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2012. október 6-án osztálytalálkozót szervezett az 1997-

ben érettségizett általános mechanikai műszerész szakos 

osztály.  

Osztályfőnökük Szűcsné Kerti Éva tanárnő volt. 

2012. szeptember 29-én osztálytalálkozót szervezett a 

2005-ben érettségizett informatika szakos osztály 

Osztályfőnökük Barkovánné Uzonyi Pálma tanárnő volt. 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓK A GÉPÉSZBEN 

 

Madarasi-Hargitán kirándultunk 

 
  Szász Enikő 11.g 

 
Múlnak az évszakok 

 

Versenyben vagyok az évszakokkal 

Legyőz. Rám talál előbb a lelkemre 

Búzgón teszem még a dolgaimat, 

Amíg csak fáradt testem ezt engedi. 

 

Testemben nem marad más 

a rámszakadó óriás nyomás 

Ifjúságom éktelen zaja 

buzdít engem a szaladásra. 

 

Versenyben vagyok az éveimmel 

Hit és szeretet buzdít a versenyre 

Remény és év hív önfeledten 

Vesztesnek lenni nem maradhatok 

Győznöm illik: szeretet, őszi fény  

Ragyog szívemben. 
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-Milyen érzés visszatérni a munka világába, a dolgos hétköz-

napokba, milyen új tapasztalataid vannak? 

-Hogyan teltek számodra az otthon töltött évek, a gyed idősza-

ka? 

-Milyen további terveid, elképzeléseid vannak? 

Vincze Katalin tanárnő 

-Nagyon jó érzés újra az iskolában lenni, po-

zitív élmény számomra a visszatérés, hiá-

nyoztak a kollégák és a tanulók is. Úgy ta-

pasztalom, hogy a fiatalok lelkesek, bár az 

angol nyelv tanulásának fontosságát nem 

mindig érzik át teljesen. 

-Nagyon szép időszak volt, minden időmet a 

kislányomnak, és a már nagyobb, általános iskolás fiamnak 

szenteltem. Időközben pedig elvégeztem a mesterképzést an-

golból, a Debreceni Egyetemen fejlesztettem tudásomat, szak-

mai tapasztalataimat, a gyakorlótanítás során új eszközök 

használatával ismerkedtem meg, bővítettem gyakorlati ismere-

teimet. 

-Szeretnék megtanulni németül, hogy gyermekeimnek segít-

hessek később ennek a nyelvnek a tanulásában is, illetve meg-

szerettetni tanítványaimmal az általam tanított két tárgyat, a 

történelmet és az angol nyelvet. 

Baráth Szilvia könyvtáros 

-Nagyon jó érzés visszatérni, hiányzott már 

az itteni légkör, a kollégák és a könyvtár is. 

Ettől a tanévtől már két könyvtárosa van 

iskolánknak és együttműködve hatéko-

nyabban dolgozhatunk. Ezenkívül iskolánk 

alapítványának titkáraként látom el az ad-

minisztratív feladatokat, figyelem a  pályá-

zati lehetőségeket. 

-Nyugodt, békés időszak volt számomra, a kislányommal és 

az óvodás kisfiammal töltöttem minden időmet.  Az alapít-

vány titkári teendőit ebben a két évben is én láttam el, így 

sokszor voltam bent az iskolában, tartottam a kapcsolatot a 

kollégákkal. 

-Szeretnék minél több pályázatban részt venni, és idegen nyel-

vet tanulni. 

-Szeretettel üdvözlünk iskolánkban! Hol, milyen szakon vé-

gezted tanulmányaidat? 

-Hol dolgoztál korábban és hogyan élted meg a munkahely-

váltást? 

-Hogy érzed magad iskolánkban, milyenek az eddigi élménye-

id, tapasztalataid? 

-Mit szeretsz csinálni szabadidődben, hogyan kapcsolódsz ki? 

Házi Zoltánné tanárnő 

-Az Esze Tamás Gimnázium egészség-

ügyi szakának elvégzése után felnőtt 

szakápolói képesítést szereztem, majd 

Debrecenben klinikai szakápolói képe-

sítést. 2009-ben Nyíregyházán pedig 

diplomás ápolóként végeztem. 

-A Mátészalkai Területi Kórházban 

dolgoztam 17 évig szakápolóként, ko-

rábban még nem tanítottam. Pozitív élmény számomra a 

munkahelyváltás, az iskola egy teljesen másik világ, a hétköz-

napi teendőimet és a gyermekeimmel való foglalkozást köny-

nyebben tudom megszervezni. Ugyanakkor kihívás is szá-

momra a tanítás, hiszen más képességeket követel, de én már 

vágytam arra, hogy az elméleti tudásomat átadhassam a pálya 

iránt érdeklődő diákoknak. 

-A nevelőiben mindenki mosolyogva fogad, kedvesek, segítő-

készek a kollégák, ami megkönnyíti a beilleszkedést számom-

ra. A tanulókkal meg kell találni a közös hangot, el kell fo-

gadnunk egymást, de szerencsére eddig ez is zavartalanul 

működik. 

-8,5 és 4,5 éves gyermekeimmel igyekszem foglalkozni, sokat 

biciklizünk, ezenkívül szeretek olvasni , rejtvényt fejteni. 

Sokat kell szabadidőmben készülnöm az óráimra is, hiszen 

még tapasztalatokat kell gyűjtenem a tanításban. 

 

Tóth Adrienn pedagógiai asszisztens 

-2011-ben végeztem a Debreceni Egyetemen 

szociápedagógia szakon. Szociálpedagógus-

ként elsősorban a gyerekekkel szerettem vol-

na foglalkozni, s főként a középiskolás kor-

osztály érdekel. 

