
 
 

IV. évfolyam 4. szám        Az Ifjúsági Diák Unió lapja      2014. május 

Tarta(lom) 
− Bowlingozás Pécsett 
− Győzelem a „Locsoló Kupán” 
− Kazinczy-díj Győrből 
− Leutkirchi emlékek 
− Ünnepeink 
− Döntőben a Coca-Cola focikupán 
− Ezüstérem a megyei sakk diákolimpián 
− Budapesti kirándulások 
 

 
 
− Győzelem az MLSZ PSN Zrt Kupán 
− Jók vagyunk katasztrófa védelemben 
− A „diákok verték a tanárokat” Diáknapon 
− Erdélyi emlékek Barótról 
− Ballagási díjazottaink 
− OSZKTV versenyeredményeink 
− Bűnmegelőzési tábor Orfűn 
− Év végi programok 
 

A Diáknap képekben 2014A Diáknap képekben 2014--benben  



 
Csapatépítő tréning                               Csapatépítő tréning                               február 21.február 21.  
Az Ifjúsági Diák Unió (IDU) tagjaival, Iván Tanár Ú r szervezésével, együtt töltöttünk 
egy délutánt Pécsen. Először a Tudásközpontba mentünk, ahol tartottunk egy gyűlést, 
megbeszéltük az iskolai dolgok szervezését. Utána átmentünk a Plazába, bowlingoztunk, 
pizzáztunk, mindenki nagyon jól érezte magát a csapatépítő tréningen!! Reméljük leg-
közelebb is eltudunk menni!!  

Május 2-án pénteken elballagtak végzős 
diákjaink. Az elballagott osztályok: 12/NA, 
III/11A, III/11/B, II/12A, II/12B, II/12C és 
III/11Sz osztályok. 
Az ünnepségen az alábbi tanulók részesül-
tek dicséretben:  
Igazgatói dicséretbe részesült, és elismerő 
oklevelet vehetett át: 
Példamutató magatartásáért és igazolatlan 
mulasztásmentes tanévért:     
Pőcz Levente  III/11. B osztályos tanuló. 
A szakmai gyakorlaton végzett kiváló mun-
kájáért 
Gáspár Dániel és Bartek Szilveszter II/12. 
C osztályos tanulók, valamint  Klesch Sza-
bolcs a II/12.A osztályból. 
Közösségi munkájáért és a szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítményéért   
a III/11. B osztályból : Rajki Gabriella, Szőnyegi Veronika és Mizák Kitti 
 

Igazgatói dicséretbe részesült és könyvjutalmat  vehetett át 12.NA  osztályból: 
A három év során végzett sporttevékenységéért Peresztegi Kitti  és Bodnár Nikoletta  
Közösségi munkájáért: Kovács Krisztián  és Orsós Renáta 
Közösségi munkájáért és a három év során végzett sporttevékenységéért:   
     Lengyel Judit  és Wenhardt Erika 
A szakmai gyakorlaton végzett kiváló munkájáért: Peti Nikolett II/12.B osztályos tanuló. 
 

Tantestületi dicséretben részesült és könyvjutalmat vehetett át: 
A sportban elért versenyeredményéért, az IDU-
ban végzett munkájáért és jó tanulmányi ered-
ményéért Török Tamás III/11. Sz osztályos 
tanuló. 
 

Tantestületi dicséretben részesült és Komló 
Város Elismerő Oklevelét vehette át Schalpa 
Anett önkormányzati képviselőtől 
Kitűnő tanulmányi eredményéért Bartha Jó-
zsef  II/12. C osztályos tanuló. 
 

Tantestületi dicséretben és könyvjutalomban 
részesült, valamint Komló Város Elismerő Ok-
levelét vehette át Schalpa Anett képviselőtől - 
Kiváló tanulmányi eredményéért és a szakmai 
gyakorlaton  végzett kiváló munkájáért    Hor-
váth Kornél  III/11.A osztályos tanuló. Kiváló 
tanulmányi eredményéért, a közösségben vég-
zett munkájáért és a szakmai gyakorlaton nyúj-
tott kiváló teljesítményéért Ignácz György 
Krisztián (képünkön) II/12.C osztályos tanuló. 
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Elballagtak végzős tanulóink...Elballagtak végzős tanulóink...  

