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Minden kedves olvasójának kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván
a MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskolája
A szeretet ünnepe

Tél

Karácsony éjszakáján,
mikor a szeretet közénk száll,
benézek a szobámba,
hol a karácsonyfám áll.

A tél a kedvenc évszakom,
s élvezem minden percét,
imádom a téli tájat,
s a hóesés békességét.

Megcsodálom szépségét,
hisz az én kezem munkája,
örömmel díszítettem,
s nem néztem az órámra.

Esténként az ablakomban,
mikor nagy pelyhekben hull a hó,
bámulom a hóesést,
hisz ez számomra megnyugtató.

Nem bántam én,
hogy sokáig tart,
nem bántam én,
hogy valaki mást akart.

De nem csak ez az oka,
hogy szeretem a telet,
van még amit szeretek,
például az ünnepeket.

Fagyal Viktória 12. f

Csak én voltam az,
ki díszítette a fát,
csinosítottam, szépítettem,
változtattam az alakját.

December elején,
mikor a Mikulás jár-kel,
boldogan ajándékoznak,
és sok ember énekel.

Most csend van,
kint pedig hull a hó,
a barátok egybegyűlnek,
s ez így nagyon jó.

Ott van még a karácsony,
más néven a Szeretet Ünnepe,
s a decemberre azt kell mondjam,
hogy az év legszebb négy hete.

Együtt a társaság,
s vidámság az arcukon,
megajándékozzák egymást,
mit élveznek is nagyon.

Hisz nincs még egy hónap,
mi ennyi boldogságot nyújtana,
nincs még egy hónap,
mi egy világot fényárba borítana.

Így a végére,
csak annyit mondanék,
a karácsony a szeretet ünnepe,
s ezt jól tudja a nép.
Hisz karácsony éjszakáján,
dalunk az éjbe száll,
énekeljünk hát mindannyian,
hisz ez mindenkinek jár.
Papp Erik 2007.12.11.

Kóródi László 11. a
Karácsony estéje
Karácsony estéje ez gyönyörű éj
A családokban a szeretet él.
Ó karácsony este,
Hogy mikor jössz, szívünk leste!
Mivel hozzánk beköszöntél,
Ajkainkról vidám dal kél.
Ragyog a boldogságtól minden em-

ber arca,
És feldíszítve áll a karácsonyfa.
A rosszat is elfelejtjük
Vidámság jön helyettük.
Vigadozzunk, énekeljünk, karácsony
szent este.
Boldogság szálljon le, minden ember
lelkébe!
Horváth Ágnes 9.a

Mert a december a kedvencem,
s tudom az is marad,
évről évre tündököl,
s megszépíti otthonomat.
Papp Erik 2007.12.11.

Iskolai hírek
Ó, azok a bölcs harmadikosok avagy gólyaavató egy kisgólya szemszögéből

Főszerepben a gólyák

A minap éppen a barátnőmmel
pizzáztunk, s a zöldséges, gőzölgő olasz
finomság láttán eszünkbe jutott, hogy mi
mindentől „menekültünk” ma meg, mivel nem a menzát választottuk. Először
is, már a múlt hét hétfőn kezdődött a
végzős társaink által csak „apró feladatocskának” nevezett „kizsákmányolás”.
Én nem tudom, de szerintem az emberiség történetében ez már egy letűnt korszak, de az is igaz, hogy a történelem ismétli önmagát. No
szóval képzeljétek, Kedves Olvasóim, ezek a híres tizenegyedikesek kiragasztottak egy felhívást, miszerint nekünk
„ártatlan gólyáknak” csak csőrrel
együtt lehet bemenni egy nap az ebédlőbe. Mondhatom, nagyon ügyesen kellett
ennünk, hogy a borsófőzelék se menjen
kárba, és érzékeny egyéniségünk is bírja
a megpróbáltatásokat. Csak jelzem,
hogy ráadásul a sor végére „röpítettek”
minket, úgyhogy a főzelék már hideg
volt. Bár ez még csak a kisebb bajt jelentette. De az igazi öröm aztán csütörtökön kerített minket a hatalmába,
ugyanis délután avató volt, amolyan
hagyományos gólyaavató. Hallottam már kisdobos-, sőt
úttörő- meg cserkészavatóról, de ennek valami köze volt a
komolysághoz. Megfontolt és bölcs 11.-es diáktársaink
fantáziáját még a mai napig is imáinkba
foglaljuk, akik beöltöztettek bennünket
világítós mellénybe. No sebaj, gondoltuk, most már legalább látni lehet minket, bár a tornaterem amúgy is fényárban úszott. Külön öröm volt az egyiptomi múmiákat túlszárnyaló modern változatnak részese lenni kilencedikes módra, természetesen WC-papírral. No, ezt
is túléltük! Ujjongásunk az egekbe tört,
hiszen a fogadalomtétel után már
„igazi” diákok lehettünk és levetve csőreinket és az egyéb „érdekes” szerveinket végre teljesen
„felszabadultunk”. Most, hogy itt ülök és gondolkodom,
természetesen tisztelettel és még nagyobb megbecsüléssel gondolva szeretett leendő végzőseinkre azért egy gondolat roppant megnyugtat:
az évfolyamom szellemi kapacitását ismerve erős a gyanúm, hogy túl
fogjuk
még
szárnyalni
egykori
„elnyomóinkat”.