-Korábban egy Szociális Szolgáltató Köz-

pontnál dolgoztam, ahol a fogyatékkal élők 

mindennapos foglalkoztatásáért feleltem.  A 

munkahelyváltást nagyon könnyedén élem meg, jól érzem 

magam ebben az iskolában, könnyű volt a beilleszkedés. 

-Úgy érzem, hogy a kezdeti aggodalmaim ellenére nagyon 

egyszerű számomra a váltás, bár a gyerekekkel való foglalko-

zás más tapasztalatokat, ismereteket igényel tőlem is. Jó a 

kapcsolatom a diákokkal, a kollégák pedig nagyon segítőké-

szek. 

-Szeretek sportolni, biciklizni, túrázni, olvasni. A legjobban a 

természetben érzem magam, a friss levegő kikapcsol és telje-

sen feltölt. 

 

 

Visszatérő és új pedagógusaink 

Szépné Bojer Boglárka tanárnő 

Ebben a tanévben iskolánkban két új kollégát köszönthetünk, illetve egy tanárnő és egy könyvtáros is visszatért közénk gyedről, 

a munka világába.  

Kérdéseimmel arról faggatom őket, hogyan érzik magukat újra falaink között. 

VÁLTOZÁSOK!! 

Idén is rendelkezésetekre áll Rácz Tímea, iskolánk pszichológusa. 

A tavalyi időpontokkal ellentétben ebben a tanévben szerdán 12:00 

és 15:00 óra között, csütörtökön pedig 11:00 és 14:00 vár bennete-

ket.  

A helyszín is változott: már nem a műhelyfolyosó elején a 29-es 

szobában keressétek, hanem a kollégium földszintjén a K4.terem 

mellett.  

Ha gondjaid vannak a tanulással, nem találod a hangot az osztály-

társaiddal, szüleiddel, vagy bármilyen problémával kapcsolatban 

lelki segítségre van szükséged, és jó lenne erről valakivel beszélni, 

jelezd ezt osztályfőnöködnek, vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősnek, Lakatosné Kádár Ágnesnek fogadóóráján (Hétfő 6.óra) 

vagy bármelyik szünetben! 
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 Szeptember 17-től 21-ig iskolánk 44 fős 

delegációja és az iskolavezetés tagjai erdélyi 

kiránduláson vehetett részt, ezen apropóból 

kértem meg két kísérőtanárt és az egyik részve-

vő diákot, hogy osszák meg élményeiket la-

punkkal. 

Deme Endre tanár úr, a csoport vezetője a 

kirándulás tapasztalatairól a következőket 

mondta: 

Tavaly előtt már részt vettem egy hasonló 

kiránduláson Erdélyben, akkor szakképző 

osztályos diákokkal vettünk részt a programo-

kon. A diákoknak akkor is és most is nagy 

élményt jelentett az út és az, hogy megismer-

hették a tőlünk közel 500 kilométerre lévő, 

mégis színtiszta magyarok lakta helységeket. 

Az én feladatom az volt, hogy a pályázat kiírá-

sának megfelelően a diákok megismerjék 

Szentegyháza és környéke, valamint az útköz-

ben érintett települések turisztikai lehetőségeit, 

és ezt megfelelően dokumentáljam a pályáza-

tot kiíró Bethlen Gábor alapkezelő számára. 

Megítélésem szerint a diákoknak nagyon tet-

szett és nagy élményt nyújtott a kirándulás, 

sok újat tanulva térhettek haza, és szinte min-

denki azt hangoztatta, hogy ide még egyszer 

vissza fog jönni, ha lehetősége adódik rá. Bí-

zom benne, hogy máskor is lesz hasonló pályá-

zat kiírva, és még több diáknak nyílik lehető-

ség megismerni Székelyföld szépségeit és 

történelmi emlékeit. 

Plesu Ádám tanár úr, a 12.d osztály osztályfő-

nökeként vett részt a kiránduláson, hiszen 

osztálya majdnem teljes létszámban részt 

vehetett a programokon, tőle a kirándulás 

előzményeiről érdeklődtem: 

A Határtalanul program keretein belül lehetett 

pályázni a szomszédos országok magyar lakta 

településeinek meglátogatására. Mivel isko-

lánk évek óta rendkívül szoros testvériskolai 

kapcsolatot ápol a szentegyházi Gábor Áron 

Líceummal, így adva volt a lehetőség egy 

közös pályázatra. A projekt részeként 2013 

áprilisában a szentegyházi diákok érkeznek 

városunkba egy népes küldöttséggel. Mivel a 

pályázat feltétele az volt, hogy közgazdasági 

szakos hallgatók vegyenek részt az úton, így 

iskolánk négy, felsőbb éves osztályából kerül-

tek ki az utazók, nagy örömömre osztályom, a 

12.d 22 fővel képviseltette magát. 

Végezetül a 12.d osztály tanulóját, Filep Kin-

gát kértem meg egy élménybeszámolóra: 

A kirándulást megelőző héten egy tanulmányi 

előkészítő foglalkozáson és egy vetélkedőn 

ismerkedtünk meg kirándulásunk főbb cél-

pontjaival, ami nagyban segítette a tájékozó-

dást. Az öt nap során megismertük Zilah, 

Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Kolozs-

vár nevezetességeit, megmásztuk a gyönyörű, 

1801 méter magyar Madarasi-Hargitát, elju-

tottunk Máréfalvára, Homoródfürdőre, 

Szejkefürdőre, Tolvajos-tetőre, Kiruly-

völgyébe, Korondra. A házigazda település, 

Szentegyháza nevezetességeit szintén meglá-

togattuk, így jártunk az iskola múzeumban, a 

tájházban és a festői szépségű Majzos-

fürdőben. Nagyon jól éreztük magunkat és 

rengeteg szép emlékkel térhetett haza a nagy 

csapat, sze-

mély szerint 

úgy érzem, 

hogy osztály-

közösség for-

máló ereje is 

volt az útnak. 

