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 Ez az év az ünnepek és évfordulók éve 

volt. 140 éves az ipari… Ennek jegyében 

egy kicsit elhalványul, hogy bizony már az 

iskolaújság, az ACÉLTOLL is talán már 

kerek 50. Azért csak talán, mert a kevés 

fennmaradt anyag fényében nem 

tudhatjuk, hogy az évek során nem 

maradt-e ki néhány évfolyam, és hogy az 

évfolyamokat mindig helyesen számozták-

e meg. Vajon hol van ma már az első 

évfolyam első száma? Mindenesetre 

legjobb tudásunk szerint ebben a tanévben 

az Acéltoll is már fél évszázados.  

 Bár nem volt külön ünnep, de 

szerencsére Szabó Gábor volt iparista 

jóvoltából, az iskola fennállásának 140. 

évfordulója alkalmából megjelent a 

Rozsdamentes ACÉLTOLL. Az ő szavait 

idézve „a koncepció az volt, hogy legyen 

egy olyan lap, amit azok az emberek írnak, 

alkotnak, szerkesztenek, akik régen 

Iparisták voltak. Döcögősen bár, de aztán 

szépen elindult, így lett 20 oldalnyi az 

anyag, és bőkezű szponzorainknak hála 

nagyon szép lett, teljesen színes, 

krétapapíron van nyomtatva. A koncepció 

további - ugyancsak fontos - része volt, 

hogy a kinyomtatott példányokat odaadjuk 

az Iparinak, és az eladásokból származó 

bevétel pedig őket illeti.” Sokat hozzátenni 

nem kell és nem is lehet. Talán csak 

annyit, hogy az Acéltoll jelenlegi és 

valamennyi volt szerkesztőségének, 

valamint az iskola vezetősége és diákjai 

nevében is  

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK 

 
mindazoknak, akik cikkeikkel, riportjaikkal 

megtöltötték tartalommal, fotóikkal, 

illusztrációikkal színesítették, vagy 

adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy 

ilyen minőségben megjelenhessen. 

Természetesen köszönet jár minden 

olvasójának, akik a Rozsdamentes 

ACÉLTOLL megvásárlásával is az iskolát 

támogatták. 

Forrás: http://robertfagyasblog.blogspot.sk/2012/10/rozsdamentes-aceltoll.html 

http://robertfagyasblog.blogspot.sk/2012/10/rozsdamentes-aceltoll.html
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140 év telt el az iskolaalapítás óta. Mi – a mai diákok – talán másként éltük át ezt az ünnepséget, mint tanáraink és az 
iskola régi diákjai. Már a tanév kezdetén is szó volt róla, de egy-két nappal az ünnepség előtt már nagy felhajtással 
készülődött mindenki. Azt szerettük volna, hogy minden tökéletes legyen. 

Az ünnepség keretében 9.30-kor 
felavatták az iskola épületében 
elhelyezett Szakkay József dombor-
művet. Ezt a portrét az iskola volt 
diákja, Ferencz György szobrász-
művész faragta meg ajándékul alma 
mater-ének. Az iskola termeiben a 
nagy napon kiállítást is szerveztek az 
ipariban végzett képzőművészek 
munkáiból. 

 

 

Ezt követően magára az ünnepségre a Művészetek házában 
került sor, mivel a Thália színház felújítási munkálatai még 
folyamatban voltak.  A jelenlévők névsorát nehéz lenne 
felsorolni, de az iskola egykori igazgatói, diákjai, tanárai, 
kollégák, testvériskoláinak képviselői (Szolnok és Jászberény), 
a Thália színház színészei és rajtuk kívül még sokan mások is 
megtiszteltek minket jelenlétükkel. Iskolánk diákjai is 
készültek egy kisebb színdarabbal, amelyre Molnár László 
tanár úr készítette fel őket. is. 

Az 1998-ban érettségizett IV.B egy zászlót ajándékozott az iskolának, amelyet a volt diákok ünnepélyesen adtak át az 
igazgatónőnek. A zászló Szakkay József gyakran idézett mondata hirdeti:  

„Tanulás nélkül nincs haladás, haladás nélkül nincs helyes úT.” 

Pár mondat iskolánk alapítójáról... 

 Szakkay József 1832-ben született Kassán. A bécsi és a karlsruhei 
műegyetemen tanult.  

 Tanulmányai befejezése után Heves vármegye mérnökévé nevezték ki.  

 1861-ben a Kassai Főreáliskola tanára lett, természettudományi 
tantárgyakat oktatott, és nagy hangsúlyt fektetett az ipar fejlődésére. 

 Szakkay 1872. február 18-án tervezetet nyújtott be a minisztériumba 
egy Kassán felállítandó felsőbb ipartanoda ügyében.  

 Ugyanezen év augusztus 20-án a közoktatási minisztérium 
engedélyezte a hároméves Gépészeti Felsőbb Ipartanoda megnyitását 
Szakkay József magánintézeteként. 

 Forrás: Új Szó, 2012.október 10. kiadás              Szerkesztette: Anita & Betti II.C 
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NYITOTT NAPOK AZ IPARIBAN 
Újra kinyitotta kapuit a 
Kassai magyar Ipari. A nyílt 
nap Novemberben került 
megrendezésre. Az itt to-
vábbtanulni vágyó diákok két 
autóbusszal érkeztek, kelet-
ről illetve nyugatról. Ezek a 
kilencedikesek az iskola 
diákjainak segítségével meg-
ismerkedhettek az iskolában 

oktatott szakok tartalmával, 
illetve a megnézhették a 
szaktantermeket. A követ-
kező tanévben három szakot 
nyit az iskola – kereskedelmi 
akadémia, mechatronika és 
műszaki líceum –, ezekbe 
nyerhettek betekintést az ide 
érkező diákok. Az iskola 
jelenlegi diákjai vezették 

őket körbe az épületben, 
ahol az egyes állomásokon 
kipróbálhatták a segédesz-
közöket, illetve felmérhet-
ték tudásukat több tantár-
gyon belül. Az iskolában 
elhelyezett állomások és az 
ott segédkező diákok a 
következők voltak: 

GYAKORLÓCÉG AUTOMATIZÁCIÓ SZLOVÁK NYELV 

   
Gönczi T., Köböl T., Magyar R. Nagy N., 

Obsitnik D., Kun F., Buzogány O. 
Fodor P., Nagy A. Slovensky M., Cseh A., 

AUTOCAD TERMÉSZETTUDOMÁNYOK CNC 

   
Árvai L., Bacskai I., Kocai M., Máté I., 

Schnely T., Kusza Á., Kisfaludi A. 
Bertics B., Boros A., Czető A., Imrecze N., 
Nagy B., Pomaly D., Magyar M., Erős B. 

Erdevs I. 

ESZTERGAMŰHELY ANGOL NYELV FESTO 

   
Karhút Cs., Lőkös T., Mikókai J. Palkó P., Szilágyi G. Kocsis B., Szabó P., Hajdu E., Kulcsár K. 

… és persze az elmaradhatatlan KÖNYTÁR, ahol a 
diákok, műsorral szórakoztatták az ide érkezőket. 
Résztvevők: Grujo P., Kocai R., Jacsman M., Rybár Zs., Halász F., 
Petrovics M., Sztasko K., Papp S., Habodász D., Kovács T, Czókoly A. 
Az látogatók látszólag nagyon élvezték az ezeken az 
állomásokon eltöltött időt, ahol nemcsak meg-
nézhették, de ki is próbálhatták az egyes gépeket, 
programokat. Reméljük, hogy a következő tanévben 
találkozhatunk velük. 