Szeretettel köszöntöm a 9. évfolyam osztályait, tanáraikat, a 11. évfolyam képviselőit...
Ismerős igaz? Nem-nem. Ez nem a három évvel ezelőtti. Akkor nem én mesélnék. Visszaemlékszem, amikor még
én voltam "gólya". Mintha tegnap történt volna. De ennek már három éve.
Viszont most ismét eljött az a bizonyos
nap, amikor az elsősök izgulva ébredtek
a várva várt napjuk reggelén.
Mi a 11. évfolyam diákjai most is, mint minden
évben megrendeztük a 9.-esek felavatását iskolánkban
november 8-án.
Először a fogadalomtétel hangzott el a "kicsik" szájából, melyet reméljük jól az eszükbe véstek. Az elmúlt
évekhez hasonlóan, most is követtük a
hagyományokat. Összesen hat próbatétel várt az avatottakra. Az első feladatban minden osztály előadhatta az indulóját, melyből egy kis ízelítőt kaphattunk az osztályközösségükről. Második
feladatunkhoz minden osztályból minél
több emberre volt szükség. Egy tanuló
feladata az volt, hogy egy adott számot el kellett énekelnie, a fennmaradó tanulókra pedig a táncolás várt. A következő próbatétel az osztályzászlók bemutatása volt. A
negyedik feladathoz két-két diákra volt
szükségünk. A tanulók két tekercs vécépapírt kaptak, mellyel az egyik diáknak
be kellett tekerni tetőtől talpig a társát.
Mindezek után a betekert tanulóknak le
kellett magukról táncolniuk a papírt.
Műsorunk folytatásaként a kilencedikes
mesehősöknek zsűrink elé kellett vonulniuk, hogy értékelhessék őket. Az ezeket követő 10 perces szünetben a harmadikosok képviseletében három csinos
lányunk marasztalta a közönséget modern táncukkal. A kilencedikes osztályok ezután előadták
saját műsorszámaikat. A produkciók után a zsűri bejelentette, hogy a 9.d osztály nagy fölénnyel
megnyerte a legjobb osztálynak járó
díjat.
Kis gólyáink nevében kijelenthetem, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Ha jól belegondolunk, szívesen
megismételnénk.
Alexa Kitti 11.d

egy gólya
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Szalagavató 2007
Egy szalag és egy szál virág

mert az eddigi évektől eltérően, most a
sportcsarnokba került át a rendezvény.
Negyed háromkor már nagy tömeg gyűlt össze a sportcsarnok előtt,
majd három óra után nem sokkal elkezdődött a műsor. Először Tompa Mihály
Köszöntőjéből
hallhattunk
részletet
Bacskó Glória Beatrix 11.a osztályos
tanuló előadásában, majd meghallgathattuk Fülöpné Kecskés Judit ünnepi kö-

és Bíró Szilárd gitárjátékát és megnézhet-

tük a 12.d osztály kán-kánját. Vetítés
következett a 12. évfolyam fényképeiből
aláfestő zenével. Majd meghallgathattuk
a 12.a,b,c,e osztályok közös énekét, hangulatos gyertyafénynél. És a szokásos
keringő zárta a műsort. Itt végre egyszerre táncolhatott az egész évfolyam (több
mint 40 pár), amely szép záró eseménye

