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NEMZETI ÜNNEPÜNK 
 

MÁRCIUS 15. 

Szalai Pál 

Nőnapi köszöntő 

 
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, 

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. 

Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, 

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó, 

semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. 

 

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. 

Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása, 

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa, 

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja 

és a mennyország ígérete. 

 

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte. 

Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden 

nap önként megtesznek.  

Tavaszi gondolatok 
 
 

A hőmérő ismét fölfelé halad, 

Mehetsz a tóra és foghatod a halat. 

Kellemes az idő, felváltja a telet a tavasz. 

De te a tanulással hogyan is haladsz? 

 

A suliba minden diák teljes gőzzel tanul 

A jegyüket ne vegyük alapul.. 

Eközben a természet megújul, minden megszépül. 

A költöző madarak jönnek hozzánk vendégül. 

 

A virágok ismét kinyílnak, a fák rügyeznek. 

A természetvédők a környezetre ügyelnek. 

Megfigyelik a sok állatot, köztük a húsvéti nyuszit. 

Locsolkodási díjad most két puszi. 

 

Eltelik ez az évszak és következik a 

nyár, 

Amit mindenki már nagyon vár. 

Eljön a szünidő és mehet a hétvégi 

parti, 

Szeptemberben találkozunk, pajti! 

 

Végvári Viktor 11. e 
Rajz: Király Dávid 10.g 

Rajz: Király Dávid 10.g 

Rajz: Nagy Barbara 12.g 
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Nagy Barbara 12.g 
 

Jótékonysági bál 

„A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” 
Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományukkal, fel-
ajánlásukkal és részvételükkel hozzájárultak a 2012. február 4-én meg-
rendezett jótékonysági báljához: 
Támogatóink: 
Anetta Cukrászat (Szabó Sándor), Antal Pál, Autó-motor Alkatrészek 
(Rimili István), Bianco Panzió,  Bodó István (Szalka-Ker Festék), Dr. 
Bugya László – igazgató, Buzási József – szülő, Baba-mama Börze 
BKT.(Borbélyné Kiss Tünde), Carla Benetti, Duo Pach (Erdélyi Fe-
renc), Erdei Márk 10.a, Fejér Gábor – technikai dolgozó, Függönyva-
rázs (Vassné Herczeg Erika), FOTO (Meszlényiné Varga Ágnes), Fülöp 
István – orsz.gy.képviselő, Gacsályi László – szülő, Gál Zoltánné – 
dekoratőr, Győrfi János – vállalkozó, Györgi Péter 9.c, Dr. Heizer An-
tal (Nőgyógyászati magánrendelés), Horilláné Hajdu Éva – tanár, Judit- 
Virág, ajándék, Juhász Krisztina 11.g, Júlia Ajándékbolt, Kati Optika 
(Szováti Tiborné), Katona Viktor 9.c, Kékfrankos Étterem,  Kiss Kris-
tóf 10.f, Kosztya Márk 13.a, Kovács Cipőbolt (Kovács Csabáné), 
Laguna Parfüméria (Tengyel Zoltánné), Lakatos Beatrix 10.e, MAX 24 
Kft (Grózinger Attila), Mega Sport és Divatház, M.GY. Pékség Kft., 
Mike Viktória 11.d, Milbo Beton (Milka László), Mizsei Józsefné – 
szülő, Nagy Éva – voltdiák, Nagy József – igazgatóhelyettes, Nestor Kft 
(Mesko Vladimir), Noren Zöldség-gyümölcs – Balogh Norbert, 
Nyistyák András – büfés, Öcsi Hús Zrt., Papirusz bolt (Nagy Józsefné), 
Pillingné Gégény Edina – tanár, Plesu Ádám és a 11.d, Plesu Csaba és a 
11.c o., Póti László – szülő, Rézműves Ferenc – szülő, Rózsa és fiai 
Kft. – Rózsa Imre, Sarok Elektro Üzletház (Szabó József), Sizo Sport-
bolt (Papik Zoltán), Soltész Ferenc – tanár, Sport Kávézó (Pető Ervin), 
Ster Lászlóné - büfés, Ster Roland, Szaltó Kft, Szamosi István- laptulaj-
donos, Szászi István - alpolgármester, Székács Ákos 9.a, SZMK,  Tru-
badúr Jelmezkölcsönző (Pócsiné Bertus Edit Fgy.), Velicsku Aranka 
12.d,  valamint a 9.a, 10.f, 12.b, 12.d, 12.g, 13.d  osztályok. 

TÁMOGATÓJEGY vásárlásával segítették az alapítvány: 
Tanárok: Pituk Andrea, Soltész Ferenc, Nyíri Lajos, Tóth-Vonház Lin-
da, Szűcsné Kerti Éva, Plesu Ádám, Szabó István, Szabó Istvánné, 
Kerti Lilla igazgatóhelyettes, Jágri Ilona, Horilláné Hajdu Éva, Kötél 
Sándor, Csontosné Mezőfényi Mónika, Györfi Sándor, Fülepné Papp 
Krisztina, Székely Beáta, Pecséri Enikő, Faragó Józsefné, Bánhalmi 
Imréné,  
Szilágyi Józsefné szülő, Gálné Szilágyi Angéla szülő, Pecséri Gábor, 
Katona József, Szabó József 12. c osztályos tanulók, Rémik Istvánné 
szülő, Hájer Tiborné szülő, Kasu László 9.b, Jakab Gergő 10.c Szabó 
Jánosné szülő, Tóth Zoltán 11.b, Bíró Norbert László, Bukta Tamás, 
Széles Tamás, Nagy Dávid, Stefán Tamás, Putirka Béla, Kondor János 
11.b osztályos tanulók, Ambrus Dávid 12.c, Szabó Gábor 10.f, Hájer 
Tibor, Kedves Sándor, Papincsák Dóra 10.f,  Horváth Nóra 10.f, 
Velicskó Fanni 10.f, Juhász Kinga 12.a, Gáspár Dávid 10.f, Turgyán 
Miklós 12.c, 14.b osztály, Barna Dóra 10.f, Sándor Adrienn 11.d, Nyéki 
Bence 10.e, Gál Balázs 11.c, Kicsák Csaba 12.c, Hernáncki Barnabás 
12.c, Tarcsa János 12.c, Ilku Tamás 12.c, Szolnok Gábor 12.c, Juha 
István 12.c, Ombódi Máté 12.c, Csolti Roland 11.c,  
Osztályok: 9.a, 9.d, 9.e, 10.b, 10.e, 10.g, 10.d, 11.d, 11.g,  12.b, 12.d, 12.f, 
13.f 
A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” 
Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazok támogatását, akik 2011-
ben adományukkal segítették munkáját. Tájékoztatom támogatóinkat, 
hogy 2012. január 1-jén az alapítvány vagyona 638.405 Ft volt. Az 
Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 225.252 Ft volt. A bevételeket 
teljes mértékben alapítványi célokra fordítottuk. 
 
Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék to-
vábbi munkánkat. Adószámunk:18804177-1-15 
 
Tisztelettel: Pankotai Ferenc nyugalmazott igazgató, a kuratórium elnöke. 

KÖSZÖNET 

 A 2011/2012-es tanév folyamán ismét sikeresen megren-
dezték iskolánkban a jótékonysági bált.  
A bál szervezői 2012. február 4-én várták a kedves vendégeket 
az iskola ebédlőjében. A jelenlévőket nemcsak a szórakozás, 
hanem a nagylelkűség és a támogatási vágy is vezette, hogy előse-
gítsék és támogassák az iskola diákjainak előmenetelét, minél 
eredményesebb és haté-
konyabb munkáját. A bál 
kiadási költsége 164.875 
Ft volt, ugyanakkor na-
gyon sok bevétel is érke-
zett iskolánk számára.  
A belépőkből 350.000,-
Ft, a támogatójegyekből 
141.000,- Ft, a tombolák-
ból 159.510,-Ft gyűlt 
össze. Az alapítvány 
számlájára összesen 
485.635,-Ft érkezett. 
Ezúton is köszönet érte.  
Pankotai Ferenc, iskolánk alapítványának elnöke, majd intézmé-
nyünk vezetője, Dr. Bugya László igazgató úr köszöntötte a bá-
lozókat. Vendégeink 
között köszönthettük 
Mátészalka polgármester-
ét, Szabó István urat, 
Szászi István alpolgár-
mester urat és Fülöp 
István országgyűlési kép-
viselő urat is. A köszöntő 
után a 9.d osztály vidám, 

hangulatos, modern táncát láthattuk, a lányok nagyon lelkesen 
készültek rá. Ezt követően Orgován Dávid 13.f osztályos tanuló 
elődásában Sway Bublé és Christina Aguilera Hurt című dalát 
hallhattuk.  
A műsor a 12.g osztály táncával, a 
kán-kánnal fejeződött be. A magas-
ba dobált lábak mellett a hatást ci-
gány kerekkel és spárgákkal is fo-
kozták a táncosok. A produkciót 
Köblösné Demeter Andrea tanította 
be. Köszönjük munkáját. 
A bál problémamentes megszerve-
zéséért Halászné Kónya Hajnalka 
tanárnőnek, a kuratórium tagjainak 
és a szervezésben segítséget nyújtó 
tanároknak is köszönetünket fejez-
zük ki.  
A jól sikerült műsor mellett a vacso-
rára sem lehetett 
panasz.  
Köszönjük a felaján-
lásokat és a támoga-
tójegyeket, valamint a 
kedves vendégeknek 
a tombolák és a belé-
pőjegyek megvételét.  
Reméljük, hogy en-

nek a jó hangulatú 

estnek jövőre is lesz 

folytatása! 



 2012/03                                                3            www.gepeszeti.hu  

Nagy Anita 11.g 

FARSANGOLTUNK 

 2012. február 15-én iskolánkban ismét megrendezték a 

farsangot. A hagyomány szerint az idei évben is a 10. évfo-

lyam tanulói készültek műsorral. A szorgos és lelkes felkészü-

lés végül meghozta gyümölcsét, mert mindenki kiemelkedő 

produkciót mutatott be. Láthattunk cowboy, illetve modern 

táncot, dzsájvot és vidám kocs-

mai jelenetet is. 

Ám a régi szokásoktól eltérően 

a diákoknak versenyfeladatok-

ban is részt kellett venniük, pl.: 

zsákbanfutás, székfoglaló,  ami 

vidám hangulatot keltett és 

elkápráztatta a zsűri tagjait is. 

Ez alapján nemcsak a produk-

ciókat értékelték, hanem a versenyfeladatokat is. 

Végül következett az eredmény-

hirdetés: 

I. helyezett a 10.c osztály,  

II. helyezett a 10.g osztály és  

III. helyen a 10.b osztály vég-

zett. Mindegyikőjük jutalma 

csokoládé volt. 

Gratulálunk a győzteseknek és reméljük, hogy az elkövetke-

zendő években is ilyen színvonalas és vidám produkciókat 

tekinthetünk meg. 

Szántó Bernadett 11.g 

A magyar kultúra napja 
  

 2012. január 23-án magyar kultúra napja alkalmából ismét em-

lékműsorral készültünk. Ez a dátum rendkívül fontos számunkra, 

mert ezen a napon írta meg 1823-ban Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc 

a magyar nép Himnuszát. A diákok és a tanárok együttes munkája 

meghozta az eredményt, mert a műsor igazán színvonalas lett. Ebben 

az előadásban elhangzott egy kérdés. Mit jelent számodra magyar 

kultúra? Erre a válasz pedig egyszerű: mindenkinek más, de meg kell 

őriznünk ezeket a hagyományainkat, ünnepeinket, szokásainkat és 

nem engedjük, hogy a kultúránk elvesszen. 