 

Készítette : Kiss László
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Hát megérkeztek az elsőseink. 
Ebben az iskolában már 
hagyománnyá vált, hogy az 
elsősök részére a harmadikos 
tanulók bunda avatást rendez-
nek, ami bundabállal zárul.  
Az ünnepélyre az elsősöknek 
különféle programmal kell 
készülniük amivel szórakoztat-
ják a résztvevőket. Ebben a 

tanövbe ez egy csütörtöki nap 
volt – az elsősök nagy napja. 
Bunda szó hallatszott újra az 
Ipari falai között. Minden elsős 
rémálma volt már szeptember 
óta a bemutatkozás. Volt ,aki 
könnyedén bemutatkozott, de 
voltak olyanok is akik még a 
saját nevüket is elfelejtették. 
Mindkét osztály produkciója 
szórakoztató lett volna, ha 
időben elkezdtek volna 
gyakorolni, mert így eléggé 
hosszú műsort láthattunk. Már 
csak az avatás volt hátra, ahol 
frappáns feladatok voltak 
előkészítve a számukra. Az 
elsőseinknek 11 próbát kellett 
kiállniuk. Voltak könnyebb, 
nehezebb feladatok is, de 

mindenki szépen teljesítette 
azokat. Nagyon izgultak, ami 
nem meglepő, de ezen 
mindenki túlesik és a végére 
nagyon jól érezték magukat. 
Azt hitték vége, de még jött az 
ajándék átadása. Minden fiú 
kapott a nyakába egy-egy 
könyvet, a lányok zuhanyzó 
sapkát, amit két hónapig kellett 
hordaniuk. „Nagyon örültek 
neki”. Ezt a napot egy diszkó 
zárta, mellyen szerintem 
minden résztvevő jól érezte 
magát. Minden elsősben egy 
életre szóló emlékként 
maradnak meg a kezdetek, 
melyekre szívesen fognak a 
jövőben visszaemlékezni.  

 

 
Barbi & Domcsi 

Egy elsős véleménye: 

 „Így utólag azt gondolom, hogy felesleges volt annyira félni tőle…  

jó buli volt! De ezt az „ajándékot” komolyan hordanunk kell karácsonyig?”  
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Elsőseink véleménye a következő oldalon!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunda, bunda, bunda!  –kiáltások hangzottak fel ismét, mint minden évben az Ipari tornatermében. A 
felvonulás után rövid bemutatkozó szöveget mondtak az elsősök kisebb-nagyobb sikerrel. Akadtak 
olyanok, akik túlzott magabiztossággal mutatkoztak be, de voltak olyanok is akik a lámpaláz miatt 
még a nevüket is elfelejtették. Az elsősök hada a harmadikosok 11 próbáját állták ki, kisebb-nagyobb 
ügyességgel. Az avatás vége felé közeledve minden elsős egy ajándékot kapott amit egészen 2012 –
évvégéig kellett hordaniuk. 
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Megkérdeztük 
Hogy ne csak mi beszéljünk, megkérdeztük az elsősöket is, mit 
gondolnak az avatásról. Közvéleménykutatásunkban a következő 
kérdéseket tettük fel, melyekre 1-től 10-ig terjedő skálán 
válaszolhattak. Lássuk az eredményeket! 
 

1. Szívesen hordod az ajándékot? ................................................................................... 5,11 

2. Mennyire tartottál az avatástól? ................................................................................. 4,54 

3. Hogyan értékelnéd a saját műsorotokat? .................................................................... 7,61 

4. Szerinted mennyire tetszett a ti műsorotok a tanároknak? .......................................... 6,94 

5. A bemutatkozásotok mennyire tetszett a harmadikosoknak? ...................................... 6,51 

6. Megalázónak tartottad a számodra kiosztott feladatot? .............................................. 2,20 

7. Hogy érezted magad az avatást követő bulin? ............................................................. 7,77 

8. Szerinted jó volt a szervezés? ...................................................................................... 6,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Kovács Dávid, Imrecze Norbi 
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A szalagavatóról … 
… szerettük volna megkérdezni a negyedikeseket, de nem nagyon voltak hajlandóak nyilatkozni. Csak 
annyit mondtak, hogy „szuper volt”, meg hogy „majd meglátjátok” és ehhez hasonlók… hát legalább 2 
csoportkép róluk és osztályfőnökükről… Szóval a IV.A Babej tanárnővel és a IV.C Dulina tanárnővel. 

 
 

 
készítették:Ferencz Lóránt, Páll Zoltán 
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Ballagás 

 A ballagás minden éven megrendezésre kerül. Az éven május 17-én került rá sor. A ballagók 
elbúcsúznak iskolájuktól, diáktársaiktól, tanáraiktól. Ballagáskor a családtagok és a diáktársak az iskolában 
ünnepélyes keretek között gratulálnak a sikeresen elért eredményekhez – virággal esetleg csokoládéval, 
plüssállattal és még ki tudja mi mindennel búcsúztak. A harmadikosok szépen kidíszítették azt a két 
tantermet, ahol az utolsó osztályfőnöki órát tartották negyedikeseink. Így eshetett meg, hogy a ballagás 
reggelén a IV.A egy edzőteremben, a IV.C pedig egy igazi disco-ban találta magát. 10 órakor hangzott fel 
számukra az utolsó csengetés, ami után a második emeletről indulva (a harmadikról szoktak, de azt most 
felújítják :) leballagtak az első emeletre, majd a tanáriba, ahol köszönetet mondtak a tanároknak a négy éves 
megfeszített munkájukért. Ezután az újonnan megnyitott Thália színházban folytatódott az ünnepség, ahol az 
igazgatónő es a szülői szövetség elnöke is beszédet mondtak, kitüntették az arra érdemes diákokat, 
kiosztották a Veres József és Veres Angéla emlékérmeket az évfolyam legjobbjainak. A diákok képviselője is 
tartott egy rövid ünnepi beszédet, melyben a tanároknak és a szülőknek mondott köszönetet. Ezután a 
negyedikesek átadták a harmadikosoknak az iskola zászlaját. Ezután egy „szabad hét” az úgynevezett 
akadémiai hét következik, amikor is a negyedikesek lázasan ismételhetnek a szóbeli érettségire. A 
továbbiakban is sok sikert kívánunk nekik. 

A képen a IV.C, osztályfőnökükkel, Dulina 
Tímea mérnöknővel: Andrea Bartóková; 
Barbara Weltnerová; Bianka Horváthová; 
Konstantia Zsarnaiová; Nikoleta Nagyová; 
Tímea Körösiová; Tímea Lengyelová; 
Tünde Göncziová; Róbert Magyar; Rita 
Szabóová; Kristián Héthy; Tamás Köböl; 

A IV.A osztály tagjai pedig: Ladislav Árvai; 
Gabriel Bettes; Štefan Bacskai; Florian 
Buzogány; Levente Dobó; Patrik Fodor; 
Attila Gerenyi; Peter Héczey; Martin 
Kocai; Benjamín Kocsis; Gergely Koronczi; 
Zoltán Lőkös; Daniel Majancsík; Štefan 
Máté; István Erdevš; Tomáš Schnely; 
Peter Szabó; Attila Nagy és 
osztályfőnökük Babej Jolán mérnöknő. 

