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A FELKÉSZÍTÉS
SZOLGÁLATA

Sokan mindent megtesznek azért,
hogy bátorítsák a gyerekeket.
Azt mondják:
„Képes vagy rá - tudom.”
Átlátnak a külső burkán,
meglátják a lényeget, és a szívhez
szólnak, miközben az elmét igyekeznek gondolkodásra tanítani.

Így hát köszönöm minden tanárnak,
hogy ilyen hűségesen szolgál.

Mi is az élet?
Csak tengődünk a világban…
Elveszve, akaratlanul.
Sötét fátyol vonja be arcunk,
S végig csak egy helyben toporzékolunk.
Mégis mire való az Élet?
Megszületünk, majd ismét visszakerülünk az éltető Földbe!

A legnagyobb szolgálatok egyikét a
tanárok végzik.
Nem kapnak magas fizetést,
mégis sokat adnak.

Elviselik a szülők kritikáját, a sok
papírmunkát, a sajtó és a szakma
bírálatát.
És szolgálnak rendületlenül.
Egy diák ritkán mondja azt:
„Köszönöm, hogy ilyen nagyszerű
tanárom volt!”
Gyakran csak évekkel később jut
eszünkbe, mekkora hatással volt
tanárunk az életünkre.

Nagy Anita 11.g

Célunk elveszik, semmivé válik…
Mint ahogy a világ minden elmúlik.
Miért születtünk meg?
Erre a kérdésre senki sem válaszol.
Csak tengődünk, tengődünk az Életben ártatlanul!
Én is elvesztem a világban…
Fejvesztve menekülök.
Ugyan vannak céljaim, de mindhiába,
Ha úgy is elkárhozunk ebbe a sötét
világba.

A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért Alapítványnak köszönhetően feliratot kapott iskolánk
homlokzata. A szép, esztétikus betűk fennen hirdetik intézményünk nevét. Régi álma valósult ezzel meg Pankotai Ferencnek, az alapítvány elnökének, nyugalmazott igazgatónknak.

Mindenki fut, rohan a semmibe,
Menekülök a végtelenbe…
Majd egy csendes pillanatban
megállunk:
Hol vagyok?
Elvesztem, az életben semmivé válok !
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Molnár Richárd
Murguly Péter
Nyiri Gábor
Stamusz Péter
Szántó Alexandra

Osztályfőnök:
Csontosné Mezőfényi Mónika
Andrási Alex
Bodnár Gábor János
Csástyu Béla
Csorvási György Richárd
Fekszi Dóra
Fekszi Zsolt
Hajdu Edina
Juhász Kinga
Kanálos Alexandra
Kelemen Zsigmond
Kiss Gabriella
Kiss Gergő
Lőrincz Ottó
Lőrincz Zsolt
Lukács Nikolett

12.b

Szegedi Péter
Szolnoki Szabolcs
Szondi Roland
Szücs Tamás I.
Vakarcs Róbert
Varga Sándor
Vékony László
„Ah vége,vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebb folyvást a réginél!”
(Reviczky Gyula)

Kecskés Ádám Miklós
Kedves Ákos
Kiss Krisztián
Kiss Ramóna Klaudia
Kolveg Dávid
Németh Gábor
Pindzsu Attila
Sváb Vivien
Szabó Attila
Szűcs Gábor
Vislóczki Zoltán
Zakor János

Osztályfőnök: Jágri Ilona
Bakos Gergő
Bauman-Nagy Péter
Bicskó Roland
Biró Katalin Ildikó
Bölkényi Gergő
Darabánt Krisztián
Fazekas Márk
Fehér Ildikó
Gál Márkó
Győrvári Gábor
Hady Lehel
Horváth Bettina
Illés László
Jakab István
Kartali Ádám

12.c

Osztályfőnök: Nyíri Lajos
Ambrus Dávid
Biró Zsolt Gusztáv
Görög Ádám
Herceg Richárd
Hernáczki Barnabás
Ilku Tamás
Juha István
Juhász László
Katona József
Kicsák Csaba
Kovács Miklós
Lálóczki Dániel Krisztián
Nyiregyházi Róbert

12.d

Menj, küzdj az álmodért,
Minden vágyadért,mi benned él.
Győztes lesz a harc,
Ha nincs több hátraarc,
Végül majd tiéd, miért szívből küzdenél.
(Hooligans)

Osztályfőnök:
Vékonyné Kovács Judit
Bálint Gábor
Balogh Brigitta
Balogh Gábor
Bélteki Tímea
Czine Gábor Csaba
Dienes Tünde Mónika
Harangozó Fanni
Jaczina Edina
Jakab Éva

Ombodi Máté
Osváth Miklós
Pecséri Gábor
Sáfár Norbert
Szabó József
Szabó Zsolt
Szláma Dorián
Szolnok Gábor József
Tarcsa János
Turgyán Miklós
Vincze Szabolcs

„

Aki meg akar tenni valamit,
talál rá módot,aki nem, talál kifogást.”
(Stephen Dolly)

Jakab Sándor Krisztián
Jóni Mónika Claudia
Kiss Tibor
Kovács Renáta
Labonc Nikoletta
Nagy Elizabet
Nagy Krisztina
Nagy Patricia
Nemes Ferenc
Orgován Tímea
Ötvös Alexandra

Rákóczi Melinda
Rézműves Márk Miklós
Sándor Nelli
Simon Kitti
Szegedi István
Toronicza Kinga
Tóth Alexandra Evelin
„ Csak egy osztály voltunk,
egy osztály, amelyről néhányan túl sok jót hittek,
Később sokan azt gondolták, tévedtek…,
...hitték gondolták…
És talán senki sem tudta kik voltunk valójában”