Ez a kirándulás 

felejthetetlen 

élményt jelentett számomra.  

Köszönöm szépen mindhárom résztvevőnek 

azt, hogy megosztották velünk élményeiket 

erről a csodálatos útról. 

Gergely Lilla 10.f 

Élménybeszámoló az erdélyi kirándulásról 

 A nyári, élményekkel teli utazások lezá-

rásaként a Mátészalkai Szakképző Iskola és 

Kollégium néhány dolgozója és családtagja-

ik emlékezetes kiránduláson vettek részt 

augusztus 27. és szeptember 1-je között. A 

csodálatos Erdély már nem először látta 

vendégül iskolánk tanárait, hiszen a Gépé-

szeti Szakközépiskola testvériskolája a 

szentegyházi Gábor Áron Líceum, mely 

nagy örömmel és szeretettel fogadja nem-

csak a pedagógusokat, hanem diákjainkat is. 

A négynapos kirándulás ebben az évben is 

elsősorban Szentegyháza, a testvériskola, és a 

Székelyföld néhány gyönyörű nevezetességé-

nek megtekintéséről szólt.  Az utazás hosszú 

volt, ám Erdély területére érkezve a természeti 

szépségek látványa elfeledtette velünk a fá-

radtságot. Az ország belseje felé haladva egyre 

több a hegység, a zöld erdő, a romantikus szer-

pentin, melyek az autóbuszból is káprázatos 

élményt jelentettek.  Megérkezésünk előtt 

megtekintettük Tamási Áron erdélyi születésű 

írónk emlékházát is Farkaslakán. 

A kirándulók a szentegyházi líceum kollégiu-

mában töltötték a három éjszakát, és az iskola 

ebédlőjében a vendéglátók nagyon finom reg-

gelivel, ebéddel és vacsorával kínáltak minket. 

Megkóstolhattunk több helyi sajátosságot, 

például a savanyú csorbalevest és az áfonyapá-

linkát is. 

A második napon élménydús kirándulásban 

volt részünk. Idegenvezetőnk, a Mátészalkára 

is többször ellátogató Kiss László színész me-

sélt a meglátogatott helyszínek történelmi 

jelentőségéről, sok érdekességgel és anekdotá-

val kiegészítve a tényeket. Szentegyházát el-

hagyva megtekintettük Csíksomlyón a kegy-

templomot, mely a híres csíksomlyói búcsú 

első állomása a zarándokok számára. Ezután a 

madéfalvi veszedelem emlékművét tekintettük 

meg, mely több száz székely életét követelte 

1764-ben.  A történelmi kitekintést követően, 

délután a Gyilkos tóhoz látogattunk, mely 

Erdély egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A 

tó kialakulásának földrajzi magyarázata mellett 

több érdekes anekdotát is hallottunk idegen-

vezetőnktől, mely a nép ajkán kering a Gyil-

kos tó létrejöttével kapcsolatban. A kellemes 

időben sokat lehetett sétálni, élvezni a friss 

levegőt és nézegetni az árusok színes porté-

káit.  Ezután hosszabb kirándulást tettünk a 

Békás-szorosnál, hosszú szakaszon sétáltunk 

végig, mely monumentális látványt nyújtott. 

A következő napon hatalmas élményt jelen-

tett az, hogy a reggeli órákban traktorral 

vontatott pótkocsin indultunk 1600 méteres 

magasságba a Madarasi Hargita szépségeinek 

megcsodálására. 

Az út közben elénk táruló természeti  képek 

egyedülállóak voltak, s ezt fokozta az, hogy 

közvetlenül érezhettünk és láthattuk, ahogyan 

egyre magasabbra haladunk. Megérkezésünk 

után még várt ránk egy hosszabb séta, mivel a 

Szent Hegyre gyalog mentünk fel, ahol megte-

kintettük a kopjafákat, melyek a magyarság 

összefogásának, összetartozásának jelképei. 

Ezután a hegyen ebédeltünk, este pedig elbú-

csúztunk vendéglátóinktól egy kellemes vacso-

rával. Másnap reggel hazaindultunk, de még 

egy korondi vásárlással színesítettük ezt a 

nagyszerű kirándulást. 

Szépné Bojer Boglárka tanárnő 

Nyár végi kirándulás Erdélyben 

Marosvásárhely 

Szentegyháza Iskolamúzeum 

Máréfalva 
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12.e 

A 2012/2013-as tanévtől bevezették a 

mindennapos testnevelés órát a középis-

kola 9. osztályában is, felfutó rendszer-

ben. Erről kérdeztük a gépészes tanuló-

kat. 

-Mi a véleményed a mindennapi testne-

velés óráról? 

-Hogyan tudsz készülni az órákra a dél-

utáni mozgás testedzés után? 

-Tapasztaltál-e javulást teljesítőképessé-

geden? 

-Sportolsz-e valamit iskolán kívül? 
 

Sváb Roland 9.c: 

Szerintem nagyon jó, mert 

egy kis mozgás sosem árt. Az 

órákra picit fáradtan, de ren-

desen tudok készülni. A sport 

fontos számomra, ezért is futok rendsze-

resen. Emellett a mindennapi tesi is segít 

nagyobb távok lefutásában. 
 

Orosi András 9.c: 

Nem igazán örülök neki, mert 

a nap végére elfáradok és 

nem sok időm van kipihenni 

magam. De ez nem akadály, 

könnyen tudok készülni az órákra, van 

hogy este is tanulok. Minden hétvégén 

biciklizem, de nagy javulást nem tapasz-

taltam. 
 

