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A munkások az üres talicskát tologatják az 
építkezésen. Kérdi a főnök:  

- Miért üres ez a talicska ?  
- Akkora a hajtás uram hogy nincs időnk 

megrakni!!!! 
 

 

- Olyan boldog vagyok a 3 gyerekemmel. 
- Az jó, és nem akarsz még egyet? 
- Nem, mert azt hallottam, hogy a világon 

minden negyedik gyerek kínai! 
 
 
 

- Mit csinál a magyar futball-válogatott, ha 
megnyerik a foci VB-t? 

- Kikapcsolják a Playstation-t! 

Szalagavató képekben 2014Szalagavató képekben 2014--benben  

                         12/NA osztály                                                 III/11A osztály 

A szalagtűzés pillanatai... 

Tánc komolyan és viccesen... 



 

Bronzérmes Bronzérmes   
lányoklányok  

Dec. 12-én iskolánk 
tornatermében 4 iskola 
röplabdatornáján a 
bronzot szerezték meg 
lányaink. A csapat tag-
jai: Endre Patrícia 9/B, 
Lengyel Judit 12/NA, 
Faragó Barbi 10/B, 
Wenhardt Erika 12/NA, 
Vinter Dóri 10/B, Pe-
resztegi Kitti és Bod-
nár Niki 12/NA osz-
tályból. Felkészítő ta-
náruk B. Fodor And-
rea. Gratulálunk nekik, 
és további sok leütést!! 

Itt Itt 
járt a járt a 
MikulásMikulás  

December 
6-án isko-
lánkban járt 
a Mikulás. 
Persze nem 
egyedül 
jött, hanem 
jól felis-
merhető 
négy IDU-s 
ördöggel. 
Akikkel 
szívesen 
fotózkodtak 
a fiúk... 

Karácsonyi ünnepünk a Karácsonyi ünnepünk a 
színházbanszínházban  

2013. december 21-én 
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Kedves Olvasónk!Kedves Olvasónk!  
 
 

      A tavalyi tanév elején vettem át a diák-
önkormányzat segítését, és egyik célom volt 
az iskolaújság újraindítása. Arra gondoltam, 
hogy a Ti írásaitok, a Ti ötleteitek, a Ti raj-
zaitok és a Ti általatok írt cikkek, beszámo-
lók legyenek benne. Másrészt egyfajta archí-
vuma legyen az iskolai eseményeknek, meg-
örökítsünk egy-egy jó versenyeredményt, 
vagy éppen bemutassunk egy kicsit másképp 
egy-egy tanító tanárt. A régebbi újságokból 
otthon egész gyűjteményem van, még a húsz 
évvel ezelőtti számokból is.  
       Jól indult az újság újraindítása, hiszen a 
tavalyi évben csaknem 30 tanuló valamilyen 
műve jelent meg az újság hasábjain. A szer-
kesztést magamra vállalva, és a kéthavi meg-
jelenést célul kitűzve értünk a 2013-as év 
végére. Arra azonban nem gondoltam, hogy 
egyesek a saját szemetüket csomagolják az 
előző szám lapjai közé és bedobják a kuká-
ba. Nem kevés időm és energiám megy el az 
írásokra, azok összerendezésére, szerkeszté-
sére. Olyan is előfordult, hogy valaki meg-
ígérte egy cikk begépelését, és egyéni sérel-
mek miatt mégsem vállalta, mert haragudott 
a cikk írójára. Úgy gondolom, hogy az isko-
laújság értéket képvisel, a nevelőtestület is 
támogatja, tegyél te is érte.   
      Azt szeretném kérni tőled, hogy ha bár-
mikor úgy érzed, hogy építő és konstruktív 
kritikáddal segíteni tudod a munkánkat oszd 
meg velünk. Akár alkalmi, akár állandó írá-
saidra is számítunk. Várjuk verseidet, cikkei-
det, grafikáidat. Akkor lesz színvonalas és 
tetszetős az újság, ha elmondod véleményed! 