Azt hiszem, mindenki számára
többet jelentett a szombati (2007. decem-

szöntő beszédét, majd a XII. évfolyamosok nevében Gergely Réka 12. e mondott
köszöntőt. Ezután következett a legszebb
része a rendezvénynek: a szalagtűzés. Az
osztályok levonulása után következtek az
bemutatók, ahol mindenki képessége
ber 15.) szalagavató ünnepség, mint egy
szalagot és egy szál virágot. Azt, hogy
kinek mit jelent ez a rendezvény, illetve
mekkora jelentősége van annak, hogy
létezik, talán a résztvevők és vendégeik
érezhették igazán. Nem csak a díszes
öltözet és a sok virágcsokor fémjelezte az

ünnepet, hanem a végzősökben tudatosuló tény, hogy maturanduszok lettek. Ki is
a maturandusz? A latin szó érettségire
készülő személyt jelent. Az egész egyfajta kedveskedésként indult valamikor a
görögöknél, amely önmagában azt fejezte
ki, hogy dicsérjük a maturitás, érettség
határára eljutott fiatalokat.
Már a műsor előtti héten érezhető
volt, hogy annak az öt osztálynak az élete
megváltozott. A napok próbákkal teltek
és a szalagavatóra való készüléssel. A
feladat is nehezebb volt, mint máskor,
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minden szalagavatónak. Alkalmat ad,
hogy a diákok felkérhessék tanáraikat,
szüleiket, rokonaikat táncolni.
Az iskola tornatermében a 12.
évfolyam tanulói újra előadták táncaikat
szerint előadott táncot, verset és éneket.
Először a 12.d énekét hallgathattuk meg,
majd 12.a osztály „rocky-t” mutatott be.
Utána a 12. c osztály „legénybúcsúján”
szórakozhatott a közönség. A 12. b osztály bajor tánccal készült. Ezután Tóth
Sándor 12. c élvezettel adta elő Romhányi József: Marhalevél című írását, majd
a 12.e osztály musical részletekre táncolt.
Meghallgathattuk Szabó Gábor tanár úr

azoknak, akik a sportcsarnokban nem
nézhették meg a műsort. Ezután az osztályok termeikben vacsoráztak, majd a bál
zárta a napot.
Sok sikert kívánunk a végzősöknek érettségire való felkészüléshez és
gratulálunk a szép ünnepség megszervezéséhez!
Bacskó Glória Beatrix 11.a
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Nyílt napok
Iskolánk az idei évben november 28-án és
december 5-én várta tárt kapukkal az érdeklődő
8.-osokat.

Dr. Bugya László igazgató úr és Nagy József
igazgatóhelyettes úr mindkét alkalommal reggel 8
órától tájékoztatót tartott a megjelent szülőknek és
diákoknak az ebédlőben. Ezt követően igazgatóhelyettes úr és Láposi Zoltán tanár úr vezette végig a
vendégeket intézményünkön, bemutatva korszerű
számítástechnikai termeinket, a könyvtárat és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A szép számban
megjelent diákok megkapták a szórólapba foglalt
tájékoztatót és iskolánk újságát, a Gépészlapot. A
körbevezetés után a továbbtanulók maguk választották ki, milyen órára szeretnének „bekukkantani”.
Első alkalommal sok volt az érdeklődő, de egy
héttel később már a vártnál is kevesebben érkeztek
az általános iskolákból. Természetesen iskolánk népszerűsítése ezzel nem állt meg, hiszen tanáraink
igyekeznek ellátogatni a vidéki, városi iskolákba és
tájékoztatót tartani az itt folyó képzésekről. Reméljük, minél több diáknak nyerte el tetszését középiskolánk, és sokan választják majd továbbtanulásuk
céljául intézményünket.
Ám a mi végzőseinknek is komolyan el kell
gondolkodniuk azon, hová szeretnék benyújtani jelentkezési lapjaikat!
Antek Gabriella 10.g
Szabó Anita 11.d
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A VIII. Mátészalkai
Amatőr Színjátszó Találkozó
Városunkban 8. alkalommal rendezték meg
az Amatőr Színjátszó Találkozót, ahol szerepelt, a
Szentegyházi Színkör is. A csoporttal érkezett
testvériskolánk igazgatója, Máté István igazgató
úr is, akivel sikerült elbeszélgetnünk egy kicsit.