Résztvevők: Eichammer 

Ágnes, Horváth Kitti, 

Nagy Anita, Szabó Viktó-

ria, Szántó Bernadett, 11. 

g osztályos tanulók, 

Likvácsik Dóra 10. d 

Felkészítő tanárok: A 

műsort Úrné Szűcs Éva 

Ivett tanárnő állította ösz-

sze, Pálinkás István és 

Székely Zoltán tanár urak 

segítségével. 

A zsűri munka közben 

Mit jelent  

számomra a  

magyar kultúra? 
 
A magyar kultúra napját január 

22-én tartjuk, ugyanis ekkor 

fejezte be Kölcsey a Himnu-

szunkat, megyénk egyik kis 

falujában, Szatmárcsekén 1823-

ban. Igaz, ilyen formában csak 

1989 óta ünnepeljük.  

Amikor tanárnő órán megadta a 

fogalmazásunk címét, egyből 

egy öregúr jutott eszembe; Dr. 

Barsi Ernő, aki főiskolai tanár, 

zenepedagógus, zenetörténész, 

néprajzkutató és pap is egy sze-

mélyben. Részesültem abban a 

megtiszteltetésben, hogy ismer-

hetem őt személyesen is. Mond-

hatni, ő nyitotta fel a szememet, 

hogy mit is jelent a magyar kul-

túra.  

A magyar kultúra egyet jelent 

őseink hagyatékával, amit ne-

künk kötelességünk ápolni, és 

továbbadni utódainknak, hiszen 

ez az, ami nem hagyja elsüllyed-

ni a népek sűrűjében a magyar 

nemzetet évezredek óta. Renge-

teg egykori világhatalom szeret-

te volna már magáénak tudni kis 

országunkat, de az erős összetar-

tás mindig győzedelmeskedett a 

betolakodók felett, legyen szó a 

török vagy Habsburg uralomról, 

a két világháborúról, vagy akár 

Trianonról. Még mindig itt va-

gyunk. Én úgy vélem, ez is hoz-

zátartozik a magyar kultúrához, 

a nemzeti öntudat, az összefo-

gás. Számomra a kultúránk ré-

szét képezik azok az ételek, 

amelyeket csak mi, magyarok 

tudunk igazán finomra elkészíte-

ni, ilyen a halászlé, a babgyulás 

és még sok más tradicionális 

ételünk. A tokaji, az egri és a 

badacsonyi borok, amelyek 

méltán világhírűek, vagy a szat-

mári szilvapálinka. A népze-

nénk, a néptáncunk és a népme-

séink, amelyek már a kisgyer-

meket is nevelik, utat mutatnak 

nekik a felnőtt élet felé.  

A legnagyobb kulturális érté-

künk mégis a nyelvünk, amely 

talán, sőt biztosan az egyik leg-

szebb és legősibb nyelv a föl-

dön. A magyar nyelv az egyet-

len a világon, amelyet nem lehet 

tökéletesen megtanulnia egy 

idegennek. Mi, magyarok sem 

tudunk helyesen beszélni sok-

szor a saját nyelvünkön. A sza-

bad szórend, a rengeteg szinoni-

ma, teszi ezt a nyelvet mássá 

mint a többi, magasabb rendűvé. 

Rengeteg kézzel fogható dolog 

is hozzátartozik a kulturális 

értékeinkhez, ilyen például a 

szatmárcsekei csónakfejfás te-

mető, a beregi keresztszemes, a 

kalocsai vagy a buzsáki hímzés 

és sok más egyéb. 

Számomra a magyar kultúrát a 

hazafiság, a nemzeti öntudat, a 

nyelvünk és az őseink által ránk 

hagyott tradicionális értékeink 

jelentik.  

A kultúra egy eléggé tág foga-

lom, amit minden ember más-

képp értelmez, számomra ezek a 

dolgok jelentik a mi kultúránkat.  
 

 

Sukta Norbert 10.d 

 

II. helyezett 10.g osztály 

III. helyezett 10.b osztály 

I. helyezett 10.c osztály 

A székfoglaló 
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 Október 19-én délután az informatika és mérnökta-

nárok számára eszközbemutatót tartott Litkei Márton az 

NI cég villamosmérnöke. Látogatásának célja a LabView 

fejlesztő környezet – 3D-s programozást támogató szoft-

ver -, és az iskolai képzéshez kapcsolható mérőműszerek, 

tanulói elektronikai labor szaktanárokkal való megismerte-

tése volt. 

Izgalmas lehetőséget láttunk, s minden résztvevő bizonyá-

ra hasonló gondolatokat fogalmazott meg: de jó volna a 

tanórákat legalább elviselhetővé tenni diákjaink számára 

valós eszközökkel, tapasztalhatnának a „képzeld el” mód-

szere helyett. Talán többen kapnának kedvet a mérnöki 

pályákhoz, ha már középiskolában elsajátíthatnák azokat a 

képességeket, melyek a jó döntéshez szükségesek. 

 (A jól képzett, nyelvet beszélő, informatikai jártassággal 
rendelkező mérnökök: gépész-, elektro-, mechatronikai 

szakemberek nem vesznek el a munkaerőpiacon, ha válasz-
tott szakmájukat hivatásként szeretik. Lásd lentebb a gyár-

látogatásról szóló cikkünket!) 

Ezen a délutáni továbbképzésen meghívást kaptunk a cég 

gyárának megtekintésére, illetve tájékoztatást arról a lehe-

tőségről is –a cég a jövő mérnökeit szeretné ezzel segíteni 

–, mellyel a legorobot-mentorálási programhoz csatlakoz-

hat iskolánk. 