Köszönettel: Iván Attila 

 

Iskolai ProgramokIskolai Programok  
 

 
 

Február 11-12.szerda 
OSZKTV versenyek házi döntője 
11-én kedden: Humán 
12-én szerdán: Reál 
 
Február 25. kedd 
A diktatúra áldozatainak emléknapja. Meg-
emlékezés az iskolában. 
 
Március 14. péntek 
Nemzeti ünnep (1848-49-es szabadságharc). 
Megemlékezés az iskolában. 
 
Április 15. kedd 
A holocaust áldozatainak emléknapja. Meg-
emlékezés az iskolában. 
 
Április 16. szerda 
Diáknap 

ÖTLETEKET VÁRUNK 
 

Ha bármilyen ötletetek van, 
hogy az IDU milyen progra-
mot szervezzen meg, milyen 
legyen a díjazás stb. akkor 
azt a diákirodában jelezzé-
tek 2014. március 6-ig.  
Utána állítja össze az IDU a programokat! 
A diáknapon minden kulturális alapot befi-
zető diák emblémázott pólót kap, ha márci-
us 6-ig leadja a diákirodában az igényét 
erre.  
 
Április 17-23. 
Tavaszi szünet 

- Miért mászik a szőke nő a háztetőn? 
- Mert a befőttes üvegen ez áll: minőségét megőrzi a   
   tetőn jelzett időpontig.  
  
- Bocsásson meg uram, a Duna Plazát keresem! 
- Megbocsátok! Keresse nyugodtan tovább!  
  
Szőke nő számol a fürdőszobában: 
- 97, 98, 99… segítség, ez egy százlábú! 

                - Mi az abszolút felelőtlenség? 
                - Ha az ébresztőóra alszik. 

  
- Miért nem találják meg az erdőben Pált? 
- Mert Pál ma fa. 
  
- Mi az abszolút kórház? 
- Ahol a bacilusok kezet mosnak, mielőtt    
   fertőznének. 

Szalagavató 2014 Szalagavató 2014   
Az idei tanévben is megrendezésre került 
iskolánk szalagavató ünnepélye a Városi 
Sportcsarnokban, melyet három osztály ötle-
tes műsorai tettek színessé a megjelent roko-
nok, barátok, ismerősök, tanárok és tanulók 
számára. A teljesség igénye nélkül néhány 
fényképpel szeretnénk emlékezni az ese-
ményre - melyet az újság hátsó borítóján 
nézhetsz meg (vagy az „IDU csoport” 
facebook oldalán). 
Az ünnepély első részében felvonultak az 
osztályok az osztályfőnökeikkel. A hegesz-
tők (osztályfőnökük: Babusa Mihály), a 
géplakatosok és gépi forgácsolók  (ofő.: 
Tóbiás Lászlóné), élelmiszer- és vegyi áru 
eladók, valamint szerkezetlakatosok, (ofő.: 
Schmelmer Károly), a szakközépiskola, 
felnőttoktatás, nappali tagozata (ofő.: Betle-
hem-Fodor Andrea), az asztalosok és szer-
kezetlakatosok  (ofő.: Lukács Gyöngyi), az 
élelmiszer- és vegyi áru eladók és karosszé-
rialakatosok, (ofő.: Megyeri Rita), a sütőipa-

ri munkások (ofő.:Nagyné Kungl Edina). 
Ezután Kovács Károly Balázs igazgató úr 
mondta el ünnepi gondolatait, majd Kertész 
Péter a végzősök nevében mondott néhány 
gondolatot az ünnep kapcsán. Végül Orsós 
Szilvia 11.NA osztályos tanuló, mondta el a 
„Mese a Szeretetről” című tanmesét.  
A 11/NA évfolyam tanulói segítségével - a 
szalagok gyorsan elfoglalták tervezett he-
lyüket. A tűzési ceremóniát követően, im-
már oldottabb hangulatban elkezdődtek az 
osztályok bemutatkozó műsorai is.  Először 
a „Hópihék tánca” című műsort láthatta a 
közönség a 11.NA osztály és egy vendég-
szereplő közreműködésével! A szakiskolá-
sok humoros tánca következett (felkészítő 
tanáruk Nagyné Kungl Edina). Ez a műsor-
szám fergetegesre sikeredett, hiszen min-
denkit megnevettettek. Végül az érettségi-
zőink „Emeli Sande: Read all about it” című 
dalára táncoltak gyönyörű estélyi ruhában 
(felkészítőjük: Horváth Imre). Köszönjük!  