Antal Szabolcs 9.a: 

Nagyon szeretek sportolni, és 

szeretem a tesi órákat. Segít 

abban, hogy mindennap mo-

zogjak. Szerintem jó időbeosz-

tással lehet könnyen felkészül-

ni a mindennapokra. A nyírcsaholyi ifi-

ben focizom, de ettől függetlenül is segít 

a több tesi óra. 

Jakab Balázs 9.c: 

Szeretem a testnevelés órákat, 

semmi bajom vele. Az tan-

órákra ugyanúgy tudok ké-

szülni, mint eddig. 3 éve 

break táncolok, sokat nem 

változott a teljesítőképességem. 
 

Kiss Szabolcs 9.a: 

Szerintem jó. Az osztályunknak utolsó 

órákban van tesi, de jól fel tudok készül-

ni a másnapi órákra. A teljesítőképessé-

gemet még 1 hónap alatt nem lehet el-

dönteni. 
 

 

Fodor Ádám Zsolt 9.c: 

Szerintem kicsit sok a min-

dennapi tesi óra, de abban jó, 

hogy a napi sport megvan. A 

tanulás terén ugyanúgy tu-

dok teljesíteni, mert elérem 

azt a vonatot, amivel 7.óra után járok 

haza, így marad időm.1 hónap alatt sze-

rintem nem változtam semmit. 
 

 

Jablonkai István 9.c: 

Nem rossz, mert segít az 

egészséges élet kialakításá-

ban. Bár az órákra én is 

fáradtan tudok tanulni, de 

nem okoz nagyobb gondot. 

Rendszeresen súlyzózom lassan 1 éve, 

de nem igazán segít. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkoláb Adrienn 9.f: 

Hasznosnak tartom, mert sok 

az elhízott gyerek. Számom-

ra az aerobic unalmas, sze-

retném ha több játékidő len-

ne. Az tanórákra kicsit nehe-

zen tudok készülni, mert haza kell bu-

szoznom és az elég fárasztó, de meg tu-

dom oldani. Szerintem javult a teljesítő-

képességem. 

 

Balogh Anita 9.f: 

Elég fárasztóak az órák, de 

jó, mert sokkal edzettebbek 

és egészségesebbek leszünk. 

Az órákra gond nélkül tudok 

készülni. Tapasztaltam javu-

lást,mert egyre jobban bírom a feladato-

kat, amelyeket végzünk tesi órán. 

 

Jánszki Csilla Katalin 9.f: 

Hasznosnak találom, mert a 

mai diákok nem mozognak 

eleget és így van rá lehető-

ség minden nap. Mivel a 

későbbi vonattal tudok 

menni, későn érek haza és 

már nem fog az úgy az agyam, ezért nem 

nagyon tudok készülni. Én is tapasztal-

tam javulást, tovább bírok futni és a gim-

nasztika is könnyebben megy. 

 

Vakarcs Imre 9.a: 

Nagyon jó, mert egy kis színt visz a min-

dennapokba, és mindennap kell egy kis 

mozgás. A tanulás elég nehézkesen 

megy, mert elég későn érek haza, ezért 

kevesebb időm marad tanulni. 3 évig 

fociztam sportszerűen, most az MTK-

ban kezdtem kézilabdázni. 

Imre Éva, Barkó Fanni 10.f 

DIÁKJAINKAT KÉRDEZTÜK 

 

Október 6-án nem másról emlékezünk meg, mint a 163 évvel ezelőtt 

kivégzett 13 aradi vértanúról. 

Mi is történt ezen a napon? 

A szabadságharc leverése után 1848 szeptemberében összeült a 

haditörvényszék, ahol a 13 tábornokot  felségsértés miatt halálra 

ítélték. Az ítéletet kihírdették, de napokig nem esett róla szó. A 

családtagok abban bíztak, hogy Ferenc  József megkegyelmez a 

tábornokoknak, de ez nem így történt. Október 6-án fél hatkor 

először golyó általi halálra ítélték Scweidel Józsefet, Kiss Ernőt, 

Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost. Tizenkét katona állt fel velük 

szemben, majd mikor a parancsnokuk intett, a lövések eldörrentek. 

Kiss Ernő kivételével mind a hárman holtan rogytak le a földre. Kiss 

Ernőt a vállán érte el a golyó, ezért három katona közvetlen elé állt, 

és leadták a lövéseket Kiss Ernőre is. 

Ezek után következtek az akasztófára ítélt tábornokok, köztük: 

Poeltemberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Kneich Károly, 

Nagy-Sándor József, Leninger-Westerburg Károly, Aulich Lajos, 

Damjanich János és Vécsey Károly. Vécsey  Károly az apja közben-

járásának köszönhetően sorban végignézhette társai halálát. Sorra 

búcsúztak el egymástól társai, de ő már nem tudott kitől búcsút venni, 

így odalépet t 

Damjanich János 

holttestéhez és 

megcsókolta a 

kezét, majd őt is 

kivégezték. 

Ugyancsak októ-

ber 6-án emléke-

z ü n k  g r ó f 

Battyhyány Lajos 

kivégzésére is, akit 

október 6-án golyó 

által megöltek 

Pesten. 

Eme szomorú napra emlékezünk vissza, amikor október 6-ára gon-

dolunk. 

Iskolánkban video-láncon keresztül ünnepi összeállítással em-

lékezünk erre a napra, melyet Szabó Gábor tanár úr készített. 

