
  59. évfolyam 2021/22  1. szám 

Válent Katalin tanárnő  

Pedagógus Életpálya Díjban részesült. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége hagyományos díjait szűk 

körben osztották ki az arra érdemes 

tanároknak. Iskolánk pedagógusát, 

VÁLENT KATALINT az SZMPSZ 

Pedagógus Életpálya Díjjal tüntette ki. 

Gratulálunk a tanárnőnek az 

elismeréshez! 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége idén ugyan online formában, de 

megtartotta a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok XXVI. Országos Találkozóját. 

A szakmai seregszemlének rendszerint 

Rozsnyó ad otthont, most azonban 

Révkomáromban találkoztak. Idén az 

SZMPSZ vezetősége mellett kizárólag azok 

vehettek részt személyesen az alkalmon, 

akik az SZMPSZ szakmai díjainak 

valamelyikében, vagy a Felvidéki Magyar 

Pedagógus Díjban részesültek.

Válent Katalin a kassai Szakkay József 

Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, 

az országosan ismert és elismert „Kassai 

Ipari” óraadó tanára. A nyugalmazott 

pedagógus a végzős diákokat készíti fel a 

szlovák nyelv és irodalom érettségi 

vizsgájára. A szlovák nyelv – magyar nyelv 

és etika szakos pedagógus Nagyidán 

született, ott járt alapiskolába, és 

osztályfőnöke ott keltette fel érdeklődését 

a tanítói hivatás iránt.  

A tanárnőről szóló videófilm a következő 

oldalon található meg: 
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/pedagogus-eletpalya-

dijat-kapott-valent-katalin

A kassai Ipari diákjai is szívből gratulálnak Válent Katalin tanárnőnek 

az elismeréshez! Jó egészséget és sok örömteli pillanatot kívánunk a 

szerettei és a diákjai körében! 

https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/pedagogus-eletpalya-dijat-kapott-valent-katalin
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/pedagogus-eletpalya-dijat-kapott-valent-katalin
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Dobos Emese I.C – 
kereskedelmi akadémia 

Miért választottad ezt az iskolát? 

Mert érdekel ez a szak és sok jót 

mondtak az iskoláról, és 

édesapám is ide járt. 

Miért erre a szakra esett a 

választásod? 

Ez az a szakma, amit tanulni 

szeretnék, és ezzel jól el lehet 

helyezkedni a későbbiekben, ill. 

jobb lesz a munkalehetőségem. 

Hogy sikerült beilleszkedni?  

Sikerült összebarátkozni az 

osztálytársaimmal, és az 

osztályközösség is jó, az iskola 

többi diákjával is jól megértem 

magam. 

Az iskola nehezebb, mint amire 

számítottál? 

Kicsit nehezebb, mint amire 

számítottam, jó és korrekt 

eredményeket várnak el a 

tanárok.  

Mit gondolsz a tanárokról? 

A tanárok szimpatikusak, 

élvezetesek az óráik. 

Milyen volt az első napod? 

Az első napom stresszesen indult, 

de aztán már minden jó volt, 

kicsit szokatlan volt, hogy minden 

óra más tanteremben van. 

Másodjára is ezt az iskolát 

választanád? 

Igen ezt az iskolát választanám 

másodjára is. 

Grbálik Dávid I.C - műszaki 
líceum 

Miért választottad ezt az iskolát? 
A testvéremtől sok jót hallottam 

róla, és olyan szakot tanulhatok, 

ami érdekel. 

Miért választottad ezt a szakot? 

Ha logikusan gondolkozunk, 

akkor, aki el akar helyezkedni a 

világban, annak a technológiában 

ma otthon kell lennie. 

Hogy sikerült beilleszkedni? 

Mivel voltak ismerősök, ezért elég 

könnyű volt, de problémamentes 

volt új diákokat is megismerni. 

Olyan az iskola, mint amire 

számítottál? 

Én több számítástechnikára 

számítottam, de azt leszámítva 

igen.  

Mit gondolsz a tanárokról? 

Elég jók, a lényeget megértetik 

velünk és középiskolához képest 

nem túlságosan szigorúak.  

Milyen volt az első napod? 

Az első napom nagyon szokatlan 

volt, de tetszett.  

Másodjára is ezt az iskolát 

választanád? 

Gondolkodás nélkül.  

Milyen a kollégium? 

Elég jó, már ha jó szobatársakat 

kapsz, de nincs vele semmi gond. 

 

Hurák Ottó I.A – 
mechatronika szak 

Miért választottad ezt az iskolát? 

Érdekelt ez a szak, és magyarul 

akartam tanulni, és jókat 

hallottam a suliról is. 

Hogy sikerült beilleszkedni? 

Jól kijövök a többiekkel, és elég jól 

sikerült beilleszkednem. 

Mit gondolsz a tanárokról? 

A tanárok szimpatikusak, ill. az 

oktatási módszereik is. 

Hogy tetszik a kollégium? 

Eléggé tetszik, picit szokatlan, de 

idővel még jobb lesz. 

Másodjára is ezt az iskolát 

választanád? 

Igen, másodjára is ide jönnék. 

Tobákoš Rozália - 
szaktanárnő 

 

Mit gondol az elsősökről? 