A félévi eredmények kapcsán...A félévi eredmények kapcsán...  
Szokták mondani, hogy ennél már volt jobb 
félévi eredmény is. Összességében az isko-
lánk tanulói jól teljesítettek, néhány kivétel-
től eltekintve. Úgy látszik a matek nem a 
kedvenc tárgyak közé tartozik. Ezért is gon-
doltunk egy kis ízelítőt adni abból, hogy ha 
el akarod kerülni a bukást év végén akkor 
mire figyelj oda. Hát lássuk: 
 
Matematikus és átlagember 
Mi a különbség egy átlagember és egy mate-
matikus életmódja között?  
- Az átlagember halmozza az élvezeteket.  
- A matematikus pedig élvezi a halmazokat... 
 
Matematika és evés 
Mi a közös az evés és a matematika között?  
- A szám... 
 

3D-s szekér 
Hogy hívják a három dimenziós szekeret?  
- Térfogat 
 
Cauchy 
Hogyan halt meg Cauchy? 
- Hátulról kapott egy sorozatot  
 
Matematikus gyerek 
Az elsős kisfiú kérdezi matematikus apuká-
jától:  
- Apu, hogy kell írni a nyolcast?  
- Hát fiam, pont úgy, mint a végtelent, csak  
   forgasd el pí/2-vel... 
 
Dolgozat 
Mikor átlagos egy matekdolgozat eredmé-
nye?  
- Ha az átlag e és pí között van. 
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Az Ifjúsági Diák Unióról Az Ifjúsági Diák Unióról   
1998-ban alakult Ifjúsági Diák Unió névvel az iskolai diákönkormányzat egy pá-
lyázat kapcsán.  
Céljai között szerepelt többek között az iskolai diákközélet szervezése és a diákok 
érdekvédelmének a képviselete. 
 

 
Az IDU elnöke: Vinter Dóri II/10B osztályból  
 

 
 
 
 
Az IDU érdekvédelmi igazgatója: Both Zsófia 11/NA osztályból  
 

 
 
Az IDU programszervezési igazgatója Szabó Krisztina 11/NA  
osztályból 
 
 

Az IDU segítő tanára: Iván Attila 
 

Kik lehetnek az IDU tagjai?  
- Az iskolában tanuló minden olyan diák, aki tenni szeretne az iskolai diákköz-
élet jobbá tétele szempontjából.  

- Aki aláírja a belépési nyilatkozatot. 
- Aki aktívan részt vesz a programok szervezésében, részt vállal az érdekvédel-
mi feladatok ellátásában. 

 

Általános vélemény: Az iskolában tanuló diákok egy részének fogalma sincs mi 
az az IDU (főleg a 9. osztályosok nem ismerik) és mit csinál. Az elmúlt időszak-
ban csak néhány tanuló fordult az IDU-hoz a saját vagy társai problémájával. 
Az IDU szervezte meg az I. félévben:  

- a szecskaavatót 
- a mikulásnapot 
- a végzősök körében közvélemény kutatást végzett a szalagavató kapcsán 
- a fegyelmi tárgyalásokon részt vett (írásban vagy szóban véleményt mondott) 
- közvélemény kutatást végzett az iskolarádió kapcsán az osztályokban 
- a felmerülő ötleteket, problémákat továbbította az igazgatóság felé… 
 

IDU iroda ÚJ!!! szolgáltatásai:  
fénymásolás, letöltés a netről naponta a 10:10-es szünetben 

 