Milyen alkalomból érkeztek ma hozzánk?
- Egy amatőr színjátszó
társulattal
érkeztem,
mint vendég, hogy meglátogassam a testvériskolát és megnézzem, milyen az élet az összevonás után. Örömmel állapítom meg, hogy ugyanolyan rendezett az iskolai élet, mint azelőtt volt.
Meséljen nekem a társulatról!
- Társulatunk, a Szentegyházi Színkör nyolc
éve alakult. A mátészalkai találkozón eddig
minden
alkalommal
részt vettünk és az évek
alatt több, mint egy tucatnyi díjat szereztünk.
Többször értékelte a
zsűri produkciónkat a
legjobb előadás, vagy a
legjobb rendezés díjával,
illetve férfi - női szereplői díjakkal. A TANGÓ
c. előadásunk ezúttal
országos EZÜST minősítést kapott, illetve elhoztuk a legjobb női főszereplő, és a legjobb
női epizódszereplő díjakat is.
Milyen programokat
tervezett igazgató úr
itt-tartózkodása idejére?
- Pénteken délelőtt isko-

látokban jártam, beszélgettem az intézmény pedagógusival, régi ismerőseimmel és barátaimmal, majd meglátogattam az iskola volt igazgatóját, Pankotai Ferenc
urat. Pénteken délután a
Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola 80 éves
évfordulójára rendezett
ünnepségen
vettem
részt. Mindezek után
este megtekintettem a
mátészalkaiak előadását.
Szombaton
iskolátok
természetjáróival a Sátoraljaújhely
melletti
Magyar Kálváriát néztem meg gyalogtúrával
egybekötve. Hazaérkezés után megnéztem a
szentegyháziak előadását, majd egy baráti vacsorán búcsúztam el a
barátoktól, a mielőbbi
viszontlátás
reményében.
Köszönöm szépen
igazgató úrnak, hogy
szakított ránk egy kis
időt!
Alexa Kitti 11.d
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Kollégiumi hírek
szen
nekünk,
ahogy
mondani
szokás ez a második otthonunk. E
jeles alkalomból a 10. évfolyamos tanulók készültek egy kisebb műsorral,
amelyben sok ének, dal hangzott el a
szép Mikulás-köszöntő versek mellett.
Az este alaphangulatát a műsor elején
elhangzott paródia adta meg. A végéhez
közeledve két krampuszával természetesen a Mikulás is megérkezett. A puttonyából mindenki számára jutott édesség,
s hogy mennyire jó gyerekek voltunk, azt
mi sem bizonyítja jobban, hogy senkinek

Megérkezett a Télapó
Bárki bármennyire is mondja,
hogy ő nem várja december 6-án a Mikulást, biztosan nem gondolja komolyan,
hiszen a piros ruhás, nagy szakállú, titokzatos Télapót még a felnőttek is izgatottan lesik. Vajon az éj leple alatt mi fog
belekerülni az apró zoknicskákba, a szépen kitisztított csizmákba? Vajon lesz-e
virgács a sok cukor és dió között?
Talán ehhez hasonló izgalmakkal
vártuk mi, kollégisták is ezt a napot, hi-

a csomagjában nem láttam virgácsot.
Nagy Mónika 12.évf.

Az UNICEF a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete, mely a világ 160 országában
van jelen programjaival. Olyan általános és középiskolai diákönkormányzatok jelentkezését várják,
amelyek kézzelfogható segítséget kívánnak nyújtani a kevésbé szerencsés körülmények közé született gyermektársaiknak. A közelmúltban kapott intézményünk egy levelet, melyben az UNCIEF
segítséget kér iskolánktól, hogy amennyiben módunk és lehetőségünk van rá, néhány képeslap eladásával segítsünk ezeknek a gyerekeknek. Minden egyes képeslap árának a fele közvetlenül a gyermekvédelmi programokat támogatja. Egyetlen képeslap ára fedezi egy gyermek kanyaró elleni
oltását. A képeslapokat Alexa Kitti és Szabó Anita 11.d osztályos tanulóknál és az osztálytitkároknál vásárolhatjátok meg.
Vegyetek minél többet, segítsünk a gyerekeknek!