készítették: Ocsenás Enikő és Hiczér Erika 

érettségi 

Mint minden éven, ezen az éven is 
minden végzősnek bizonyságot kell 
tennie arról tudásról, amit az 
elmúlt négy év alatt szerezett. 
Diákjaink két szakon végeztek: 
mechatronikán és a kereskedelmi 
akadémián. Először az írásbelit 
kellett megcsinálniuk, aztán pedig 
a szóbelin teljesíteni. Szóbeli 
vizsgán minden diák szakkomisszió 
előtt felel. A komisszió tagjai 
szakos tanáraink és a komisszió 
elnöke, akit egy másik 
középiskolából neveznek ki. A 
diákoknak 20 percük van 
felkészülni és további 20 percük 
bizonyítani. Az éven, sajnálatos 

módon 6 diáknak nem sikerült 
befejezni a negyedik évfolyamot, 
akik augusztusban még egy esélyt 
kapnak. Augusztusban kerül sor 
a pótvizsgára, szeptemberben 
pedig a pótérettségire. Reméljük ez 
alkalommal több sikerrel járnak. 
Diákjainknak 5 tantárgyból kell 
leérettségizniük: szlovák nyelv, 
magyar nyelv, angol nyelv és a 
szaktantárgy, melynek elméleti és 
gyakorlati részén egyaránt meg 
kell felelni. Mindkét szakon a 
szaktantárgy kérdései a négy év 
folyamán tanult szaktantárgyak 
témaköreit tartalmazzák. Ezen 
tantárgyak mellett választhatóan 

más általános tantárgyból is 
érettségizhetnek, mint például a 
matematika.  
Az érettségi után a diákok tovább 
folytathatják tanulmányaikat pl. 
főiskolán, egyetemen, különböző 
továbbképzéseken. Akik nem 
szeretnének tovább tanulni azok 
munka után néznek.  
Iskolánk is kínál továbbtanulási 
lehetőségeket a diákoknak, 3 éves 
szakokon mint a számítógépes 
gépszerkesztés és a közúti 
szállítmányozás logisztikája és 
menedzselése. Ezek az okleveles 
specialista (DiS) képesítés 
elnyerésével zárulnak. 

 

készítették: Boros Anita és Bertics Bernadett 

http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40010
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40021
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40014
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40022
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40018
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40016
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=39996
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40011
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40017
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40020
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40020
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40013
http://ipari.edupage.org/forms/?file=student.html&student=40015
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Sportélet az iskolánkban 
Az iskolánkban nagy 

hagyománya van a különféle 

sportoknak. Sok lehetőségünk van 

arra, hogy különböző sportokat 

kipróbáljunk és mindenki megtalálja 

a hozzá közel álló, képességeihez 

mért sportágat. Viszont diákjaink 

nem csak az iskolában, de azon kívül 

is különböző sporteseményeken 

vettek és vesznek részt, például 

ilyen a kassai béke marton, futás 

a polgármesteri címért, a foci vagy a 

kosárlabda bajnokságok, atlétikai 

versenyek. 

Ezeken a rendezvényeken 

büszkén és sikeresen képviselik az 

iskolánkat. Nem feledkezhetünk 

meg az osztályok közötti foci, 

röplabda és kosárlabda bajnok-

ságokról sem, ahol az osztályok 

összemérhetik erejüket, viszont 

ezen a rendezvényen nem csak 

a diákok, hanem a tanárok is 

megmérkőzhetnek egymással és a 

diákokkal is. Minden évben 

rendszeresen érettségi vizsga-

időszak alatt az első osztály tanulói 

részt vesznek egy hetes úszó-

tanfolyamon, amit egy oklevél is 

bizonyít. Itt megtanulhatják és 

tökéletesíthetik a mell -, a hát- és 

a víz alatti úszás technikáját. 

Sajnos nem büszkélkedhetünk nagy 

tornateremmel, de ahogy a mondás 

is tartja- „ki a kicsit nem becsüli, 

a nagyot nem érdemli!“, de mi 

megpróbáljuk a lehető legjobban 

kihasználni lehetőségeinket.  

Az ide érkező diák első 

három évében kisebb-nagyobb 

lelkesedéssel részt vesz menet-

gyakorlatban is, aminek keretében 

megismeri Kassát és a várost 

körülvevő természetét. Itt egy 

hosszú, fárasztó, de egyben jó 

hangulatú túráról van szó, ami után 

a diákok megpihenhetnek az iskolai 

kollégium által nyújtott 

kényelemben, vagy éppen 

otthonaikban.  

 
 Focibajnokság-Saca  Staféta úszás: Tóth Zoltán, Kovács Dávid, Szilágyi Gergely  

  
 Polgármesteri kupa DOKY-emlékkupa 2012  

 Pomaj Dominika 4. hely, Lukács Barbara 7. hely 

készítették: Kovács Dávid, Grujo Péter  
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Štvorylka avagy francia négyes 
 A rossz időjárás ellenére a diákok eljöttek táncolni. Sárga és kék színű trikókban 

várták, hogy vajon sikerül-e megdönteniük a múlt évi rekordjukat. Ezúttal nem sikerült 

rekordot dönteni, de sikerült egy új csokoládéevő rekordot felállítani. A tánc történelme 

nem emlékszik még ilyen 

csapadékos évre, általában 

napsütésben táncoltak 

a diákok. Összesen 7088 

táncos volt, ez 900-al 

kevesebb, mint egy évvel 

ezelőtt.  Nagyon boldogan 

vették tudomásul, hogy 

Európában még mindig Kassa 

tartja a rekordot.  Sok iskola 

eljött Kassáról és környékéről, 

legtöbbet a Kysak-i és 

Budimir-i diákok utaztak.  

 A nemzetközi Európai 

Quadrille Dance Festival-t 50 

városban táncolják, de 

minden városban ugyanabban az időben, azaz délben kezdődik. Szlovákiában a diákokat 

szlovák nyelven is üdvözölték. A gyerekek nagyon lelkesek voltak.  

„Szerintem jó kezdeményezés, hogy az akció összehozza Kassa középiskolásait, és így 

egymás társaságának örvendhetnek, a diákok létszámában látszik, hogy mennyire fontos 

ez az esemény bár sajnos az éven nem 

sikerült a rekord, de ez nagyrészt az 

időjárásnak volt köszönhető. ” fejtette 

ki véleményét Siladi Gergő az Ipari 

II.C osztályos diákja.  

Bár a tánc rekord nem jött össze, 

azonban sikerült felállítani egy 

teljesen más rekordot, méghozzá a 

7088 diák evett egyforma 

csokoládét egy helyen. 

A szervezők úgy vélik, hogy jövőre 

az időjárás is kedvezni fog és sikerül 

egy új rekordot felállítani. 

Készítette: Magyar Máté, Kiss László  
Forrás: www.korzar.sk 
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A  M É L Y V Í Z B E  

E Z Ú T T A L  

S E R E G É L Y  

T Í M E A  A N G O L -

M A G Y A R  S Z A K O S  

T A N Á R N Ő  

K E R Ü L T ,  A K I  

E B B E N  A Z  

I S K O L A I  É V B E N  

K E Z D T E  N Á L U N K  

A  T A N Í T Á S T .  
 

1 .  H O N N A N  S Z Á R M A Z I K ?  

Tornaújfaluban lakom már lassan hetedik éve. Ez 

Kassától kb. negyven kilométerre található. Tornáról 

költöztünk oda, ahol felnőttem. Nagyszüleim 

Szádellőben, Méhészen élnek. 

2 .  M I É R T  V Á L A S Z T O T T A  A  T A N Á R I  

P Á L Y Á T ?  

Az alapiskola elvégzése után a Kereskedelmi 

Akadémián tanultam tovább. Mikor dönteni kellett, 

hogy érettségi után merre tovább, a két lehetőség, ami 

közül választottam az a kereskedelmi és a tanári szak 

volt. Nem volt könnyű dönteni, mert mindkettő érdekelt. 

Végül a jelentkezési lapot csak a tanári szakra adtam 

be. Úgy gondolkodtam, hogy ha lehetőségem lesz 

egyetemen tanulni, akkor az olyan dolog legyen, amit 

szeretek. Ezért választottam az angol és a magyar 

nyelvet. 

3 .  S Z E R E T E T T  A Z  I P A R I B A  É S  Ú G Y  

Á L T A L Á B A N  I S K O L Á B A  J Á R N I ?  

Az iskolával, az alapiskolától kezdve, a középiskolán 

keresztül az egyetemig csak pozitív tapasztalataim, 

emlékeim vannak, szóval igen. 