Visszatekintés az iskolai karácsonyi műsorraVisszatekintés az iskolai karácsonyi műsorra  
        December 21-én délelőtt a komlói 
Színházban ünnepeltük a karácsonyt. Luk-
ács Gyöngyi tanárnő lelkes szervezőmunká-
jának köszönhetően nagyon színvonalas az 
ünnephez méltó hangulatú műsort láthattak 
iskolánk tanulói, tanárai, meghívott nyugdí-
jas volt iskolai dolgozóink. A csaknem 50 
szereplő kiválogatása, felkészítése nem cse-
kély időráfordítást igényel. Az idei évben 
először nem Pomázi Attila tanár úr volt a 
főszervező.  
A műsor elején Both Zsófia 11/NA osztá-
lyos tanuló mondta el Wass Albert „Az én 
titok-karácsonyom” versét. Ezután Cseres-
nyés Viki 11/NA osztályos tanuló a kicsik-
kel fogócskázott a színpadon és különféle 
karácsonyi mondókákat és verseket mond-
tak el: Bori, Marci, a két Bianka, Bence és 
Lexi. A levonulásuk után Annie Lennox:  

God Rest Ye Merry számát hallhattuk. A 
III/11 osztályos fiúk pásztorjátéka követ-
kezett Orsós Szilvia (beköszönő) és Kere-
kes Kriszti (mesélő) segítségével (szintén 
11/NA osztályos tanulók). A „Csendes éj” 
dallamai után Juhász Gyula, Wass Albert 
verseket mondtak el tanulóink: Both Zsó-
fia, Talált Gergely (II/10A osztályos), 
Kerekes Kriszti és Orsós Szilvia. A szünet 
előtt a szászvári általános iskola két zenész 
tanulóját hallgathattuk meg. 
Kis szünetet követően a „Hópihécske” 
táncot láthattuk a 11/NA osztályos tanulók 
vezetésével. Majd a szakiskola tanulói 
Herbály Istvánné tanárnő felkészítése mel-
lett adták elő „Oscar Wilde: A boldog em-
ber” darabját. Végül Széplábi András tanár 
úr énekét hallgathattuk meg Pomázi Attila 
tanár úr zongora kíséretében. 

Munkák más néven...Munkák más néven...  
Néhány iskolánkban elő nem forduló, de még lehet hogy lesz - szakmát átfogalmaz-
tunk kissé viccesebb stílusba. Jó szórakázást hozzá! 
 

Talicskatoló – Egynyomvonalúkézierőgép-kezelő technikus 
Takarítónő – Higiéniai menedzserasszisztens 
Ablakmosó – Síküveg-restaurátor 
Gondnok – Háztömbmenedzser 
Sofőr – Kormánykerék-igazgató 
Árokásó – Okleveles nyeleslapát-technikus 
Disznópásztor – Élelmiszer-ipari alapanyag-előkészítő koordinátor 
Pénzbehajtó – Kihelyezett-tőke-visszaáramoltatási szociális ügyintéző 
Verőlegény – Nyelestestápológép-kezelő technikus 
Rakodómunkás – Anyagmozgatási szakreferens 
Parkolóőr – Forgalombiztosítási szakmenedzser 
Tolvaj – Tulajdonáthelyező és biztonságtechnikai szakember 
Áruló – Szabadfoglalkozású megélhetési eladó 
Utcaseprő – Köztisztasági, tárca nélküli asszisztens 
Kukás – Hulladékmenedzselési szakreferens 
Autómosó – Gépjármű-optikai karbantartó 
Bérgyilkos – Humánerőforrás-létszámleépítési ügyintéző 
Szódás – Szikvíz-termékmenedzser 
Raktáros – Termékpozíció optimalizálásért felelős logisztikai menedzser 
WC-s néni – Anyagcsere-menedzser 



 

HírekHírek  Röplabda és foci eredményeinkRöplabda és foci eredményeink  

Nov.21-én Dombóváron vett részt isko-
lánk focicsapata a Mikulás Kupán, más-
nap pedig a Magyarszéki Széki foci ku-
pán. Itt nagyon erős volt a mezőny. 