KÉPESLAPOK

Alexa Kitti 11.d

MEGÚJULT A 211-ES TANTEREM
Új számítógép-parkot kapott a 211-es terem. Megkérdeztem Nagy Józsefet, iskolánk igazgatóhelyettesét a modernizációról.
Hogyan sikerült ez a fejlesztés?
- A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2007. évi
decentralizált keretére kiírt pályázaton nyert iskolánk.
Milyen eszközökre pályáztunk?
- 20 darab P4-es multimédiás számítógépet 19”-os
LCD monitorral, vezeték nélküli hálózattal. Ebből a
20 gépből került 18 darab a számítógépterembe. A
számítógépeken kívül vásároltunk 1 darab A/3-as
színes nyomtatót, ami a régit hivatott kiváltani az
órarendek nyomtatásakor. Továbbá 3 darab projektort és 3 darab notebook-ot is beszereztünk az órai
munka segítésére.
Csak a számítástechnikában fejlesztettünk?

- Nem, vásároltunk 1 új hangosító rendszert is
az ünnepélyek hangosítására, egy 14 csatornás
keverővel, 1 darab 200 W-os erősítővel, 2
darab 300 W-os hangfallal, 5 darab vezeték
nélküli mikrofonnal és 3 darab vezetékes
mikrofonnal. Ehhez a hangosító rendszerhez
tartozik még egy új CD lejátszó és egy 2
kazettás deck is. Ezen eszközök már a szalagavatón kipróbálásra kerültek.
Várhatóak-e egyéb eszközök ebből a pályázatból?
- Igen, még 15 tanterembe fogunk falra szerelhető vetítővásznat elhelyezni írásvetítővel
gurulós állványon.

Babaruha-kiállítás
Szabó Róbert 12. a osztályos tanuló által készített
babaruhák iskolánkban is kiállításra kerültek. Kíváncsi
voltam, hogyan jött ez a hobbi számára.
Mikor fordult meg a fejedben,
hogy ilyen ruhákat készítesz?
- A „Jól áll neki a halál” című
film hatására varrtam az első
ruhát, s aztán jött a következő
fekete ruha, később áttértem a
színesekre. Habár a túl harsány
színeket sosem szerettem.
Milyen időközönként készíted
őket?
- Régebben naponta vagy heten-
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Mit vár a fejlesztéstől?
- Reméljük, hogy az új eszközök színesebbé, tartalmasabbá, ezáltal hatékonyabbá teszik a tanórai
munkát és élvezhetőbbé az iskolai rendezvényeket.
Bacskó Glória Beatrix 11.a

te, de mostanában már nem érek
rá ilyen gyakran.
Óvodás korodban szívesen
babáztál?
- Én is mint minden fiú kardoztam, lövöldöztem, embert öltem!
Nem, sohasem babáztam, mivel
ruhákat tervezek - igaz sohasem
tologattam az autókat, inkább a
modelljeiket gyűjtöttem s nézegettem.

Miből meríted az ötleteidet a
készítéshez?
- A ruhákhoz inspirációt egy-egy
szín, illat vagy anyag ad.
Honnan veszed az anyagot az
egyes ruhák elkészítéséhez?
- Az öltözékek alapanyagául
méteráruban vásárolt agyagok
szolgálnak.
Gondoltál arra, hogy a későbbiekben nagyobb ruhák varrásával is foglalkozz?
- Igen, már a varrás elején szerettem volna igazi modellekre tervezni,de a babákon kevesebb az
anyagköltség – és egy lány sem
akart modell lenni.
Milyen célból készíted a ruhákat?
- A ruhákkal szeretném helyette-

síteni a régi korokat, amelyeknek
a szerelmese vagyok, különösen
az 1700-as, és az 1920-as évek
rabja vagyok. A régi fekete-fehér
filmeket és a moderneket is szeretem. Az álomnő számomra
Morticia Addams.
Köszönöm az interjút és
sok sikert kívánok neked a
továbbiakban!