Szerintem egy jó csapat, 

szimpatikusak nekem, eddig nincs 

gond velük. 

Ön szerint milyen osztállyá 

válnak a jövőben? 

Ha a szóvivők az osztály jó tanulói 

lesznek, akkor jó osztállyá válnak. 

Milyen velük együtt dolgozni? 

Jó velük együtt dolgozni, van saját 

véleményük, amit nem félnek 

kinyilvánítani, aminek örülök

Kérdések és válaszok az idei elsősökhöz és elsősökről. 

Készítették: D.Vivien, R.Vanda 
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A NEGYEDIKESEK  

SZALAGFELTŰZÉSE  

Megkérdeztünk minden szakból 2-2 embert a 

szalagfeltűzésen átélt élményeiről. A IV.A-ból 

Simko Róbertet és Vastag Tibort, a IV.C-ből pedig 

Bárczy Szabolcs Istvánt, Márió Sebastián Gábort, 

Máté Vivient és Pál Anna Zsófiát. Köszönjük a 

válaszaitokat. 

Hogy képzelted volna el a szalagavatót, ha nem lenne a 
járványhelyzet? 
 Ha hagyományos szalagavatót tudtunk volna 

tartani, akkor persze több munkánk is lett volna vele, a 

szervezéssel, a műsorunk előkészítésével. Így szerintem 

ennyi pozitív oldala van, hogy kevesebb munkánk volt kellett 

bele fektetni. De persze bánjuk, hogy csak így lehetett 

megvalósítani, mivel maradandóbb élményre tettünk volna 

szert, és jobban is szórakoztunk volna. Viszont így is örülünk, 

hogy legalább a szalagfeltűzés részét meg tudtuk valósítani. 

 Nagyon szerettem volna, ha hagyományos módon 

ünnepelhettünk volna, műsorral, vacsorával, tánccal, de 

szerintem mindenki hasonlóan vélekedik erről. 

 Valójában nem tudom milyen lett volna a járvány 

nélkül. Az biztos, hogy így is megtettük, amit lehetett, hogy 

minden rendben legyen. De biztos, hogy sokkal jobb lett 

volna, ha minden a megszokott módon folyik. Előadunk 

valami műsort, átadják a szalagokat, szórakozás, buli és egy 

életre szóló élmény nekünk és a szülőknek is. 

 Én személy szerint, pontosan így képzeltem volna el 

a szalagavatónkat. Nem akartunk túl nagy felhajtást, ezért a 

lezárásoktól függetlenül sem terveztem volna másképp. 

 Őszintén szólva örültem volna, ha a Művészetek 

házában lett volna megtartva hagyományosan, mint az eddigi 

összes szalagavató. 

 Személy szerint vágytam egy rendes szalagavatóra, 

de már jóval hamarabb beletörődtem, hogy nem lesz az a 

herceges-hercegnős bál. Hogyan képzeltem volna el, ahogy 

valószínűleg mindenki közölünk, elegánsak, 

méltóságteljesnek, szépek lennénk, és egy hatalmasat 

szórakoztunk volna. 

 

Milyen élmény volt számodra a szalagavató? 

 Mivel a bál része a szalagavatónak nem 

valósulhatott meg, így csak a szalagfeltűzés részéről tudok 

beszámolni. Egyrészt érdekes volt látni, hogy az utóbbi évek 

alatt, hogyan kovácsolódtunk össze osztályként, és 

mennyire ismertük meg egymást. Másrészt pedig látni, 

hogyan jutottunk el idáig, még ha balszerencsénkre ilyen 

kellemetlen időszakot fogtunk ki. Végül pedig jó volt egy 

közös ebéddel megünnepelni az eddig sikeresen megtett 

utat. 

 Az elején a véleményeink eltérése és a rengeteg vita 

miatt nem gondoltam volna, hogy jól fog elsülni a 

szalagfeltűzésünk, ennek ellenére meghitt volt, családias, és 

a helyzet ellenére is számomra maradandó élmény. 

 Számomra attól függetlenül, hogy nem volt nagy 

buli, egy életre szóló élményként marad meg. Először, mint 

mindig mindenki, kicsit izgultam, hogy mi lesz, de miután 

kiálltunk a színpadra, ez teljesen elmúlt. Sajnálom, hogy nem 

tudtunk egy jót bulizni az osztállyal, de így is jó volt. 

 A mi szalagavatónk nagyon jó nyomokat hagyott 

bennem, egy óriási és egyben felejthetetlen élmény volt 

számomra. 

 Nagyon örültem neki, hogy a helyzet ellenére ilyen 

kis szűkkörű rendezvényként is meg tudtuk oldani, és nagyon 

büszke vagyok az osztályomra, hogy idáig eljutottunk együtt.  

 Nem volt olyan, mint amilyennek elképzeltem, de 

ettől függetlenül nem volt rossz, a lehető legjobbat 

kihoztunk belőle és így elégedett vagyok vele. 

 

Készítették: Pacek Fanni, Simon Boglárka 
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Focibajnokság-2021 
Idén ismét megrendezésre került a hagyományos focibajnokság a Vándorserleg 

díjáért. Természetesen az ipari tanulói is részt vesznek rajta. 