November 30-án a PTE Deák F. Gya-
korló Iskolájában röplabda fiú diák-
olimpián vettünk részt. Harmadik helye-
zést értük el. 

December 7-én,  Pécsen a Kodály Gim-
náziumban rendezett megyei röplabda 
diákolimpián vettek részt lányaink a 
kieséses rendszerű versenyen. Szoros 
mérkőzéseken veszítettünk így a selejte-
zőben estünk ki. 

Dec. 12-én iskolánkban került megren-
dezésre a Szakközépiskola, a Szakis-
kola, a Pollack Pécs és az Illyés Gy. 
Gimnázium Dombóvár lány röplabda 
tornájára. Iskolánk csapata 3. helyezést 
ért el. 

2014. január 28-án Kozármislenybe 
utaztak fiú focicsapataink a Coca-Cola 
focikupára. Egy I. és egy II. helyezést 
értünk el a kétfordulós kupa I. forduló-
jában. Tavasszal lesz a folytatása. 
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A középiskolások helyesírási verseny 
„házi” fordulóján 20 tanuló vett részt is-
kolánkból: 12/NA, 11/NA, 9/C, 10/A és 
10/B osztályból. A 3. forduló végére már 
csak 14-en maradtak, 3 tanuló jutott be a 
4. fordulóba, amit a gimnáziumban tar-
tottak január elején: Talált Gergely 105 
pont, Both Zsófia 77 pont, Orsós Szilvia 
71 pont és Pesti László 70 ponttal nyerte 
az iskolai fordulókat. Az összesített ered-
ményről még nincs hírünk. 

*** 

A Kökönyösi Diákokért Alapítvány ta-
nulmányi ösztöndíj pályázatot hirdetett 
félévkor, azok részére, akik semmilyen 
egyéb ösztöndíjban nem részesülnek. 
Feltétel volt a legalább 4-es magatartás és 
szorgalomjegy és a félévi 3,5-es átlag. A 
pályázatok elbírálására a hamarosan sor 
kerül. Minden pályázót értesít az alapít-
vány a pályázatok elbírálása után. 

*** 

Az őszi szünet előtt meg-
nyílt az iskolai büfé, min-
dannyiunk örömére. Az 

IDU felé 
több diák jelezte, hogy ki-
csi a választék és korábban 
szélesebb volt a kínálat. 

Javasoltak többen meleg szendvicset, 
pudingot, több pizzás csigát és még na-
gyobb választékot. Egyet mi is tehetünk, 
ezen újságon keresztül üzenünk! 

Impresszum: Szilánkok * IV. évfolyam 3. szám * főszerkesztő: Iván Attila * szerkesztőségi tagok: 
Cseresnyés Viki és Kata 11/NA, Orsós Fanni 10/B, Lukács Gyöngyi tanárnő, Szabó Zsolt tanár úr * 
E-mail: doke@doke.hu * honlap: www.szakiskolakomlo.hu * Támogató és kiadó: Kökönyösi Diáko-
kért Alapítvány 

Megsokasodott a fegyelmi tárgyalá-
sok száma. Az I. félévben „csak” 3 
fegyelmi volt a suliban, azóta azon-
ban egyre több. Kondákor tanár úr 
„receptje” jut eszembe: „Ne pajkos-
kodjatok gyerekek”!!! 

*** 
Pályázatot hirdetünk az aláb-
bi témákban: 
- viccek 
- iskolai képek!  
A vicceket illetve képeket az 
iducsoport@freemail.hu E-mail címre 

kell elküldeni. Határ-
idő: 2014. március 
20. Akiknek a vicce 
illetve képe bekerül a 
suliújság következő 
számába az április 16
-ai diáknapon külön 
jutalmat vehet át. 

 
*** 

Az OSZKTV  versenyek humán és 
reál versenyei a február 11-12-én ke-
rülnek lebonyolításra. A humán ver-
senyt Lukács tanárnő szervezi, a reál 
versenyt Iván tanár úr szervezi. A 
tavalyi évben Talált Gergely országos 
I. helyezést ért el a magyar nyelv és 
irodalom versenyen. Bízunk a jó foly-
tatásban!!! 

