A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
21. évfolyam 4. szám

2013. december

AZ ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

Farkaslaka - Tamási Áron síremlékénél

Rajz: Oláh Andrea 11.f

December 6-án a reál munkaközösséghez
is megérkezett a Mikulás.

Rajz: Oszlánczi Evelin 11.f

Amikor tudod …

Amikor megijedsz, mert
rossz lenne nélküle,
Amikor tudod, hogy nem
Amikor már aludnál és
jön, de mégis várod,
ébrednél is mellette,
Amikor tudod, hogy kár
Amikor már önmagaddal
volt, mégse bánod,
harcolsz ellene,
Amikor érzed, hogy heve- Amikor rájössz, hogy mit
sebben dobog a szíved,
sem ér a józan ész,
Amikor érzed, hogy érte
Amikor rájössz, hogy,
remeg a két kezed,
miért ne, hisz egyszer élsz,
Amikor vágyod ölelését s
Amikor világossá válik,
csókjait,
hogy ez jó neked,
Amikor vágyod hangját és
Amikor világossá válik,
szavait,
hogy
Amikor nézed, mosolyát és
megteszed,
két szemét,
Akkor vedd tudomásul,
Amikor nézed ahogy
hogy igenis
nyújtja a két kezét,
Amikor megijedsz, de nem
SZERETED !!!
tudsz tenni ellene,
Imre Fanni 10.d

Rajz: Ötvös Evelin 11.f
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Szalagavató

Botos Viktória 11.f

November 16-án ismét megrendeztük szalagavató ünnepségünket, melynek a városi sportcsarnok adott helyet. A műsorvezetők: Nagy Patrik (11.d) és Kiss Beatrix
(10.d). Az osztályok bevonulását követően a
Himnuszt, majd Fülöpné Kecskés Judit
tagintézményvezető-helyettes asszony ünnepi beszédét hallhattuk.

12. d osztályfőnök: Szabó Istvánné tanárnő

12. a osztályfőnök: Pituk Andrea tanárnő

Ezután a szalagtűzés ünnepélyes része következett. Minden
maturandusz mellére osztályfőnöke feltűzte a szalagot, amely

12. e osztályfőnök: Barkovánné Uzonyi Pálma tanárnő

Végül diákjaink is feltűzték osztályfőnökeiknek a szalagot, és
hálájuk jeléül egy-egy virágcsokrot nyújtottak át. Az ünnepélyes rész lezárásaként Humenyik Kinga 13.f osztályos tanuló
mondott verset.

12. b osztályfőnök: Barkován Ferenc tanár úr
jelkép. Zöld színe a bizakodást, a reményt és az érendőséget
szimbolizálja. A benne lévő évszámok a középiskolában eltöltött éveket jelzik.
12. g osztályfőnök: Szemán István tanár úr

12. c osztályfőnök: Kosztyu Miklós tanár úr
13.f osztályfőnök: Koleszár Mária tanárnő
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Az ünnepség második részében diáktársaim táncos műsorát tekintettük
meg.
Előtte Dalanics Klaudia és Kópis Glória 12.g osztályos tanulók énekükkel szórakoztatták a közönséget. Elsőként a 12.a osztály lépett színpadra
egy cseh eredetű
polkával. Ez a tánc
a maga természetes,
játékos mozdulataival életörömöt fejezett ki. Köblösné
Demeter
Andrea
tanította be.

Ezt követően a 12.b akrobatikus rock and roll táncát láthattuk, betanítójuk Kokinda Nikoletta.
Majd
szűkebb
régiónk jellegzetes táncát, a
szatmári csárdást
láttuk a 12.d
előadásában,
melyet
Filep
László koreografált.
A 12.e osztály műsorában
a
tánc
„evolúcióját” mutatták be diáktársaim a
60-as, 70-es évektől
napjainkig, melyet
Köblösné Demeter
Andrea ötlete alapján
adtak elő.

Imre Éva 11.f

ww.gepeszeti.hu
Ötödikként a 12.g osztály
előadásában ritmusos latin
táncot, a szambát láthattunk, betanította Szűcs
Viktória.
Az ír táncot először Michael Flathly show-táncos
vitte színpadra a Broadway-n. Ezt a könnyed, vidám hangulatú táncot a
13.f osztály diákjai varázsolták a
színpadra. A produkciót osztályfőnökük, Koleszár Mária tanárnő
tanította be.
A sort a 12.c osztály műsora zárta.
Orosz motívumokat jelenítettek
meg, amelyben a dinamikusság és
az erő dominált. Összeállította és
betanította Köblösné Demeter Andrea. Az est további részében
Likvácsik Dóra dalát hallottuk,
amely
Rebecca
Ferguson „Teach me how to
be loved” című száma volt.
Végezetül a már hagyománnyá vált keringő következett. A 90 táncos impozáns
látványt nyújtott. A lányok
gyönyörű fehér ruhája és a
fiúk elegáns öltönye mindenki számára csodálatos volt. A koreográfia
Köblösné Demeter Andreát dicséri. Az ünnepség után iskolánk tornatermében kezdődött a vacsora és a bál, melyet Dr. Bugya László igazgató
úr nyitott meg. Köszöntőt mondott Fülöp István országgyűlési képviselő
úr és Nagy József tagintézmény-vezető úr. Az est jó hangulatban telt
egészen 22 óráig. Diáktársaim nevében kívánok minden végzős diáknak
sikeres érettségi és felvételi vizsgát!