3

2012/06
12.e

Osztályfőnök:
Kötél Sándor Zsolt
Balogh Szilveszter
Banga Szilvia Eszter
Berki Beáta
Bihari Kinga
Csorba Tímea
Dobai Rebeka Petra
Figula Márk
Fórián Zsanett
Gergely Richárd
Hatvani Krisztián
Herman Vivien
Horváth Alexandra Orsolya
Kapros Barbara
Király Bence
Kiss Attila Zsolt
Kósa Máté

12.g

Osztályfőnök:
Szűcsné Kerti Éva
Bencze Dominika
Gajdics Miklós
Garai Gréta
Gáti Viktória
Heizer Kitti
Jakab Nikolett
Kallós Henrietta Kinga
Kiss Alexandra
Koi Petra
Koncz Barbara
Lakatos Erzsébet
Lőrincz Brigitta
Márton Adrienn
Molnár Zsuzsanna
Nagy Barbara

13. f

Osztályfőnök:
Nyiregyháziné Misley Katalin
Bákonyi Zoltán
Bene Krisztina
Bodó Dávid
Farkas Ferenc
Gyügyi Antónia Mercédesz
Kalicz Tímea Viola
Kónya Ferenc Barnabás
Meleg Henrietta
Orgován Dávid
Papp Nikoletta
Pituk Amanda
Rézműves Mária

www.gepeszeti.hu
Kovács Miklós
Krutilla Dóra
Lakatos Adél Enikő
Lemák Dorina
Lieb Tamara
Magyar Zsuzsanna
Mező Attila
Nagy Tibor
Pápai József
Szántó Dávid
Szegedi Annabella
Szelei-Molnár József
Szűcs Dávid
Tóth Csaba
Tóth Marietta
Varga Norbert
Veres Norbert
„Tiszteld az embert, szeresd a szépet, tanulj küzdeni,
mert ez az élet!”
( Anonymus)

Nagy Viktória
Ötvös Barbara
Porkoláb Andrea
Rácz Anasztázia
Sarkadi Hajnalka
Sarkadi Zsuzsanna
Szabó Alexandra
Szabó Anett
Szabó Kitti
Szilvai Edina
Szőcsi Erzsébet Renáta
Toronyi Adrienn
Tóth Orsolya
Váradi Csilla
Vass Nikolett
„ Nekünk nem elég a kékség, nekünk az egész ég kell.”
(Johann Wolfgang Goethe)

Sarkadi Emese
Somotóczki Zsolt
Szabó Márk
Szántó Csilla
Szántó Katalin
Szegedi Éva Erika
Tejfel Dávid
Török Ildikó
Tuba Zoltán
Varga István
Varga Szabolcs
Zajti Szabolcs
2007-2012
„Tervezünk a jövőre, sok jót és szépet,
hogy mi lesz, azt majd hozza az élet.
De most elválnak útjaink, remélem
nem örökre, hisz a barátságot a távolság nem teszi tönkre!”

www.gepeszeti.hu
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Herman Vivien 12.e

Tablószépségversenyre
neveztünk
A 12.e osztály második helyezést ért el a megyei
tablószépségversenyen.
Iskolánkból két osztály vett részt a Szabolcs Online
által a Facebook-on kiírt középiskolai tablószépségversenyen, a 12. b-sek, és a 12. e-sek gondolák úgy,
hogy megmérettetik magukat. A megyéből összesen
29 osztály nevezett.
A „b” osztály hamar esélytelenné vált a győzelemre
szavazatok híján, de osztályunk jól állta a sarat. Úgy
tűnt, nagy fába vágtuk fejszénket az Esze Tamás
Gimnázium egyik osztálya ellen, nehezen vettük át
a vezetést, de végül sikerült megfordítanunk az
állást.
Az utolsó néhány napban már szinte egyértelművé
vált a győzelem, de elkövettünk egy szarvashibát.
Mivel eleinte csak a gimisek kaptak körülbelül velünk egyforma szavazatot, így csupán rájuk tekintettünk vetélytársként, ami nagy hiba volt.
A Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola 3/12 osztálya észrevétlenül átvette a vezetést,
de ezzel már csak a szavazás lezárásának napján
szembesültünk, mikor lehetetlen volt behozni lemaradásunkat. Lássuk be, egy ilyen tablóval, amelyik a
Nagy-Magyarországot ábrázolja, bizonyos okok
miatt könnyű a győzelem.
Végül másodikok lettünk, de az előzetesen kitűzött
célunkat mégis elértük, nyertünk a gimisek ellen.
Úgy vélem, ez nem rossz eredmény.
A nyertes Vay Ádám Gimnázium: 3771 szavazat.
A harmadik helyezett Esze Tamás Gimnázium:
2801 szavazat.
A második helyezett 12.e osztály: 3155 szavazat.

A 12.b osztály: 454 szavazatot gyűjtött.