 A kollégiumi focibajnokság három részből tevődik össze: egy őszi, egy téli 

és egy tavaszi részbajnokságból. Az őszi és a tavaszi bajnokságot a kollégiumhoz 

közel lévő bérelt műfüves pályán bonyolítják le, mivel a kollégiumnak és a Kassai 

Műszaki Egyetemnek sincs műfüves pályája. A téli bajnokságot az Ipari 

tornatermében szokták megrendezni. Minden egyes bajnokságon a győztes egy 

kupát nyer, és aki a bajnokság végén a legjobb helyen áll, az megnyeri a 

Vándorserleget. A műfüves pályán öt játékos játszik csapatonként, a 

tornateremben pedig négy játékos.  

 Idén az őszi bajnokságban 4 csapat vett részt. A bajnokság a Kalimero sportközpont bérelt műfüves 

pályáján volt megrendezve. Az A/2 emelet elsős iparista diákok, A/3 emeletről az Užhorodska utcai Magán 

Sport Szakközépiskola diákjai, A/4 emeltről két csapat volt a másodikos iparista diákok és a harmadikos 

iparista tanulók.  

A legjobban az A/3 emelet sportiskola diákjai szerepeltek, ők lettek az elsők. 

 Gratulálunk a győzteseknek! 

A második helyet szoros mérkőzést követően a A/4 emelet harmadikos csapata szerezte meg. Név szerint: 

Holub Kevin, Bozó Marcell, Vízi Bence, Geri Gergely, Beke Dávid (II.C).  

A harmadik helyet az A/2-iparista elsősök szerezték meg. Név szerint: Agócs Attila, Lejko Zsombor, Garaj 

Krisztián, Válent Ákos, Hurák Ottó, Tuza Ádám, Horkay Ottó, Grbálik Dávid.  

A negyedik helyet az A/4 emelet másodikos osztálya szerezte meg. Név szerint: Horváth László, Matuška 

Daniel, Vidiečan Martin, Mike Szabolcs, Ambrúž Levente, Magyar Viktor.  

A kollégium nevelői biztosítottak frissítőt. Köszönjük!  

  

Interjú Agócs Attilával (I.A) 
Attila kimagasló játékkal rukkolt elő. Feltettem neki 

pár kérdést: 

Hogyan tetszett az első kollégiumi focibajnokságod? 

-Őszintén: hosszabbra számítottam, de nagyon jól 

éreztem magam. Jól meg volt szervezve. 

Milyen volt a mérkőzések hangulata? 

-Az egész torna barátságos hangulatban zajlott. Az 

utolsó meccsen viszont muszáj volt bekeményíteni. 

Hogy szerepelt a csapat? 

-Az elején nem voltunk meg teljesen, és gyengén 

szerepeltünk. De aztán jött az erősítés, és próbáltuk 

magunkból kihozni a maximumot. 

Mit vársz a következő bajnokságtól? 

-Remélem, mindenki időben megjelenik, és próbáljuk 

magunkból kihozni a maximumot, és megnyerni a 

bajnokságot. 

Készítették Beke Dávid, Štec Dominik 
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Ebben az interjúban Dulina tanárnő mesél az Iparihoz fűződő 

kapcsolatáról. A tanárnőről azt kell tudni, hogy az I.C 

osztályfőnöke, és főleg a kereskedelmi akadémiás diákokat 

oktat. Ő tanítja a gépírást, pénzügyi ismereteket. 

Miért pont a tanári szakmát választotta? 

Kiskorom óta vonzódtam a tanári pályához. 

Apukám Kupec István, gépészmérnök is az 

Ipari tanára volt közel 40 évig. Ebben 

a közegben nőttem fel. Kezdő lépéseim is 

arra irányultak 2002–től, amikortól az iskola 

közgazdasági szaktanára lettem, hogy 

innovatív módszereket alkalmazzak.  

Szeret ebben az iskolában tanítani? 

Nagyon szeretek, és ez 17 év tanítás után is 

csak erősödik bennem. Szerencsésnek 

érzem magam, hogy a tanári pályát 

választottam. Az évek során számtalan 

konferencián és továbbképzésen vettem 

részt. Az ott szerzett tudás, tapasztalat 

teremti meg a XXI. század oktatásának 

elvárásait. A mai modern kor és ez az iskola 

ezt megköveteli. 

Maga szerint miben különbözik ez az iskola 

a többitől? 

Minden iskola más. Az iskola jellegét 

a vezetőség, a tanári kar, a diákok és nem 

utolsó sorban a történelme adja meg. Ez 

egy 150 éves múlttal rendelkező oktatási 

intézmény, ahol már sok pedagógus és diák 

megfordult, mindenki alakított rajta egy 

kicsit.  

Melyik órát tanítja a legszívesebben? 

A gyakorlócég óráit. A diákok érdeklődőek, 

kreatívak, különféle szlovákiai és 

nemzetközi versenyeken való részvétel 

teszi érdekessé és hasznossá ezeket az 

órákat. Itt megmutatkozik szorgalmuk, és 

melyik diák miben jó. Ezeken a gyakorlati 

órákon diákjaink ötleteket gyűjthetnek 

későbbi vállalkozásukhoz. Fejlesztik 

vállalkozói és együttműködési készségeiket. 