A legorobot, mint eszköz már járt iskolánkban 2 évvel 

ezelőtt, amikor egy programozói versenyre nevezéskor két 

legorobot szettet kapott kölcsön iskolánk a Kecskeméti 

Gáspár András Szakközépiskolától, a verseny egyik fő-

szervezőjétől. Nagy kaland volt ez az akkori 12. évfolya-

mosoknak, akik délutáni szakkör keretében megtervezhet-

ték, megépíthették és programozhatták kedvük, de főleg 

tudásuk szerint a legokból épített, ám utasításaik szerint 

működő robotot. (Ezen a tavaszon féltucat diákkal lehető-

séget kaptunk a kecskeméti Legorobot Sumo versenyre 

elutazni, ahol betekinthettünk a robotépítés fortélyaiba.) 

Országos, sőt nemzetközi szin-

ten komoly 

hangsúlyt kap 

az iskolai ro-

botfejlesztés, 

mely számos 

hazai, európai 

versenyre hívja 

a fiatalokat. 

Legrangosabb a 

First Lego 

League (FLL) 

európai megmé- rettetés, mely 

tavalyi döntőjében a csapatok azt vizsgálták, miként segíti 

a modern technika és a mérnöki tevékenység az orvosok 

munkáját. Az ez évi téma az élelmezés biztonságához kö-

tődik. 

Eszköztelenül műszaki pályákat megszerettetni, komoly 

pedagógiai kihívás, szinte lehetetlen vállalkozás. A forrá-

sok előteremtése nagy feladat, hiszen a pályázás szinte az 

egyetlen módja, ami sok befektetett energia eseti megtérü-

lését jelenti, s rengeteg papírmunkával vonja el az oktatás-

tól az erőket. Sajnos, az is tény, hogy a mai fiatalok nem 

igazán érdeklődnek a műszaki pályák iránt. Hogy melyik 

is volt előbb…? Jó lenne megtapasztalni, hogy elmozdít-

ható-e a holtpontról a jelenlegi helyzet a megfelelő eszkö-

zökkel támogatott oktatás révén! 
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Termékbemutató iskolánkban 

A Diáknap előszeleként – április 3-án - gyere 

el és vegyél részt a legorobot bemutatón, 

melyet a National Instruments cég támoga-

tásával munkaközösségünk szervez.  

Figyeld a hangosbemondót, kérdezd 

infotanárodat a részletekről! 
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 Az elmúlt év utolsó tanítási 
hétfőjén, december 19-én 45 diákkal 
– rendszergazda, informatika és 
néhány fő közgazdasági szakos 
tanulóval - az informatikai munka-
közösség tanulmányi útra indult a 
szomszéd megyeszékhelyre, Debre-
cenbe. 

Programunk délelőttre az IT Services - 
távoli és helyi szerverüzemeltetés, 
valamint hálózatmenedzselés és háló-
zatfelügyelet szolgáltató cég, délutánra 
pedig a National Instruments gyár – 
mérés- és irányítás automatizálás terén 
piacvezető gyártóbázis szakmai látoga-
tása volt.  

A reggeli fagyos indulást követően 
barátságos fogadtatásban volt részünk 
célba éréskor. Tartalmas cégismertető 
és PR bemutatkozást követően körbe-
jártuk az IT Services cég egy részét, 
ahol beleszippanthattunk a munkahelyi 

légkörbe, megszemlélhettük a környe-
zetet, ahol a munkaközi kikapcsolódás 
lehetőségét is megteremtik dolgozóik 
számára. 

Ajándék toll, jegyzetfüzet, jelentkezési 
lap került céges hátizsákunkba, amit 
útravalóul kaptunk. Talán kevesen 
gondoltak rá, hogy a látottak-hallottak 
lehetnek akár iránytűjükké későbbi 
boldogulásukhoz. 

Másfél órás shoppingolás, ebédfelderí-
tés után a National Instruments céget 
vettük GPS-ünk célkeresztjébe. Megér-
kezésünkkor Szabad Miklós és mérnök-
kollégái biztonsági öltözékbe bujtattak 
bennünket, sárga köpeny, védőszem-

üveg és földelő eszköz formájában. 
Rövid balesetvédelmi tájékoztató után 
két csoportra váltunk szét, s indultunk 
felderíteni a gyárat egy-egy fiatal mér-
nök kíséretében. Minden felmerülő 
kérdésünkre kaptunk választ, az amúgy 
is minden részletre kiterjedő gyártási, 
raktározási, szállítmányozási ismertető-
ben. 

Till Attila, vezetőnk – a képen fehér 
köpenyben – kötetlen stílusban, laza 
humorral tette értelmezhetővé a kor-
szerű technológiai folyamatok átlátását. 
Úgy éreztük, nekik is fontos, hogy itt 
vagyunk. A kb. másfél órás sétát köve-
tően egyesültünk iskolatársaink másik 
csoportjával egy emeleti előadóban, 
ahol a gyár történetét röviden bemuta-
tását követően, a legorobotozás élmé-
nyeiről láthattunk kisfilmet. Kézbe 
vehettünk kis robotokat, tájékozódhat-
tunk a versenylehetőségekről. 

A nap során olyan 
mondatokat hallottunk, 
hogy „a tudásba fekte-
tünk”,” a jó munkahely-
re szívesen megyünk be 
mindennap, és ezt ügy-
feleink is megérzik”, 
„többrétű továbbképzé-
si lehetőség”, „vidám és 
innovatív vállalati kultú-
ra”, „kihangsúlyozza az 
önállóságot és az egy-
más iránti tiszteletet, 
valamint lehetőséget 

nyújt a fejlődésre”, „gyors, őszinte, 
közvetlen kommunikáció a munkatár-
sak és a menedzsment között”. Mind-
két cég esetén olyan környezetbe nyer-
tünk bepillantást, ahol a dolgozói elége-
dettséget is értékként kezelik, s a mun-
kavállalói szakmai fejlődés cégi szinten 
is inspiráló. (Az NI 2011-ben a World 
Top 25-ben a 18. Legjobb Munkahely 
minősítést nyerte el.) 