4 .  M E L Y I K  T A N T Á R G Y  V O L T  A  K E D V E N C E  

A L A P - ,  K Ö Z É P -  É S  F Ő  I S K O L Á N ?  

Nem könnyű egy kedvencet kiválasztani, mindegyikben 

tudtam olyan dolgot találni, ami miatt szerethető és 

érdekes. A vállalati gazdaságtan volt az egyik, 

szerettem a könyvelést, az angol, az irodalmat. De a 

kedvencem a gazdasági földrajz volt. 

5 .  M I B E N  V Á L T O Z O T T  A Z  I P A R I  M I Ó T A  I T T  

V É G Z E T T ?  

Legelőször a külső változások tűntek fel, mint például a 

falfestmények a folyosókon, az osztályban. Változott a 

tanári kar, régi tanáraim közül vannak, akik vagy már 

nyugdíjba mentek vagy máshol tanítanak. De jó látni, 

hogy a régi iparista hagyományok élnek és 

folytatódnak. 

6 .  M I L Y E N  É R Z É S  R É G I  T A N Á R A I V A L  

E G Y Ü T T  D O L G O Z N I ?  

Nagyon örülök, hogy a régi tanáraimmal dolgozhatok 

együtt. Részben még mindig a tanáraim, hiszen most 

is sokat tanulok tőlük. 

7 .  M I T  S Z E R E T  C S I N Á L N I  S Z A B A D  

I D E J É B E N ?  

Kikapcsolódásként olvasok, zenét hallgatok, megnézek 

egy jó filmet. Régebben sokat foglalkoztam rajzzal, 

festegetéssel. Nemrég kaptam az egyik barátnőmtől 

saját kezűleg, szalvétatechnikával készített képeket, 

díszeket. Annyira tetszettek, hogy én is újra kedvet 

kaptam a rajzoláshoz. 

8 .  M I L Y E N  T Í P U S Ú  D I Á K O K A T  K E D V E L ?  

Szerintem fontos, hogy egy diák akarjon tanulni, tudja, 

hogy miért tanul, legyenek céljai. 

9 .  M E L Y I K  A  K E D V E N C  O S Z T Á L Y A  É S  

M I É R T ?  

Minden osztály más és más. Én mindegyik osztályt 

szeretem, még ha akadnak is gondok a fegyelemmel. 

A legtöbb osztályban angolt tanítok, egyedül az I.A-ban 

tanítok magyart is, így velük töltöm a legtöbb időt. 

KÉSZÍTETTE: MAGYAR MÁTÉ, DAJKA CSABA II.C 

I. 
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Mélyvízbe dobjuk sok év után végre könyvtárosnőnket is Fülöp Éva nénit is! 

Beszéljen a tanulmányairól! Miért az adott iskolát 
választotta? Lettek volna más lehetőségei? 

Későn érő típus vagyok… a mesék világában nőttem 
fel, gazdag képzelőerővel, így sok minden szerettem 
volna lenni. (Engem a mesék nem elaltattak, inkább 
ébren tartottak… így édesapám kitalált egy mesét A 
kis gömböcről. A lényege az volt, hogy vízben kellett 
áztatni. A kis gömböc, csak ázott - meg ázott, meg 
ázott, - amíg belealudtam végül. Mondanom sem kell, 
hogy meseíró szerettem volna lenni… Nálunk otthon 
mindenki sokat olvasott, és nagyon becsültük a 
könyvekben fellelhető 
élményeket, értéket, 
tudást.  
Ennek egyenes következ-
ménye lett, könyvtárosnak 
tanultam. Persze akkor 
még nem volt világos, hogy 
ez nem könyvolvasásról 
szól… sokkal inkább belső, 
láthatatlan munkáról, 
könyv feldolgozásról. de 
megtaláltam benne az igazi 
szépséget! 
A könyvtárszak mellet 
elvégeztem egy 2 éves 
rendezői tanfolyamot is. 
1990-ben beiratkoztam a 
budapesti Református Teológia 3 éves hitoktatói 
szakára, levelezői tago-zatra. Végül egy 3 hónapos 
európai gyerek-evangelizációs tanfolyamot is sikerült 
elvégeznem. Ezeket próbálom kamatoztatni ma is. 

Az eddigi munkája során rengeteg iskolai akciót 
szervezett. Mi motiválja Önt? 

Azt gondolom az alkotási vágy: létrehozni valamit 
közös összefogással, amiben mindenkinek része van. 
Megálmodni valamit és hagyni, hogy más is 
hozzátegye magából azt, amire nem is gondolt, hogy 
képes rá. Egy jó ötlet új gondolatokat szülhet, így 
közös élménnyé, örömmé lesz egy-egy akció. Az 
egymás felfedezése, megismerése egy addig 
ismeretlen oldalról, ez nagyon izgalmas, építő lehet, 
ami által erősödhet a csapatszellem is. Igen, ez az, ami 
motivál: a közös alkotás, a képzelőerő működtetése, 
ami csak az embernek adatott meg.  

Tervez-e valamilyen akciókat a közeljövőben? 

Először is a *permanens akciókat mindenképpen 
szeretném tovább vinni. Az év aktualitása is adja, mire 
kell, illetve érdemes *reflektálni. Az ACÉLTOLL 
elindítói szeretnék a diáklap fennállásának 50. 
évfordulóját megünnepelni. Az igazgatónő engem 
bízott meg a szervezéssel. Időpontja szeptember vége, 
október eleje. Helyszíne a könyvtár. Néhány 
programpont már össze is állt.  

Milyen típusú emberekkel szeretne együtt dolgozni? 

Akik megbecsülik és értékelik egymás 
munkáját. Akik nem ismernek 
lehetetlent, akikre lehet számítani és 
szeretetben, szeretettel dolgoznak. 

Milyen iskolán kívüli tevékenységekben 
vett vagy vesz részt? 

Nagyon régen több amatőr irodalmi 
színtársulat tagja is voltam. 23 éve 
viszont tagja vagyok egy önkéntes 
munkacsapatnak, akik evangéliumi 
gyerektáborokat szerveznek nyaranta. 
Valamint a kassai református gyülekezet 
presbitere vagyok, ahol a missziói 
bizottság tagjaként dolgozom.  

Mit változtatna jelenlegi munka-
körülményein, ha tehetné? 

Fapolcokkal újítanám fel a könyvtárat, 
intarziás sakkasztalt is vennék, a műhely tetőterén 
szabadtéri olvasó, kávézó, nassoló lehetne, és egy 
valamivel tágasabb magánszférát is el tudnék 
képzelni, az íróasztalom mögött. 

Milyen jó és rossz tulajdonságai vannak? 

Mindenkinek vannak jó és rossz tulajdonságai. Hogy 
én bennem éppen melyik győz, azt a helyzetek adják, 
és az emberek, akikkel éppen együtt vagyok. A lényeg, 
hogy felismerjem a rossz tulajdonságaimat, és küzdjek 
ellenük. 

Van olyan eredménye, amire különösen büszke? 

Én Istennek vagyok hálás sok-sok eredményért, nem 
pedig büszke. Tőlem távol áll ez a kifejezés. 

Milyen gyakran olvas nyomtatott sajtót?  

Naponta, óránként, szinte állandóan… 

Milyen munkát vállalna, ha nem számítana a fizetés? 

Életművész lennék… 
 

 

II. 

készítették: Páll Zoltán, Palkó Péter  II.C 
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Játékszelvény:  
Írd le a csillaggal megjelölt szavak magyarázatát, valamint azt is melyik könyvben találtad meg, a kiadó 

nevével, helyével és évével együtt. Azok a diákok, akik a szelvényt a könyvtárban leadják, időrendi 

sorrendben nyerhetnek valamit. Természetesen csak akkor, ha helyesen fejtik meg! 

Permanens ...........................................................................................................................................  