 

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”  

(Damjanich János szavai) 
Szűcs Alexandra Dóra 9.d 
Szerk.: Kiss Tamás 9.a 

Rajz: Harsányi Daniella 11.g 
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L E G O R O B O T- H Í R E K : debreceni nyári tábor és szakköri munka iskolánkban 

Az idei ősz nagy élménnyel indult a roboti-

ka iránt érdeklődő és a legoépítést kedvelő 

diákok körében. A debreceni National Instru-

ments vállalat LEGO mentoring program pá-

lyázata keretében egy tanévre két Lego 

Mindstorms Education szettet és a programo-

zásukhoz alkalmas grafikus NXT-G szoftvert 

helyezett ki iskolánkba a jövő mérnökeinek 

támogatása végett. Iskolánk egyéb pályázati 

forrásból további két legorobot szett és három 

speciális szenzor beszerzésével megteremtette 

a szakköri munka alapjait. 

Igy szeptember közepétől minden hétfőn 

14 és 16 óra között a 301. terem várja azokat a 

diákokat, akik próbára tennék tudásukat, krea-

tivitásukat vagy egyszerűen csak kíváncsiak rá, 

hogyan „kel életre” a sok kis műanyag alkat-

rész egy jól kivitelezett ötlet alapján. 

Az első kihívást a debreceni Tóth Árpád 

Gimnázium legorobot szumó versenykiírása 

jelenti számunkra, melyre október közepén 

kerül sor. Most 

erre összpontosí-

tunk, s komoly 

ellenfél megalko-

tásán dolgozunk. 

A szakköri 

munka alapjait 

nyár elején három 

gépészes diák, 

Lieb Krisztián, 

Németh Gábor és 

Orosz József Jágri 

Ilona tanárnő kísé-

retében az NI 

Hungary Kft. cég 

által támogatott 

egyhetes tábor keretében sajátíthatta el. Két 

csoportban az NXT-G és a LabView progra-

mozási nyelv alapjainak elsajátítása volt a cél. 

A robotokkal és a programnyelvekkel való 

ismerkedés a délelőtti órákban a Szent József 

Gimnázium termeiben folyt. Szállásunk a gim-

názium kollégiumá-

ban, a Szent Anna 

templom szomszéd-

ságában volt. Fizikai 

jólétünkért a kollé-

giumi konyha sze-

mélyzete mindent 

megtett. A délutá-

nok változatos for-

mában teltek: „St-Joe-s fizika-show”, szalon-

nasütés, íjászkodás, ostor-

bűvölés, gyárlátogatás, 

lego szumó verseny, a DE 

kísérleti fizika tanszék-

ének bemutatkozása.  

Esténként nyakunkban 

vettük a várost: moziz-

tunk, nézelődtünk, szur-

koltunk a kávézók kivetí-

tőin a foci vb egy-egy 

izgalmasabb akcióján. A 

fiúk felkészülten érkeztek 

a táborba: laptoppal és nagyfokú kíváncsiság-

gal. A tanfolyam előadóitól robotot és szoft-

vert lízingeltek a szabad időkeretük kitöltésére. 

Így arra is volt példa, hogy az éjszaka robot-

építéssel, programozással telt, s a kis tesztrobot 

félszegen masírozott a kollégium visszhangzó 

folyosóján a hajnali rigókat ébresztgetve.  

Az egyhetes programot az Aquaticum meden-

céinek hűse, vidám csúszdái és egy nagy közös 

pizzázás zárta. 

A tábor adta lendület első munkáit láthat-

játok az alábbi fotókon. Minden számban meg-

mutatjuk nektek, milyen kisrobotok látnak 

napvilágot robotműhelyünkben.  

A videoláncon keresztül működés közben 

is megtekinthetitek majd feladatvégzés közben 

őket időről időre. Ha a műhelytitkok is érde-

kelnek, keresd fel a 301. termet! 

 

 

Jágri Ilona tanárnő 

2012. október 11-től 12-éig „Dönts jól, a jövőd a tét” Pályavá-

lasztási kiállításon vett részt iskolánk, Láposi Zoltán gyakorlati 

oktatásvezető helyettes vezetésével.  

Október 23. 

Iskolánkban már hagyo-

mány, hogy megemléke-

zünk az 1956. október 23-i 

eseményekről, amikor ha-

zánkban a szovjet mintájú 

diktatúra és megszállás el-

len indított forradalom és szabadságharc kezdetét vette. A 

függetlenségért folytatott küzdelem ezen a napon számos 

tüntetéssel, utcai eseménnyel indult.  

Hagyománnyá vált az is, hogy az ünnepi műsort tanáraink és 

diákjaink videóláncon keresztül nézik meg.  

Ebben az évben a megemlékezést a Baross László tagintéz-

mény pedagógusai, tanulói állították össze. 
Szépné Bojer Boglárka tanárnő 
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DIÁKJAINK A KELET-MAGYARORSZÁG napilap hasábjain 

 Sófi Dórának hívnak. 12.g 

osztályos tanuló vagyok. Szeretem 

a lovas sportokat, kb. 6 éve lova-

golok. Sok versenyen vettem 

részt, amelyeken jó eredményeket 

értem el.  

A legbüszkébb a tunyogmatolcsi 

Szamosparti Vágtán elért I. helye-

zésemre vagyok.  

É d e s a p á m 

m o t i v á l t , 

hiszen ő is 

hobbi szinten 

fogathajtás-

ban verse-

nyez. Ő segí-

tett a verse-

nyek előtti 

f e l k é s z ü l é -

sekben is.  

A lovak és a 

lovaglás fon-

tos része az 

életemnek, mert segít a mindenna-

pos stressz feloldásában és kikap-

csol, melyre szükségem is van így 

érettségi előtt. 

 A vecsési Grassalkovits Antal 

Általános Iskola adott helyszínt a 

Box Serdülő Magyar Bajnokság-

nak, amelyen 2012. szeptember 

27-től 30-ig vettünk részt baráta-

immal.  