A már sötétedésbe hajló délután továb-
bi fénypontja a városközpont volt. A 
koraesti órákban a karácsonyi hangulat-
ba öltözött Kossuth téren kézműves 
portékákban gyönyörködhettünk – 
kenyérlángos, sült gesztenye és forralt 
bor élvezetével fűszerezve. 

Másfél órás ünnepi kavalkád után a 
hazaúton buszunk jókedvű hangulat-
ban kanyargott. 

NI Lego mentor konfe-
rencia, Debrecen 

Iskolánk két informatika tanára (Deme 
Endre, Jágri Ilona) vett rész 2012. 
január 20-án az NI cég által szervezett 
konferencián, melynek helyszínéül a 
Debreceni Szent József  Gimnázium 

szolgált. Patinás, ugyanakkor barátsá-
gos épület, a mai kor modern felsze-
reltségével együtt. A délelőtti program 
szoftvertanulás volt, mely során a 
LabVIEW iránt érdeklődő tanárok 
számára biztosítottak oktatást, így 
betekintést nyerhettek a szoftver rejtel-
meibe. 

A rendezvény délutáni szakaszában, a 
mentor programban résztvevő iskolák 
tapasztalataikat, eredményeiket, élmé-
nyeiket oszthatták meg egymással és az 
érdeklődő iskoláknak bemutatták a 
program hasznosságát és a diákok 
fejlesztésének lehetőségét. Olyan peda-
gógus kollégákkal ismerkedhettünk 
meg, akik a diákok mellett állva szakmai 

mentorként segítik érdeklődésüknek 
megfelelő kibontakozásukat, hasznos 
kikapcsolódást, izgalmas, kreativitást 
fejlesztő programot kínálva számukra. 
Nagy élmény volt hallgatni a pedagó-
gus pályán eltöltött 10-20-30 év után is 
lelkes kíváncsisággal és önzetlen hozzá-
állással alkotó kollégák beszámolóját, s 
rácsodálkozni a fiatalság jobbnál jobb 
ötleteire – látva a szakköri munkák 
legkiválóbb alkotásait. 

A LEGO mentoring program 2010. 
szeptemberében indult el, melynek 
célja, hogy NI-os dolgozók (mentorok) 
LEGO kitek segítségével programozási 
és természettudományos ismereteket 
adjanak át általános, illetve középiskolás 
diákok számára tanórai/szakköri kere-
tek között. Jelenleg 23 iskolában, 26 
mentorral folyik a mentor program az 
észak-keleti régióban, a cég bázisa, 
Debrecen és az azt körülvevő iskolák 
lehetőségeként. 

Ez év májusában lehet ismét pályázni. 
A nyertes iskoláknak ez egy vagy két 
LEGO robotot jelent egy év viszonyla-
tában, melyet az NI kihelyez az oktatási 
intézménybe, és a LabVIEW progra-
mot szintén térítésmentesen biztosítja 
ez idő alatt. Az eszközökön túl szakmai 
segítséget is nyújtanak egy helyi kötő-
désű NI mérnök személyében, aki 
rendszeres kapcsolat formájában segíti 
a tanárok munkáját. 

Eddigiek során is öröm számunkra, 
hogy megismerkedvén a National 
Instruments céggel, ilyen terjedelmű 
beszámoló készülhetett, és nagyon 
bízunk benne, hogy a jövőbeli közös 
munkánk révén rendszeresen fogunk 
majd iskolaújságunk hasábjain eredmé-
nyekről beszámolni. 

   Debreceni gyárlátogatás 
Jágri Ilona tanárnő 
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Szépné Bojer Boglárka tanárnő 

Iskolánk sikeres 

karatésai 
  

Lőrincz Ottó és Stamusz 

Péter 12. a osztályos diákok 

tavaly év végén, 2011. de-

cember 3-án részt vettek a 

XVII. Kecskemét Kupa 

Országos Jujutsu Verse-

nyén. Sportszerető diákjaink 

kiemelkedő eredményt értek 

el. Lőrincz Ottó Grappling 

Gi Kadet 63 kg-os kategóri-

ában országos bajnok lett, 

Stamusz Péter pedig 

Grappling Gi Kadet 79 kg-

os kategóriában országos 2. 

helyezést ért el.  

Kiváló szereplésükhöz gra-

tulálunk, további sikereket, 

eredményeket kívánunk 

nekik! 

Bemutatjuk iskolánk karate bajnokát 

Interjú Turgyán Miklós kyokushin karate 

versenyzővel 
 

-Mióta űzöd ezt a sportot? 

-2005 óta karatézom, eleinte hobbi szinten, majd 2008 óta ver-

senyszerűen a Nyírbátor SE igazolt sportolójaként Karczub 

Miklós sensei irányítása mellett. 

-Milyen versenyeken vettél eddig részt? 

-2008 óta rendszeresen részt veszek a diákolimpiákon, emellett 

több országos és nemzetközi versenyen mérhettem össze tudá-

somat, és minden nyáron edzőtáborban fejlesztem tehetsége-

met. 

-Mik voltak a legjobb eredményeid? 

-2010-ben országos diákolimpiát nyertem, 2008-ban és 2009-

ben ugyanezen a versenyen bronzérmet szereztem, a tavalyi 

évben pedig egy ezüstéremmel bővítettem a kollekciómat. 

Amire a legbüszkébb vagyok, az a 2010-es aradi Európa-

Kupán elért 3. helyezésem.  

Az idei évben eddig egy versenyen vettem részt, a Zemplén 

Országos Karate versenyen 

első helyezést értem el. 

-Mik a későbbi terveid a sport-

ággal kapcsolatban? 

-Még ebben az évben szeret-

nék bekerülni a magyar válo-

gatottba és kvalifikálni maga-

mat az Európa-bajnokságra, 

emellett a Világkupán minél 

eredményesebben szerepelni. 