Vinter Dóri, Faragó Barbara és Lengyel Judit 

Bűnmegelőzési tábor                           Bűnmegelőzési tábor                           május 25május 25--27.27.  
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Az IDU kezdeményezésére 15 tanulónk vehetett részt az Orfűn megtartott háromnapos prog-
ramon. Az első napon délelőtt és délután csoportmunkában dolgozták fel a résztvevők a bűn-
megelőzés különböző témaköreit. Így volt többek között „rabló-pandúr”, „erő-szaki” stb. 
csoport. Este karaokéval folytatódott a program, ami igencsak sokáig tartott. Hétfő délelőtt a 
csoportok bemutatták az elkészített plakátokat, írásokat, majd délután a sporté volt a főszerep. 
A jó hangulathoz az orfűi-tó közelsége is hozzájárult, néhányan megmártóztak a tóban, de 
volt aki csak napozott. Este tréfás vetélkedő következett, ahol a 6 kialakított csapat mérhette 
össze tudását ötletben, humorban.  
Kedden délelőtt gyalogtúra keretében Magyarhertelendig gyalogolt a társaság, és a strandon 
pihenhette ki mindenki a fáradságát. Ehhez a páratlan élményű aroma-szauna is hozzájárult. 
Este 6 órára hozott vissza mindenkit a busz Komlóra.  
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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 tanév vége felé közeledve köszönöm min-
denkinek a munkáját, aki segített az esemé-
nyek fotózásában, megírásában, összegyűj-
tésében. Jól tudom, hogy ez nem nagy mun-
ka, de annál fontosabb, hogy nyomot hagy-
junk az iskolánk történetében és az iskolaúj-
ság hasábjain. 

Köszönettel búcsúzom: Iván Attila 

Versenyeredményeink...Versenyeredményeink...  
Országos Szakiskolai Közismereti Tanul-

mányi Versenyek 2013/2014 
  
Az iskolai fordulóban február közepén hu-
mán és reál témakörben szerveztünk háziver-
senyt. A Dél-Dunántúli régiós versenyre 
iskolánkból három tanuló jutott be. A Ka-
posváron március 21-én megrendezett dön-
tőn jól helytálltak tanulóink. 
Reál tantárgyak versenyén  

(matematika – fizika - informatika): 
5. Faragó Barbara II/10B osztályból -  
45 pont (felkészítő tanára: Iván Attila) 
15. Brozovácz Ferenc I/9A osztályból -  

35 pont (felkészítő tanára: Halmai Erika) 
Humán tantárgyak versenyén 

(történelem – magyar nyelv és irodalom): 
9. Horváth Krisztián I/9B osztályból - 

 59 pont (felkészítő tanára: Megyeri Rita és 
Lukács Gyöngyi) 

Helyesírási verseny (9-13. évfolyam) 

Január 20-án került megrendezésre a komlói 
középiskolások helyesírási verseny döntőjé-
re. A „házi” fordulóján 20 tanuló vett részt 
iskolánkból: 12/NA, 11/NA, 9/C, 10/A és 
10/B osztályból. A döntőben iskolánkat két 
tanuló képviselte: Orsós Szilvia a 6. helye-
zett lett 21 ponttal Both Zsófia pedig a 7. lett 
19 ponttal. Gratulálunk mindkettőjüknek! 

XIV. Katasztrófavédelmi XIV. Katasztrófavédelmi   
vetélkedő vetélkedő   

 
 

Április 8-án a komlói Tűzoltóság telephe-
lyén került megrendezésre a felmenő rend-
szerű erőpróba melyen 10 középiskolás csa-
pat vett részt. Az I. helyezett jutott tovább. 
A versenyen ügyességi és elméleti feladato-
kat kellett megoldani a fiataloknak: mocsár-
járás, sítalpazás, puzzle, teszt, locsolócsővel 
célzás, célba dobás locsolócsővel és tesztek.  
Jó hangulat volt, tízórai, kávé és üdítő frissí-
tette a fáradókat.  
Csapataink: 
A. - II. helyezett: Makrai János, Kovács 
Lajos, Tóbiás Gergő, Kökény Soma  
B. - Balog Balázs, Fenyvesi Martin, Nagy 
Dominik, Kiss Olivér, Orsós Zoltán 

- s.n. - 
Video:  
http://komlomedia.hu/video.php?id=2014041404 

Szilvia sikere a Szép Magyar Beszéd VersenyenSzilvia sikere a Szép Magyar Beszéd Versenyen  
Győr, 2014. április 24-27. 
 
