idézte fel Galuska László Pál da-
rabja. A történet egyszerű: egy kisfiú – a 
Sivatag Hercege – útnak indul, hogy 
megküzdjön a Gonosszal, és beteljesít-
se küldetését, valamint helyreállítsa a 
világ rendjét. 
Kísérője egy bölcs öregember, aki ezt a 
tiszta, őszinte ifjú hőst mindenben segíti. 
A fiú élete fordulatos, kalandos, találko-
zik a szerelemmel és a barátsággal is. A 
nézőtéren ülve láttam a csillogó tekintetű 
gyermekeket, főleg nekik volt érdekes a 
mese, de a látvány és a technikai megol-
dások miatt valamennyi néző számára 
élmény volt ez a délután.” 

A Sivatag HercegeA Sivatag Hercege  



Már két éve (2048-tól) 
Dubaiban dolgozom 
szerkezetlakatos, he-
gesztőként. Nagy sze-
rencsém volt, hogy 
anno 2013-14-ben 
volt helyem az 501-es 
szakiskolában kitanul-
ni a szakmám. Na-
gyon szerettem oda-

járni tanulni, és az iskola még azt is el tudta intézni, hogy 10. osztály-
ban már cégeknél gyakorolhattuk a szakmánkat. Itt Dubaiban az olaj-
fúrókat kell hegeszteni, vagy az új szigeteken a gyárak szerkezetét 
csinálni. Nagyon szeretem a szakmám, mert jó munkákat kapok és 
rendesen meg is fizetik. Azt szeretném, hogy a fiam is ott tanuljon az 
501-es iskolában, mert a tanárok segítik ott a gyerekeket a továbblé-
pésben. Most 2050-ben az érettségi és a diploma már nem számít, 
nem jó és nem is lehet megélni belőle, de még most is az emberek 
70%-a ezt tanulja, így lesz lehetősége az „okosabb” embereknek hi-
ányszakmát tanulniuk, mint például az 501-ben. Igaz, keményen meg 
kell dolgozni a pénzért, de aki akar annak lesz. Mikor még a szakkö-
zépiskolába jártam, nem a legjobb felszereltségű volt, de az iskola 
nyert egy pályázatot, amin az egészet fel tudták újítani, több műhelyet 
alakítottak ki, és új gépeket, szerszámokat kaptak a tanulók. Jó lenne, 
ha az iskolában indulna egy esztergályos szakma egy érettségivel és 
egy nyelvvizsgával.  
Mostanság már Magyarországon is jól el lehet helyezkedni, mert sok 
szakmunkás kiment külföldre a jobb élet érdekében és otthon nincs 
elég munkaerő, így megemelték a béreket és lejjebb vitték a nyugdíj-
korhatárt is. Én személy szerint még dolgozom itt 2 évet és megve-
szem otthon a családi házamat és autómat, a nyugdíjas éveimet pe-
dig termeléssel és állattenyésztéssel fogom eltölteni. Az is jó ötlet len-
ne, ha újra kinyitnák a szénbányákat, mert ott kemény munka lenne, 
erősödnének a fiatalok és jó fizetés lenne, nem lenne annyi munka-
nélküli.  
Most már nem csak külföldön látom az életet és a fiatalok továbblépé-

sét, hála a szakmunkásoknak.   

-  egy tizedikes tanuló - 

Üzenet a jövőből...Üzenet a jövőből...  Miért lennék jó bányász?Miért lennék jó bányász?  
Emlékszem mikor még kicsi voltam, Kom-
ló bányászváros volt. A nagyapám is ott 
dolgozott int elővájár. Amikor jött haza a 
munkából, öröm volt nézni azt a büszke-
séget! Kék szeme rikított a korom lepte 
arcán. Tetőtől-talpig koszos, agyonhaj-
szolt, de mégis büszke. Ő az én nagy-
apám! Boldoggá tett, hogy egy ilyen jó 
ember ő, rá fel tudok nézni, ő a példaké-
pem! Szerencsére sok mindent örököltem 
személyiségéből. A jó fizikumom, a kitar-
tásom, a büszkeségem is tőle ered. Sze-
rintem jó bányász lenne belőlem. Nagy-
apa mindig azt mondta: „a jó munkást mindig megbecsülik”. Ma már 
értem, ezzel azt akarta elmagyarázni, ha kitartó vagy és keményen 
dolgozol, az emberek tisztelni kezdenek, és később felnéznek rád, 
mint én a papámra. Tudom, hogy jó bányász lennék! Csak ma már 
az ember becsületes munkával nem sokra megy.  
Tudom, hogy hasznát veszem majd mindannak, amit a papámtól ta-

nultam. Köszönöm neked!  

-  a fenti írást Pomázi tanár úr egyik tanítványa írta évekkel ezelőtt - 

Amikor megfogta a kezemet, tu-
lajdonképpen még nem tudtam, 
mit akarok. Azt, hogy ő mit akar, 
inkább. Amikor zipzáramat kezd-
te lefelé húzni, megfogtam a vál-
lát és magamhoz húztam, de 
csak egy puszit adott.  
- Maradj szépen nyugton ked-
ves! - mondta, és közben lehá-
mozta rólam a harisnyát. 
- Azok az aranyos lábaid! - ha-
nyatt döntött az ágyon. Nagyon 
jó volt. A fejem fölött piros tűz-
gömb világított, becsuktam a 

Az első érzésAz első érzés  

szemem és hagytam, hogy azt 
csinálja velem, amit akar. Keze-
im tétován nyúltak valami 
után… 
Aztán sötét lett…, majd minden 
világos és minden ragyogott.  
Nagyon jó érzés volt tiszta pe-

lenkába lenni ismét!        - R.A.-   


