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

2014. december
NYÍLT NAPOKON
NAGY VOLT
AZ ÉRDEKLŐDÉS

A természettudományi munkaközösségnél is járt a Mikulás

Mikulás ünnepség volt a 10. f osztályban

Rajz: Darabánt Laura 13.e
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Szalagavató

Kiss Beatrix 11.d

November 8-án ismét megrendeztük szalagavató ünnepségünket, melynek a városi sportcsarnok adott helyet.
Az ünnepi műsort Horilláné Hajdu Éva
tanárnő állította össze, műsorvezetők:
Illés Richárd (10.b) és Kiss Beatrix
(11.d) tanulók voltak. Az osztályok
bevonulását követően a Himnuszt,
majd Nagy József tagintézmény-vezető
úr ünnepi beszédét hallhattuk.
Ezután a szalagtűzés ünnepélyes része
következett.
12. d osztályfőnök: Rozgonyi Dezsőné tanárnő

12. a osztályfőnök: Horilláné Hajdu Éva tanárnő

12. e osztályfőnök: Fejér Gábor tanár úr

12. b osztályfőnök: Szilvai Ágnes tanárnő,
volt osztályfőnök: Fejérné Kósa Zsuzsanna tanárnő

Minden maturandusz mellére osztályfőnöke feltűzte a szalagot,
amely jelkép. Zöld színe a bizakodást, a reményt és az érendőséget szimbolizálja. A benne lévő évszámok a középiskolában
eltöltött éveket jelzik. Végül diákjaink is feltűzték osztályfőnökeiknek a szalagot, és hálájuk jeléül egy-egy virágcsokrot nyújtottak át. A szalagtűzés után Szabó Tamás Dávid (12.c) hegedűjátékát és Molnár Dávid (12.a) szóló énekét hallhattuk.

12. c osztályfőnök: Borbély Attila tanár úr

12. f osztályfőnök: Fülesdiné Juhász Tímea tanárnő

13.f osztályfőnök: Pillingné Gégény Edina tanárnő
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Az ünnepség második részében a végzős diákok vidám táncprodukciókkal szórakoztatták a közönséget.
Elsőként a 12.d osztály lépett színpadra a Made in Hungária
című műsorszámával,
amely
eleven, fiatalos,
akrobatikus elemekkel volt színesítve. A táncot
Köblösné Demeter Andrea tanította be.
Ezt követően a 12.f osztály matrózlányai kötöttek ki hosszú
hajózásuk
után,
akik az időt tánccal múlatták, mielőtt folytatták volna útjukat. A táncot Baloghné Szabó Alíz tanította
be.
Harmadikként
a 13.f osztály
egy
ABBA
válogatással
idézte fel a 70es, 80-as évek
popzenei világát. A táncegyveleget Kovács Tóth Szilvia és Kovács Attila
tanította be.
Utánuk a 12.e osztály
tanulói
fergeteges
Cimboratáncukkal
idézték meg a magyar
néptánc világát. A
koreográfiát készítette
és a táncot betanította:
Filep László.
A 12.b osztály
produkciójában
keltek életre a
klasszikusnak
számító
Hair
című film betétdalai és a 2000es évek slágerei.
Ezáltal betekintést nyerhettünk
abba, hogy a fiatalok hogyan próbálták kifejezni önmagukat a
tánc segítségével régen.
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Őket követte a 12.a
osztály, akik a magyar film és operett
világába varázsolták
el a nézőket. A
könnyed dallamvilágú, humoros és lendületes koreográfiájú táncot Köblösné
Demeter Andrea tanította be.
Az osztálytáncok sorát a 12.c osztály műsora zárta. A csupa
fiúból álló osztály
fergeteges produkciója a Csillag és
fecske nevet kapta,
amely nagy sikernek örvendett. A
táncot
Mikulics
Ádám tanította be.
Az est további részében Kozma István 11.e és Bíró Réka 12.b
osztályos mezőségi táncát láthatta a közönség. Produkciójuk a
néptánc szeretetéről és az összeszokottságról árulkodott.

Az est fénypontja a keringő volt. A lányok gyönyörű fehér
ruhája és a fiúk elegáns öltönye mindenki számára csodálatos
látványt nyújtott. A koreográfia Köblösné Demeter Andrea
munkáját dicsérte.
Az ünnepség után iskolánk tornatermében kezdődött a vacsora
és a bál, melyet Dr. Bugya László igazgató úr nyitott meg. Köszöntőt mondott Szabó Attila az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke és Nagy József tagintézmény-vezető úr.
Diáktársaim nevében kívánok minden végzős diáknak sikeres
érettségi és felvételi vizsgát!
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Pályaválasztási kiállítás
Iskolánk, a Gépészeti Szakközépiskola 2000 óta folyamatosan
résztvevője az évente megrendezésre kerülő pályaválasztási
kiállításnak Nyíregyházán.