Elsősavató

2013. november 20-án iskolánk hivatalos diákjaivá
avattuk elsős tanulóinkat. A délután 14 órakor kezdődő
ünnepségen szülők, hozzátartozók, iskolánk diákjai
vettek részt.
A hat osztály bevonulását követően Nagy József tagintézmény-vezető úr beszédét hallgattuk meg. Ezután a
jelvénytűzés következett. Minden elsősnek osztályfőnöke feltűzte iskolánk jelvényét, figyelmeztetve arra,
hogy büszkén viseljék. Ezután az osztályfőnökök is megkapták jelvényüket. Majd
a fogadalomtétellel folytatódott a műsor.
Ezt követően az elsősök levonulása következett. A szünetben Molnár Dávid rap
számait hallhattuk. A délután második
felében az elsősök produkcióit tekinthet-

tük meg. Az osztályok izgatottan várták sorukat, és színpadra lépve
vidáman, hangulatosan adták elő a különböző táncaikat.
Végezetül a 9.e néptánc műsorát nézhettük meg, melyet Csiki Béla 10.a
osztályos tanuló tanított be.
Kívánok minden elsős diáknak sikeres négy évet és élményekben gazdag, gépészes diáknapokat!
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A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány Pankotai Ferenc kuratóriumi elnök vezetésével tanulmányi kirándulást szervezett Erdélybe, Hargita megye legmagasabban fekvő városába, Szentegyházára.
A tanulmányi kirándulást a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Kollégiuma 310.000 Ft-tal, alapítványunk 200.000
Ft-tal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nyíregyházi tankerülete 100.000 Ft-tal támogatta. A kiránduláson 40 fő vett
részt.
Negyedik napon hazafelé tartva Farkaslakán
koszorút helyeztünk el
Tamási Áron sírjánál,
ajándékokat vásároltunk
a kerámiájáról híres
Korondon, majd megtekintettük a parajdi
sóbányát. Estére szerencsésen hazaérkeztünk.
Gyimes - Az ezeréves határkő

1 2 .b
Kolozsvár - Mátyás szoborcsoport

Útban Szentegyházára megálltunk Kolozsváron, ahol megtekintettük Mátyás király szülőházát és felújított híres lovas szobrát.
Ellátogattunk Segesvárra, ahol tettünk egy sétát a gyönyörű
kisvárosban, melynek határában tisztelegtünk Petőfi Sándor
szobránál, a róla elnevezett Emlékmúzeum kertjében.

Segesvár - Petőfi Sándor síremléke

Másnap ellátogattunk Gyimesbükkre,
a történelmi Magyarország határához. Itt gyönyörködtünk az őszi táj
szépségében,
az
erdők festői színeiben. Ezután a Gyilkos-tó, majd a Békás
-szoros következett,
ahol a hatalmas
sziklák mindenkit
bámulatba ejtettek.

Harmadik nap reggelén meghallgattuk Máthé István igazgató
úr ismertetőjét az általa vezetett líceum életéről, majd a Hargitára
látogattunk. Útközben megtekintettük a csíksomlyói kegytemplomot, valamint megkoszorúztuk a madéfalvi veszedelem emlékművét.
Visszatérve részt vettünk a Gábor Áron testvériskola szüreti felvonulásán és az azt követő bálon.

A végzősök szüreti bálja a Gábor Áron Líceumban

Minden látogatott helyszínről diákjaink rövid ismertetőt tartottak: Likvácsik Dóra 12.d, Biró Réka 11.b, Halász Krisztina 11.f,
Torma Edit 11.f, Sarkadi Vivien10.f, Sarkadi Fruzsina 10.f, Vári
Dalma 10.f, Kiss Tamás 10.a, Széplaki Sándor Patrik 10.a, Vakarcs
Imre 10.a.
A
tanulmányi
kirándulás hozzájárult a Mátészalkától
mintegy négyszáz
kilométerre fekvő
Székelyföld természeti szépségeinek,
történelmi nevezetességeinek megismeréséhez, a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás erősítéséhez.

A mádéfalvi veszedelem emlékművénél

Baloghné Farkas Rosemarie tanárnő - Biró Réka 11.b

A hagyományokhoz híven
idén is részt vett iskolánk
2013. november 21-22-én
a Nyíregyházán megrendezett „Dönts jól, jövőd a
tét” című kiállításon, a
Bujtosi Szabadidőcsarnokban.
Több száz általános iskolás
diák látogatott el a kiállításra, és közülük igen
sokan érdeklődtek a Gépészeti Szakközépiskola iránt.
Reméljük, hogy többségükkel találkozunk a jövő
tanévben.