Végzőseink az itt szerzett tudást 

a munkaerőpiacon vagy akár önálló 

vállalkozóként is biztosan kamatoztatni 

tudják. 

Sok diák fordul magához nevelési 

tanácsadásért? 

Fontos számomra, hogy a diákokkal mindig 

megtaláljam a közös hangot. A pozitív 

motivációt tartom a legnagyobb húzó 

erőnek. Örömmel tölt el, hogy a diákok 

bizalommal fordulnak hozzám. Legjobb 

tudásom és képességeim szerint próbálom 

megoldani a problémáikat és tanácsokkal 

segítem át őket nehézségeiken. 

Meg van elégedve a diákok 

teljesítményével? 

Igyekszem mindenkiből kihozni 

a maximumot, amire képesek. Jó érzéssel 

tölt el, ha a teljesítményük javul, bármelyik 

tantárgyról is legyen szó. 

Nagyon szépen köszönjük, hogy válaszolt kérdésinkre, további sok sikert kívánunk! 

Készítette: Špegár Fatima és Bužicky Mária Magdaléna, II.C  
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VERSENYEK, AMIKEN RÉSZT VETTÜNK 

Az iskolánk ebben az évben a nehéz körülmények ellenére is részt vett néhány 

versenyen. Az egyik az IBOBOR informatikai verseny, a másik pedig a BEST 

IN ENGLISH nemzetközi angol nyelvű verseny. 

IBOBOR

A verseny célja az, hogy felkeltsék a diákok 

érdeklődését az információs és kommunikációs 

technológia iránt. 2004-ben alapította 

Litvániában ezt az informatikai versenyt. Dr. 

Valentina Dagiené professzorasszony. A 

2020/21– es tanéven 102812 diák, 1378 iskola 

vett részt benne összesen. Ebben az évben a 

szenior kategóriában 5516, a junior 

kategóriában pedig 10500 versenyző volt.  

Az iskolánkban a Junior kategóriában az I-II. 

évfolyamból összesen 74 diák vett részt. 

A legjobb helyezéseket érték el: 

1. Kateržabek Szabolcs (I.C) –56 pont– 89,9% 

2. Furman István Adrián (I.C) – 56 pont 

3. Horkay Ottó (1.C) – 56 pont 

A szenior kategóriában a III-IV. évfolyamból 

összesen 19 résztvevő volt. Legjobb helyezetek: 

1. Vereš Patrik (IV.C) – 54 pont – 87, 14% 

2. Babik Ákos (IV.C) – 47,67 pont 

3. Tárczi Péter (IV.C) – 47,33 pont 

BEST IN ENGLISH

Diákjaink részt vettek BEST IN ENGLISH 

elnevezésű nemzetközi angol nyelvű 

versenyen (https://bestinenglish.org). Ez a 

verseny egyben az angol nyelvű olimpia iskolai 

fordulójának felelt meg. A 2021- es évben 

17223 tanuló, 595 iskola vett részt. Összesen 67 

kérdés volt, amit 60 perc alatt kellett 

teljesíteniük. A B2-C1 nyelvtudás szintjének 

felelt meg. Voltak különböző kategóriájú 

kérdések, mint pl.: szövegértés, nyelvhelyesség, 

stb.  

Ezt a versenyt az iskolánkban Paulinsky tanár úr 

és Dolineková tanárnő szervezte meg. A 

hivatalos eredményt hamarosan nyilvánosságra 

hozzák és a nyertes diák egy kéthetes utat nyer 

majd Kanadába. A maximum pontszám 125 

volt, az iskolánkban a következő diákok érték el 

a legjobb helyezéseket:  

1. Mezei Richard (III.A) – 100,5 pont 

2. Radványi István (I.C) 

3. Fekete Ádám (I.C) 

Minden diáknak gratulálunk, akik 

megmérettették magukat! Mezei Richárd 

végül az 5. helyet szerezte meg a 2022. január 

13-án megrendezett járási fordulón, és csak 

2,5 pont választotta el a továbbjutott diák 

pontjaitól.  

Gratulálunk Mezei Ricsi!  

Készítették: Varga Noémi, Vass Zsófia
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Mindenszentek közeledtével idén sem feledkeztünk meg 

iskolánk alapítójának és első igazgatójának, Szakkay Józsefnek 

a sírhelyét meglátogatni. Ezen az éven Válent Béla tanár úr 

kíséretével, a harmadéves mechatronikus diákok koszorúzták 

meg Szakkay József sírhelyét a kassai Rozália temetőben. 

Tisztelet emlékének!  

Tanulás nélkül nincs haladás, haladás nélkül nincs 

helyes út” (Szakkay József) 

 

 

 

A végzős tanulók októberben részt vettek a READYCON 

online előadásain, ami a legnagyobb szlovákiai konferencia 

az érettségizők számára a munkaerőpiacról. 