Kósa Anita 13.e

formatikai, egészségügyi és közgazdasági szakmák képzésébe.

Ebben a tanévben is Láposi Zoltán
tagintézményvezető-helyettes úr
Az idén a 15. jubi- népszerűsítette iskolánkat.
leumi rendezvé- Segítségére voltak: Kósa Anita,
nyen
illusztris
Vass Zsuzsanna 13.b, Porkoláb Adrienn 11.f, Izsó Erzsébet
vendégek
előtt
10.f, Katona Dávid 11.c osztályos tanulók.
mutatták be a kiállítók az általuk Reméljük, hogy az érdeklődő diákokat viszontlátjuk majd a
képviselt szerve- következő tanév 9. évfolyamán.
zeteket, intézményeket.

A kiállítást dr. Rezsőfi István a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója nyitotta meg. A rendezvényen
jelen volt dr. Czomba Sándor munkaerő piaci és képzési államtitkár, iskolánk volt diákja, aki a Gépészeti Szakközépiskola
standját is meglátogatta. Érdeklődött a nálunk oktatott szakmákról és a képzési lehetőségekről.
A kétnapos kiállításra közel 10 ezer 7. és 8. osztályos tanuló
látogatott el. Intézményünk iránt sok általános iskolában végzős diák érdeklődött, akik betekintést nyertek a gépészeti, in-

2014. november 18-án iskolánk 12. és 11. évfolyamos tanulói közül
18 fő vett részt a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön látogatásán.
Két és fél órás buszozás után érkeztünk meg az intézményhez, ahol
már vártak kísérőink. Rövid tájékoztatás és átvizsgálás után kísérettel körbejártuk az épületet. Meglátogattuk a körleteket, benéztünk
a zárkákba és találkoztunk elítéltekkel is. Közben rengeteg érdekes
információval láttak el minket a „börtönélettel” kapcsolatban. A
körbevezetés után meglátogattuk az épület alagsorában működő
börtönmúzeumot, majd az elítéltek által készíttet ebéddel csillapítottuk éhségünket.
Kora délután indultuk haza megannyi tapasztalattal és furcsa, nyomasztó érzéssel.
Kovács Edina 12.e