A diáknap bevezetője kívánt lenni az a szakmai
nap, mellyel szerettük volna meglepni az informatika és gépész szakmacsoportos diákokat.
Az ötlet a januári - NI által - szervezett
Legorobot Konferencián született, ahol nagy
élménnyel számoltak be pedagógus és mentor
kollégák hasonló iskolai rendezvényekről. A
mentor program fő koordinátora, Szabad Miklós
nem zárkózott el iskolánkban való megvalósítása elől, s az időpontot körvonalaztuk is. Megígérte, keres egy mátészalkai származású kollégát az NI-tól, aki az összekötő láncszem lesz a
programhoz. Hamarosan megkeresett Csizmadia
Ferenc (fekete pulóverben a plakátszerű képen)
telefonon, s egyeztettük a lehetőségeket. Április
2-án délelőtt az ebédlőben berendezett előadóban órás váltásokkal valamennyi osztály megismerhette a National Instruments cég tevékenységét, vállalati kultúráját dióhéjban, illetve az
elektronikai, mérnöki pályák izgalmas, ám nagy
elhivatottságot igénylő lehetőségeiről számoltak
be fiatal mérnök előadóink: Csizmadia Ferenc,
Papp Tibor és Kállai Róbert. Csizmadia Ferenc
saját maga példáján keresztül szemléltette,
hogyan válhat valakiből közgazdasági indíttatást
követően elektronikai szakember, s biztatta a
fiatalokat, merjenek a műszaki pályák felé orientálódni. Ezt követően Papp Tibor hozta működésbe a cég által fejlesztett demonstráló eszközöket (labdafelfújó és nyomásstabilizálót,
tollat a hegyén megtartó, kiegyensúlyozó fordított ingát és az IPod tesztelőt), melyek közül a
Guitar Hero aratott legnagyobb érdeklődést,
ahol az NI által fejlesztett „ellenfelet” kellett
legyőznie egy vállalkozó szellemű diáknak.
Kállai Róbert mutatta be a pályakövető, a két
nagy keréken guruló, valamint a fehér lap látványára hátramenetbe kapcsoló és beparkoló
robotot. A délután a legnagyobb befogadóképességű informatika termünkben folytatódott,
ahol 42, többségében informatika szakos diák
ismerkedhetett a LabView programnyelvvel
Papp Tibor (fehér ingben) vezetésével. Először
a mérőműszerek digitális jelfeldolgozásáról
kaptunk elméleti tájolót, majd a gyakorlatban is
láthattuk - NI termékek használatával – a levegő
hőmérsékleti paraméterét, majd megnéztük,
valóban 230 V-os (+-10%) –e a feszültség a
301. terem vezetékeiben (megvolt!), egyszerű
példán keresztül áttekintettük egy szimulált
szélgenerátor rezgésfigyelésének jelentőségét,
illetve … a gumilabdák felfújódását a légnyo-

más csökkenése révén. A gyakorlati alkalmazások után rátértünk a szoftveres támogatást nyújtó LabView nyelvvel való ismerkedésre. Először egy geometriai feladat megoldásával melegítettünk (kerület-, területszámítás), majd
véletlenszám-generálással folytattuk az elmélyülést. A program egy dobókocka-gurítás eredményét állította elő (1-6 intervallumban), mely
egy dobókocka alakú leden a kapott érték alapján jelent meg. Míg a diákok a dobókockás
programírással foglalkoztak irányítottan, a
háttérben Robi legorobotot programozott. A
robot ultrahangos szenzorral felderíttette az
útjába kerülő tárgyakat, s kikerülte azokat.
Megtapasztalhattuk, hogy programozni másképp is lehet - nem csak szöveges formában, s
egyúttal biztatást kaptak a leendő mérnökhallgatók (s nem csak az informatikusok), hogy a
programozás nekik is tanulható, csak logikus
gondolkodás s egy grafikus programnyelv kell
hozzá. (Ne felejtsük el, villamosmérnök előadóink
sem
informatikus
mérnökök.)
Munkaközösségen belüli kollégákkal az összefogás napjaként értékeltük e rendezvény megvalósulását, hiszen nagyon sok pozitív hozzállású
kolléga és a szervezésben részt vevő – főleg
rendszergazdai ismereteket tanuló – diák közreműködésére volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen
szakmai kitekintést nyújtó cég támogatása számunkra is elérhetővé váljon. A National Instruments Legorobot Mentor Program célja, minél
szélesebb körben elterjeszteni a grafikus programozási nyelvet, az algoritmikus gondolkodásmódot, megmutatni a technika érdekességeit,
megismertetni a diákokkal az NI alkalmazásokat és hozzájárulni egy jobb mérnökképzéshez.
Ugyan iskolánk még hivatalosan nem részese a
Mentor programnak, de 2012/2013-as tanévre is
meghirdették, melyre pályáztunk, s szeretnénk
bekapcsolódni ez év szeptemberétől egy aktív
legorobot szakköri csapattal. Ha szeretnél délutánonként
iskolánkban
programozni,
legorobotot építeni, versenyen megmérettetni,
közösen fejlődni, szeptemberben jelezd informatika tanárodnak. Addig szurkolj a pozitív
pályázati elbírálás érdekében!
Ha van a Diáknapra tervezhető, hasonló szakmai ötletetek, keressetek bennünket! (Előadóink
azt ígérték, ha lesz igény a továbbiakban részetekről, szívesen eljönnek még hozzátok!
Köszönjük!)
Jágri Ilona tanárnő
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13 középiskolás csapat mérte össze programozói ismereteit
2012. március 26-án a National Instruments támogatásával
megrendezett első LabVIEW alkalmazói versenyen, a debreceni Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolában.
A versenyfelhívás az alábbi gondolatokkal érkezett: „Szeretnénk, ha áttételesen üzenete lenne a pályaválasztás előtt álló, a természettudományos tárgyaktól ódzkodó korosztályunk felé, hogy a világ megismerhető, továbbá példát
mutatna a szakképzős diákoknak a grafikus programozás, a felügyelt ipari
folyamatok felé.
Versenyünk fő kelléke a logikusan gondolkodó, problémamegoldó készséggel
rendelkező, csapatmunkára hajlamos diák. A legfőbb vágyunk az, hogy a
sikerélmény mellett egyfajta belső feszültséggel menjen el minden csapattag,
ami az új ismeretek megszerzése iránti vágyat kelti fel.”
E baráti szellemű invitálásra iskolánk 3
elszánt diákja: Szolnoki Szabolcs, Vékony
László (12.a) informatika és Hatvani
Krisztián (12.e) közgazdasági szakmacsoportos tanulók jelentkeztek 3Bit csapatként
A rendezvényt Dr. Ábrahám László, az NI
Hungary Kft. ügyvezetője nyitotta meg. A
verseny 60 perces problémaorientált tréninggel kezdődött, amely során először a
LabVIEW programozás alapjait hallgatták
meg és próbálták ki a megjelentek. A
tréning után közös feladat az adott probléma megértése, majd annak megoldása volt egy mérőszoftver megírása után.
A versenyen - melyre mind az eszközöket, mind a nyereményeket az NI Hungary Kft. ajánlotta fel – 13 csapat,
összesen 39 diák vett részt debreceni és vidéki középiskolákból egyaránt. A résztvevők nem másért, mint a 2011-ben két Innovációs
Díjat is nyert myDAQ műszerért mérték össze tudásukat, amely terméket
Rozgonyi Dezsőné tanárnő