A Kökönyösi Szakközép-
iskola Nagy László Szak-
középiskolája, Szakisko-
lája, Speciális Szakisko-
lája és Kollégiumának 
11/NA osztályos tanulója 
Orsós Szilvia Kazinczy-
díjas lett a győri Orszá-
gos döntőn. Felkészítő 
tanára Lukács Gyöngyi 
volt. Gratulálunk nekik. 
Az alábbiakban Szilvia 
foglalta össze a verseny 
élményeit. 

Boldogan fogadtam a regionális forduló első 
helyezését, bár ekkor már tudtam, hogy sok-
sok gyakorlás vár rám az országos verse-
nyig. Tavaly ugyanis az akkori Kazinczy-
díjas osztálytársammal, Both Zsófiával egy-
szer már jelen voltam ezen a különleges ver-
senyen. Azért különleges, mert egy kicsit 
rádiós műfaj, hiszen a szövegeket úgy kell 
megszólaltatni, hogy azt minden hallgató 
pontosan értse és élvezze. A szövegek kivá-
lasztásánál fontos szempont, hogy a műfaja 
esszé legyen, nemes, szép huszadik századi 
gondolatokat tartalmazzon.  
A verseny első napja a saját szöveg felolva-
sásával kezdődött. Boldizsár Ildikó: Lázár 
Ervinről szóló elmélkedését olvastam fel. 
Úgy rám nézett mindenki! Először azt hit-
tem, biztos rosszul olvasom, de utólag a Ka-
zinczy-díj birtokában már másként látom 
ezt. 
A következő része a versenynek egy írásbeli 
szöveg „lekottázása”, azaz meghatározott 
jelekkel látjuk el a szavakat, a megszólalta-
tás érdekében. Tehát egy kicsit olyan ez, 
mintha egy dalt kellene lekottázni. Az egyik 
legnehezebb része ennek a versenynek, mert 

ehhez nagyon kevesen értenek, a tanárnő 
szerint ezt csak Kerekes Barnabás tanár úr 
(zsűri tag) tudja! 
A harmadik részben a zsűri által kiválasztott 
szöveget – mindenki ugyanazt – kaptuk fel-
olvasásra. Sánta Ferenc: Móriczról című 
esszéjével kellett „megküzdeni” rövid felké-
szülési idő után.  
Ez a verseny nem csak kötelezettségekből 
áll, hanem mindig gondoskodnak a szerve-
zők színes, érdekes programokról is. Idán a 
Színházban Mágnás Miska című darabot 
láttuk, voltunk városnézésen, múzeumokban, 
és jókat beszélgettünk a kollégiumi szobák-
ban. Az ellátás is fantasztikus volt, állandóan 
süteménnyel, gyümölccsel és egyéb finom-
ságokkal kényeztettek bennünket.  
Lukács Gyöngyi tanárnőnek szeretném ezút-
tal is megköszönni a remek felkészítést, és 
azt, hogy hitt bennem, és elindított a verse-
nyen. Én már többé nem vehetek részt (a díj 
miatt) ezen a versenyen, de minden diáknak, 
aki érez magában tehetséget, ajánlom, hogy 
induljon el, mert megéri. Kívánom, hogy 
nektek is sikerüljön megvalósítani álmaito-
kat! 
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 Baróti kirándulásBaróti kirándulás  
 
 

A Nagy László Gimnázium szervezésében iskolánk 3 tanulója (Orsós Sándor II/10C, Török 
Tamás III/11Sz és Horváth Kornél III/11A) az Erdélyi testvériskola által felkínált meghí-
vásnak eleget téve utazhatott el Barótra.  
 