Ezen a színvonalas megméretteté-

sen Szabó Ferenc 38,5 kg, Hor-

váth Róbert 46 kg és jómagam 50 

kg-ban indultunk. A versenyen 49 

egyesület 143 versenyzője vett 

részt. Az első napon a nyolc közé 

kerülés volt a cél. Sajnos, nekem 

ez nem sikerült, mert egy techni-

kás, képzett pécsi versenyzővel 

kerültem össze és vesztettem. Fecó 

erőnyerő lett, ami azt jelenti, hogy 

meccs nélkül jutott tovább. Robika 

sikeresen továbbjutott az első na-

pon. A második napon tovább foly-

tatódtak a küzdelmek, ezek már a 

bronzéremért és az elődöntőbe való 

jutásért zajlottak. Fecó sajnos kika-

pott, Robi ismét sikerrel vette az 

akadályokat. A harmadik nap Robi 

óriási meccsen, 3:2 arányú ponto-

zással győzött, így búcsúztatta a 

tavalyi év Diák Olimpiai és Ma-

gyar Bajnokát. A negyedik napon, 

szoros meccsen pontozással alul-

maradt, így végül Robi ezüstérmes 

lett. Nagyon jól éreztük magunkat, 

azért is, mert Csonttörő Jánossal, 

Hídvégi Györggyel és ifjabb Füzesi 

Zoltánnal is volt szerencsénk talál-

kozni. 

Édesapám Vánczku Csaba, mint 

edző vett részt a versenyen és na-

gyon büszke volt ránk, mert elhoz-

tuk Ópályinak az első Országos 

Magyar Bajnoki ezüst érmet. 

Box Serdülő Magyar Bajnokság 2012 

Vecsés 

Vánczku Attila 9.e 

Szabó Sándornak hívnak. A 11.c 

osztályban tanulok gépész sza-

kon. 

10 és fél éve néptáncolok, első-

sorban hobbiként. Már óvodában 

megtetszett a néptánc. Szüleim 

be is írattak, így együtt járhattam 

táncolni a barátaimmal. 

Rajtam kívül még három gépé-

szes tanuló (Kovács István, Ale-

xa Roland és Marosi Károly) is 

tagja az Ifjúsági Szatmár tánc-

együttesnek .  

A táncoktatás a Mátészalkai 

Szatmár Alapfokú Művészeti 

iskolában történik. A tánccsopor-

tunk kb. 4 éve alakult 50 ember-

rel, előtte más kisebb együttesek-

be jártunk.  Az Ifjúsági Szatmár 

táncegyüttes 40 főből áll, mert 

páran sajnos elmentek. Évente 

70-80 fellépésünk van. Általában 

falunapokon, szüreti bálokon, 

versenyeken, rendezvé-

nyeken szoktunk fellép-

ni. Elért helyezéseink a 

múlt évben: A Nyírbá-

torban megrendezett 

Alapfokú Művészeti 

Iskolák Néptánc találko-

zóján II. hely, egy ván-

dorkupa, legjobb koreo-

gráfusi díj és több más 

különdíjak. Sok helyre eljutot-

tunk belföldön és külföldön egy-

aránt. Tánctanárunk és egyben 

koreográfusunk: Filep László. 

Ha valakit érdekel és szeretne 

néptáncra beiratkozni, az megte-

heti minden kedden 14:00 órától 

a Szatmár Alapfokú Művészeti 

iskolában Tóth Bélánál. 

 A fiatal romák tehetséggondozásához nyújt segítséget a Ke-

resztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. A Debrecenben és to-

vábbi 4 vidéki nagyvárosban működő szervezet célja, hogy 

helyzetbe hozza az új roma értelmiségi elitet. A szakkollégiu-

mokban cigány történelmet, társadalomtudományi ismereteket 

oktatnak, valamint idegen nyelvi képzéssel is segítik a leendő 

diplomásokat. A szakkollégiumi hálózat 2012. szeptember 21-én 

tartotta országos tanévnyitóját a debreceni Református Kollégi-

um Dísztermében, melynek egyik szónoka iskolánk idén végzett 

diákja, Rézműves Márk Miklós volt.  

A Debreceni Televízió riportot készített az eseményről, amely 

megtekinthető itt: 

http://www.dehir.hu/debrecen/helyzetbe-hoznak-az-uj-roma-

ertelmisegi-elitet/2012/09/21/ 

„Ha elvégzem majd az 

egyetemet, szeretnék a ro-

máknak segíteni, a tudáso-

mat továbbadni, és egy jó 

példával szolgálni - nyilat-

kozta Márk, aki a Debreceni 

Egyetemen tanul pénzügy-

számvitel szakon.  

Tanévnyitó beszédével to-

vább öregbítette iskolánk 

hírnevét. 

             Volt diákunk  

a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat  

tanévnyitójának egyik szónoka volt 

Szabó Gábor tanár úr 

Sok szeretettel köszöntelek 

benneteket a Mátészalkai Gépé-

szeti Szakközépiskolában.  

Az elmúlt tanévben még ti 

voltatok az általános iskolában 

a „nagyok”, most pedig ismét 

gólyák vagytok. Beléptetek a 

felnőtté válás kapuján, de még 

sok nehézséget kell leküzdene-

tek, míg eléritek céljaitokat. 

Itt az új osztály, az új 

környezet és a folyosó-

kon a nagy tömeg, amit 

még meg kell szoknotok. Van, 

akinek már sikerült és van, 

akinek még szüksége van egy 

kis időre.  

Remélem, hogy tetszik nektek 

iskolánk hangulata. Egy idézet-

tel kívánok nektek sok szeren-

csét: 

„Az út az álom, s az álmokat 

csak akarni kell, hogy megvaló-

suljanak.” 