A Readycon Szlovákia-szerte közvetlenül a középiskolai 

osztályokba juttatja el a változó munkaerőpiacról szóló 

legfrissebb információkat. A gyors technikai fejlődés 

elkerülhetetlenül változást okoz a világunkban, és ez 

különösen a munkaerőpiacon jelenik meg. Mesterséges 

intelligencia, automatizálás, robotika – mindez már most 

megváltoztatja a munkaadók igényeit, és a fiataloknak 

alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy jó állást találjanak. Az 

összes OECD-ország közül a szlovák munkaerőpiacot 

veszélyeztetik leginkább ezek a változások.  

A READYCON konferencia célja, hogy a 

hallgatók áttekintést kapjanak az aktuális 

trendekről és a jövő lehetséges 

forgatókönyveiről, hogy a gyorsan változó 

munkakörnyezetben lépést tartsanak 

elhelyezkedésüket illetően. A konferencia célja, 

hogy minden évben tanulók ezreit segítsen 

felkészülni a munka világára, és ezzel 

támogassa zökkenőmentes átmenetüket az 

iskolából egy jól fizető és sikeres munkakörbe. 

A konferenciába való bekapcsolódást Paulinsky 

tanár úr, Fülöp tanárnő és Faber tanár úr 

biztosították. 

 

"Ha olyan nyelven szólsz egy emberhez, amit megért, a 

szavak eljutnak a fejéig. Ha az anyanyelvén, az pedig utat 

talál a szívéhez." (Nelson Mandela) 

Rigó Gyula tanár úr a végzős diákokkal készül az 

érettségire, és egy kassai városnéző irodalmi túra 

segítségével novemberben átismételték a magyar 

klasszicizmus korának témakörét, mivel a városunk, Kassa 

sok szállal kötődik a magyar irodalmi felvilágosodáshoz 

Itt adták ki az első magyar irodalmi folyóiratot.  

Itt született meg az első magyar forradalmi vers, 

Kazinczy és Batsányi is éltek és alkottak a 

városban, a magyar színjátszás kezdetei is 

összeköthetőek a várossal, ráadásul itt volt a 

Bánk bán ősbemutatója 1833. február 15-én 

Készítette Vakles  G.,Forrás Ipari 

 

Megemlékezés Szakkay József alapítónkról 

READYCON - konferencia 

 

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ ÉS RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 
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Az elmaradt bundaavatás 

Az avatásnak nagy hagyománya van az iskolánkban, viszont az elmúlt két 

tanévben el kellet halasztani a járványhelyzet miatt. Ennek a hírnek a diákok 

nagy része nem örült, mert szerintük ez egy felejthetetlen élmény minden 

tanuló számára. Beszélgettünk az avatás témájáról az érintett osztályokkal. 

első évfolyam osztályai: 

Az évfolyam 90% nagyon várja az 

avatást, mert úgy gondoljuk, ez az 

esemény még jobban 

összekovácsolja a közösséget.  De 

vannak köztünk olyan diákok, akik 

nem bánják, hogy elmarad, mert 

kissé tartanak tőle, nem tudják, mi 

vár rájuk. Ez is megérthető, hiszen 

nem mindenkinek extrovertált 

egyén. 

harmadik évfolyam osztályai: 

Mi avattuk volna az elsős osztályokat, 

és szomorúak vagyunk, hogy elmarad. 

Nagyon vártuk, hogy ugyanolyan 

izgalmas élményt adjunk át a jelenlegi 

bundáknak, mint amit mi kaptunk elsős 

korunkban. Sokat is tervezgettük, hogy 

mi legyen az avatáson. Eddig sajnos 

nem valósulhatott meg semmi. De 

azért még reménykedünk, hogy lesz 

avatás. 

másodikos évfolyam osztályai: 

Szerintünk egy nagyon fontos 

eseményről/élményről maradtunk le. 

Mert az avatás után érezhetjük 

magunkat igazi iparista diákoknak. 

Szeretnénk az eseményt bepótolni 

Jobban éreztük volna magunkat, ha 

hivatalosan iparistává avatnak minket, 

mint az eddig mindig. Reméljük, 

legalább az eskütételre sor kerülhet! 

negyedik osztály diákjai: 

Csalódottak vagyunk, mert az avatás 

szükséges ahhoz, hogy a diákok teljes 

értékű iparistának érezzék magukat. 

Tavaly tervezgettünk, de sajnos a 

járvány közbeszólt. Nagyon reméljük, 

hogy utólag sikerül őket avatni, amíg 

még ide járunk, még ha korlátozott 

körülmények között is. 

Mindenki reménykedik az iskolában, hogy még ezen az éven, tavasszal meg 

lehet rendezni az avatást. Reméljük, a következő években már normálisabb és 

nyugodtabb életet élhetünk, és a következő iparista generációk újra 

zökkenőmentesen folytathatják ezt a régi hagyományt. 
(szerkesztették: Pitoczky Szabolcs, Štefán Karolina)  

képek: 2018-as avatás 
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Beszélgetés Domokos Katalin 

nevelőnővel 

Miért döntött úgy, hogy nevelőnő lesz? 

Mindig is nagyon szerettem a fiatalokat, jó 

kapcsolatom volt velük, a példaképemnek 

tekintem azt a tanárnőt, aki első osztályban 

tanított engem.  

Mi motiválta önt? 