Március 13-án indultunk Barótra. Az út nagyon hosszú volt 12,5 órán át tartott. Amikor 
odaértünk, a baróti iskolához tartozó kollégiumban helyeztek el. Másnap reggel elmentünk 
a helyi iskolába, ahol nagy szeretettel vártak bennünket, és játékos ismerkedés után hamar 
oldódtak a távolságból eredő különbözőségek. Az iskola diákelnöke körbevezetett bennün-
ket az iskolában és a városban is. Délután egy másik faluba mentünk, ahol egy kisebb ün-
nepségen vettünk részt.  
Március 15-én a Nemzeti Ünnepen a Posta Téren kezdődött a napunk, utána pedig a Gábor 
Áron emlékművéhez mentünk. Itt van az első legyártott ágyú és a hozzá tartozó lőszer. Ez 
az emlékmű egy hegyen volt, körülöttünk nagy erdő, nagyon szép volt az a terület! Az ün-
nepségek vége után szabad programot kaptunk. A suliból a diákokkal megbeszéltünk egy 
időt, meg egy helyet, hogy hol találkozunk ami után egy vendéglátóhelyen kötöttünk ki. A 
pultos azt kérdezte, hogy honnan jöttünk. Mondtuk, hogy Komlóról, mire kiderült, hogy ő 
is odavalósi. Sajnos a rövid ittlétünk végén 16-án indultunk hazafelé. Az úton hazafelé 
megnéztük Kolozsvárt, majd Aradon Petőfi Sándor házát. Az úton nagyon jól éreztük ma-
gunkat, jó volt a hangulat a buszon. Remélem, hogy máskor is sikerül eljutnom Erdélybe! 

- o.s. - 

Iskolánk tizenhárom tanulójának lehetősége 
nyílt arra, hogy 2014 áprilisában egy hetet 
töltsön Leutkirchben, az Alpok lábánál, 
testvériskolánknál. Mindenki családoknál 
kapott szállást. Izgalmas kihívás volt, szót 
érteni a házigazdáinkkal, de sikerült a kom-
munikációs nehézségeken túllépni. Az idő-
járás ugyan nem volt túl barátságos hoz-
zánk, mégis nagyon jól éreztük magunkat. 
Az első napon bepillantást nyerhettünk né-
hány szaktanterembe, és irigykedhettünk, 
milyen jól felszereltek a műhelyek. Egy 
tanórán is részt vehettünk, néhányan még be 
is álltak a testnevelésórán táncolni. Délután 
a polgármesteri hivatalba és a honismereti 
múzeumba látogattunk el. 
A másnapi müncheni kirándulás volt talán a 
legizgalmasabb programunk. Mindenkinek 
nagyon tetszett a Bavaria Filmstúdióba tett 
látogatás, ahol nemcsak különböző film-

díszleteket nézhettünk meg, hanem kipró-
bálhattuk az időjárásjelentést is. Délután 
aztán a belvárosban volt szabad progra-
munk. Emlékezetes élmény marad sokaknak 
az utcákat és tereket elözönlő rengeteg fut-
ballszurkoló látványa. Ha élőben nem is, de 
a tévében sokan láttuk a meccset, amit a 
Bayern München nyert meg. 
Harmadik napon a Bodeni-tóhoz tettünk 
kirándulást és megnéztük Lindau régi belvá-
rosát, ami egy szigetre épült. Csodálatos 
volt a panoráma, az Alpok hófedte hegyei 
világítottak a háttérben. Voltunk ezen kívül 
még egy sajtműhelyben, egy ma is élő her-
ceg kastélyának parkjában, másnap egy 
üvegfúvó műhelyben, majd egy kiállításon. 
Az utazás élményekben gazdag volt, min-
denképp megérte elmenni. Ha tehetnénk, 
visszamennénk. 

- h.e.- 

Leutkircben jártunk...Leutkircben jártunk...  

Tanulóink Németországban a polgármesteri fogadáson... Csoportkép a komlói és baróti diákokról... 