-Idén érettségizel a 12.c osz-

tályban. Hol szeretnél tovább-

tanulni, elhelyezkedni? 

-Maradok az iskolában gép-

ipari mérnökasszisztens sza-

kon, majd két év múlva szeretnék jelentkezni a Miskolci Ren-

dészeti Szakközépiskolába, de akkor sem fogok kétségbe esni, 

ha a 14. évfolyam elvégzése után egyből munkába kell állnom. 

-Köszönöm az interjút, további sikeres pályafutást kívánok 

neked! 

Osváth Miklós 12.c 

Ki vigyázzon az  

egészségünkre? 
 
 A legfontosabb kincs minden ember 
életében az egészség. Addig, amíg meg-
van, kevés figyelmet fordítunk rá.  
Ez elsősorban a fiatalokra igaz. Pedig ahhoz, hogy idősebb korod-
ban is teljes életet tudj élni, nagyon fontos az egészség megőrzése 
és a betegségek megelőzése, azaz a prevenció. 
Ki vigyázzon az egészségedre, ha nem te? 
Ennek jegyében szerveztünk iskolánkban „Egészségnapot” 
2012. február 24-én a „Szatmár Kistérségi Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Alapellátási Intézmények” segítségével. 
A rendezvényen a szakképző évfolyamok tanulói vettek részt. A 
délelőtt igen változatosan telt. Tíz helyszínen tízféle egészségügyi 
ellátási formával, problémával ismerkedtek meg a tanulók: újra-
élesztés, balesetmegelőzés, drogfogyasztás veszélyei stb. Akinek 
pedig kedve volt „erősíteni”, az sportolhatott vagy néptáncot ta-
nulhatott. 
Reméljük, minden résztvevő számára kellően figyelemfelkeltő volt 
ez a délelőtt, és mindenki tud választ adni a cikk címében feltett 
kérdésre! 

Fülöpné Kecskés Judit 
igazgatóhelyettes 

Szépné Bojer Boglárka tanárnő 

Szónokverseny a  

Megyeházán 
 

 Iskolánk diákja, Rézműves Márk 

12. d osztályos tanuló 2012. január 18- 

án szónokversenyen vett részt Nyír-

egyházán. A versenyt a Megyeházán 

szervezték meg, a feladat pedig két 

részből állt.  

A magyar kultúra napja alkalmából és 

Kölcsey Ferenc országgyűlési mun-

kásságára emlékezve előre megtanult 

szónoklatot kellett előadni, amely a 

költő-korabeli országgyűlésen hangoz-

hatott volna el.  

Második feladatként pedig egy adott 

témában rögtönözni kellett a verseny-

zőknek egy 2-3 perces szónoki beszé-

det. 

Rézműves Márk nagyon sikeresen 

szerepelt, különdíjat kapott.  

Gratulálunk neki és felkészítő tanárá-

nak, Szabó Istvánné tanárnőnek. 
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12.b 

12.d 

12.e 

13.f 

 

 Egy 2008-ban elfogadott pályázat segítségével ismét felújí-

tottunk egy számítógépes termet.  

A TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0170 azonosító számú „Mátészalka 

Város Közoktatási Intéz-

ményeinek IKT fejleszté-

se” megnevezésű projekt 

keretén belül 18 db szá-

mítógépet kapott intézmé-

nyünk, amelyeket a 310-

es tanteremben helyez-

tünk el. A régi gépek 

K103-as tanterembe ke-

rültek át. 

A pályázat ugyan 2008-as, de a gépek beszerzésére 2011-ben 

került sor, így azok modernek, a kor igényeinek megfelelően 

lettek összeállítva.  

AMD Athlon II.x2 alaplappal 3GHz-es processzorral és 2 Gb 

RAM-mal kaptuk meg a gépeket, amelyekhez 19 ”-os Sam-

sung LCD monitor kapcsolódik.  

A gépek telepítése már Win7 operációs rendszerrel érkeztek 

hozzánk. A tanításhoz szükséges szoftvereket Karácsonyi 

Zsolt tanár úrral, iskolánk rendszergazdájával végezték az 

Általános rendszergazda képzésben résztvevő diákjaink. Ezzel 

olyan ismeretekre tettek szert, amelyet a leendő szakmájuk 

gyakorlása során jól tudnak majd hasznosítani. 

Nagy Anita, Szántó Bernadett  11.g 
 

Fejlesztés pályázattal 

Tavaszra várva 
 

 A legtöbben alig vár-
juk, hogy  megérkezzen  a  
tavasz, hogy minél több időt 
tölthessünk a szabadban, és 
végre elfelejthessük  a szürke 
napokat. Igen ám, de a napsü-
téssel és a madárdallal gyakran 
együtt jár a tavaszi fáradtság is.  

Jelenlétére elsősorban a kimerült-
ség és a  megnövekedett  alvás-
igény hívja fel a figyelmet, de 
fokozódhat a frontérzékenység, 
kialakulhat szédülés, keringési 
probléma, valamint ingerlékenység 
is. 

A háttérben húzódó okok közülük 
legtöbben a téli táplálkozás nyo-
mán kialakult vitaminhiányt 
említik.  

A megelőzés szempontjából 
fontos, hogy télen is sok gyümöl-
csöt, zöldséget fogyasszunk, ta-
vasszal azonban lényeges, hogy 
feltöltsük a kiürült „raktárakat”. 

A  vitaminok és nyomelemek 
hiányától szárazabbá válik a bő-
rünk, gyakoribbak a fejfájások, 
reggel kimerülten ébredünk, keve-
sebb munka után is fáradtnak, 
túlterheltnek érezzük magunkat.  

Nem csoda, hogy leggyakrabban 
tavasszal fordulnak elő a tömeges, 
járványszerű vírusos fertőzések. 