Nagyon szerettem tanulni, kitűnő diák voltam 

alapiskolában, és középiskolában is jeles 

voltam. Magamnak szerettem volna 

bizonyítani, elvégezni az egyetemet, és olyan 

hivatást választani, ami mindig a szívem vágya 

volt. 

Hol szeretett volna lenni nevelőnő? 

Sok választásom nem volt, mert Szináról 

származom, a szülőfalumban nem szerettem 

volna maradni, és Kassa volt a legközelebb. 

Mennyire fél a koronavírustól? 

Nem félek a koronavírustól, már kétszer be 

vagyok oltva, és a harmadik oltásra is készülök. 

Elfogadnom, hogy ezzel kell most együtt 

élnünk, és be is kell tartani a higiéniai 

szabályokat. 

Mit csinál a szabadidejében? 

Ha van időm, akkor olvasok, de nagyon 

érdekelnek a történelemmel és a földrajzzal 

kapcsolatos dolgok iránt. Tagja vagyok egy 

hagyományőrző csoportnak, ami a falunkban 

működik a Rozmaring néptánccsoport mellett. 

Régen én is aktív néptáncos voltam. 

Milyen a kapcsolata a mostani diákokkal?  

Mint volt iparista, az Ipari diákjai nagyon közel 

állnak hozzám. Úgy érzem, bátran és 

bizalommal fordulnak hozzám, ha segítség 

kell, akár tanulásban vagy esetleg 

magánjellegű problémákkal is. Mivel 

gimnazista lányok is vannak a csoportban 

természetesen ez a tér nekik is adott, szívesen 

foglalkozom velük is. 

Mennyire volt más, amikor a fiúkkal volt, 

mint most a lányokkal?  

Teljesen két különböző csoport vagytok. Úgy 

vettem észre, és az a tapasztalatom, hogy a 

fiúknál több erőt kellet befektetnem a 

nevelésbe. Nagyon nehéz csoportot kaptam, 

de idővel sikerült formába hoznom a 

serdülőkorban lévő fiúkat. Volt olyan, amikor 

erőteljesebben meg kellet őket dorgálnom, de 

sok dicséretben is részesültek. 

A lányok talán kicsit szófogadóbbak, 

kevesebbet szólnak vissza, segítőkészebbek. 

Mivel egyaránt vannak elsős, másodikos, 

valamint Márai gimis és iparista lányok is, nem 

egyszerű a feladatom most sem. Az elsősökre 

jobban oda kell figyelnem, pl. a házirend 

betartását illetően. Továbbá az elsős 

diákoknak nehezebb a dolga, mert az otthoni 

környezetből, a megszokott kényelemből 

eljöttek, és most egyedül kell megtanulniuk 

közlekedni, magukról gondoskodni, és nem 

utolsó sorban megfelelően beosztani az 

idejüket.  

Köszönöm szépen a beszélgetést! Sok sikert 

kívánok a munkájához! 

Készítette: Mészáros Mária 
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Tökfaragó verseny volt iskolánkban. A töklámpás faragást leggyakrabban az 

amerikai halloween ünnepéhez kötik, pedig a magyarlakta területeken is 

szokásban volt, és többnyire ijesztgetésre használták. Általában disznó- 

vagy takarmánytökből készült a lámpa, ami a halloween-történetek szerint, 

eredetileg nem is tök volt, hanem kivájt karórépa. 

Az első erről szóló történet egészen Salamon, Árpád-házi királyunk idejébe 

nyúlik vissza. 

Salamon király az őröknek parancsba adta, hogy sötétedés után 

töklámpásokkal világítsák ki a tornyot, hogy éjszaka is szemmel tarthassák 

a rabot. A különleges „fáklyák” azonban nemcsak a vár foglyát világították 

meg, hanem a Dunán közlekedő hajósoknak is támpontul szolgáltak. Innen 

ered a mondás: „fénylik, mint Salamon töke. 

 

 

 

 

 

Iskolánkon idén első alkalommal a DÖK szervezésben került megrendezésre tökfaragó verseny 

az osztályok között. Minden osztály rendelkezésére bocsátottak egy-egy tököt, amelyet 

közösen kifaraghattak. A szebbnél szebb alkotások az iskola folyosóján kerültek kiállításra. A 

tanárok szavazatai alapján dőlt el a verseny. 

Díjátadó:  

 

 

 

 

Készítették: 

Matuška Dániel és Horváth László 
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Kollégiumi vírushelyzet 

(változások a kollégium szabályzatában, járványügyi intézkedések, 

alkalmazkodás a vírushelyzethez) 

A kollégiumnak nagyon sok változáson 

kellett végigmennie ahhoz, hogy 

felkészüljön a vírushelyzetre. A bejáratnál 

lázmérő és kézfertőtlenítő lett elhelyezve, 

hogy minél jobban tudjunk vigyázni 

egymásra a járványhelyzetben. Étkezőnél 

ugyanúgy kézfertőtlenítő gépeket 

szereltek fel, hogy minél jobban elkerüljük 

a problémákat. Persze emeletenként 

járunk vacsorára is, hogy ne keveredjünk 

más diákokkal. Eleinte lehettünk másokkal 

is a szobákban, évfolyamtársakkal vagy 

akár idősebbekkel.  