Nyílt napon jártunk
Hajrájához érkezett a felsőoktatási továbbtanulási
jelentkezés, az egyetemek és főiskolák sorra rendezik nyílt napjaikat. 2013. december 5-én iskolánk
egészségügyi szakos végzős tanulói, azaz a 12.g-sek
és a 13.f-esek népes csapattal a Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karán jártak
nyílt napon.
Betekintést nyerhettünk az iskola életébe, megismerkedhettünk a jövőre induló szakokkal és egy
egészségnap keretein belül közelebb kerülhettünk a
főiskolai élethez. Elmondható, hogy mindenképpen
hasznos tapasztalatokat szereztünk a jövőt illetően.
Mindenkinek ajánljuk, ha az iskola, ahol tovább
szeretne tanulni még szervez nyílt napot, vegyen
részt rajta.
Fecskó Dóra - Szőke Dóra 12.g

Robot-szakkör
HÍREI
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FLL – Debrecen, 2013. november 23.

Iskolánk LegoKings csapata a Debrecenben
megrendezett nemzetközi robotprogramozási versenyen, az FLL
regionális fordulóján vett részt.
S hogy ott lehettünk támogatóinknak köszönhetjük:
az Elektrix Kft.
felajánlotta a verseny teljes költségének finanszírozását (149,9 €), a
regisztrációs díjat
(65 €) pedig a verseny
regionális
partnere, az NI
Hungary Kft. a mentorált iskoláknak visszatérítette.
A versenyt követő hazaúton, ill. szakköri órán megbeszéltük tapasztalatainkat, levontuk a következtetéseket a jövőt illetően. Idén a 12
induló csapatból a 7. helyet szereztük meg. Hát persze, hogy jövőre
is ott akarunk lenni! Az alábbi összefoglalóban a csapattagok jövőbe
mutató gondolatait olvashatjátok.
Gergely Dávid: A csapatkapitányi szerepet Orosz József rám hagyományozta annak minden felelősségével együtt. Tanulni kell ezt is!
A csapatkapitány. tartja össze és koordinálja a munkát, kiosztja s
ellenőrzi is a feladatokat, s beszélni kell tudni mindenki nyelvén.
Ebben a versenyben 15 oldalas szabály alapján kellett a robotunkat
megalkotni és a feladatokat ezek betartásával végrehajtani. Nem volt
az erősségem a szabálytanulás, nem mérten fel annak a jelentőségét,
hogy a korrekt információknak óriási szerepük van a fejlesztés időszakában is: időt és sok bosszúságot lehet megtakarítani, ha a mozgásterünk tisztán látható.
Tátrai Marcell: A felkészülési időt jobban ki kellene használnunk,
mert több alkalommal szétszórt figyelemmel nem volt elég hatékony
a csapat. A nyelvtudásunkat mindenképpen fejlesztenünk kell, mert
továbbjutás esetén felkészületlenül érne bennünket a teljesen angol
nyelven zajló versenyzés. Szuper jól éreztem magam a verseny hangulata és a jó társaság miatt.
Varga Albert: Mint a csapat építő embere, igyekezni fogok a minél
megbízhatóbb konstrukciók kialakítására. A versenyen sok trükköt
láttunk egy-egy feladat különböző kivitelezésére, ami nem mindig a
bonyolultabb megoldásból adódott. A szoftveres csapattársakkal
Biró Réka: Nagyon akartam győzni ezen a versenyen, hiszen jövőre a korhatár miatt már nem lehetek csapattag. Úgy érzem, sok energiát fektettünk a felkészülésbe, de utólag látom, nem eleget. Sokkal
többet kell gyakorolnunk a közös megmérettetéshez, szerepléshez s további fejlődésre
van szükségünk a felelősségtudat, a lelkiismeretes és alapos munkavégzés, kiegyensúlyozott munkamegosztás terén.
Gyakorolnunk kell a problémák, a menet
közben elkövetett hibák kezelését, ill. a
továbblépés mikéntjét a mélypontokról.
Egyetlen lány vagyok a csoportban, így a
szervezésben, a fiúk terelgetésében is kiveszem
a részem. A kutatási feladat koordinálásáért és
kivitelezéséért én voltam a felelős.