A keleti bölcsek szerint a tavaszi 
enyhe lefolyású légúti fertőzések-
nek immunstimuláló hatásuk van. 
Nem is javasolt a tüneti kezelés 
(lázcsillapítás 38C –ig) és az anti-
biotikumok alkalmazása vírusos 
fertőzés esetén. 

Előnyben kell részesítenünk a 
szelíd gyógymódokat, mint 
például a homeopátiát, a gyógynö-
vényeket, az aromaterápiát. Az 
ilyen fajta kezelések ugyanis nem a 

tünetek elnyomását célozzák meg, 
hanem a természet öngyógyító 
törekvését serkenti, és ezzel növeli 
az immunitásunkat. 

A tavaszi fáradtság ellen nagyon jó 
hatással van  a zöldség-
gyümölcsnap tartása,  a böjt, 
mivel segítenek megszabadulni a 
fehérjék és a zsírok elégése során 
keletkező salakanyagoktól. 

 A kevesebb napfény nem csak az 
idegrendszerre hat negatívan, 
hiszen napsütés nélkül a D-
vitamin termelése is leáll az embe-
ri szervezetben. Ezért fontos, 
hogy ősztől tavaszig gondoljunk a 
D-vitamint folyamatos pótlásá-
ra is. 

Különösen  fontos  tavasszal a 
vaspótlás, tavaszi vitaminhiány és 
a vírusos betegségek mind vashi-
ányhoz vezetnek. Ez hajtörede-
zést, a körmök repedezését, csök-
kent ellenálló képességet, fáradtsá-
got és szédülést okozhat. 

A rendszeres 
gyógyteafo-
gyasztás is 
r e n d k í v ü l i 
pozitív hatás-
sal lehet a 
l e g y e n g ü l t 
szervezetre. Frontérzékenyeknek a 
citromfűtea,  tisztító, energizáló, 
immunerősítő a csipkebogyó,  a 
hársfavirág és a bodza. 

Egészségünk megőrzése érdeké-
ben párologtassunk illóolajokat! 
Általános tisztító hatású  a leven-
dulaolaj, reggel igen jó hangulatot 
varázsol és frissít a citromolaj, este  
nyugtat és jó alvást biztosít a 
narancsaroma, légúti betegségek-
nél eukaliptusz,- borsmenta,- 
fenyő, valamint kakukkfűolaj 
párologtatása javasolt. 

A grapefruitmag kivonat az 
emésztő és- légzőszervek haté-
kony gyógyítója, erős fertőtlenítő 
és tisztító hatással, vírus és gom-
baölő. 

Értékes anyagoknak a fölszívódá-
sához fontos, hogy emésztőrend-
szerünk mentes legyen a salak-
anyagoktól. A belek szabályos 
működése az egészség záloga. 

A vékonybelekben élő baktériu-
moknak létfontosságú feladatuk 
van: lebontják a cellulózt, nélkü-
lözhetetlen vitaminokat termel-
nek, és folyamatos edzésben 
tartják az immunrendszerünket. 
Ezért olyan fontos, hogy a bélfló-
ra ne károsodjon. Ennek érdeké-
ben antibiotikumok szedése után 
rendszeresen  fogyasszunk  Pre- 
és probiotikumokat, melyek visz-
szatelepítik a kezelés következtés-
ben kipusztult bélbaktériumokat. 
Ugyancsak fokozza az ellenálló 
képességet és méregtelenít a masz-
százs is. 

A tavasz a lélek újjászületésének is 
az időszaka, ezért törődjünk töb-
bet lelki egészségünkkel is!  Jár-
junk a szabadban nyitott szemmel 
és füllel! Hagyjuk, hogy a szürke 
téli hónapok után felébressze 
testünket és lelkünket a fény. A 
tavaszi madárhangok harmonizál-
ják testi-lelki állapotunkat: sétál-
junk, túrázzunk  az  erdőben  és  
élvezzük  a  természet  gyógyító 
erejét! 

   

Dr. Heizer Antalné 
egészségnevelő,  

természetgyógyász 

 
 

 

 

Vendégsorok JÓ, HA TUDOD! 
 
Neked pár perc, míg a szelektívgyűj-

tőbe dobod az értékes hulladékot. 

Innen feldolgozóba kerül és újrahasz-

nosítják.  

Ha mindez a természetbe kerül, 50 év 

is kell a lebomlásához. 

Folyamatosan beszélünk róla, hogy 

szükséges a szelektív gyűjtés. Nem 

kerül nagy energiába a palackok, 

dobozok külön gyűjtése. 

 

Arra kérlek téged, hogy legalább a 

napi energiaitalos dobozodat ne a 

hulladékledobóba, hanem a kihelye-

zett gyűjtőhelyre vidd, és ott dobd ki! 

Bármilyen alu-dobozt szívesen lá-

tunk! 

Miért is fontos a szelektálás? 

Nemcsak azért, mert így véded a 

természetet, hanem mert így támo-

gatod iskoládat, egészen pontosan 

az egészségügyi szak demonstráci-

ós termének kialakítását segíted 

ezzel a cselekedeteddel! 

A 310-es tanterem óra közben 
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 Iskolánk 2012. február 23-án Szatmár Kupát rendezett. Diákjaink, 

tanáraink és főleg iskolánk focicsapata nagy lelkesedéssel készült erre 

a délutánra. A rendezvény célja az volt, hogy a középiskolás diákok, a 

futballozni szerető fiatalok lehetőséget kapjanak a játékra, a megmé-

rettetésre, s szórakozásra és az ismerkedésre. 

A kupán részt vevő csapatok nagyon jól érezték magukat, megmutat-

ták focitudásukat, és vidám, feszült, izgatott perceket töltöttek tanára-

ikkal, edzőikkel együtt a mi iskolánkban. 