PROJEKT VERSENY
A természettudományi munkaközösség az év elején projektversenyt hirdetett „Híres természettudósok” címmel. 2012. március 28-án került sor a szaktanárok által legjobbnak tartott dolgozatok Power Pointtal történő bemutatására.
Hét tanuló munkáját hallgattuk meg, ők a következők: Eichammer Ágnes
(11.g): Dr. Katona István munkásságáról, Pásztor Tímea (11.g): Szent-Györgyi
Albert tevékenységéről, Bera Dorina (11.g): Dr. Hidvégi Mátéról (Szemánné
Bulyáki Ildikó tanítványai), Jakab Dávid (11.c): Bólyai János munkájáról,

2012. április 19-én került
megrendezésre a mátészalkai Tűzoltóságnál a Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Versenyt.
A Gépészeti Szakközépiskola 3. éve
vesz részt ezen a versenyen.
Iskolánkat 4 fős csapat képviselte, a
11. a osztály tanulói: Orosz József,
Lieb Krisztián, Erdei Anita és Hudák Karolina.
A verseny előtt két nappal lehetőségünk volt hozzájutni a felkészítő
anyaghoz és gyakorolni a versenyen
előforduló feladatokat. Április 19-én
csütörtökön 8:30-kor gyülekeztünk

a tűzoltó állomáson, ahol tájékoztatást kaptunk a verseny menetéről és
szabályiról. Összesen tizenkét csapat indult a versenyen. A feladatok
tizenkét különböző állomásokon
voltak kijelölve, melyek megoldására tíz perc állt rendelkezésünkre. A
verseny kilenc órakor kezdetét
vette. Szirénaszóra mindenki elindult a csapatszámának megfelelő
állomáshoz, a mi számunk a hatos
volt, tehát a hatos állomásról kezdtünk, ahol a rádiónavigációs feladat
volt kijelölve. Páronként navigáltuk
egymást a felállított pályán. A navigálást sikeresen teljesítettük, és a 10
perc letelte után szirénaszóra elindultunk a következő állomáshoz.
Végighaladva a feladatokon 12:30kor már csak az eredményhirdetés
maradt hátra.
Csapatunk sikeresen zárta a versenyt és 3. helyezést értünk el.
Ezen a versenyen a dobogós helyezés mellett sok olyan dolgot tudtunk
elsajátítani, ami az életben is segítségünkre lehet, mint pl.: az elsősegélynyújtás alapjai, nagy vészhelyzet esetén túlélőcsomag összeállítása.
Hudák Karolina 11.a

jelenleg már közel 30 egyetem használja az országban, ugyanis a műszerrel
eredményesebb, gyakorlatorientáltabb az
oktatás.
A versenyen részt vett és a helyezést elért
csapatoknak Phil Hester, a National Instruments rangidős Kutatás-Fejlesztés Alelnöke - az amerikai Austinból - adta át a
díjakat (a képen éppen a csapatunkat
képviselő
Hatvani Krisztiánnak).
12.b gurulva egyetértően megállapíHazafelé
tottuk, profi módon megszervezett verseny részesei lehettünk. Kicsit irigykedtünk az első helyezett plusz jutalmán, ami
egy-egy Samsung Galaxy Ace mobiltelefon volt az IT Services felajánlásával.
Tanulságként vontuk le, a gyakorlatorientált képzés a megfelelő elméleti
alapokkal lehet csak igazán a jövőbe mutató siker záloga.
Jágri Ilona tanárnő & 3Bit
Lamos István (11.c): Fibonacci felfedezéseiről (Tóth-Vonház Linda tanítványai), Rácz Viktória (11.d): James Watt
találmányairól (Lukács Krisztina tanítványa), Hiripi Ádám (9.d): Eistein munkásságáról (Rozgonyi Dezsőné tanítványa).
Eichammer Ágnes és Bera Dorina 11. g
osztályos tanulók dolgozata sikerült a
legjobban, az ő munkájukat a tanév
végén jutalmazzuk.