Később jött a változás, hogy már csak 

osztálytársakkal lehetünk egy 

helyiségben. Ez nagyon nagy zavarodást 

hozott magával, mivel nagyon nehezen 

tudtunk úgy elrendezkedni, hogy 

mindenkinek jó legyen, de végül sikerült. 

Szakkörök is lettek volna a kollégiumban, 

végül ezek se kerülhettek megrendezésre a 

vírushelyzet miatt. 

Írták: Titka Dennis Dylan és Tóth Filip 

Eleinte a társalgóban is filmezhettünk 

közösen, vagy akár biliárdozhattunk, majd 

később jött az újabb változás - már a 

társalgóba sem mehettünk. Majd 

rosszabbodott a helyzet, és jött a 

lockdown, ami azt jelentette, hogy este 

20:00 órától kijárási tilalom lépett életbe.  

Ezt követően a buszmenetrendek is 

megváltoztak. Így mindenkinek nehezebb 

volt beosztani az idejét, ha a tanulóidő 

mellett még boltba szeretett volna menni, 

vagy magánügyeit intézni.  

Reménykedünk abban, hogy ezek 

a szabályok és intézkedések pozitív 

hatással lesznek az emberekre, és 

visszatérhet az életünk a régi jól 

megszokott kerékvágásba.  
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Hibrid oktatás 
Mit is jelent? 

A hibrid oktatás magába foglalja a jelenléti és a digitális oktatás kombinációját. 
Vagyis a diákok egy része otthonról, online bekapcsolódva vesz részt a tanórákon, 

míg a másik része fizikailag is jelen van az osztályteremben a tanárral együtt. 
Vannak esetek, amikor a tanár kényszerül -például karantén miatt- otthonról, 

digitális módon oktatni az iskolában tartózkodó diákokat. 

Megkérdeztünk egy-egy tanárt és diákot, hogy mi a véleményük a hibrid 
oktatásról. 

Szűcs Anita tanárnő: 

 Mik a tapasztalatai a hibrid 
oktatással kapcsolatban? 

 Az idén először találkoztam a 
hibrid oktatással, ezért nekem is most 
kellett ezt felfedezni. Az első ilyen 
tanítási órák nem mentek 
gördülékenyen, voltak vele problémák, 
mind technikai, mind tanári részről is. 
Sajnos a diákok sem mindig álltak 
pozitívan hozzá, például volt, hogy 
egész osztályban senki nem tudta a 
jelszavát!  

 Min változtatna? 

 Szerencsére az én műszaki 
hátterem viszonylag jó. Viszont még 
több mindent kellene előre elkészíteni, 
hogy ez probléma nélkül menjen. 
Többféle szempontból kellene 
készülnöm az órákra, több anyagot 
előkészítenem digitális formában is, de 
ez idő és energia hiányában nem 
mindig sikerül. A figyelmemet sem 
könnyű egyszerre többfelé osztani, 
félek ez sose sikerülhet igazán. 

 Hogyan viszonyultak a diákok 
az efféle oktatáshoz? 

 Az online lévő diákok mindig 
sokkal passzívabbak, sokkal nehezebb 
őket aktivitásra bírni. Sokszor már az is 
félsiker, ha bejelentkeznek. 
 

/készítették: Rajczi Viktória, Vojtko Anna/ 

Stecz Dominik (II.C-műszaki líceum): 

 Hogy tetszik a hibrid oktatás? 

 Maga a koncepció szerintem nem 
lenne rossz, csak mivel ez egy friss 
dolog, vannak nehézségek, amik kissé 
hátráltatni tudják a tanulást.  

 Ha választhatnál hagyományos 
módon vagy ezzel a módszerrel 
tanulnál? 

 Jelen esetben biztos, hogy 
hagyományos módon. Otthonról, 
egyedül sokkal nehezebb követni a 
teremben zajló eseményeket. 

 Mennyivel nehezebb, vagy 
esetleg könnyebb így megérteni a 
tananyagot? 

 Nagyjából mindent meg lehet 
érteni, ha kellően igyekszik a diák. 
Vannak olyan tananyagok, amikhez 
nem túlságosan fontos az, hogy jelen 
legyünk a tanteremben, de vannak, 
amikkel magunk nem boldogulnánk. 
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A D V E N T  2 0 2 1  
Az iskola auláját minden évben hagyományosan 

szebbnél szebb karácsonyfa díszíti. 

Idén az advent kezdetén 2021. december 2-án az 

iskolában újra sor került a karácsonyfa feldíszítésére. 

Az osztályok saját kézzel készített díszekkel készültek, 

majd ezekkel díszíthették fel az Ipari karácsonyfáját. A 

karácsonyfa a bejáratnál elhelyezve, feldobja az előtér 

hangulatát, és fénnyel tölti be a teret. 

Karácsonyfa 

Magyarországon az első karácsonyfát Brunszvik 

Teréz grófnő állította martonvásári birtokán 1824-ben. Az első 

feljegyzés karácsonyfáról Sebastian Brant, német írótól 

származik, Strasbourgból a XV. század végéről. Ekkoriban 

almával, ostyával díszítették a el a fákat.  