Reflektál ...............................................................................................................................................  

MILYEN KÖNYVÁLLOMÁNYBAN TALÁLTAD MEG A KIFEJEZÉSEKET? 

Cím: ..................................................................................................................................................................  

Kiadó neve: ......................................................................................................................................................  

Kiadás éve: .......................................................................................................................................................  
 

 

Az idén is megrendezésre került a már 10. alkalommal megrendezett 24 órás felolvasó maraton.  

A diákok és tanárok egyaránt várják ezt az eseményt. Az idén Ing. Caban Mária tanárnő nyitotta meg a 

maratont. A Márai Sándor Gimnázium diákjai a református esperes úr és a katólikus tisztelendő úr is 

lelkesen fogadta a meghívást és részt vettek az eseményen. A felolvasó-maraton során elsősorban Márai 

Sándor ,,Egy polgár vallomásaia“ könyvét olvashattuk. A rendezvény célja, hogy minél többen részt 

vegyünk a közös olvasásban, akik szeretünk olvasni, és akiknek szeretnénk továbbadni az olvasás 

örömét. ,,A közös felolvasásnak összekapcsoló ereje van.“ (ismeretlen) 

 

 

készítette: E. Bianka és N. Bernadett II.C 
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Felolvasó maraton + 1 x 
Május 28-án a könyvtáros nő kíséretében a Városi Bocatius János közkönyvtárban is részt vettünk egy 24 
órás felolvasó maratonon, melyet Szeretünk olvasni címmel rendeztek meg. Délelőtt 10 órakor 
érkeztünk a megnyitóra, ahol a könyvtár igazgatója elmondta, hogy a téma Márai Sándor. Az ő műveinek 
tiszteletére rendezték a felolvasó maratont. Bevezetőként 5 nyelven olvasták Marai műveit: szlovákul, 
csehül, magyarul, angolul, németül, sőt Márai és az olvasás univerzális mivoltát bizonyítandó még egy 
braille írással írt könyvből is! Nekem még egy olyan élményben is részem volt, hogy a Szlovák rádióba 
készítettek velem riportot. Megkérdeztek, hogy melyik iskolába járok és olvastam-e már valamilyen 
könyvet Máraitól. Fél 12 körül az ottani könyvtáros megkínált frissítővel is. Márai Sándor: Füves-könyv c. 
művéből olvastunk, amit Márai Sándor. 

 

   
 

készítette: Slovenský Misi II.C és Fülöp Éva könyvtárosnő 
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Iskolai Könyvtárak Világnapja 

Az Iskolai Könyvtárak Világnapja minden éven októberben kerül megrendezésre. Az Iskolai 

Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) kezdeményezésére 1999 óta a világ egyre több 

országában ünneplik októberben az iskolai könyvtárakat. 2008 óta az egész október 

hónapban zajlanak a népszerűsítő és szakmai programok. Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 

Hónapja keretében arra törekszünk, hogy minél több diák olvasson könyveket. 

 

Ezt az eseményt mindig megelőzi egy 

projekt, ami „A könyvjelzők összekötik az 

iskolákat" címen zajlik. Ennek keretén belül 

diákjaink könyvjelzőket készítenek, 

amelyeket egy másik iskola diákjai kapnak 

majd ajándékba. Cserébe mi is kapunk ilyen 

kézzel készített könyvjelzőket egy kijelölt 

iskolától. 

A 2012-13- as tanévben is voltak meghívott vendégeink 

 

Ing. Pulen Lajos, 

iskolánk volt 

igazgatója „Az Ipari 

szellemisége” címen 

tartott előadást 
 

Ing. Bubenko 

György 

A vállalkozás mint 

életforma címen 

tartott előadást 

5 „állomáson” próbálkozhattunk szellemi és fizikai feladatokkal. 

  
 

A könyvtár egész nap nyitva állt előttünk. 

Voltak nézelődők, résztvevők és 

mindenki kapott ajándékot is.  

Az érdekesnél érdekesebb programok  

és előadások mellett a nap folyamán  

Élő könyvajánlókkal is találkozhattunk. 

készítették: 

Czető Andrea és Slovenský Misi II.C 
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Márai Sándor szülővárosa,  

Kassa 2013-ban  

Európa Kulturális fővárosa 
 

Mi az Európa kulturális főváros titulus?  

Az Európa kulturális fővárosa tekintélyes cím, 

amelyet a görög kulturális miniszter, Melina 

Mercouri, javaslatára adományoz az Európai 

Unió a tagállamok városainak 1985-től. A cél az 

európai kulturális öntudat erősítése és annak az 

elvnek a kiemelése, hogy a kultúra életünk 

szerves része. 2009-től Európa kulturális 

fővárosaként minden éven két várost 

választanak (egyet az EÚ régebbi tagállamaiból, 

s egyet az újonnan belépett államokból). 

  

És 2008. szeptember 9.-én a bírálóbizottság 

kihirdette a győztest.  Európa kulturális fővárosa 

Kassa lett, - a „Košice Interface 2013” című 

projektjével nyerte el a zsűri bizalmát. Kassa, 

Marseille-jel osztozik ezen a címen. A döntőben 

a kelet-szlovákiai városnak Nyitrával, 

Turócszentmártonnal és Eperjessel kellett 

megmérkőznie a győzelemért. Míg Kassa a 

Közép-Kelet-Európában betöltött szerepére 

helyezi a hangsúlyt, addig Marseille a Földközi-

tenger népei és kulturális öröksége köré szervezi 

rendezvényeit. 
(Forrás: .kosice2013.sk) 

Magyar vonatkozások 

A megnyitóra 2013. január 19–20-án került sor 

Kassa Fő utcáján. A kétnapos 

megnyitóünnepséggel megkezdődött az ország 

történetének legnagyobb kulturális 

programsorozata 70 helyszínen, közel 200 

programot kínált. Magyarországi rendezvények 

is voltak szép számmal, de hiányoztak a helyi 

magyar szervezetek rendezvényei a 

programsorozat hivatalos programjából.  „A 

kassai magyar intézmények és szervezetek 

pályázatait lesöpörték az asztalról, illetve egyre-

kettőre olyan kevés pénzt adtak, hogy azt 

tulajdonképpen visszaadták a szervezetek, mert 

ebből az összegből nem lehetett megvalósítani a 

programokat” – magyarázta portálunknak 

Havasi Péter, a Kassai Figyelő főszerkesztője. 
(Forrás: hirek.sk)  

Magyarország Kassai Főkonzulátusa által 

szervezett magyar programokról a 

www.kassa2013.eu honlapon lehet tájékozódni. 

Ajánlom figyelmetekbe a koncerteket. 

készítette: Tóth Zoltán és Tamók Gerhard II.A 

http://www.kassa2013.eu/
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IIIpppaaarrriiiFFFMMM  
 

2012 december hatodikán megkezdte a működését az Ipari Fm, vagyis az iparis 

iskolarádió. Az eredeti elképzelés az volt, hogy minden héten megszólal majd, mindaddig, 

míg a csapatnak kedve lesz hozzá. Ez meg is valósult, minden kedden nagyszünetben 

halhatjátok őket az éppen aktuális információkkal, születésnapokkal és névnapokkal. 

Jelenleg négy ember üzemelteti a rádiót, aki a szöveget írja Tobákos Rozália tanárnő, akik 

felolvassák azt Czető Andrea & Kovács Dávid (II.C) és aki a zenét biztosítja nektek Papp 

Sándor (III.C). Ha tetszik a rádió ötlete, akkor az nagyon jó! Ha hozzászólásaitok lennének, 

vagy valami ötletet szeretnétek adni, bátran keressétek fel valamelyiket a felsorolt 4 

emberből, de jobb, ha tudjátok, csak az építő kritikákat hallgatják meg. Ha zenét 

szeretnétek kérni, akkor írjátok fel a zeneszám előadóját és címét egy papírlapra és 

forduljatok Papp Sándorhoz, és ha a zenétek éppen azon a héten nem kerül be a műsorba, 

akkor következő héten biztosan.  