Gépírás verseny
Az elmúlt tanévhez hasonlóan 2012 májusában a
Teöreök Aladár tanulói versenyen 13 tanulónk
vett részt, melyet iskolánkban rendeztünk meg. Mindig
jó új arcokat, tehetségeket látni, akik nagyon szép
eredményekkel öregbítik és képviselik iskolánkat.
Változatlanul on-line kapják a versenyszöveget, a prog1 2 .e
ram javítja,
értékeli százalékosan. Pár perc elteltével
már lehet látni az eredménylistán a helyezéseket.
Az idei megmérettetésen is nagyon szép 10 perces másolások születtek:
A 164 tanuló közül Tanuló I. kat.:
Csástyu Béla (12.a) 3. helyezés (4671 leütés szám/4 hiba), Rézműves Márk (12.d) 10. hely (3858/0), Balogh
Evelin (11.f) 101. hely (2276/2).
A 313 tanuló közül Tanuló II. kat.: Fonalka Péter
(10.a) 12. helyen végzett (3618/0), Gulyás Dávid (9.a)
19. helyezést ért el (3349/0), Török Alexandra (10.e)
24. hely (3326/2), Turbula Noémi (10.e) 35. hely
(3042/1), Somotóczki Miklós (9.a) 81. hely (2822/2),
Drabik Éva (9.b) 101. hely(2871/4), Antal Gábor (9.b)
127. hely (2699/4), Nagy Patrik (9.d) 115. hely
(2384/0), Hiripi Ádám Márk (9.d) 254. hely (1992/6).
Ifjúsági kategória 82 versenyző közül:
Demeter István 14.d 40. hely (2727/2).
Gratulálunk minden tanulónak!
A szövetségtől az okleveleket, hibátlansági jelvényeket
a tanévzárón kapják meg a diákok.
Köszönjük Szabó Emília, Szabó Ágnes, Láposiné Kiss Judit felkészítő tanáraink munkáját!
Fonalka Péter 10.a
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Tankönyv készült iskolánkban
Iskolánk egykori diákja, Bacskó Glória
tavaszi hazutazása során - a továbbtanulás
előtt álló diákok kérésére - barátjával
röviden bemutatta nekünk a dán oktatási
rendszert - a szakképzési és felsőoktatási
területre koncentrálva.
Beszéltek a gyakorlatorientált képzésről,
ahol a diák aktív módon fedezi fel, érti
meg az összefüggéseket, tapasztalja meg
a saját kreativitását. A jó felszereltségről,
a tudás elismeréséről, a munka becsületéről, a kiszámíthatóan kiegyensúlyozott
életről, az élet minden területén fontosnak
tartott környezetbarát szemléletről.
Az ingyenes oktatás mellett persze a
magas kollégiumi díj, a drágább megélhetés, a nyáron hűvösebb, télen enyhébb
hőmérséklet, a csapadékos napok nagyobb száma voltak a mérleg másik serpenyőjében. Úgy tűnt számunkra, vajmi
keveset nyomnak a latba a korábbi bekezdések tükrében.
Méltatlankodó sóhajtások kísérték a
sikeres diákok száma után járó pedagógus
díjazási rendszer elvét, a diákbarát szemléletet, ami a jólfelszerelt intézményekben, a magasan képzett, megfelelően

A szerzőket arról kérdeztük, hogyan merült fel a
tankönyvírás gondolata. 2008-ban egy informatikai mun-

motivált, támogató hozzáállású tanárokban, a gyakorlati tantárgyak cégeknél
megszervezett oktatásában, külföldi tapasztalatszerzésben nyilvánul meg.
Néhányan gondolatban, volt aki félhangosan esélyeit latolgatta a külföldi továbbtanulást illetően. Ám minden bizonnyal egy
kis időre valamennyien átszellemültünk,
jó volt hallgatni a távoli mesét még angol
nyelven is, s csak a csengő ébresztett a
valóságra bennünket.
Jágri Ilona tanárnő

Ismét véradás volt iskolánkban

A Vöröskereszt 2012. április 18-án véradást szervezett iskolánkban.
Sikeresnek mondható, ugyanis 87 fő vett részt.
A képen Nagy József igazgatóhelyettes és Székely Zoltán tanár úr
véradás közben.

A Megyei Diákparlamentben
2012. március 07.-én Diákönkormányzatuk képviselhette iskolánkat a IV. Megyei Diákparlamenten, ami ezúttal Nyíregyházán került
megrendezésre, a Bessenyei teremben. 150 általános- és középiskolás
diák vett részt ezen az érdekes előadáson.
Részletes tájékoztatást kaptunk a Közösségi Önkéntes Szolgálatról,
amely segítségével el lehet menni állatmenhelyre, idősek otthonába,
szemetet szedni stb. Többek között a Fuss a Fényben programról is
felvilágosítottak minket, amit május 19-én tartanak.
Pályázatokat és a diákcsereprogramokat is bemutattak, valamint a
diákok jogaiba is betekintést nyertünk.
Megünnepeltük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 5. születésnapját is egy finom tortával.
Reméljük, hogy a következő évben is részesei lehetünk ilyen érdekes
előadásnak.
Nagy Anita 11.g