*** 
A Mecseki barangolások vetélkedő-
re még lehet jelentkezni 3 fős csapa-
toknak. Elsősorban 9-10 osztályosok 
jelentkezzenek. Határidő: 1 héten 
belül. A feladatsor megoldásának 
határideje március 15-e!!! 
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Kirándulás SchönbrunnbaKirándulás Schönbrunnba  

November 27-én reggel fél 6-kor indultunk 
az eszperantó térről a nagy hidegben. Rövid 
megálló volt Marcaliban aztán folytattuk 
utunkat. Majd a következő megálló Sopron 
volt. Az utazás jó hangulatban és vidámság-
ban telt el. Az osztályindulónk már hivata-
losan is az „Utcára nyílik a kocsma ajtó…” 
című kis nóta. Az úton összevissza ettünk/
ittunk üdítőket, de a legfincsibb a Hohn Éva 
tanárnő-féle pogácsa volt. Végre megérkez-
tünk a kastélyhoz, amit már nagyon vár-
tunk, mivel kockásra ültük a hátsónkat. Csi-
náltunk csoportképeket, valamint lerohan-
tuk „Mozart”-ot, aki kedves, udvarias, elbű-
völő volt, ráadásul énekelt is nekünk. Aztán 
csoportokra váltunk és körbenéztünk a kas-
tély területén. Mivel igen nagy a német tu-
dásunk mindig ott vásároltunk, ahol magyar 
volt az eladó. 
Háromnegyed háromkor találkoztunk a be-
járatnál és 3-kor jött a busz, amit Noémi 

tanárnő nagy jókedvvel lestoppolt… de úgy, 
hogy a külföldi autósok is vigyorogva néz-
tek vissza. Elindultunk a Shopping Center-
be, ahol mindenki kapott 1 órát, ami őszin-
tén nagyon kevés volt, főleg egy lányos 
osztálynak. Sajnos letelt az idő és indultunk 
haza, pedig még maradtunk volna. A bu-
szon megmaradt a jókedv és vágtattunk 
haza. Köszönjük ezt a lehetőséget, egy él-
mény volt. Ha ilyesmi van, nyugodtan szól-
janak.                                        Üdv: II/10B 

Egy kosaras naplója (Lejegyezte: Orsós 

Fanni II/10B) 

Véleményem szerint ez a film arra hívja 

fel a fiatalok figyelmét, hogy egy pilla-

nat alatt megváltozhat minden egy élet-

re. Ebben a filmben is így történt, mikor 

a fiúnak már kicsúszott a lába alól a ta-

laj, és mikor meghalt a legjobb barátja, 

túlságosan maga alá került. Ő drogozott 

is, de csak füveket, cigizett és ivott. Ezt 

követően már más szerhez is nyúlt, szi-

pózott! Láttam, hogy szokik rá, és hogy 

a végén hogy szoktatnák le. Szerintem a 

drog nem megoldás a problémák leküz-

déséhez, mert könnyű rászokni viszont 

nehéz leszokni róla. Mert minél többet 

csinálta, annál többet szeretett volna, a 

végén már ölt, lopott, csalt, hazudott 

miatta, a barátait is eltaszította magától. 

Szerintem a problémákat nem azzal kéne 

megoldanunk, hogy drogozunk, vagy 

leisszuk magunkat, vagy egyéb más dol-

gok, ilyenkor a barátainkra meg a csa-

ládjainkra kellene támaszkodni. Ők 

azok, akik igazán ki tudnak segíteni 

minket a legnagyobb gondból is. Ebben 

az esetben is ez lett volna a leghelye-

sebb, amit tehetett volna. De annál aki 

nem akarja, nem tudunk segíteni. Min-

denhez két ember kell, ha az egyik 

nincs, akkor az hogy mi mit akarunk 

semmit sem ér. 

Egy film apropóján…Egy film apropóján…  