összehangoltabb együttműködésre lesz szükség a robotfejlesztés
során, mivel sokszor használat közben látszik az építésből fakadó
hiányosság, megbízhatatlan működés.
Katona Dávid: Az FLL pálya design-ja első látásra megfogott bennünket, de hamar rájöttünk, a feladatok megvalósítása sokkal nehezebb lesz, mint azt elsőként gondoltuk. Én német nyelvtanulás után
most kezdtem az angollal ismerkedni. Látom, a közös nyelvhasználat
mekkora jelentőséggel bír különböző anyanyelvű csapatok koordinálása során. Nagy öröm volt látni azt is, hogy mekkora erő rejlik a
csapatmunkában, hiszen különböző személyiségű csapattársakként
kellett egységben gondolkodnunk, egymásra figyelve feladatokat
megoldanunk. Ebben voltunk a legjobbak, s nagyon büszkék is vagyunk rá, nagymértékben hozzájárult a verseny során a tökéletes
hangulathoz!
Csupor Zoltán: A programozás oroszlán részét én végeztem. Nagyon megnehezítette a pálya felépítése a szenzorok használatát,
mivel igen kevés támpontot jelentett az útvonalak tekintetében.
Gyakran a szenzor nélküli megoldások bizonyultak hatékonyabbnak
figyelembe véve érzékelőink típusát és megbízhatóságát. Pl. a fényszenzor nem tud különbséget tenni kék és fekete között, ill. a pályán
is az alapfelület fényvisszaverődés szempontjából nagy eltéréseket
mutatott, ami színszenzor híján szinte alig jelentett tájékozódási
pontot. Problémát jelentett sokszor a tesztelés is, ami a pályán történő mozgás miatt szakaszosan csak alig volt kivitelezhető. A hosszabb
küldetéseket szinte mindig végig kellett futtatni minden változtatáskor, ami nagyon sok időbe telt. A verseny alatt igazi versenylázban
égtünk, s közel hét órán át komoly szellemi erőfeszítéssel javítottuk a
robotunk esélyeit a tesztelés során. Jó érzéssel tölt el, hogy az angolommal a prezentáció előadásában kiemelt szerephez jutottam a
szöveg mennyiségét illetően, bár a kiejtésemen lehet még mit csiszolni, ám nagyon ragad rám minden jó szándékú helyesbítés. Jágri
Ilona tanárnő szerint a szakköri órákon be kellene vezetni, hogy csak
angolul társalogjunk ;)
Varga Bence: A csapathoz az utolsó percben, azaz a verseny előtt
két nappal csatlakoztam, mivel Szász Tamás 10.b osztályos tanuló
megbetegedett. Az angolra fordításban, begépelésben kaptam szerepet, mely igen testhez álló feladat volt. Szeretem az angol nyelvet és
hamarosan a nyelvvizsgára is készülni kezdek. Nagy élményt jelentett számomra ez a verseny, s megtudtam, hogy annál is jobban tud
az ember izgulni egy megmérettetésen, mint azt korábban feltételezte
önmagáról. A jó összhang, a szép környezet, a méltó ellenfelek mind
emlékezetessé tették számomra e napot.
Óriási jelentőségű volt angol tanáraink, Koleszár Mária és
Kiss Katalin tanárnők segítsége a finishben, amikor
a szakmai prezentációnkat angol nyelvre kellett
fordítani s begyakorolni annak előadását. A
verseny során rájöttem, az hogy megbeszélünk valamit nem elég, sokszor el kell
gyakorolni a közös produkciót, ha azt
szeretnénk, hogy reflexszerűen működjön, s mindenki tudja a dolgát. A képen
a robotdesign feladat értékelési fázisát
láthatjátok. A csapatok, a pontokat a
robot technikai kivitelezéséért, a programszerkezetekért, valamint a megfelelő érvelésért kapták.
A versennyel kapcsolatosan konkrétabb információkat iskolánk honlapján olvashattok!
Biró Réka 11.b – Jágri Ilona tanárnő

2013. november 14-én első alkalommal adott otthont a Nyír Pláza egy alapítvány által szervezett „Bújj a bőrömbe” elnevezésű interaktív kiállításnak. A kiállítás keretén belül, olyan helyzetekben próbálhatták ki magukat az
érdeklődök egy rövid időre, amilyenben a sérült gyermekek a mindennapjaikat élik.
Ezen rendezvényen Hiripi Ádám 11.d és Nagy Patrik 11.d osztályos diáktársaink vettek részt.
Sokféle feladatban próbálták ki magukat. Ilyen volt, amikor bekötött szemmel kezüket és lábaikat használva kellett tájékozódni, asztalt teríteni, ajándékot
csomagolni, karácsonyfát díszíteni. Egyensúlyérzéki feladatokban is részt vettek.
Érzékszerveikre voltak utalva, ezáltal megtanulhatták, mennyire nehéz életük van a látássérülteknek és gyengénlátóknak.
A kiállításon teszt formájában is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak diákjaink.
Botos Viktória 11.f

„Bújj a bőrömbe”
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A 2012/2013-as tanévben először megszervezett közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga az idei tanév októberében is
sikeres volt.
A résztvevők 3 délután során
sajátíthatták el a szükséges
ismereteket a Gépészetiben
egy mentőtiszt útmutatásával.
A tanfolyam során a rövid
elméleti megalapozás után a
gyakorlati feladatoké volt a
főszerep.
A felkészülést követő vizsgát
a 22 tanulónk sikeresen zárta.
A vizsgabizonyítvány nem
évül el, a „B kategóriás” jogosítvány megszerzéséhez
bármikor felhasználható.
Amennyiben a tanév II. félévében lesz igény (20 fő) a vizsgával záruló tanfolyam újra indulhat!
Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő

Nagy József tagintézményvezető úr Nyíregyházán 2013.
december 4-én elismerő oklevelet vett át, melyet 50 véradásért kapott.
Gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk!