kaközösségi gyűlésen merült fel először az a probléma, hogy
az érettségin már nem fogják elfogadni a programozási feladatot az általunk eddig tanított Pascal nyelven. A munkaközösség tagjai igyekeztek egy modern, de a diákok számára is
viszonylag könnyen megtanulható programozási nyelvet
választani, amely a Visual C# lett. Ehhez a programozási
nyelvhez nem volt a középiskolások számára jól érthető, az
emelt szintű érettségire felkészítő könyv a tankönyvpiacon.
Ekkor fogalmazódott meg Láposi Zoltán gyakorlati okt. vez.
helyettes fejében az a gondolat, hogy kellene egy a gyakorlati tudás elsajátítását segítő tankönyv, amely sok példával
magyarázattal a diákok számára is érthető módon vezetné be
olvasóit az új programozási nyelv világába. Társszerzőnek
Kiss Tibor tanár urat kérte fel, hogy segítsen a munkában,
aki továbbfejlesztve az eredeti gondolatot, olyan tankönyv
írását szorgalmazta, amely munkafüzet jelleggel a könyvben
megoldandó feladatokat tartalmazott.
A könyvet Bacskó Sándor tanár úr ellenőrizte, mint lektor.
A C# Programozási segédlet és munkafüzet címen megjelent jegyzetet két tanéven keresztül folyamatos átalakítással
fejlesztéssel teszteltük, melynek során a diákok és a tanárok
részéről megfelelő fogadtatásban részesült az átalakított
tankönyv.
2011 őszén a Nemzeti Tankönyvkiadó tulajdonában lévő
Tankönyvmester Kft. megvásárolta a szerzőktől az újabb
módosításon átesett könyvet
magyarországi és németországi terjesztési joggal. A
kiadó honlapján 2012 augusztusi megjelenéssel már
megtekinthető a tankönyv
formája, borítója, ára és
rendelési száma.
A következő tanévtől már
minden 11. évfolyamos
tanuló az iskolánk tanárai
által készített tankönyvből
tanulhatja a programozást.
Köszönjünk tanárainknak!

ANYÁK NAPJÁRA

Édesanyámnak
Nap sugara égesse bőröd ha fázol,
Ne félj, hisz erős szíved kérge
tudom, sokszor szomorúnak látszol.
Szívedben egy egész világ férne.
Jó asszony vagy, dicsérnek a szavak,
segítőkész kezed mindig ajándék
Színes az élet, még színesebbek a falak,
mit építettél körém, szebbet nem találnék.
Tudom mindig itt leszel ez igaz, s örök,
Terelgeted léptem bűnös utakról a jóra,
érted mindig falakat török.
Sokszor nem hallgattam a szóra.
Szomjamat olykor mosolyoddal oltom.
A tűztől néha elevenen égek,
büszke tekintettel a szemedbe mondom

Édesanyám szeretlek téged!
Demeter István 14.d
Rajz: Király Dávid 10.g

7

2012/06

www.gepeszeti.hu
Nagy Barbara 12.g

Nagy Anita 11.g

2012. április 21-én (szombaton)
diáknapot tartottunk iskolánkban,
melyet diákönkormányzatunk szervezett.
Ezen a napon 30 perces szünetek
és 25 perces órák voltak. A hatalomátvétel után a diákok sok színes
és vicces feladatban vehettek részt:
lufispricc, lisztfújó verseny, mú-

miakészítés, teaivó verseny,
lekvároskenyér-evő verseny, 7es rúgó verseny. A
tanárokkal is együtt
sportolhattunk a
tanár-diák fociban, illetve a tanár-diák röplabdában. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben a tanévben sokkal több tanuló aktivizálta
magát, mint az elmúlt években.

A szünetekben az iskola néhány
tanulója lépett fel és mutathatta
meg énektudását.
Ezen a napon többek között az
osztálybajnokság győztesei is megkapták jutalmukat.
11.35-kor került sor az eredményhirdetésre, ami a következőképpen
alakult.
I. helyezett a 11.g, II. helyezett 9.d, III. a 12. d és
a IV. helyezett a
11.f osztály lett.
A győzteseknek
ezúton is gratulálunk és reméljük,
hogy a következő
tanévben még több diák
kap kedvet és vesz részt a feladatokban.

Iskolánkban 2012. május 18-án
(pénteken) ismét megrendeztük
a Zöld-napot. Az osztályok
reggel 7.30-kor indultak ki az
állomásra, ahonnan Vajára
utaztunk.
Rövid tájékoztató után minden
osztály a helyét elfoglalva hozzákezdett a sütés-főzéshez.
Közben sok színes program gazdagította a napot: tollaslabdázás,
ugrókötelezés, szkanderezés, hulla-hopp
és a 9. évfolyam számára várlátogatást is
színesítette a napot. A sportversenyekben
a lányok és a fiúk külön mutathatták meg
tehetségüket és az eredmények a következők lettek.
Hulla-hopp karika: I. helyezett - Lengyel
Mónika 11.e, II. - Szántó Bernadett 11.g,
III. Nagy Barbara 11.g osztályos tanulók.
Ez a verseny jelentette a legnagyobb izgalmat, ugyanis több mint 10 percen keresz-

2012. március 14-én iskolánkban ismét megrendezték a Hazánk, Magyarország történelmi vetélkedőt.
Az osztályoknak a kijelölt tantermekben kellett
gyülekezniük 7:45-kor.
Az iskolai videó-láncon keresztül nézhettük meg a
diákközgyűlést és a március 15-ei műsort.
9 órától elkezdődött a vetélkedő, amely nagyon
változatos, izgalmas feladatokból állt.
Elsőként a rajz majd a puzzle, és végül a villámkérdések feladatait kaptuk meg, ezek után a „Maradj
talpon”, a Daldaráló és az Emlékezz című fejtőrök
következtek. Minden osztály nagyon igyekezett a
feladatok megoldásával, hogy minél hamarabb és
hibátlanul vigye le a zsűrinek pontozásra. 11:30-kor
hallhattuk az eredményhirdetést.
Az első helyezett a 14. c osztály 120 ponttal, a második a 11. g 115 ponttal és a harmadik a 14. b 114
ponttal lett. Gratulálunk a szép eredményhez, és
köszönjük a többi osztály részvételét is!
Köszönetet mondunk Fejérné Kósa Zsuzsanna tanárnőnek, Kiss Tibor és Fejér Gábor tanár uraknak
a
vetélkedő
megszervezésért.
Reméljük, ez a
jó
hangulatú
verseny továbbra is hagyomány
marad iskolánkban.