Balogh Katalin 11.g
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Természetismereti sarok

Alapítványi felhívás

Kedves Diákok!
Azok számára, akik érdeklődnek a természetismeret iránt és
szeretik a fejtörő feladványokat, az iskolaújság minden számában közzéteszünk néhány érdekes ismeretterjesztő cikket, illetve feladványt. A feladvány helyes megoldásainak beküldőit a tanév végén jutalmazzuk.
A feladványok megfejtését névvel és osztállyal ellátott zárt borítékban lehet leadni az iskola könyvtárában.
Jó szórakozást kívánunk!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy „A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
Diákjaiért” Alapítvány

1.) Sudoku

2.) A vízfelhasználásról számokban
Problémamegoldás
Néhány példa……
Egy zuhanyozás alkalmával kb. 70-80 liter vizet fogyasztunk, míg
kádban való fürdéskor 140 litert használunk megközelítőleg!
Egy borotválkozó férfi kb. 6 percig folyatja a vizet. Az átlagos vízfolyási sebesség 2 liter percenként. Aki elzárja a csapot, az kb egy liter vizet
fogyaszt csupán!
Ha egy csapból percenként 10 csepp víz csepeg, akkor óránként általában 100 cm3 víz folyik el.
Egy folyó, rosszul működő WC tartályból naponta 100 dm3 víz is
elfolyhat.
Azt a feladatot kapod, hogy javasolj egyszerű, olcsó megoldási lehetőségeket, hogy hogyan spórolhat egy átlagos család a vízzel. Legalább 5 javaslatot adj meg, amelyeket Te magad is tudsz teljesíteni.
Példa: Autómosáshoz használj egy vödörnyi mosószeres vizet, majd csak a
végén használd a locsolót!
Egyszerű válaszokat keresünk!
Milyen színű a csiga „vére”?
Miért előnyös, hogy csíkos a zebra „szőre”?
Lehetséges-e, hogy két kék szemű szülőnek barna szemű gyermeke
szülessen? Válaszod indokold!
Hogyan lehetséges, hogy a kígyók testüknél nagyobb átmérőjűnek
tűnő táplálék elfogyasztására is képesek?
Élőlények-e a vírusok? Válaszod indokold!
3.) Népies madárnevek
A természethez közel élő emberek gyakran nevezik el a madarakat azok hangja, megjelenése, vagy jellegzetes viselkedése alapján. A feladatod, hogy ismerd
fel, melyik jellegzetes madarunkra gondoltunk
1. Barázdácsa, lipinka madár, közönséges billegény.
2. Himodi galamb, csakli
3. Eszterág, gagó, cakó, házi gólya
4. Kukóka
5. Halálmadár, csuvik, gurgulya bagó
6. Aranymálé, szolgabíró, aranybegy
7. fekete kánya, pápista varjú
8. Libuc, kibic, bébic
4.) Az ózonréteg vékonyodása
Az ózonréteg elvékonyodásának eredményeként több káros ultraibolya- (UV-)
sugárzás éri el a Föld felszínét. Mit gondolsz, melyik a legfontosabb mód az
UV-sugárzás negatív hatásainak megelőzésére?

2008. február 2-án
jótékonysági bált rendez az alapítvány bevételének
növelése céljából.
Az alapítvány 2007-ben 100 e Ft-tal támogatta
az iskolai zöld nap megrendezését, 125 e Ft-tal járult
hozzá a végzős osztályok kiadásaihoz, 65 e Ft-tal
jutalmazta az emlékplakettben részesülő diákokat, a
kitűnő tanulók között pedig 110 e Ft-ot osztott szét.
A diákújságírók 35 e Ft-ot, az iskolai sportban aktívan részt vevők összesen 50 e Ft támogatást nyertek
az alapítványtól, valamint a kollégium is részesült
támogatásban, hiszen digitális fényképezőgépet és
egyéb felszereléseket kapott 172 e Ft értékben.
Erdélyi testvériskolánkba ebben az évben 39
fő látogatott el, pedagógusok, diákok egyaránt. Az
alapítvány az utazáshoz 400 e Ft támogatást nyert el.
A bevételek közül 264.919 Ft az 1℅ adófelajánlásból folyt be. Ez az összeg sajnos 132 e Ft–
tal kevesebb, mint a 2006-os évben. A jótékonysági bálból 549.240 Ft bevétele volt az alapítványnak.
Kérem a kedves szülőket, amennyiben idejük
engedi, személyes részvételükkel, támogatói jegyek
vásárlásával vagy tombola felajánlásával járuljanak
hozzá a bál sikeréhez.
A tanár-diák-szülő kapcsolatot pozitívan
befolyásolná, ha a jótékonysági bálon minél több
szülő jelenne meg.
Kérem, tervezzék úgy, hogy 2008. február 2án legyen szabadidejük eljönni a bálba!
Pankotai Ferenc
kuratóriumi elnök