„Elsősegélynyújtásból jeles”

Iskolánkban három tanulónak volt alkalma az elsősegélynyújtó tanfolyamon tanultakat a valóságban is alkalmazni. Először Gergely Richárd
14. c osztályos tanulót kérdeztem az esetről.
- 2013. november 25-én Nyírcsaholyban a buszmegállóban várakoztam,
amikor mellettem rosszul lett egy 50 év körüli helybeli férfi. Megkezdtem az újraélesztést, melyet a jogosítvány megszerzésekor tanultam az
elsősegély-tanfolyamon. Közben felhívták a mentőket, és a diszpécser
utasítására cselekedtem tovább. Ebben segítségemre volt a testvérem,
Gergely Szabolcs (10. c), aki szintén a Gépészbe jár.
A másik eset 2013. december 2-án volt Nyírbátorban. Erről kérdeztük
segítőkész diákunkat, Szabó Klaudiát (10.e), aki rendész szakos.
- Aznap reggel Nyírbátorban a vasútállomáson vártam a vonatot. Arra
lettem figyelmes, hogy egy idős bácsi rosszul van. Odaléptem hozzá és
alkalmaztam azt, melyet előzőleg az iskolánkban indított közúti elsősegélynyújtó tanfolyamon tanultam: stabil oldalfekvés, lélegeztetés. Ezt
mindaddig végeztem, míg a mentők meg nem érkeztek a helyszínre.
Sajnos, nem tudtam tovább
részt venni a mentésben,
mert indult a vonatom.
Mint később kiderült, mindkét férfi elhunyt a kórházba
szállítás közben, de ez nem
diákjainkon múlt, mivel ők
helyesen látták el a betegeket.
Nagy lélekjelenlétről, empátiáról tanúskodik az, melyet
diáktársaim véghez vittek.
Ebből is látszik, hogy soha
nem lehet tudni, mikor kerül
sor a tanultak alkalmazására.
Büszkék vagyunk rájuk. Iskolánk vezetése igazgatói dicsérettel jutalmazta őket tettükért.

Versenyek magyar nyelv és irodalomból
2013 ősze a magyar nyelv és irodalom iránt
érdeklődők számára rengeteg lehetőséget
nyújtott a versenyzésre.
A magyar nyelv napja alkalmából (november
13.) iskolai helyesírási versenyt rendeztünk,
amelyet november 19-én tartottunk.
Iskolánk legjobb helyesíróit két kategóriában
díjaztuk.
A 9-10. osztályosok közül Illés Richárd 9.b
osztályos tanuló bizonyult a legjobbnak. 2.
helyen Széplaki Sándor Patrik (10.a), a 3.-on
Darabánt Réka (10.b ) végzett.
A 11-12. osztályosok legjobbja Szécsi Tímea
(11. a) osztályos tanuló lett, őt követte kiváló
eredménnyel Balogh Evelin (13. f). A harmadik helyen Borbély Ivett (11.d ) végzett.
November 26-án a Mátészalkai Vörösmarty
Kör által meghirdetett szavalóversenyen
három 9. osztályos tanuló képviselte iskolánkat:
Balogh Ilona (9.b) Petőfi Sándor A XIX.
század költői című költeményével indult,
Illés Richárd (9.b) Reményik Sándor Petőfihez című versét szavalta el. Őket Véghné
Tomkó Beáta tanárnő készítette fel. Eötvös
Izabella a 9.f osztályból egy Vörösmarty
Mihály - alkotás gyönyörű előadásával örvendeztette meg a zsűrit. Felkészítő tanára:
Úrné Szücs Éva Ivett tanárnő volt.
A 9. osztályosok a Szivárványhíd Irodalmi
évfordulósok országos levelező versenyére 3

csapattal neveztek be.
Pecséri Zsuzsa (9.a), Almási Ádám (9.b),
Illés Richárd (9.b), Jóni Alex (9.b) és Varga
Albert (9.a) a Csontbrigád csapat tagjaiként
készítették el a több feladatból álló, kutatómunkát igénylő feladatsor megoldását.
A Mákvirágok: Cellár László, Nyíri Gábor,
Nyíri Krisztián 9.b, Pankotai Szabolcs és
Veress Gábor 9.a osztályos tanulók szintén
kiváló munkát végeztek, ami közben megismerkedtek többek között Weöres Sándor és
Krúdy Gyula életével és munkásságával.
A lányok: Izsó Erzsébet, Báncsi Edina,
Jeremcsuk Renáta (9.f) a versírás rejtelmeibe
is betekintettek.
A csapatok munkáját segítették: Horilláné
Hajdú Éva, Úrné Szűcs Éva Ivett és Véghné
Tomkó Beáta tanárnők.
Véghné Tomkó Beáta tanárnő

ALAPÍTVÁNYI HÍREK
A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium Diákjaiért Alapítvány arra törekszik, hogy bevételeit minél nagyobb mértékben növelje. Kiemelten nagy figyelmet fordít a
személyi jövedelemadó 1 %-ának elnyerésére.
A különböző kiadásokat többek között ezekből
a felajánlásokból finanszírozza az alapítvány.
Ezúton szeretnénk felhívni mindazok figyelmét, akik tehetik hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával járuljanak hozzá az alapítvány
céljainak megvalósításához. Köszönetet mondunk azoknak, akik eddig is segítették munkánkat. Adószámunk: 18804177-1-15
Halászné Kónya Hajnalka kuratóriumi tag
Szemánné Bulyáki Ildikó tanárnő

EMLÉKMŰSOR
- OKTÓBER 23 2013. október 23-ra emlékeztünk egy ünnepi műsor
keretein belül. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének és napjainak eseményeibe egy rövid
film segítségével nyerhettünk betekintést. A műsorban a
10.g osztályból Horváth Judit, Király Melinda és Putirka
Patrícia, a 11. d osztályból Nagy Patrik, Bodnár Barbara
szerepeltek.
A műsort összeállította és betanította:
Szemánné
Bulyáki
Ildikó,
Rozgonyi
Dezsőné tanárnők.
Szerkesztők: Szemán
István és Pálinkás
István tanár urak.
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Gyömbéres
mézeskalács

Gingerbread man
Ingredients:
4 tbsp honey
300 g plain flour, plus
extra for dusting
1 tsp bicarbonated of soda
1,5 tsp mixed spice
1,5 tsp ground ginger
100 g unsalted butter
150 g brown sugar
1 egg
- rainins to decorate

Karácsonykor a mézeskalácsé
az egyik főszerep. Lehet
akármilyen más finom kis aprósággal
készíteni, ami még jobban azt üzeni,
„belőlem sosem elég”, a mézeskalács
mindig finom. Most egy gyömbéres
verziót mutatok nektek.