tül nem lehetett eldönteni a verseny kimenetelét és a játék több karikával is folytatódott.
Tollaslabda: Ebben az évben a tanárok is jelentkezhettek erre a versenyre. Láposiné Kiss Judit tanárnő és Láposi Zoltán tanár úr vett
részt ebben a versenyszámban, akik az előttük álló akadályokat nagyon jól vették, ez a II. helyet biztosította számukra. Külön gratulálunk! I. helyezett Simon Viktória, Lakatos Gabriella 11.e, III. helyen
Imre Éva, Barkó Fanni 9.g osztályos tanulók végeztek.
Ugrálókötelezés: I. hely: Horváth Kitti
11.g, II. Nagy Barbara 11.g, III.
helyezett: Kovács Barbara
A fiúk a labdarúgásban évfolyamonként indulhattak, ahol a következő
eredmények születtek: 11 - 9. évfolyam: 4:0, 11 - 10. évfolyam: 4:2,
9 - 10. évfolyam: 3:0.
Aztán a szkanderbajnokság következett, amiben a nyertesek a következők lettek:
I. hely: Jakab Richárd 13.d, II. Varga József
9.c, III. Farkas Sándor 10.c.
Gratulálunk a győzteseknek és reméljük,
hogy az elkövetkező években is részünk lehet
ilyen örömteli, szép napban.
Szántó Bernadett 11.g
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A 11.a osztály ült fel az iskola focitrónjára
2012. április 20-án befejeződtek az idei Osztálybajnokság küzdelmei. A torna során lejátszott
59 mérkőzésen 251 gól született, az elsőt Botos
Gergely (11.b), az utolsót Kézi Bertalan (11.a)
szerezte.
Mind a 22 csapat próbálta tudása legjavát nyújtani,
így izgalmas mérkőzéseket láthatott délutánonként
a szépszámú közönség. Plesu Ádám tanár úr vállalta
magára ezúttal is a szervezést, a benevezett 22
csapatot két alsós (9-10.) és a két felsős (11-12-13.)
csoportra osztotta, ahonnan az első két helyezett
jutott tovább az elődöntőkbe. Az iskola bajnoka
címet végül a 11.a osztály csapata teljesen megérdemelten nyerte el, amit az is bizonyít, hogy a felsős
kategóriában valamennyi különdíjat bezsebeltek
Deme tanár úr fiai.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet a torna
játékvezetőjének, Gere Sándornak, aki önzetlen
munkájával segítette a rendezvény sikerét.
Eredmények: 9-10. évfolyam:
I. elődöntő: A csoport 1. helyezett- B. csoport 2.
helyezett 10.a-10.b 2-3 (Horváth Róbert, Paragh

Az alsós osztálybajnok, a 9.e

II. elődöntő: D csoport 1. helyezett-C csoport 2.
helyezett 12.b-11.b A csapat 1-1 (Zakor János,
illetve Kelemen Tamás) hetesekkel 4-5
3-4. helyért: 12.a-12.b 3-0 (játék nélkül, a 12.b nem
jelent meg)
DÖNTŐ: 11.a-11.b A csapat 6-0 (Kézi Bertalan 2,
Szabó Tamás 2, Máté Richárd, Antal Dávid)
1.helyezett: 11.a (Homonyik Tamás, Rigó Richárd,
Antal Dávid, Éles Dániel, Szabó Tamás, Máté
Richárd, Kézi Bertalan. Manager: Tóth Zoltán.
Csapatfőnök: Deme Endre)
2.helyezett: 11.b ’A csapat, 3.helyezett: 12.a,
Az iskola bajnoka, a 11.a osztály csapata
4.helyezett: 12.b
Krisztián, illetve Csegezi Dávid 2, Jakab János)
Különdíjak:
II. elődöntő: B csoport 1. helyezett-A. csoport 2. A torna legjobb játékosa: Antal Dávid (11.a)
helyezett 10.c-9.e A csapat 1-4 (Andrási Csaba, A torna legjobb kapusa: Homonyik Tamás (11.a)
illetve Kendl István 2, Ilku Ádám, Kovács Richárd) A torna gólkirálya: Kézi Bertalan (11.a) – 13 góllal
3-4. helyért: 10.a-10.c 2-3 (Tóth Zoltán, Paragh
Krisztián, illetve Fodor János 2, Görög Márk)
SZUPERDÖNTŐ AZ ISKOLA BAJNOKA CÍDÖNTŐ: 10.b-9.e A csapat 6-2 (Kovács Richárd 2, MÉRT: 9.e A csapat-11.a 2-4 (Kovács Richárd,
Dara Péter, Ilku Ádám, Bulyáki Sándor, illetve Bulyáki Sándor, illetve Kézi Bertalan 4)
Bakos Zoltán, Kovács Richárd (öngól))
1.helyezett: 9.e ’A’ csapat (Mizsei Márk, Dara
Péter, Kovács Richárd, Kendl István, Ilku Ádám,
Bulyáki Sándor. Csapatfőnök: Fejér Gábor)
2.helyezett: 10.b, 3.helyezett: 10.c, 4.helyezett: 10.a
Különdíjak: A torna legjobb játékosa: Kendl István
(9.e ’A’ csapat)
A torna legjobb kapusa: Heinrich József (10.c)
A torna gólkirálya: Antal Gábor (9.b) – 9 góllal
11-12-13. évfolyam:
I. elődöntő: C csoport 1. helyezett-D csoport 2.
helyezett 11.a-12.a 8-2 (Kézi Bertalan 6, Rigó
Rigó Richárd, a 11.a csapatkapitánya veszi
Richárd, Máté Richárd, illetve Lőrincz Zsolt, Szabó át az iskola bajnokának járó vándorserleget
Viktor)
Plesu Ádám főszervezőtől