Rajz: Fülöp Bernadett 13.b

Kíméletlenül őszintén! Kontrasztkiállításon voltunk…
2014. október 10-én a 10. d osztállyal, Plesu
Ádám osztályfőnökkel és Szabó Ágnes
tanárnővel ellátogattunk a mátészalkai Kertvárosi Református Gyülekezet Kincses házában tartott Kontrasztkiállításra. Ez a kiállítás a látogató minden érzékszervét megdolgoztatja, de elsősorban elgondolkodtat és
igyekszik pozitív döntésre bírni.
A kiállítás a református egyház és a rendőrség család- és ifjúságmegmentő projektje.
A tárlat multimédiás eszközök segítségével
mutatja be a fiatalokat érintő problémákat,
kiemelve a kábítószer, az abortusz, a családon belüli erőszak, az öngyilkosság, a válások és a globális pénzhatalom kérdéseit.
Legelőször egy autószimulátorba ülhettünk be, hogy megtapasztaljuk a drogok
és az alkohol káros hatását.
A kiállításon megismerkedhettünk Karesz megrázó történetével is. (Karesz
egy 21 éves fiú, aki 16 hónap alatt vált
a drog áldozatává.) Hihetetlenül megérintett a videó, ami az életéből lett
összevágva.
Végigjárva a Kontrasztkiállítás mind a 8 szobáját, melyek egy labirintust alkottak, nekem is sikerült elgondolkodnom néhány fontos dolgon
az életemben. Minden szoba egy-egy témakört dolgoz fel, fotókkal,
videókkal, hanghatásokkal.
Az utolsó szoba a csend szobája volt. Itt végiggondolhattuk magunkban a hallottakat, látottakat és miután ezt megtettük, bátran beszélhettünk a gondolatainkról, érzéseinkről. Nekem nagy szükségem volt erre
a szobára, hogy egy kicsit emésszem a dolgokat, ugyanis teljesen sokkolt ez a kíméletlen őszinteség. Nem volt itt semmi puhítás, csak a
kőkemény igazság.
Gyermekfejjel észre sem vesszük, a valóság milyen szörnyűségeket
rejt magában, s hogy sokan milyen nagy hibába esnek.
Bízzunk benne, az életben ily borzalmakkal nem kell majd találkoznunk.
Papp Ágnes 10.d
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Idén már második alkalommal
rendeztük meg a magyar nyelv
napja alkalmából iskolai helyesírási versenyünket.
Mintegy ötven diák mérette meg
magát november 13-án. Közülük a
legjobb 9-10. évfolyamon Ster
Anasztázia 9.a osztályos tanuló
lett, második helyen végzett Illés
Richárd (10.b) és Szabó Gabriella
Judit (9.b), a harmadik helyet pedig Lengyel Bálintnak sikerült megszereznie a 10.c osztályból.
11-12. évfolyamon az I. helyen holtverseny alakult ki Darabánt Réka
(11.b) és Széplaki Sándor Patrik (11.a) között, tőlük mindössze egy
ponttal maradt le Lakatos Fanni a 11. d osztályból, a 3. helyen pedig
Iskolánkban október 20-án hagyományteremtő irodalmi-történelmi
versenyt rendeztek,
ami Radnóti Miklós
életpályájáról szólt.
A mi kis csapatunk
felkészítője
Horilláné Hajdu Éva tanárnő
volt. Tanárnő már a verseny
előtti hetekben kiadta a feladatokat és az anyagokat, amelyek
Radnóti Miklós életéhez kapcsolódtak. Mi pedig felosztottuk
magunk között. A hosszú felkészülési idő után eljött a várt nap,
amikor megmutathattuk, mit
tudunk.
A verseny 14 órakor kezdődött
Véghné Tomkó Beáta tanárnő
köszöntő beszédével. A 9 csapatnak 4 fordulóból álló feladatsort
kellett megoldani. Az első forduló Radnóti Miklós zsidó származásáról és a zsidóság életéről
szólt. Csapatunk ezt a fordulót
nehezen vette, de végül megoldottuk. A következő feladat igazhamis feladvány volt, ami Radnóti életéről, verseiről szólt, ez
már kicsit könnyebben ment
számunkra. A 3. feladattal csapatunk egyedüli fiú tagja küzdött
meg, hiszen ő volt az, aki mindenre tudta a választ. Ezt befejezve versmondónk került sorra,

aki Radnóti Miklós Töredék
című versét mondta el a külön
teremben lévő zsűritagoknak. Az
utolsó részben képeket kellett
felismerni azokról a személyekről, helyekről, eseményekről,
ahol Radnóti Miklós megfordult.
Kis szünet után meghallgattuk az
eredményhirdetést.
Az okleveleket és ajándékokat
Fülöpné
Kecskés
Judit
tagintézményvezető-helyettes
adta át.
Csapatom az 5. helyezést érte el.
Gratulálunk a verseny győzteseinek: a 12.b osztály csapatának, a
2. helyezett 10.b-seknek, és a 3.
helyen végzett 10.f lányainak.
Nagyon jól éreztük magukat. Sok
érdekes dolgot ismertük meg
Radnótiról.
Köszönjük ezt a kellemes délutánt a verseny szervezőinek és
lebonyolítóinak: Véghné Tomkó
Beáta, Szűcsné Kerti Éva, Szilvai
Ágnes, Úrné Szűcs Éva Ivett,
Ácsné Szűcs Judit és Tömöriné
Pregon Ildikó tanárnőknek.
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szintén két tanuló osztozott: Erni Zsanett (12.b) és
Barkasz Gyula (11.d).
A tavalyi sikereken felbuzdulva idén ismét több
csapat nevezett irodalmi és
földrajzi levelezős versenyekre Úrné Szücs Éva
Ivett, Véghné Tomkó
Beáta és Gere Róbert szaktanárok vezetésével.
A "Karácsonyra várva" című verseny eredményesen zárult: a 10. b
osztály csapata - Dankai Dorottya, Demeter Adrienn és Cellár László
a 4. helyen végzett.
A többfordulós versenyek eredményeiről később tájékoztatunk benneteket.