5.) Levegő
Tegyük fel, hogy te vagy Magyarország környezetvédelmi minisztere, és csökkenteni szeretnéd országod légszennyezettségét! A szakemberek több lehetőséget is felsorolnak. Melyik volna ezek közül szerinted a leghatékonyabb?
1 Az energiaárak felemelése annak érdekében, hogy az energiafogyasztás hatékonysága növekedjen, és ezzel a szennyezés csökkenjen.
2 A régi, nagy szennyezőanyag-kibocsátású ipari létesítmények bezárása.
3 A szennyezőanyag-kibocsátás határértékeinek csökkentése, különösen a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és a por esetében.
4 Új eszközök (technológiák) használatának ösztönzése a kibocsátás
csökkentésének érdekében.
Bakos Róbert 12. f
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Szeretnénk, hogyha több ember is részt venne az
iskolarádió szervezésében. Örülnénk, ha több ötlettel
halmoznátok el minket! Jelentkezzetek a cikk íróinál! Névnapi vagy születésnapi köszöntőket, dalokat is küldhettek rádiónkon keresztül diáktársaitoknak. Más kéréssel is fordulhattok hozzánk, pl.:mely előadókat hallgatnátok szívesebben. Köszönjük tanárainknak, hogy segítettek nekünk elindítani a rádiót és a mai napig is mindenben készségesek, ráadásul hallgatják velünk a mai slágereket.
Kedves Tanáraink, Tisztelt Diáktársaink!

Köszönettel: Balogh Katalin és Jakab Alexandra 11.g osztályos tanulók
Meglepő módon a
versenyzők nagy része nem jelent meg,
csorbítva ezzel iskolájuk hírnevét. Így tehát a versenyzők
száma jelentősen elmaradt a várttól, de
társammal mi büszkén képviseltük intézményünket. Évi Petőfi Sándor Arany
Lacinak című költeményét adta elő, míg
én Petőfi Sándor Én című versét szavaltam. Színvonalas vetélkedésre számítottunk, így is készültünk, mégis kissé csalódottan kellett távoznunk, hiszen úgy
éreztük, a zsűri nem egyenlő mércével
mért…
Bennünk akkor ez kényelmetlen
érzéseket keltett, az első helyet
„természetesen” egy gimnazista lány
szerezte meg. Második helyen a „mi”

Élmények egy szavalóversenyről
Iskolánkban tíz versmondó mérte össze tudását a humán munkaközösség
által szervezett szavalóversenyen. A versenyzők mindegyike nagyon jól felkészült, szép szavalatokat hallhattak a zsűri
tagjai. A házi verseny első két helyezettje
került be a mátészalkai Vörösmarty Kör
hagyományosan megrendezett városi
szavalóversenyére, amelyre a Kastélyszállóban került sor november 14-én. A
versenykiírás szerint egy szabadon választott reformkori költő költeményét
kellett előadni. A mi iskolánkat Tóth Éva
11.f osztályos és jómagam, Fodor Szimonetta 9.e osztályos tanuló képviselte.

Tóth Évánk végzett, akinek egyéni előadásmódja nagy sikert aratott. Gratulálunk neki a szép eredményért, és köszönjük a példás felkészülést.
Ezúton köszönöm meg felkészítőinknek, Szűcsné Kerti Éva tanárnőnek,
és Plesu Ádám tanár úrnak, hogy segítették szereplésünket.
Fodor Szimonetta 9.e

Országos döntőn szerepeltek
November 10-én iskolánk
lövészcsapata - melynek tagjai
Bajnai Evelin 10.g, Dombrády Cintia 11.g és Nagy Mariann 11.e Budapesten versenyzett az Országos Lövész Diákolimpia Döntőben.
Az Újpesti TE Mexikói úti lőterén
megrendezett versenyen a mieink
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
csapatát képviselték. A rendezvényen több mint 200 versenyző vett

részt, ahol lányaink dicséretesen
helyt álltak, és a középmezőnyben
végeztek. A csapat felkészítését
Plesu Ádám tanár úr és Puskás Ferenc, a Szamosszegi Általános Iskola nyugdíjas pedagógusa segítette. Köszönet érte.
Bajnai Evelin, Dombrády Cintia,
Nagy Mariann