Káromkodjunk?
(érvelés)

Szerény szereplés

Készítette: Bálint Gábor 12.d

Mondhatni leszerepeltek iskolánk
labdarúgói ebben a tanévben a különböző kupákon.
Az utolsó két kupán: Gépész-kupán
III. helyezést, a Bethlen kupán VI.
helyezést ért el csapatunk. A sikertelenség okairól kérdeztük Kosztyu
Miklós testnevelőt:
-Valóban szerény szereplést nyújtott
csapatunk, pedig néha igazán jól játszottunk. Azt mondtam Provident
csapat lettünk, azaz mindig egy kicsi
hiányzott. Volt olyan, hogy a mérkőzés végén ziccert hibáztunk, amiből
egy kontra támadásból gólt kaptunk,

így nem döntőt hanem V-VI. helyért
játszhattunk. Az igazsághoz az is
hozzátartozik kevesebbet készültünk
és hiányzik egy-két „csibész” a csapatból, akik eldöntötték eddig a mérkőzéseket. Amúgy minden csapat
életében vannak rosszabb évek. Reméljük jövőre jobb lesz. Dolgozni
fogunk érte!
Köszönöm a tanár úrnak az interjút, és
szurkolni fogunk a jobb helyezés
érdekében a következő tanévben is
iskolánk csapatának.
Szántó Bernadett. 11.g

Nem vagyok sem a káromkodás ellen,
sem pedig mellett. Úgy gondolom, néha
meggondolatlanul mondunk, teszünk
dolgokat. Az az illető, aki nem káromkodik, az erős egyéniség lehet, mivel uralja
érzelmeit, aki pedig szabad utat hagy
érzéseinek, kissé ingatagnak tűnhet
mások szemében.
A káromkodást azért nem nézem jó
szemmel, mivel a bántó és sértő szavak
bántják más ember füleit, életstílusát. A
káromkodás az intelligencia hiányáról is
árulkodhat, a szókincs szegénységéről.
Nem tudja már hogy levezetni érzéseit,
csak illetlen, egy idő után már berögzült
szavakkal. Embertársaink ezáltal minősíthetnek, könyvelhetnek el minket, ami
nem mindig pozitív irányba vezethet. Az
emberek általában indulatokból érzésekből kifolyólag, mint például a düh, tehetetlenség, fájdalom, kétségbeesés, kilátástalanság miatt vezetik le a feszültségüket
káromkodással. Mégis, általánosan minden embertől elvárható, hogy kulturáltan
viselkedjen. Aki káromkodik, az vagy
gyenge érzelmi idegállapotú ember, vagy
egyszerűen csak abban a pillanatban telt
be nála végleg a pohár. Ezért sem ítélem
el teljesen a káromkodó embert, hiszen
nem tudhatjuk, hogy a másik illetőnél
mikor telik be a pohár, azt, hogy meddig
is tűrt előtte. Néha egy-egy szitokszó
kicsit enyhülést hoz, de úgy igazán az
sem segít. Vitában visszavágásként
használjuk, de szerintem az illető inkább

érvelni tanuljon meg. Viszont néha valamilyen módon le kell vezetni a feszültséget. Nem szabad elfojtani érzéseinket,
különben az könnyen lelki, majd később
fizikai bántalmakat is okozhat.
A sport hasznos lehet levezetni a bennünk
felgyülemlett energiát. Van, hogy tudat
alatt és nem is tudatosan kezdünk el
káromkodni. Ilyen eset például, amikor
egy olyan közösségbe kerülünk, ahol
akaratlanul is átvesszük annak szokásait.
Ilyenkor nehéz erről leszokni. Tulajdonképpen pótcselekvés is lehet a káromkodás. Néha megengedett, hiszen jó kiereszteni a gőzt, de úgy próbáljuk meg véghezvinni, hogy ezzel ne bántsunk, sértsünk
meg másokat, mások érzéseit. Próbáljuk
meg tiszteletben tartani életstílusát,
vallását, élete magánterületét! Gondoljunk arra, hogy nekünk se esne jól, ha
minket szidnának, esetleg egy hozzánk
közel álló személyt érne szidásáradat.
Ügyeljünk arra, hogy olyan közegben,
helyen káromkodjunk, ha nagyon szükséges, hogy az ne tűnjön túlságosan kirívónak, ezáltal ne minősítsenek le minket.
Sosem tudhatjuk mások határértékeit.
Ami nekünk csúnya, illetlen, az lehet
másoknak természetesek, kevésbé illetlennek tűnik.
Úgy gondolom a káromkodás néha
elnézhető dolog. Viszont ha lehet, kerüljük, mivel nem szép dolog, ha egy kellemes külsejű nő illetve férfi trágár szavakat használ. Próbáljunk kulturáltan,
illemtudóan viselkedni!
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