Novemberben a Vörösmartykör rendezésében szavalóversenyen vettek részt diákjaink:
Izsó Júlia 9.f, Szabó Bence
9.c és Dienes Szabolcs 10.e
osztályos tanulók.
Felkészítőjük Úrné Szűcs
Éva Ivett, Horilláné Hajdu
Éva, Tömöriné Pregon Ildikó
tanárnők.
Közülük Szabó Bence a zsűri
elnökének a különdíját is elnyerte Radnóti Miklós Nem
tudhatom című versével, felkészítője: Horilláné Hajdu Éva
tanárnő, így emelt fővel távozhattunk a megmérettetésről.

2014. október 30-án Nyíregyházán a PÉNZSZTÁR nevezetű közgazdasági versenyen a megyei fordulóban képviseltük csapatunkkal iskolánkat. Míg idáig elértünk, addig két selejtező fordulón vettünk részt, és jól
teljesítettünk.
A selejtezőben több mint 750 csapat vett részt, és a megyei fordulóba
csak a legjobb 100 juthatott tovább. A megyei fordulóban 10 feladatban
kellet megmérettetni erőnket a megye másik négy legjobb csapatával.
Kis csapatunk jól teljesített, de sajnos nem jutott tovább, viszont oklevéllel és más egyéb kedves kis ajándékkal tértünk haza.
Csapatunk tagjai: Nagy Patrik, Murnyák Marcell András, Gulyás Dávid
és Hiripi Ádám Márk 12.d osztályos tanulók.

Szabó Dominika, Lőrincz Petra (11.e)

A Magyar Honvédség a 2014/2015. tanévben meghirdette a Honvédelmi Kötelék
Haditorna versenyt elsősorban katonai, rendészeti osztályok tanulói számára.
A megyei megmérettetésre 2014. november 6-án került sor Nyíregyházán, a Sóstói
Múzeumfalu területén. Iskolánkat négy 10.e osztályos tanuló képviselte: Kosztyu
Márk, Takács Tibor, Vass Richárd, Zsigó Levente. Felkészítőjük és kísérőjük Soltész
Ferenc tanár úr volt.
A versenyfeladatok között tájfutás, katonai tereptan, célba-dobás, lövészet, honvédelmi
totó, fegyveres váltófutás, elsősegély, és akadálypályás feladatok szerepeltek.
A fiúk számára mindössze 2 nap gyakorlás állt rendelkezésre. A résztvevő 13 csapat
közül a 7. helyet szerezték meg. Akadálypályás időeredményük a legjobb volt.
Dicsérő oklevélben részesültek.
Fegyelmezett, helytálló magatartásuk dicséretet érdemel!

Hiripi Ádám Márk és Nagy Patrik 12.d
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2014. november 22-én Debrecenben a Kölcsey Művelődési Központban rendezték meg a FIRST LEGO
League Regionális fordulóját, ahol a tavalyi évhez
hasonlóan iskolánk csapata is képviseltette magát.
(Csapatnév: LEGOKINGS)

Az idei verseny 14 indulójából csapatunk az 5. helyet érte el. A LEGOKINGS csapatát
külön megdicsérte Dr. Ábrahám László az NI Hungary
ügyvezetője a nagyszerű prezentációs előadásért (csapatunk
ugyanis teljesen angol nyelven prezentált).
Csapattagok:Varga Bence György (csapatkapitány), Csupor Zoltán, Pankotai Szabolcs, Varga Renáta 10.a, Szász Péter, Semeczki
János, Szűcs Dávid 9.a osztályos tanulók, Tátrai Marcel, Horilla
Dániel
Felkészítőjük Jágri Ilona tanárnő és Ari Zoltán tanár úr volt, aki
egyben kísérőjük is volt.
Ari Zoltán tanár úr

Bálint Gábor – iskolánk 2012-ben érettségizett tanulója, jelenleg a Debreceni Egyetem elsőéves történelem szakos hallgatója
– a magyar-osztrák
határnyitás 25. évfordulója alkalmából a
Debreceni
Egyetem
által meghirdetett történelmi pályázaton III.
helyezést ért el.
Elismerő
oklevelét,
valamint
pénzdíját
Pallai László, a Történelmi Intézet igazgatóhelyettese adta át 2014. október
15-én a pályázathoz szervezett kerekasztal-beszélgetés
után.
A beszélgetésen részt vett Filep Mária, az 1989-es
páneurópai piknik főszervezője, valamint Imre László
és Orosz István akadémikusok, a Debreceni Egyetem
oktatói.
Gratulálunk neki és további sikereket kívánunk!