Preheat the oven to 190 °C. Heat the
honey till it liquefies, then cool. Sift the
flour, bicarbonated of soda, and spices
into a bowl. Add the butter. Rub
together with your fingertips until the
mixture looks like fine breadcrumbs.
Add the sugar to the breadcrumbs
mixture and mix well. Beat the egg into
the cooled honey until well blended.
Make a well in the flour mixture.
Pour in the honey mix. Bring together to
a rough dough. On a lightly floured
work surface, knead the dough briefly
until smooth. Flour the dough and the
work surface well. And roll the dough
out to 5 mm thick. Using the cutter, cut
out as many shapes as possible.
Transfer to non-stick baking sheets.
Decorate the men with raisins, giving
them eyes, a nose and buttons down the
front.
Bake for 10-12 minutes until golden.
Transfer to a wire rack to cool
completely. Decorate the men with the
piped icing to resemble clothes, hair, or
whatever you prefer.
Leave the icing to set completely before
serving or storing. These gingerbread
men will keep in an airtight container
for 3 days.
Fordította: Imre Éva 11.f

Kell hozzá:
4 evőkanál méz
30 dkg finom liszt
1 teáskanál szódabikarbóna
másfél teáskanál mézeskalács
fűszerkeverék
másfél teáskanál reszelt gyömbér
10 dkg margarin
15 dkg barna cukor
1 tojás
- díszítéshez: mazsola, porcukor és
készíthetünk tojáshabot is.
Első lépésként a sütőt előmelegítjük 190
°C-ra. A mézet felhevítjük addig, amíg
folyóssá nem válik, majd lehűtjük. A
lisztet, szódabikarbónát és a fűszerkeveréket összekeverjük egy tálban, majd
margarint adunk hozzá. Összegyúrjuk
egészen addig, amíg nem morzsálódik.
Ezután jön a morzsához a barna cukor,
majd tovább gyúrjuk. A mézhez hozzáadjuk a felvert tojást. Ezután a morzsához öntjük a tojásos mézes keveréket. A
gyúródeszkát belisztezzük, a tésztát kb. 5
mm vastagságúra nyújtjuk. Aztán következhet a szaggatás. Emberke, karácsonyfa, csillag vagy éppen szív alakú sütit
szaggatunk, a lényeg ugyanaz lesz, finom és kész. Ezután a sütés jön, kb 1012 perc alatt szép aranybarnára megsül.
Ha végre megsültek a figurák, jöhet a
díszítés. Mindenki fantáziájára bízom,
hogy éppen milyen díszítés lesz rajta.
Mindössze fél óra alatt elkészül egy adag
és isteni finom. Jó étvágyat!

Ajándékötlet Karácsonyra
Hozzávalók:
kb. 20-25 darab nagyobb méretű gyöngy, kb. 40
cm tetszőleges színű szalag, tű, rugalmas zsinór
vagy damil
Elkészítés:
A képen látható módon a szalagot a gyönggyel
felváltva felfűzzük.
Biró Réka 11.b

HOGYAN VÉDJÜK MEG
BŐRÜNKET?
Télen elkerülhetetlen téma, hiszen
szervezetünket s vele együtt a bőrünket is
megviseli a hideg időjárás, és a benti fűtés.
S bár azt mondják, az első hóban kell
meghempergőzni ahhoz, hogy valaki
igazán szép legyen, de van számtalan más
tipp. A B- vitamin, a H és P-vitamin nélkülözhetetlenek az egészséges bőrhöz. A
legfontosabb elemek mégis az A, E, Cvitamin, a nagyhatékonyságú antioxidánsok, amelyek a bőr öregedése és a ráncok
ellen nyújtanak hatékony segítséget. Nappalra alacsonyabb víztartalmú, zsírosabb
krémek ajánlottak. A kinti hideg után, ha
tehetjük, ne üljünk azonnal a kályha mellé,
mert bőrünk hajlamos a kipirosodásra,
arcunkon hajszálér-tágulatok keletkezhetnek. Sőt a bőr kis ereinek bénulása is