 
„Locsoló Kupa” Röplabdatorna„Locsoló Kupa” Röplabdatorna  
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Iskolánk volt a házigazdája az április 8-án megtartott fiú röplabda tornának. A 8 
csapatos megmérettetésen a Szakközépiskolai, Gimnáziumi intézményből is jött 
csapat emellett Dombóvárról és a Siklósi Szakképző Iskolából is jött csapat. A 
győzelmet azonban iskolánk csapatai szerezték meg.  

A képen Fodor Andrea tanárnő mellett a győztes csapat tagjai állnak: Papp Szabolcs II/-
10A, Kovács Krisztián 12/NA, Miskolczi Dániel 12/NA, Pesti István II/10A, Pesti László 

12/NA és Hiz Szabolcs II/10A osztály tanulója. 

  
 

Budapesten jártunk… Budapesten jártunk… (1.rész)(1.rész)  
      A KÖOK Speciális Szakiskolája 16 Sütőipari munkás és Konyhai kisegítő 
tanulóval látogathatott el Budapestre a Nemzetközi Élelmiszeripari, Sütőipari, 
Cukrászipari, Vendéglátóipari és Gasztronómiai kiállításra és szakvásárra. A kós-
tolóval egybekötött kiállításon új sütő- és cukrászipari gépekkel, élelmiszeripari 
alapanyagokkal és termékekkel ismerkedhettek meg. Megcsodálhatták az ízléses 
éttermi, cukrászati berendezési tárgyakat, terített asztalokat. Több előadást hall-
gathattak meg a gasztronómiai és gasztrotechnika területeiről.  
      A kirándulás után lehetőségük volt egy buszos városnéző kirándulásra is. A 
felújított Margithídon, a budai és pesti rakparton élőben láthatták a főváros neve-
zetes és látványos épületeit.  
      Köszönet a kirándulásért Gyuricza Ákos tanár úrnak, aki lehetővé tette, hogy 
ezt a neves kiállítást ingyen megnézhessük.                                                   - h.m.- 

AranyArany––  és ezüstérem a Cocaés ezüstérem a Coca--Cola Kupa selejtezőjénCola Kupa selejtezőjén  

Az aranyérmes (FC Barka) csapat tagjai: Tóth 
István III/11A, Tatár Levente III/11A, Éberling 
Szabolcs III/11B, Hirkó Martin III/11A, Hegyi 
Ferenc II/10A, Sinkovics Szabolcs I/9A és Hor-
váth Tibor II/10A osztály tanulója. 

 
 
 
Az ezüstérmes (KÖKI ) csapat tagjai: 
Petrovics Richárd 9/E, Bagosi Dániel 
H/II/I, Cseke Tamás II/10A, Orsós 
Sándor II/10C, Jovánovics Norbert 
II/10C, Tóth Adrián 1/11 és Czakler 
Gergő I/9B osztály 

CocaCoca--Cola CUP Középiskolai Labdarúgó Program Baranya Cola CUP Középiskolai Labdarúgó Program Baranya 
megyei döntő Fiú Pécs, Kovácsmegyei döntő Fiú Pécs, Kovács--telep 2014. május 21.telep 2014. május 21.  

 
Eredmények: KÖKI  - Tenkes Kapitány Dédunokái 0:2 

FC Barka - Deák Diák 2:1  
 CRNL FC- FC Barka 0:0  
KÖKI - Balkán Föcö 6:0 
Leöwey - FC Barka 1:8 

KÖKI  - ANK Dream Team 1:3 
Elődöntő: Tenkes Kapitány Dédunokái – FC Barka 2:1 

III. helyért 
ANK Dream Team – FC Barka 1:3 

Végső sorrend: 
I. Tenkes Kapitány Dédunokái 
II. CRNL FC 
III. FC Barka 
Legjobb góllövő: Hegyi Ferenc  (FC Barka) 
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Ezüstérmes sakkozóinkEzüstérmes sakkozóink  
Március 22-én Lánycsókon került megrendezésre a megyei sakkcsapat diákolimpia, melyen 
iskolánk csapata is részt vett: Kökény Soma, Cseresnyés Viktória (11/NA osztály) és 
Viszolai A. Tamás (II/10A)  képviseletében. Megismételve a tavalyi II. helyezést, éremmel 
tértek haza sakkozóink. Győzött a Széchenyi István (Pécs) Szakközépiskola. 