Üdvözlettel az IpariFM csapata 
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Tanulmányi kirándulás Magyarországon 
November 7-én részt vettünk egy pályázaton 

megnyert tanulmányi kiránduláson. 

A kiránduláson részt vettek az I. és II. évfolyam 

tanulói, tanárok kíséretében. Az autóbusz reggel 

8-kor indult Kassáról. Egy órás utazás után 

megérkeztünk az első állomásunkra Vizsolyba, 

ahol ellátogattunk a Nyomdatörténeti kiállításra 

az Öreg Nyomdász Vendéglőbe. 

 

A nyomdában találkoztunk egy történésszel, aki 

elmesélte nekünk az első magyar nyelvű Biblia 

nyomtatásának történetét. Az előadás a diákok 

közreműködésével zajlott le. Kipróbálhattuk, 

hogyan nyomtatták régen a Biblia lapjait és a 

műveinket el is vihettük emlékbe. 

A következő megálló Göncön volt, ahol 

megnéztük Szenci Molnár Albert emlékművét. 

Azután Széphalomba tartottunk a nyelvújítás 

múzeumába. Ez az exkurzió a múzeumban sokak 

számára érdekes volt, de voltak, akik nem 

értékelték nagyra ezt az egész látogatást.  

A múzeum látogatása után megnéztük Kazinczy 

Ferenc emlékművét, majd ellátogattunk a 

sírjához is. 

 

Az utunk végén Szabolcsba is betértünk, ahol a 

földvárat csodálhattuk meg. Az út során a 

jókedvről Molnár László tanár úr gondoskodott, 

aki az egyes helyszíneken különböző történelmi 

eseményeket mesélt el.  

A kirándulást egyaránt élvezték a tanárok és 

diákok is, bár a diákok többsége inkább a tanítás 

elmaradása végett.  

 
Szerkesztette:Rybár Roland , Vincze Tamás 
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A minden év október 21-23. között Budapesten, több mint ezer határon túli és 

magyarországi fiatal, valamint több száz további ünneplő részvételével szervezett 

rendezvénysorozat az 1956-os forradalomra és szabadságharcra való közös 

emlékezéssel kívánja erősíteni a résztvevő Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzeti 

összetartozás érzését. Forrás:www.rakocziszovetseg.org  

Kis kirándulásunk 2012 október 22.-én 

indult útnak az iskola épülete elöl. 

Célunk a budapesti Gloria Victis 

rendezvény volt. A megérkezést követően 

a budapesti Műegyetem előcsarnokában 

a szállás és az étkezés elrendezésére 

várakoztunk.  A szállások elfoglalása után 

részt vettünk a műegyetemi ünnepségen, 

majd a fáklyás felvonuláson a Duna 

partján és a Bem téri koszorúzáson. 

A napot az 1956-os hősök tiszteletére 

szóló komolyzenei hangverseny zárta. 

Ezek után kis csapatunk fáradtan tért 

vissza a szállásra. Másnap a pakolászás 

és a búcsúzkodás után utunkat Kassa felé 

vettük. Nagyon jól éreztük magunkat 

Pesten. Bia & Betti 

 
FIGYELEM‼! Gloria Victis 2013 – Irodalmi és történelmi pályázat 
A Rákóczi Szövetség és a Rákóczi Szövetség Rákos mezeje tagszervezete 
irodalmi-történelmi pályázatot hirdet 1956. október 23. tiszteletére Kárpát-
medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások vagy 
egyetemisták részére az alábbi három fő témában: 1956, „Szerettük azt a földet”, 
Vele én is szerettem volna találkozni 
Részletek: http://www.rakocziszovetseg.org/2013/06/05/gloria_victis_irodalmi_palyazat_2013  
 

http://www.rakocziszovetseg.org/2013/06/05/gloria_victis_irodalmi_palyazat_2013
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Tanulmányi kirándulás Budapesten 
 

Az első és második évfolyam diákjai 3 

napos tanulmányi kiránduláson vettek részt 

április 17-19-én Budapesten. Ez a látogatás 

egy diákcsere keretén belül valósulhatott 

meg. Előzőleg a Corvin Mátyás Gimnázium 

és Műszaki Szakközépiskola (Budapest) 

diákjai látogattak el hozzánk. 

A program nagyon színes volt ellátogattak 

Miskolcra, ezután pedig a Diósgyőri várat 

vették szemügyre. 

 

Budapestre érve egy rövid ismerkedés után 

buszos városnézésen vettek részt a 

Budapesti diákokkal együtt. 

 

Második nap megcsodálhatták Budapest 

nevezetességeit, mint a Duna-korzó, a pesti 

Duna-part, Pesti Vigadó, Széchenyi tér, 

Lánchíd, Tudományos Akadémia épülete, 

Szabadság tér, Tőzsdepalota, Magyar 

Nemzeti Bank, Szent István Bazilika. 

 

Majd délután a városnézés Budapest, Budai 

oldalán folytatódott. 

A Várnegyed és a Budai Vár megtekintése 

került sorra. Egy séta keretében 

ismerkedtek a Várnegyed legfontosabb 

látnivalóival, a Mátyás templommal és a 

Halászbástyával. Ezt követte a kilátás 

megtekintése a Gellért-hegyről, majd az 

Erzsébet hídon vissza a pesti oldalra. 

 

A két csoport diákjai budapesti programjukat 

egy dunai hajó fedélzetén folytatták, ahol a 

két iskola közötti informatikai kérdéseket 

központba állító kvíz játékhoz a keretet a 

kivilágított főváros adta. 

Utolsó napon délelőtt a két iskola diákjai 

befejezik a készítendő programozással 

kapcsolatos egyeztetéseket és kitűzik a 

kész oldal átadásának végső dátumát és 

kijelölik a még szükséges egyeztetések 

felelőseit mindkét osztályban. 
 

készítette Ferencz Lóránt 
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A KOSIT-ban 
A 2012/2013-as tanév szeptemberében a 

2.A és a 2.C meglátogatta a KOSIT Kokšov – 

Bakša-i szeméttelepét, ahová nap mint nap 

több tonna szemét kerül Kassáról. A diákok 

busszal uzaztak a szeméttelepre, ahol aztán 

a cég egyik szóvívője vette kezelésbe őket. 

Először az üzem egyik előadó termében 

megtekinthettek egy prezentációt, amely a 

KOSIT munkakörét, munkáját mutatta be a 

diákoknak. Ezután kreatív játékokkal jobban 

megérthették a szelektív hulladékgyűjtés 

fontossságat. A szerencsés diákok kis 

ajándékokat is kaptak ügyességükért. 

Minden diák kifejthette a véleményét és az 

ötleteit azzal kapcsolatban, hogy hogyan 

lehetne környezetkímélőbb életet élni. 

Interaktív feladatok által megtudták, hogy 

milyen típusai vannak a hulladéknak és 

hogyan kell gyűjteni ezeket.  

 A benti feladatok után a diákok 

megtekinthették a tömérdek szemetet, 

amely dombokban áll a telep területén.  

Ide évente 80ezer tonna szemét kerül 

Kassáról és környékéről. Ez az adat is azt 

mutatja, hogy mennyire időszerű komolyan 

venni az egyre csak növekvő 

környezetvédelmi problémákat.  

Ez az egynapos túra arra indította a 

diákokat, hogy ettől fogva máshogy 

tekintsenek a hulladékra és praktizálják a 

szelektív hulladékgyűjtést, ahol csak tudják.  