bekövetkezhet. Ebben az időszakban nagy
segítséget nyújtanak számunkra a
gyümölcsök, melyekből otthon is, pakolásokat tudunk elkészíteni. Mindenkinek
azt tudom tanácsolni, hogy a téli időszakban is ügyeljen a bőre épségére, hiszen
egy komor tél után nincs annál szebb, mint
egy sugárzó mosoly, egy gyönyörű bőrű
arcon! Végül egy házilag elkészíthető
arcpakolás receptje:
Gyümölcspakolás: kiváló alapanyag télidőben a banán, illetve az avokádó. Pár
karika banánt vagy két-három evőkanálnyi
avokádót villával összetörünk egy evőkanálnyi tejföllel, csepegtetünk hozzá
olívaolajat, majd felvisszük az arcra, a
dekoltázsra. Harminc perc elteltével eltávolítjuk. Főként száraz bőrűeknek ajánlott,
de bármilyen bőrtípusra jól alkalmazható.
B.E. 13.b
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Gólyaavató a kollégiumban
Hagyományainkhoz híven
ebben az évben is megrendeztük az elsősök
bemutatkozó estjét a kollégiumban. Az idei műsor
szervezésében, előadásában felsőbb évfolyamos
tanulók is részt vettek,
segítségüket ezúton is
köszönjük. A műsorra mindenki nagyon lelkesen és szorgalmasan
készült, és úgy gondoljuk ennek meg lett az eredménye. Egy igazán
vidám és szórakoztató estével sikerült meglepni vendégeinket, kollégiumi társainkat.
A műsorra november 27-én délután került sor. Az előadott jelenetek
(Bözsi mindent elintéz; Véres híradó; Egy kicsit eleven a gyerek;
Pláza-csajok) és humoros írások elnyerték a közönség tetszését. A
műsor zárásaként a lányok fergeteges táncprodukcióját láthattuk.
Ezután az elsősök rövid bemutatkozása és eskütétele hangzott el. A
műsor utáni tánchoz Pongó Tibor szolgáltatta a zenét. Egy igazán jó
hangulatú, vidám délután volt, aminek reméljük, többször is lesz
folytatása.
A műsor résztvevői: Jakab Eszter, Soós Ilona, Nagy Krisztina, Szőke
Gréta, Balogh Zita, Bakk Réka, Szilágyi-Kovács Beatrix, Lukács
Fanni, Bíró Valéria, Sáfár Mónika voltak.
Köszönet mindenkinek a tartalmas és hangulatos estéért. A szervezési munkákban nevelőtanárnőnk Bánhalmi Imréné segített, ezúton is
szeretnénk neki köszönetet mondani.
A vendégek ellátásáról Tarné Horváth Szilvia irányításával a Főzőcske szakkör gondoskodott.
Bakk Réka, Balogh Zita, Szilágyi-Kovács Beatrix
9. évfolyamos tanulók

Karácsony a kollégiumban
Karácsony a
kereszténység
jelentős ünnepe,
Jézus
születésének
napja.
Napjainkra
voRajz: Oszlánczi Evelin 11.f családi
natkozása
felerősödött, az összetartozás, a
szeretet, öröm, békesség, az ajándékozás ünnepe lett, mégis a
karácsonyi éj misztikuma, csodája nem múlt el. Ez az ünnep,
melynek valódi tartalma a legelevenebben él ma is. Karácsony
este minden elcsendesedik, a
közlekedés leáll, ha szerencsénk
van, a hó is esik, és a csend még
teljesebb. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste
maga a megvalósult és beteljesedett csoda.
Nem a drága ajándékok jelentik a
fényt a lelkünkben, hanem a
szándék, hogy önmagunktól mit
adhatunk önzetlenül. Figyeljünk
arra, hogy a szeretet lángja ne
csak néhány napig, az ünnep
idején éljen szívünkben, hanem a
hétköznapokon is megmaradjon
izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink
iránt, hogy életünkben ne legyen
helye haragnak és gyűlölködés-

nek. Kollégiumunkban minden
szobát karácsonyi díszekkel tesznek hangulatossá a lányok. Ünnepi műsorral is készültünk, amire
már hetekkel korábban elkezdtünk szorgalmasan próbálni.
Igyekeztünk még meghittebbé
tenni az ünnepi hangulatot az
ebédlőben felállított, gyönyörűen
feldíszített karácsonyfával. A
műsorra december 11-én került
sor. Szervezésében, előadásában
9., 10., 11., 12., 13. évfolyamos
kollégisták vettek részt. Az elhangzott versek igazi ünnepi,
meghitt hangulatot varázsoltak. A
műsor után szépen terített asztalnál fogyasztottuk el az ünnepi
vacsorát.
A szavalatokat Póti Erika, Bajnok
Kitti, Balogh Dalma, Harbula
Boglárka, Jencsik Dóra, Szőke
Gréta, Nagy Krisztina, Kovács
Annamária, Fóri Dalma előadásában hallhattuk. Az énekszámokat
Nagy Krisztina, Jakab Eszter,
Petrohai Kinga, Nagy Regina,
Horváth Vivien, Soós Ilona adták
elő. Köszönjük Hutfleszné Varga
Katalin tanárnőnek felkészítő
munkáját
Mindenkinek kívánunk áldott,
boldog, békés karácsonyt.
Póti Erika, Jencsik Dóra,
Bajnok Kitti 12.g
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Botos Viktória 11.f