A kupán szereplő csapatok: 

-  Lónyay Menyhért Szakközép-és Szakképző Iskola,  

   Vásárosnamény 

-  Bethlen Gábor Középiskola és Szakképző Iskola, Nyírbátor 

-  MÁSZIK Déri Miksa Szakközép-és Szakiskola, Mátészalka, 

-  MÁSZIK Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola,  

    Mátészalka 

-   MÁSZIK Gépészeti Szakközépiskola, Mátészalka 

A legjobban szereplő diákok, akik különdíjat kaptak: 

- a torna legjobb játékosa: Jakab István (Gépész) 

- a torna legjobb kapusa: Rézműves Péter (Lónyay) 

- a torna gólkirálya 7 góllal: Tóth Kornél (Déri) 

 

Iskolánk eredményes csapatának tagjai:  

Hady Lehel, Zakor János,  Jakab 

István 12. b osztályos tanulók,  

Mizsák Gergő, Antal Dávid, Rigó 

Richárd 11. a osztályos tanulók, 

Heinrich József, Andrási Csaba 10. 

c osztályos tanulók, Kapin Kriszti-

án 13. b, Szabó Viktor 14. b, Csor-

vási Richárd 12. a, Kun István 11. 

d, Paragh Krisztián 10. a, Bojer 

Balázs 11. b Kónya Ferenc 13. f 

Reméljük, hogy minden focista és felkészítő tanár jó tapasztalatokkal, 

élményekkel gazdagodott, és bízunk abban, hogy jövőre is otthont 

adhatunk ennek a sikeres kupának. 

Gratulálunk és köszönetet mondunk minden résztvevőnek és a szerve-

zőknek: Halászné Kónya Hajnalka tanárnőnek, Kosztyu Miklós tanár 

úrnak és Plesu Ádám tanár úrnak. 

A sportcsarnok felújítása miatt az idén az iskola tornatermében ren-

deztük meg ezt a hagyományos Szatmár Kupát. Az eseményekről és a 

sikerekről beszél-

gettem Kosztyu 

Miklós testnevelő-

edző tanár úrral. 

Székács Ákos: 

Kemény küzdelem 

folyt a pályán! 

Kosztyu Miklós: 

Valóban, hiszen a 

játéktér kisebb volt 

a szokásosnál és így 

kis területen nagyon gyors volt a játék. Ráadásul, mivel sehol nem 

volt kint a labda, váratlan szituációk keletkeztek. Ehhez szerencsére 

hamar alkalmazkodtak a csapatok. Én elmondtam már a torna előtt, 

hogy focizni bárhol lehet, és bármennyien, ha igazán szeretjük ezt a 

sportágat. 

Sz. Á.: Mennyire elégedett tanár úr az elért 2. helyezéssel? 

K. M.: Én és a csapatom mindig nyerni szeretnénk, de a Lónyay csa-

pat erőszakos játéka meglepett bennünket. A Déri csapatával fordula-

tos meccset játszottunk, és a szerencse nekünk kedvezett. A Bethlen 

és a Baross csapatait nagyon megvertük. 

Sz. Á.: Milyen eredmények születtek? 

K. M.: Gépész- Bethlen: 7:2, Gépész –Lónyay: 0:2, Gépész –Baross: 

6:1, Gépész –Déri: 2:3. 

Nagy örömünkre a torna legjobb játékosa a mi diákunk, Jakab István 

12. b osztályos tanuló lett. 

Sz. Á.: Lesz-e még kupa az idén? 

K. M.: Még négy kupán veszünk részt ebben az évben, remélem, 

kettőt megnyerünk! 

Sz. Á.: További szép sikereket kívánok és köszönöm a beszélgetést. 

  Rendhagyó Szatmár Kupa iskolánkban 
Székács Ákos 9.b 

FELHÍVÁS  LABDARÚGÓ  OSZTÁLYBAJNOKSÁGRA 

 
 Az elmúlt két évben tapasztalt nagy sikerre való tekintettel a 2011

-2012-es tanévben kiírjuk a Gépészeti Szakközépiskola osztálybaj-

nokságát labdarúgás sportágban. A tornát két korcsoportban (9-10. 

évfolyam, és 11-12-13. évfolyam) kívánjuk megrendezni. A végleges 

lebonyolítás a nevező osztályok létszámától függően kerül kihirdetés-

re. 

A csapatokban irányelvként az adott osztályba járó diákok szerepel-

hetnek, kivétel ez alól egyfelől, ha két osztály (a létszámhiány miatt) 

együtt nevez be egy csapatot, másfelől pedig, ha például a humán 

osztályokba járó fiúk csatlakoznak más csapathoz. 

A két korcsoport végső győztesei játszanak az iskola bajnoka címért, 

a nagydöntő győztese pedig a tanárok válogatottjával is megmérkőzik. 

Nevezni lehet a lap aljáról levágható bilétával 2012. március 14. 

(szerda) 12.00-ig Plesu Ádám tanár úrnál. A bajnokság várható 

kezdési időpontja március 19. (hétfő). Bővebb tájékoztatást a sorso-

lásról az iskola weblapján és a facebookon kaphattok majd a későbbi-

ekben. 

Az idei bajnokságban csapatonként jelképes, 1000 forintos hozzájáru-

lási díj a nevezés feltétele, az összegyűjtött összeget teljes egészében 

a kupa díjazására fordítjuk. 

Mindkét korosztályban az első 10 csapat nevezését tudjuk fogadni, 

amely a nevezési díj befizetésével érvényes. 

 NEVEZÉSI LAP 
  

OSZTÁLY: ……………………………………………………… 

CSAPATVEZETŐ: ……………………………………………………………. 

 Alulírott ……………………………………..……, a ……….  osztály csapatvezetője ezúton kijelentem, 

hogy csapatom a versenykiírásban foglaltaknak eleget tesz, és valamennyi mérkőzésen idő-

ben megjelenik. 
 

 Mátészalka, 2012. március 14.           ……………………………………………….. 