Reméljük, hogy az olvasottak arra 

indítanak, hogy tegyetek valamit a 

környezetetek érdekében, mert a természet 

szennyezése az emberre is negatív hatással 

van. A környezettudatos életmódot 

kezdjétek a szelektív hulladékgyűjtéssel.  

Miért is fontos a szelektív hulladékgyűjtés? 

 A csomagolási hulladék érték: megfelelő 

válogatás után másodnyersanyagként 

felhasználható különböző termékek 

gyártásához. 

 A másodanyagok felhasználásával 

kíméljük az elsődleges nyersanyagokat. 

 A hulladék újrahasznosítása jelentős 

energiatakarékossággal is jár, mivel ezek 

a folyamatok kevesebb technológiai 

lépést igényelnek. 

 Csökken a hulladéklerakókra kerülő 

hulladék mennyisége, ezáltal megnő azok 

élettartama, és szükségtelen újabb 

lerakók költséges kiépítése. 

 Kevesebb hulladék kerül a környezetbe. 

Forrás: www.okopannon.hu 

 

készítette: Siladi Gergely II.C 
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Az idén is részt vettünk a Leonardo da 

Vinci programban, amelyben, mind a 

hazai, mind az európai szintű szakképzésben 

meghatározó jelentőséggel bír. Célja, hogy 

hozzájáruljon a munkavállalói esélyek 

növeléséhez és az európai munkaerőpiacon 

való érvényesüléshez, ugyanakkor támogassa 

a szakképzési rendszerek és intézmények 

minőségének javítását, az innovációt. 

A mobilitásnak, azaz a külföldi szakmai gyakorlatoknak vagy a tanulmányutaknak nagy szerepe 

van a szakképzés vonzerejének növelésében: személyre szabott, gyakorlati formában segítik a 

résztvevők készségeinek fejlesztését. A partnerségek célja az egymástól való tanulás. Az 

innovációtranszfer más országban már alkalmazott, innovatív szakképzési megoldások  

(pl. tananyagok, módszerek) átvételét és a hazai szakképzési rendszerbe való beépítését jelenti. 

A felsőfokú szakképzés diákjai idén második alkalommal voltak a program résztvevői. 

Logisztikásaink Milánóban, gépészink pedig Budapesten képezték tovább magukat. 

Reméljük a jövőben is bekapcsolódhatunk ilyen és ehhez hasonló projektekbe, amelyek  
a diákoknál osztatlan tetszést aratva öregbítik iskolánk hírnevét. 

 

 
 

LEONARDO – AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA 
készítette: Ing. Cabán Mária, igazgatóhelyettes 
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Iparista nap 

 

Az iparista napra az éven március 30-án került sor. A gyakorlóiroda diákcégei különböző 
standokat állítottak fel. Minden stand más és más meglepetést tartogatott számunkra. Volt ahol 
forró csokit árultak, volt ahol kézműves dolgokat, kávét vagy akár koktélt is ihattunk, 
sakkozhattunk, vagy éppen célba dobhattunk.  

 

Már ez is nagyon szórakoztató volt, de ezután sor került még az osztályok közötti vetélkedőre 
is. Itt a diákok mókás próbákkal mérhették össze erejüket a DÖK vezetője, Tobákos tanárnő 
jóvoltából. Végül a győztes a IV.A osztály csapata lett. Nyereményük pedig nem más, mint egy 
iparista esernyő, egy CD és egy hatalmas puszi az igazgatónőtől.   

    
 

készítették: Czető Andrea és Slovenský Misi II.C 



50. évfolyam 2012/13 … 1-2 Mert nekünk fontos 

 

24 

 
Egyes honlapok szalagcímben hirdették, 

hogy a kassai magyar Ipari, vagyis a 

Szakkay József Szakközépiskola jövője 

veszélyben lenne. Méghozzá egy olyan 

újsághírre hivatkoznak, amelyik éppen az 

ellenkezőjét állítja. Ez a cikk inkább 

figyelemfelkeltésre szolgált mintsem az 

igazság közlésére. Bár igaz, hogy az iskola 

alacsony diáklétszámmal küzd, de eddig 

még mindig megbírkózott az elé gördülő 

akadályokkal.  

Jelenleg az Iparinak 214 diákja van, ami 

nem számít soknak, de ilyen problémával 

sok iskola küzd. 

  

Erről nem az iskolák tehetnek, hanem az 

a tény, hogy a kassai körzetben a 

népszámlálás felmérései szerint egy magyar 

középiskolára körülbelül 27 diák jut, ami 

nem sok. Ezenkívül az is fokozza a magyar 

iskolák a hiányát, hogy sok szülő szlovák 

alap- és középiskolába adja magyar 

gyerekét. A magyar Iparit még nem is 

veszélyezteti a megszünés rémképe 

annyira, mint egyes körülöttünklevő 

iskolákat. 

Štefan Kandráč, a Kassa Megyei 

Önkormányzat Hivatal oktatási osztályának 

vezetője a szlovák lap munkatársának 

elismerte, több iskolában elkerülhetetlen 

lesz a kellemetlen takarékossági 

intézkedések bevezetése. A 212 diákot 

oktató kassai Szakkay József MTNY 

Szakközépiskolára azonban az 

osztályvezető nem vet keresztet. „Ott látjuk 

annak az előfeltételét, hogy az informatikai 

irányultságú szakok révén emelkedjen a 

diáklétszám“ – közölte Kandráč.  

Bezár azonban a Kassai Postai és 

Telekommunikációs Szakközépiskola, 

amelynek nappali tagozatán jelenleg 175 

fiatal tanul. A következő tanévben 143-ra 

csökkenne itt a diáklétszám, emiatt 

szeptembertől összevonják a Közlekedési 

Szakközépiskolával, amelynek így 

hozzávetőleg 640 diákja lesz. 

Kérdéses, mire számítsanak a pedagógusok 

és a szülők Szepsiben (Moldava nad 

Bodvou), Nagykaposon (Veľké Kapušany), 

Gölnicbányán (Gelnica) és Korompán 

(Krompachy), ahol a helybeli gimnáziumok 

diáklétszáma alig haladja meg a 200 főt. Ha 

magasabb lesz a végzős diákjaik száma, 

mint a jövendő elsősöké, komoly 

egzisztenciális problémával szembesül-

hetnek. Mivel a térségben nagyon sok a 

hátrányos helyzetű család, az iskolák 

közelsége számukra nem elhanyagolható 

szempont. A magasabb utazási költségek 

ugyanis sok diák esetében ennem jöhetnek 

számításba.  

Őrmező (Strážske) és Nagykapos 

szakközépiskolái is diákhiánnyal küzdenek, 

ezért jövőjük ugyancsak megkérdője-

leződött. Őrmező oktatási intézményének 

csak 176 diákja van, ezért valószínűleg a 

Nagymihályi (Michalovce) Műszaki 

Szakközépiskolával egyesítik. 
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A kassai Ipari minden lehetőséget 

megragad diákjai szakmai fejlődése és az 

intézmény további létének biztosítása 

érdekében a Szakkay József 

Szakközépiskola. Diákjai közül páran 

bekapcsolódtak a nemzetközi Leonardo da 

Vinci-programba. 13 logisztika szakos 

diákunk az olaszországi Milanóba, 8 

jövendő gépészünk pedig Budapestre 

utazhatott. A háromhetes szakgyakorlat 

során új szakmai módszerekkel 

ismerkedhettek meg, céglátogatásokon és 

konferencián vettek részt, továbbá konkrét 

munkafeladatokat is meg kellett oldaniuk.  

Bár időnként számos hazai iskolához 

hasonlóan a kassai "Ipariban is" gondot 

okoz a diáklétszám, az igazgatóság 

lépéseinek köszönhetően mindig 

megoldották a nehéz helyzeteket. Az iskola 

meg tudta őrizni kollégiumát, ami a 

diáklétszám stabilizálása szempontjából 

kulcsfontosságú volt, most pedig úgymond 

erősít a modern műszaki szakoktatás terén. 