Jó passzban a gépészes focisták
Két kupán vett részt a közelmúltban iskolánk kispályás labdarúgó csapata. Az évkezdés sikeresnek mondható, mivel az egyik
kupát megnyertük, a másikon pedig 3. helyet értünk el. A sikerekről kérdeztük Kosztyu Miklós testnevelő-edzőt.
- Mi volt a jó szereplés titka?
- Már az elmúlt évben is szép eredményeket értünk el, és mivel
annak a csapatnak a gerince megmaradt, ezért úgy döntöttünk,
hogy lehetőleg minél több kupán részt veszünk. Az első idei
megmérettetés a SZODSE Kupa volt Nyíregyházán, a Városi
Stadion salakpályáin. A 16 csapatos tornát megnyertük, minden
ellenfelüket legyőztük, amivel kivívtuk az országos döntőn való
részvétel jogát. A szervezők Vakarcs Imrét választották a torna
legjobb kapusának.
A második kupát szintén Nyíregyházán rendezték, a Megyei
Sportnapok keretein belül kiírt MOGYI Kupán 24 csapatból 3.
helyezést értünk el. Az eredményt jónak értékelem, ugyanakkor
bosszantó, hogy mindössze fél perc hiányzott a tovább jutáshoz,
ekkor ellenfelünk kihasználta védelmi megingásunkat és megnyerte a mérkőzést.
Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy ezen a tornán iskolánk csapata játszotta a legszínvonalasabb futballt, amit az is
bizonyít, hogy a csoportküzdelmek során 5-0-ra legyőztük a
későbbi döntős nagykállói Budai csapatát.

- Kik alkották a csapatot?
Mint említettem, a csapat gerince már adott volt, így ez a gárda
már több éve együtt játszik. A csapat tagjai: Vakarcs Imre 10.a,
Zakor János 14.c, Bojer Balázs 13.a, Póti Bence 11.e, Kovács
Richárd 11.e, Ilku Tamás 14.c, Ilku Ádám 11.e, Mészáros Tamás 11.e, Paragh Krisztián 12.a, Paragh Márk 9.c, Biró Sándor
10.b, Filep Norbert 10.b, Fodor Csaba 10.b.
- Milyen kupákon vesz részt a csapat a továbbiakban?
- Az elkövetkezendőkben részt veszünk a Coca-Cola Kupán, a
saját rendezésű Szatmár Kupán, és a környező városok középiskolái által szervezett tornákon is.
Köszönöm az interjút. További sikeres szereplést kívánok!

Iskolánk lány foci csapata is részt vett
Nyíregyházán a SZODSE Kupán. Ez
volt az első versenyük, melyen derekasan helyt álltak. 9 csapat közül 4.
helyezést érték el.
A csapat tagjai: Jónás Gizella (9.b),
Ötvös Vivien (9.b), Török Vivien
(10.d), Szabó Dóra (10.e), Zákány
Zsanett (10.d), Nagy Anita (9.b), Kertész Kinga 9.b.
Felkészítőjük: Borbély Attila tanár úr.
Gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk!
Rajz: Erdei Tímea 9.d

SZÓKERESŐ

Keresd a megadott szavakat,
majd a megmaradt betűkből öszszeáll a megfejtés!

f
ó

s
a

ü
a

t
z

e
c

m
s

é
ú

n
s

y
z

v
i

é
k

j
k

ú
é

s
v

k

j

n

a

p

a

s

c

g

é

j

t

d

a

n

a

r

t

v

a

g

á

n

y

e

r

e

c

á

n

a

á

a

i

l

u

b

p

t

á

c

s

z

u

n

f

i

s

f

a

e

t

e

u

e

o

s

á

r

i

t

c

z

l

t

á

g

r

m

r

f

r

á

n

u

s

g

t

i

n

n

b

b

a

sütemény, újév, meglepetés,
vacsora, hideg, csúszik, jégcsap, szánkó, ünnep, ajándék,
sapka, esik, fagyás, január,
december, hó, február, tegnap,
hullik, zene, kis, örült, sok,
finom, tuti, és, gömb, mi, az,
tánc, ti, buli, fa, párna, vagány, fantasztikusan

ü

a

p

o

t

e

m

i

i

c

a

e

e

h

Megfejtés:

n

s

g

m m

g

ö

m

b

k

p

f

r

i

n

é

o

y

h

u

l

l

i

s

u

h

ó

d

e

o

s

k

á

n

z

e

n

e

k

s

y

e

p
a

e
j

s
á

i
n

k
d

s
é

ö
k

r
s

ü
a

l
p

t
k

i
a

a
s

g
n

……………………………..
Készítette:
Halász Andrea 9.d
Szerk.: Kicska Tibor 10.g

Mondja, mennyi ideig
tart az út Budapestről
Győrig?
- Körülbelül két óra.
- És azt megmondaná,
hogy Győrtől Budapestig meddig tart az út?
- Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni?
Természetesen az is ugyanannyi ideig, két
óráig tart!
- Nana, ez nem olyan egyértelmű! Hiszen
Újévig Karácsonytól csak egy hét telik el,
de Újévtől Karácsonyig már jóval több…
—————————————————
Apuka sétál a kisfiával az erdőben.
- Jaj, apa, de messze van még karácsony!
- Hülye vagy, fiam, nem is arra megyünk!
————————————————
Két szőke nő beszélget:
- Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre esik!
- De remélem, nem 13-ára…
Gyűjtötte: Biró Réka 11.b
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