Túra Sátoraljaújhelyen
A Gépészeti Szakközépiskola ODK szakosztálya 2007. november 24-én túrát szervezett a sátoraljaújhelyi Szár-hegyre. Az iskola dolgozói és diákjai
az erdélyi testvériskola igazgatóját, Máté Istvánt
vendégül látva 20 fővel vettek részt a jó hangulatú,
verőfényes, késő őszi kiránduláson, melynek elsődleges célja a kálvária megtekintése volt.
Nyíri Lajos
ODK-vezető
Akik elkezdték a testvériskolai kapcsolatot: Máté
István igazgató úr és Dömötör István tanár úr
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SZODSE Regionális
Döntő
2007. október 11-én csütörtökön iskolánk volt
immár 3. alkalommal a Szakszervezetek Országos
Diák Sportszövetsége Egyesület által meghirdetett
sportversenyek regionális döntőjének helyszíne. Három város: Nyíregyháza, Hajdúnánás, Mátészalka
160 diákja mérkőzött meg egymással röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, és sakk sportágakban. Az eddigi évekhez hasonlóan izgalmas mérkőzéseket láthattunk, és hazai sikernek is örülhettünk, hiszen iskolánk kézilabda és sakk csapatai továbbjutottak a Budapesten megrendezésre kerülő döntőbe.
Külön öröm, hogy a torna
legjobb kézilabda kapusa
címet Bíró Tibor 12.f osztályos tanuló nyerte. Gratulá-

lunk!
Kutassy György az
egyesület alelnöke is részt
vett a rendezvényen és találkozott Dr. Bugya László
igazgató úrral, aki támogatásáról biztosította a szervezőket.
Borbély Attila tanár úr ezúton is köszönetét fejezi ki az iskolavezetésnek és a kollégáknak, hogy
támogatták a rendezvényt. Külön köszönet a testnevelőknek: Halászné Kónya Hajnalkának, Kosztyu
Miklósnak valamint Pálfi Sarolta, Semencki Judit,
Beregi Ildikó, Garai Nikoletta diákoknak a verseny
lebonyolításában nyújtott segítségükért.
Reméljük, ezzel a
rendezvénnyel is hozzájárultunk iskolánk jó hírnevéhez és színesebbé tettünk
egy októberi napot.
Borbély Attila
tanár

Újabb focitornát nyert csapatunk
November 22-én délután a Városi Sportcsarnokban rendezte meg
társintézményünk, a Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola fennállásának 80. évfordulója alkalmából kiírt kispályás labdarúgó tornáját.
Az eseményt a nagykárolyi gimnazisták szereplése tette nemzetközivé, akik vállalták, hogy összemérik tudásukat városunk négy középiskolájával.
Csapatunk ezúttal ismét kitett magáért, és imponáló magabiztossággal négy mérkőzésből négy győzelmet szerezve megérdemelten hódította el a
trófeát.
Eredményeink: Gépész-Nagykároly 5-0 (gólszerzők: Dobai Tamás
2, Botos Balázs, Ujfalusi Árpád, Kovács László), Gépész-Esze 2-0 (gólszerzők:
Ujfalusi Árpád, Dobai Tamás), Gépész-Déri 2-1 (gólszerzők: Botos Balázs,
Dobai Tamás), Gépész-Baross 4-0 (gólszerzők: Dobai Tamás 2, Kovács László,
Botos Balázs).
Különdíjasok: A torna legjobb játékosa: Petrohai Miklós (Déri), a
torna gólkirálya: Dobai Tamás (Gépész – 6 góllal), a torna legjobb kapusa –
szerintünk – Bulyáki Gyula (Gépész), bár a zsűri nem neki ítélte a díjat.
Csapatunk tagjai: Szűcs Krisztián 11.b, Bulyáki Gyula 11.b, Kovács
László
10.e,
Botos Balázs
12.c, Ujfalusi
Árpád
13.d,
Boros
István
12.b,
Dobai
Tamás
12.b,
Lukács Lénárd
12.b,
Szabó
Norbert 13.a.
Testnevelőedző: Kosztyu
Miklós.
Dobai Tamás,
Lukács Lénárd

Jakab Alexandra 11. g
Szerkesztők: Fülesdiné Juhász Tímea, Láposiné Kiss Judit, Tóth Norbert, Plesu Ádám, Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán
Készült: A könyvtárban ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Dr. Bugya László igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93
Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat!
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