  

Nagy Anita DÖK elnök 

Kedves Kilencedikesek! 

http://www.dehir.hu/debrecen/helyzetbe-hoznak-az-uj-roma-ertelmisegi-elitet/2012/09/21/
http://www.dehir.hu/debrecen/helyzetbe-hoznak-az-uj-roma-ertelmisegi-elitet/2012/09/21/
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Kezdhetném gyermekkorunk játékát 

idézve, de nem így teszek. Valójában: Máté-

szalkáról jöttem. Ez nagyon sokszor eszembe 

jutott. Például az Empire State Building tete-

jén állva, a Times Squaren üldögélve, a Gol-

den Gate hídon átkelve, Hollywoodban a 

hírességek sétányán nézelődve, a Niagara 

hatalmas zuhatagai előtt elhajózván, a Grand 

Canyont csodálva vagy a „Szent Földön” 

zarándokolva. Igen, sokszor eszembe jut, 

hogy honnan indultam. 

A város, ahol felnőttem, és az egykori 

alma materem, az akkori „Gépész”, ahonnan 

tényleg a nagybetűs életbe jutottam. Amikor 

itt tanultam nem is gondoltam, hogy ebből a 

kis városból is szinte bárhova eljuthat az 

ember. Akkor csak tettem a dolgomat: tanul-

tam, igyekeztem a kitűnőt elérni, az osztály-

titkári munkát lehető legjobban végezni, a 

sport és tanulmányi versenyen jól szerepelni. 

Innen kaptam az útravalót a következő aka-

dály leküzdésének megkönnyítésére, mely az 

egyetem volt. Középiskolás koromban nagy 

lelkesedéssel tanultam az angol nyelvet taná-

raim buzdítására, az irodalom szeretetét pe-

dig volt osztályfőnökömtől, Szűcsné Kerti 

Évától kaptam, a szociális töltetű tárgyak 

iránti érdeklődésemet pedig Pankotai Ferenc-

né érdekes óráinak köszönhetem. Mindezek 

ösztönöztek, hogy a Debreceni Egyetem 

angol-pedagógia szakára jelentkezzek, vala-

mint az édesapámat követve, mindig is sze-

rettem volna tanító-nevelő munkát végezni. 

Ez részben már teljesült, mivel mostanság 

egy szabadidőközpontban diákmunkásként 

dolgozom, többek között az óvodában vigyá-

zok a gyerkőcökre. Bár az igazat megvallva a 

tanári pálya alacsony anyagi és erkölcsi meg-

becsültsége miatt, pályát módosítva és visz-

szakanyarodva ahhoz, amire a Gépészben 

szakosodtam (közgazdaságtan), elkezdtem 

szintén a Debreceni Egyetemen egy második 

szakot, most a humán erőforrás menedzselé-

sét tanulom mester fokon. 

További terveim között szerepel, hogy 

egy neves multi cég kiváló HR-ese legyek, 

magasfokú angoltudásomat hasznosítva, 

nemzetközi kapcsolatokat is ápolva az adott 

cégnél, valamint még 2-3 nyelvet megtanulni 

legalább középfokon, ezek közül a spanyol és 

a jelnyelv folyamatban van. Ahogy az előbbi-

ekből is kiderül, érdekelnek a különböző 

nemzetek közötti különbségek és az egymás 

megértése, elfogadása, valamint az ilyen 

kapcsolatok által való fejlődés lehetősége. 

Szerintem manapság nagyon hasznos 

egy idegen nyelv, például az angol nyelv 

legalább középfokú ismerete, azért is, mert 

rengeteg ajtó nyílhat meg előttünk ezáltal. 

Például angoltudásom nélkül megvalósítha-

tatlan lett volna, hogy Amerikában dolgoz-

hassak, vagy az, hogy Spanyolországban és 

Olaszországban tanulhassak nyári egyete-

men. Ennek segítségével még azt is megta-

pasztalhattam, hogy milyen „kicsi a világ”.  

Amikor a második nyaramat töltöttem 

az USA-ban, azon gondolkodtam, hogy mer-

re nézzek szét ebben a hatalmas országban a 

munkaidőszakom lejárta után. Mivel az ezt 

megelőző évben az egész keleti partot bejár-

tam a Niagarától NewYork-on és Washing-

ton DC-n át Floridáig, 

ez-

úttal a nyugati parton volt a sor. Minden 

nevezetesebb nagyvárost szerettem volna 

meglátogatni, sort kerítettem Los Angelesre, 

Las Vegasra, San Fransciscora, a Grand Ca-

nyonra és San Diegora. Ez volt utazásom 

záró állomása. Ide érvén már útitársakból és 

energiából megfogyva bár, de törve nem, 

szerencsémre nagyon szuper patrónust talál-

tam. Középiskolánk volt igazgatója, Pankotai 

Ferenc fia szállásolt el, valamint ők mutatták 

be San Diego csodálatos helyeit, mint például 

az ócenáriumot (Sea World), ahol életemben 

először láttam gyilkos bálnát, a híres San 

Diego-i állatkertet, ahol először láttam panda 

macikat vagy a Balboa Parkot, ahol a magya-

rok házát látogattam meg, és még sorolhat-

nám. Azóta is hálával gondolok rájuk, hogy 

innen a kis mátészalkai iskolától több ezer 

kilométerre meleg fogadtatásban, gondosko-

dásban részesítettek. 

Sohasem lehet tudni, hogy merre sodor 

az élet, hol találunk remek barátokra, színes 

élményekre a nagyvilágban. Érdemes megra-

gadni a lehetőségeket és tanulni, amikor le-

het, majd menni előre az álmaink felé, ahogy 

a tablónkon írtuk: 

 

„Életed útját magad választod. 