Suli-totó: Csaknem 20-an töltöttek ki az iskola életével összefüggő kérdéssort, ami 13+1 
kérdésből állt. Telitalálat nem volt, így még van mit tanulni az iskolatörténetről.   
Végeredmény:   
 1.Wenhardt Erika 12/NA 2. Böröcz Hunor 12/NA 3. Lukács Roland I/9C 
 
Csocsó (csak páros): 13 páros nevezett be az ebédlői versenyre. A tavalyi évhez hasonló 
izgalmakat ugyan elmaradtak, de most is volt miért igyekezni: 
Végeredmény:  
 1. Szalai Richárd  és Sipos Krisztián I/9C 2. Cseke Tamás II/10A és Sinkovics 
Szabolcs I/9A 3. Wágner Patrik és Balog György II/10C 
 
Akadályverseny: Az IDU által szervezett versenyre csak 6 csapat nevezett be kb. 20 fő-
vel. Ők azonban a városban és az iskolában kaptak feladatokat.  
Végeredmény:  
          1. Gilette Power II/10Sz osztály csapata 2. Csipet Csapat I/9B 3. 501 csapata H/II/1  
 
Pókerverseny  (jobbra a 
képünkön a verseny egy 
pillanata látható): 
1. Benedek József  II/12A 
 
Foci:  
1. II/12 C osztály csapata 
 
Röplabda:  
1. 2/12 A osztály csapata 
 
 
 
 
Értékelés: A diáknap zárásaként az eredményhirdetésen kerültek kiosztásra a díjak. Úgy 
látjuk, hogy az iskola tanulóinak mintegy fele aktívan bekapcsolódott a programokba, a 
másik fele inkább igyekezett kihúznia magát. Örömteli, hogy a sportversenyeket sokan 
nézőként is megtekintették. Sajnos a vetélkedőkön nagyon kevesen voltak, látható, hogy 
ez nem „működik”. A Palacsinta-parti és kávéház ismét sikeres volt, a lesütött 400 db 
palacsinta gazdára talált. Jó visszajelzést kaptunk a kiosztott pólókról is. Jó minőségű és 
jó rajta az iskolai új embléma. 
A szervező IDU tagok, és segítő tanárok a Diáknap zárásaként egy kis eszem-iszomra 
voltak hivatalosak. Az elfogyasztott süti és szendvics mennyisége és minősége kiváló 
lehetett, mert minden elfogyott. Köszönjük a szervezők munkáját!   

- i.a. - 

Országos BajnokságokOrszágos Bajnokságok  
A Telecom Országos Diákolimpia Döntőjébe jutott is-
kolánk focicsapata a május eleji megyei selejtezőn. A Má-
jus 17-én Pécsett megrendezett Országos Diákolimpia 
Döntőjén a 16. helyet szereztük meg. Sajnos a csapat 
„csak” 5 fővel tudott felállni a 7 fő helyett. Két tanulónk 
otthon maradt. Az öt fő így hét helyett futott, de a gyulai 
csapatot így is 7:2-re sikerült legyőzni. Emellett Kapos-
vártól, Siklóstól és Szentgothárdtól kikaptunk. 

Május 22-én csütörtökön Budapesten 
vett részt iskolánk focicsapata a Szak-
szervezetek Országos Diák- és 
Sportszövetsége Egyesület döntőjén. 
A csapat a nagyon értékes III. helye-
zést érte el. Szabó Zsolt tanár úr irá-

nyította csapat tagjai voltak: Hegyi Ferenc II/10A, Kaiser Ádám H/II/1, Petrovics 
Richárd 9/E, Papp Szabolcs II/10A, Hiz Szabolcs II/10A, Nagy Gábor II/10C, 
Bagosi Dániel II/10Sz és Orsós Sándor a II/10C osztályból. Gratulálunk a helye-
zetteknek. 
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A diákok verték a tanárokat (sportban)...A diákok verték a tanárokat (sportban)...  

 

Színes programokkal zajlott az idei diáknap iskolánkban. Az „501-es diáknap 2014” 
elnevezésű rendezvény az iskola körüli élőlánccal vette kezdetét. 