Mivel a délebben fekvő országokban ritkábbak a fenyőfélék, 

pl. Olaszországban, Spanyolországban, a karácsonyfát jászlakkal és 

karácsonyi jeleneteket ábrázoló szobrokkal helyettesítik. 

Észtországban, Litvániában és Lettországban csak szilveszterkor 

szokták felállítani a karácsonyfákat. 

Az Egyesült Királyságban már októberben ünnepi készülődés 

van, már ekkor feldíszítik az örökzöldeket. Emellett a bejárati 

ajtókat, az ablakokat, az asztalokat, a szobák falát fenyőágakkal, 

gyertyával, fagyönggyel vagy borostyánnal is feldíszítik. 

Advent 

Az advent a karácsonyi előkészületek 

négyhetes időszaka, és egyben az egyházi év 

kezdete is. Az advent szó jelentése: 

eljövetel, megérkezése. A latin adventus 

Domini kifejezésből származik, ami azt jelenti, 

hogy: az Úr eljövetele. A karácsonyra való lelki 

felkészülés ideje. Régebben szokás volt böjtöt 

tartani, ezért egyes vidékeken „kisböjtnek” 

nevezték ezt az idősszakot. Ilyenkor már nem 

tartottak lakodalmakat, 

bálokat, mulatságokat. Az 

adventi hétköznapokon a 

katolikusok hajnali 

szentmisére járnak.  

Az első vasárnapra kell 

elkészíteni az adventi 

koszorút. Ez a szokás 

valószínűleg német eredetű: 

1839-ben Johann H. Wichern német 

evangélikus lelkész egy felfüggesztett 

szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek 

közül minden nap eggyel többet gyújtott meg 

karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból 

készített kör alakú koszorú, melyet négy 

gyertyával díszítenek és az asztalra teszik. 

Régen a mestergerendára is akasztották, és 

almákat aggattak rá. A 

gyertyák színe katolikus 

körökben lila, kivéve a 

harmadik vasárnapra jutót, 

amely rózsaszín. A gyertyákat 

vasárnaponként vagy előző 

este gyújtják meg. 
 

készítették:  
Barna Márk és Vaszily Máté 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Brunszvik_Ter%C3%A9z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Brunszvik_Ter%C3%A9z
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Interjú az iskolánk pszichológusával, 
Hanzel Zsuzsával 

 

 Mióta dolgozik pszichológusként? 

Az egyetemet 2014-ben végeztem el, ami után 

2015-ben egy évet Szaláncon töltöttem. 2016 

májusától pedig az Ipariban dolgozom. 

 Miért szeretett volna pszichológus 

lenni? 

Mindig is szerettem volna segíteni az 

embereken. Meghallgatni őket, és segíteni 

problémáik megoldásában.  

 Mik a leggyakoribb problémák? 

Szorongás és az alapiskola okozta traumák. 

 Volt már, hogy komolyabb problémája 

volt a diáknak és bele kellett vonni a 

szülőket? 

Igen, volt, nem is egy. Ha látom, hogy hosszú 

távú terápiára lenne szükség, akkor 

konzultálok az igazgatóval és szülőkkel 

egyaránt. Hosszútávú terápiát és klinikai 

orvost ajánlok.  

 Milyen rendszerességgel járnak Önhöz 

a diákok? 

Vannak olyan diákok, akik rendszeresen 

járnak, viszont a tanítási órák miatt nehéz 

egyeztetni. Hetente minimum egy alkalmat be 

szoktunk iktatni.  

 Mit tehetünk a mentális egészségünk 

megőrzésének érdekében? 

Sokan nem rendszerezik az idejüket. Meg kell 

találni a tanulási időre és a magunkra szánt 

időre is alkalmat. Ha ez nincs meg, akkor 

egyszerre sok tanulnivaló gyűlik össze, ami 

aztán szorongást okozhat. 

 Hogyan segíthetjük az elzárkózott 

diáktársainkat abban, hogy könnyebb legyen 

számukra a szocializálódás? 

Van olyan, aki nem akar közösségben lenni, és 

van, aki nem mer, mert ki volt közösítve vagy 

bántalmazva volt. Aki fél, azzal szépen lassan 

kell elkezdeni barátkozni. Oda kell menni 

hozzá, és beszélgetni, de nem túl gyorsan és 

erőszakosan, mert ezzel a fordítottját is 

érhetjük el, mint amit szeretnénk. Megijedhet, 

és kényelmetlenül érezheti magát. 

 Eddigi pályafutása alatt volt már olyan 

probléma, ami nagyon megérintette? 

Igen, volt. Sikerült időben észrevenni 

a problémákat, és segíteni a diákon. Ma már 

sokkal jobban van, és végig követem, figyelem 

a fejlődését. 

 Köszönjük a beszélgetést! 

Készítették: Majoros Elisabeth és Lőrincz Sarolta 

 

Felelős szerkesztő: Szűcs Anita, Szerkesztőség a II.C osztály  

Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt a munkában! 
Továbbra is várjuk írásaitokat, kérdéseiteket, javaslataitokat, véleményeteket, rajzaitokat 

személyesen vagy a szucs1@edu.ipari.sk címre. Ne felejtsd el, hogy a levél tárgya ACÉLTOLL legyen! 
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