Válassz hát úgy, ha egyszer 

elindulsz, nincs visszaút” 

/Kodály Zoltán/ 

 

Deme Dóra 

2006-ban végzett diákunk 

 A nevem Imre Béla, 2009-ben végeztem 

közgazdasági szakon. Akkor ez a szak volt a 

legszimpatikusabb. Nem szerettem volna más vá-

rosban végezni a tanulmányaimat és két unokatestvérem 

is itt tanult amikor annak idején jelentkeztem ide a Gépészeti Szak-

középiskolába. 

Később pályát váltottam. A Debreceni Egyetem villamosmérnöki 

szakára jelentkeztem. (Pár hónap múlva már a friss diplomával távo-

zom innen.) Mindig is érdekeltek az elektronikai és műszaki cikkek 

és szerettem volna megérteni működésüket és hogy egyszer én is 

részese legyek ezeknek a tárgyaknak a megálmodásában, tervezésé-

ben, elkészítésében! 

 Tanárainkhoz mindig bizalommal fordulhattunk, ha bizonytala-

nok voltunk a továbbtanulást illetően, mindig személyre szóló véle-

ménnyel és építő jellegű kritikával láttak el minket, hogy a személyi-

ségünkhöz illő legmegfelelőbb szakot válasszuk a továbbtanulás 

során! 

Nagyon szerettem ide járni, ebben az iskolában töltöttem a legszebb 

diákéveimet! Nagyon jó osztályközösség volt a miénk, Plesu Csaba 

osztályfőnök irányításával, és az iskola által szervezett programok - 

verébavató, farsang, 

vetélkedők, kirándulá-

sok Vajára - mind-mind 

élvezetesek és emlékezetesek 

voltak!  

Én arra biztatok mindenkit, hogy aki csak 

teheti, vegyen részt mindenben, mert ha 

nem, sok élményről marad le! 

 Tegyetek meg mindent tanáraitokért, ta-

nulmányaitokért és az iskolátokért, támo-

gassátok és segítsétek diáktársaitokat, hogy 

jó élményekkel távozzatok majd ebből az iskolából, és jó érzésekkel 

gondoljatok vissza ezekre az évekre.  

Tudom, hogy sokat hallhatjátok ezt a „szent-beszédet” odahaza a 

szülőktől és valószínűleg a tanáraitoktól is, de higgyétek el, megéri, 

idővel megtérül majd minden erőfeszítésetek! 

Kívánom a legjobbakat, eredményekben és élményekben gazdag 

diákéveket! 

Imre Béla 

2009-ben végzett diákunk 

Hová vezethet az út a  

GÉPÉSZBŐL? 
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hogy az őszi hónap nemcsak két nagy állami ünnepből áll? 

 

A szeptember első napján nem csupán a tanév első napját köszöntjük, 

hanem megemlékezünk a II. világháború kirobbanásáról is.  

Szeptember harmadik keddjén ünnepeljük a béke nemzetközi nap-

ját. Szeptember 20-án ünnepeljük világszerte a Gyermekek világ-

napját. 

Az októberi hónapban az aradi vértanúkról 

(október 6.) és az 1956-os forradalom és sza-

badságharcról (október 23.) emlékezünk meg.  

 

Nemcsak a nemzeti napok foglalnak helyet 

ebben a hónapban, vannak nemzetközi világ-

napok is.  

 

Ilyen például az állatok világnapja (október 4.), a lelki egészség 

világnapja (október 10.) vagy a Földünkért világnap (október 21.). 

 

Mindenszentek napjáról november 1-jén, halottak 

napjáról pedig november 2-án emlékezünk meg. 

 

November 22-én van a magyar közoktatás napja, nov-

ember 25-én a magyar labdarúgás napja. 

 

Szintén november 25-én tartjuk a nők elleni erőszak világnapját. 
 

Az őszi hónapok számtalan nemzeti és nemzetközi, valamint népha-

gyományhoz köthető napot magába foglal. A nemzeti és néphagyo-

mányhoz köthető napok összehoznak minket, magyarokat.  

A nemzetközi világnapok pedig éreztetik velünk, hogy egy nagy csa-

ládhoz tartozunk, még ha nem is egy országban vagy földrészen élünk.  

Szerintem ezért is érdemes megemlékezünk ezekről a napokról is. 
 

Írta: Imre Éva 10.f 

Szerk.: Kiss Tamás 9.a 
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       Viccek 

 

Móricka hazafelé tart mamájával az iskolából: 

-Mama, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett! 

-Nagyon jó, Móricka! Mi volt a kérdés? 

-Ki törte be az ablakot! 

 

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve és 

megkérdezi: 

- Te rénszarvas, minek mész oda? 

- Almát enni. 

- De hiszen ez szilvafa. 

- Nem baj, hoztam magammal.  
 

Két pulyka filozófiáról beszélget: 

- Szerinted van élet a karácsony után? - kérdezi az egyik. 
 

Az erdőben a bogarak gyűlést tartanak. Mindenki ott van, 

kivéve a százlábút. Már éppen vége a gyűlésnek, amikor 

lihegve érkezik a százlábú. A többiek kérdezik: 

- Te meg hol voltál eddig? 

A százlábú dühösen felel: 

- Ki volt az a hülye, aki kiírta, hogy kérem a lábakat letö-

rölni!   
 

Két barát beszélget: 

- De szeretném, ha annyi pénzem lenne, amiből egy go-

lyóálló dízel Mercedest vehetnék! 

- Minek neked egy golyóálló dízel Mercedes? 

- Semminek, de szeretném, ha annyi pénzem lenne.  

Gajdos Dóra 10.f Gajdos Dóra 10.f 