Az iskolát élőlánccal vettük körbe, hogy bizonyítsuk, mi is „vagyunk” a városban. Jó lenne 
már egy kis felújítás az iskolánkra, ráférne már egy kis pénz. Ki lehetne cserélni az ablakokat 
(néha átfúj rajta a szél), a külső vakolatcseréje is megérett (nem kellene félnünk, hogy ránk 
esik valami föntről), de a belső villamoshálózat is megérett már egy felújításra (bármikor 
villamos tűz lehet) stb. 
 

Ezután az ügyességé, a sportági tudásé, a könnyedebb kultúráé volt a főszerep egy délelőttre  
A különféle programok nemcsak a diákok, hanem a tanárok számára is gyakran kihívást je-
lentettek. A mozgást kevésbé kedvelők két helyszínen is megmutathatták ügyességüket, dör-
zsöltségüket. Az erre az alkalomra kialakított játéksarkokban többen kipróbálták magukat a 
póker, a Gazdálkodj okosan, a Catan, az Activity, a Ki nevet a végén és a Scrable játékok-
ban.  
Kicsivel több aktivitásra volt szüksége az akadály- és az evő-ivóversenyen résztvevőknek, 
ahogy az íjászbemutató is megmozgatta már – egy-egy próba erejéig – az érdeklődőket. 
Igyekeznie kellett annak is, aki a palacsinta parti és kávéház programot választotta: aki itt 
nem volt ügyes, az bizony lemaradhatott a finom falatokról. 

Két aranyérem PécsrőlKét aranyérem Pécsről  
A tavaszi 2. forduló lejátszásával véget ért az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága és 
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által kiírt Középiskolai Labdarúgó Torna. A fiúknál kiírt 
két csoportot (1994-1997 valamint 1997-1999 között születettek) egyaránt a komlói 
Kökönyösi Oktatási Központ Szakiskolájának diákjai nyerték. A dobogós csapatok 
kupa illetve érem díjazása mellett, a győztesek mez garnitúra a második és harmadik 
helyezett csapatok sportszer támogatásban részesültek. A díjakat Bogyay Zoltán MLSZ 
BMI Igazgató mellett Városi Viktor  PMFC-MATIAS csapatának labdarúgója adta át. 

A csapat tagjai voltak (felkészítő tanáruk: Szabó Zsolt): 
1994-1997.: Tóth István, Hirkó Martin és Tatár Levente a III/11A, Orsós Sándor II/10C, 
Éberling Szabolcs III/11B, Petrovics Richárd 9/E és Bagosi Dániel H/II/I osztályból. 
1997-1999.: Hegyi Ferenc, Papp Szabolcs és Horváth Tibor a II/10A, Czakler Gergő 
I/9B, Radnai Bálint I/9A, Ladányi Bence II/10Sz, Kaiser Ádám H/II/I és Sinkovics Sza-
bolcs I/9A osztályból. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 

Pécstől Harkányig futottak...Pécstől Harkányig futottak...  
Március 9-én tanulóink az iskola 
képviseletében részt vettek a Pécs-
Harkány futóversenyen. Cseh Gá-
bor II/10Sz, Ürmös Krisztián 
(szilvási Iskola) és Török Tamás 
III/11Sz osztály tanulói csapatban 
futották le a távot és kategóriájuk-
ban a 68 csapatból a 7. helyezést 
érték el. 
A futás után jól esett a gyógyfür-
dőben a megmártózás is.  
Gratulálunk és további jó eredmé-
nyeket kívánunk!!!  

- t.t. - 

A legtöbb résztvevőt a sportversenyek von-
zottak. Öt sportágban feszültek egymásnak a 
résztvevők: érdekesség, hogy röplabdában, 
kosárlabdában és fociban lezajlott tanár-diák 
vetélkedés mindegyikében a diákok nyertek. 
 