Az „Ipari“ egyébként már most sikeresen 

együttműködik a tornaljai (Tornaľa) 

kirendeltséggel is rendelkező, belga LVD 

céggel. „Mivel a vállalat nagyon elégedett 

volt a Tornalján dolgozó volt diákjainkkal, 

jelezték: szívesen együttműködnének az 

iskolánkkal. Az LVD segít nekünk a 

diáktoborzásban: minden évben a nyílt 

napunkon ingyenesen buszokat bocsát a 

rendelkezésünkre, hogy a távolabbi 

érdeklődők is eljöhessenek 

intézményünkbe. Az LVD ösztöndíjjal is 

támogatja az iskola 2,5-ös bizonyítványi 

átlag alatt teljesítő Tornalja környékéről 

származó diákjait, továbbá oktatási 

segédanyagokkal is ellátja a tanulókat. 

Ezenkívül jó kilátásunk van a T-Systems 

Slovakia informatikai nagyvállalattal való 

együttműködésre. 

Az Ipari négyéves szakközépiskolai 

oktatására a közelmúltban 40 kilencedikes 

felvételizett, illetve iratkozott be, a 

hároméves felsőfokú szakképzés jövendő 

elsőseinek száma azonban csak augusztus 

végén derül majd ki.  

 

Ez növekedést jelent az elmúlt évekhez 

képest. Ez és az előbb említett cégekkel 

való együttműködés miatt sok okunk van 

arra, hogy pozitívan tekintsünk az iskolánk 

jövőjére.  

 

Forrás: www.hírek.sk, www.ipari.sk  

Készítették: Szilágyi Gergely, Kovács Dávid,  

                  Dajka Csaba, Imrecze Norbert 
 

INFORMÁCIÓ     INFORMÁCIÓ     INFORMÁCIÓ     INFORMÁCIÓ     INFORMÁCIÓ     INFORMÁCIÓ 

 

ISIC NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY MÁR NÁLUNK IS!!! 
Elég egy kártya, városi buszra, távolsági járatokon, vonaton, és még számos 
egyéb kedvezményt is biztosít 124 országban, több mint 41.000 
elfogadóhelyen. A diák igazolvány minden év szeptemberétől a következő év  
decemberéig (16 hónapig) érvényes. További információk: 
http://ipari.edupage.org/isic/ 

 

http://www.hírek.sk/
http://www.ipari.sk/
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Jönnek a Facebook - autók 

A világ egyik legnagyobb autóhálózati kísérletét indították útnak, amely során a gépkocsik megoszthatják 

egymással az információikat a forgalomról, és a veszélyes helyzetekről. Innen már csak pár lépés, amikor 

elkezdik majd lájkolni a kedvenc benzinkútjaikat, vagy parkolás közben unatkozva megbökik egymást. 

A közösségi hálózatok igen jó például szolgálnak a szakembereknek arra, hogy hogyan lehet gyorsan és 

könnyen információt cserélni egy rendszeren belül. A most induló Car to X (C2X) kommunikációs 

hálózatban az autók egymással és a közlekedési infrastruktúrával is cserélnek információkat, így 

folyamatosan frissített képpel rendelkeznek a közlekedési helyzetről. 

A most induló tesztüzemben 120 jármű vesz részt a Rajna-Majna régióban az év végéig. A rendszer a 

simTD névre hallgat, amely a biztonságos, intelligens, közlekedés német tesztüzemének rövidítése 

(Sichere Intelligente Mobilität - Testfeld Deutschland), és a vezető német autógyártók és autóipari 

beszállítók, kommunikációs vállalatok, kutatóintézetek és a közszféra közös projektje. Olyan nevek 

vannak benne többek közt, mint az Opel, az AUDI, a BMW, a Daimler, a Ford, a Volkswagen, a 

Mesterséges Intelligencia Német Kutatóközpontja, a Berlini Műszaki Egyetem vagy a Müncheni Műszaki 

Egyetem. 

Parkolni is segít 

A simTD jó szolgálatot tehet, ha az autópályán belefutunk egy nagy dugóba. Például már az előtt jelezhet 

nekünk, hogy vészfékezésre kényszerülnénk, mert éppen egy dombra hajtunk felfelé, vagy egy kamion 

eltakarja előlünk a kilátást. Mindemellett az 

egérút megtalálására is remek lehet, amellyel 

kikerülhetjük a hosszú várakozást. 

Az alkalmazás emellett az éjszakai vezetésben is 

segítséget nyújthat a való tájékozódásban, illetve 

a kijelölt út vonalvezetésének pontos 

felismerésében. Az építés alatt álló szakaszok 

fel-, illetve kihajtói, a kijelölt sávok be nem 

látható kanyarulatai, valamint az adott irány 

sávjainak többszörös megosztásai mindenekelőtt 

éjszaka jelentenek kiemelt balesetveszélyt. 

A képen látható, hogy az autók lájkolják egymást. 

A simTD a belvárosban is segíthet, ahol parkolóhely-kereső szolgáltatásával a vezető gombnyomásra 

hívhat le információkat arról, melyik parkolóház kínál úti célja közelében szabad helyeket. Az adatok a 

nyitvatartási időre, az árakra, illetve a speciális mozgássérült parkolóhelyekre egyaránt kiterjednek. A 

járművek számára központi szerver szolgáltatja az információt, az adatcsere ez esetben UMTS-

kapcsolaton keresztül jöhet létre. 

Forrás: www.hvg.hu Szerkesztette : Sztasko Krištóf, Petrovič Mátyás II.A 

http://www.hvg.hu/
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Szókereső 

Keresd ki az összes szót bármilyen irányban. 

 Sok szerencsét.      Kösd össze a számokat 1-től 65-ig.  

 

SUDOKU 

 

Forrás: http://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi szerkesztette: Ocsenás Enikő és Hiczér Erika II.C 
 

http://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi
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Két bolond kártyázik: 

- Sakk! 

- Te hülye, mondtam, hogy a dominóban 

nincsen gól, különben is én szerválok!! 

Két rendőr beszélget: 

- Tizedes úr, nem vesz 

egy fél disznót? 

- Minek? Hiszen 

eldőlne az ólban.  

 

A fizika tanár felelteti 
Pistikét:. 
- Na, Pistike, légy szíves 
mutasd be nekem az 
ampermérőt! 
Mire Pistike: 
- Tanár úr, bemutatom az 
ampermérőt, ampermérő -
tanár úr... Kérem ismerjék 
meg egymást. 
 

Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 

- Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 

- De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni! 

- Mondj két okot, miért ne kellene menned? 

- Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a 

tanárok még jobban utálnak. 

- Ezek csak kifogások, indulj már! 

- Mondj két okot, miért kellene mennem! 

- Először is: 47 éves vagy.  Másodszor: te vagy az 

igazgató! 

- Nos, a gyerekéről egyetlen pozitív dolgot tudok elmondani. 

- Mi az? 

- Hát... az osztályzatait elnézve biztos vagyok benne, hogy nem szokott puskázni... 

Egy vasúti kupéban utazik egy anya a 

nagylányával, egy katonatiszt és egy 

kiskatona. 

Az alagútba beérve elcsattan egy pofon. 

- Mire gondol az anya: "Milyen tisztességes 

lányom van!" 

- Mire gondol a nagylány: "Milyen attraktív 

még az anyám!" 

- Mire gondol a tiszt: "Ez a kiskatona 

szemtelenkedik és én kapom a pofont!" 

- Mire gondol a kiskatona: "A következő 

alagútban megint behúzok neki egyet!" 

Ezt kérném! 

mailto:fulopd@ipari.sk
http://topviccek.hu/Thumbnails/457.w-800.h0.q100.jpg
http://topviccek.hu/vicc/Ezt-kernem-