Eredmények:  
Szkander: Nyolcan gondolták úgy, hogy a 
„férfias” versenyen részt vesznek. Bár ezt a 
műfajt kézzel játsszák és nem szájjal, ettől 
függetlenül volt, aki a száját többre tartotta.  
Végeredmény:  
 1. Orsós Sándor II/10C 2. Herczeg Szabolcs III/11A 3. Balogh Sándor II/10A 
Darts: 14-en indultak az alagsori klubban megrendezett versenyen.  
Végeredmény:  
 1. Petrovics Lajos III/11A osztály 2. Emerich Martin II/10A 3. Hassza Antal I/9B 
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Osztályozóvizsgára bocsátásról konferencia        2014. 06. 06 (péntek) 

Év végi osztályozó vizsgák                                   2014. 06. 10-11.(kedd-szerda) 

Sportnap                                           2014. 06. 12. (csütörtök) 

 Külön forgatókönyv szerint - FIGYELD A FALIÚJSÁGOT!!!  

Egészségnap      2014. 06.13. (péntek)  
 Külön forgatókönyv szerint - FIGYELD A FALIÚJSÁGOT!!!   

Tanév végi osztályozó értekezlet:                          2014. 06. 13. (péntek)    1300 óra 

Tanévzáró ünnepély      2014. 06. 21. (szombat) 

Beiratkozás       2014. 06. 27.(péntek) 

Budapesten jártunk… Budapesten jártunk… (2. rész)(2. rész)  

Április 4-én hajnali fél 7-kor indultunk a suli busszal (Józsi 
bával) a Construma Kiállításra Budapestre. Az út hosszúnak 
tűnt, többször is megálltunk. Pesten kaptunk 3 órát, hogy szét-
nézzünk, sokféle érdekességet láttunk. Többek között: lakbe-
rendezéshez dolgokat, ház maketteket és különféle cégek ter-
mékeit.  

Sok újságot és szórólapot 
kaptunk, volt olyan lehe-
tőség, hogy biciklit is 
nyerhetünk. A három óra 
kinek hamar, kinek hosz-
szasan de eltelt. Ezután 
városnéző útra indul-
tunk: megnéztük a Hő-
sök terét, a Nemzeti 
Színházat, a Parlamentet 

és a nemrég felújított Margit-hidat. Hazafelé menet még a Camponába is bemehettünk 1 
óra szabadidőre. A buszon hazafelé jövet jókat beszélgettünk és nevettünk, azt sem vettük 
észre, hogy már Komlón vagyunk. Ekkor fél 10-et mutatott az óra.                 - v.d. f.o. - 

Ünnepeink … Ünnepeink …   
A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja megtartását 
a Magyar Köztársaság Ország-
gyűlésének 2000. június 13-
án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. 
határozata rendelte el, annak emlé-
kére, hogy Kovács Bélát, a Függet-
len Kisgazdapárt (FKGP) főtitká-
rát 1947-ben ezen a napon jogelle-
nesen letartóztatták és a Szovjetu-
nióba hurcolták. E jeles napon isko-
lánkban az I/9C osztály és Cseres-
nyés Viktória műsora emlékezett a 
diktatúra áldozataira. 
 
Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc Magyarország újkori tö
rténetének egyik meghatározó ese-
ménye, a nemzeti identitás egyik 
alapköve. Társadalmi reformjaival a 
polgári átalakulás megindítója, ön-
védelmi harcával a nemzeti mitoló-
gia részévé vált.  
Szerves része volt az 1848-as euró-
pai forradalmi hullámnak, azok kö-
zül viszont lényegében egyedül ju-
tott el sikeres katonai ellenállá-
sig. Eredményességét mi sem mutat-
ja jobban, mint hogy csak a cá-
ri Oroszország beavatkozásával le-
hetett legyőzni, amelynek soha ek-
kora hadserege addig nem járt még 
külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49
-es harc a magyar nemzet történeté-
nek leghíresebb háborús konfliktusa 
is. 
E jeles napról iskolánkban a 12/NA 
és a III/11B osztály emlékezett meg 
színvonalas műsorral. Képünkön a 
szereplők csoportja látható. 

Április 15-én az I/9A és a 9/E osztály tanulói szervezésében a holokausztra emlékeztünk. 
A holokauszt a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt 
végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás ne-
ve, amelynek körülbelül hatmillió európai zsidó esett áldozatul.  

Év végi programokÉv végi programok  