Rajz: Szűcs Molli 11.f

Rajz: Egresi Dóra 13.f

Horváth Róbert 9.a
osztályos, és én Vánczku Attila 11.e osztályos tanuló régóta űzzük az ökölvívást. Számos versenyen indulunk
országon belül és kívül is egyaránt.
Ez évi eredményeink:
40. Sóstó kupa, melyet Nyíregyházán
rendeztek a Sóstó
Gyógyfürdőn augusztus 9-én. Horváth
Róbert II. helyezést
ért el, én III. helyezést.
Nem sokkal ezután a
debreceni ökölvívó egyesület meghívott minket egy Salgótarjáni régiós
csapatversenyre, ahol az Északi Alföldi Régiót képviseltük. Horváth
Róbert kiütéssel nyert, nekem nem sikerült, hiszen egy súlycsoporttal
feljebb indultam (63kg).
Körösszakálon rendezték a VII. Berek kupát szeptember 13-án. Mindketten győzelmet arattunk egyhangú pontozással.
Ezt követően Békéscsabára kaptunk meghívást. Nagyon jól éreztem
magam, mivel jól szervezett gála volt, más sportágakban is indultak
versenyzők, többnyire ketrecharcban.
A Junior Országos Bajnokság Szigetszentmiklóson volt. Ebben a sportágban ez a legfontosabb verseny Magyarországon. Október 16-19–éig
tartott. A versenyen Horváth Róbert II. helyezést érte el, ezért válogatott kerettag lett. Én sajnos itt nem jártam szerencsével.
Debrecenben október 25-én
régiós pofonpartit rendeztek.
Horváth Róbertnek sajnos nem
volt ellenfele, én az első menetben győztem Technikai KOval. Nagyon jól éreztem magam ezen a mérkőzésen, hiszen
minden ütés jól kijött, és így
hamar meg is tudtam törni az
ellenfelemet, amit a mérkőzésvezető a második számolás
után nem is engedett tovább.
Horváth Róbert és én a Nyíregyházi DÁVID SC–nek versenyezünk.
Sokat köszönhetünk nekik, mert mindenben támogatnak bennünket.
Aki szeretne megismerkedni az ökölvívással, az látogasson el hozzánk,
szívesen várunk minden jelentkezőt.
Helyszín: Ópályi , Széchenyi u 18
Edzések időpontja: hétfőtől-csütörtökig 1730-1900 –ig .
Edző: Vánczku Csaba
Vánczku Attila Áhim 11.e
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Biró Réka 12.b

Elsős avató

2014. november 19-én iskolánkban ismét megrendezték szép,
régi hagyomány szerint az elsősavatót.
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Ahogy azt már megszokhattuk, minden évben, így idén
is egy-egy színvonalas produkcióval készültek az osztályok. A country táncoktól, a
cigány táncon át a néptáncig
és a modern táncig minden
szerepelt a előadásokban.

A hat osztály bevonulását követően Fülöpné
Kecskés Judit tagintézményvezető-helyettes aszszony beszédét hallgattuk meg. Ezután a jelvénytűzés következett. Minden elsősnek osztályfőnöke feltűzte iskolánk jelvényét, majd az osztályfő- Diáktársaim nevében is sikeres éveket kívánok, az elkövetkezennökök is megkapták jelvényüket. A fogadalom- dő kihívásokhoz pedig kitartást.
tétellel folytatódott az ünnepség.

Kollégiumi elsős avató
November 12-én rendezték meg a kollégiumban
az elsősök bemutatkozó
estéjét. Az avatót a vidámság és a színes műsorok jellemezték, a kilencedikes diákok mellett a
felsőbb évesek is segítették a rendezvényt szereplésükkel.
A műsor egy köszöntővel
kezdődött, amit Nagy
Krisztina mondott el. Ezután vers következett Romhányi József „Egy
költői vénától jól becsípett bolha önéletrajza- regényét nekem mondta
tollba” c. versét Báncsi Edina adta elő, majd „Alma a fájától” kabaréjelenet következett, amit Balogh Zita 10. évf. és Bogdán Brigitta 10. évf.
adott elő. A műsor egy zenés jelenettel folytatódott „Hófehérke és a hét
törpe” címmel.

Rajzok: Lakatos Fanni 11.d

A szereplők a következő diákjaink voltak: Báncsi Edina, Lukács Fanni,
Lipcsei Tünde, Demeter Vanessza, Bogdán Brigitta, Béres Viktória,
Szilágyi Kovács Beatrix, Balogh Zita, Nagy Krisztina, Soós Ilona, Szőke Gréta, Szabó Klaudia.
Majd következett egy „egyveleg” tánc
(Lambada feldolgozás + cigány tánc),
előadták: Balogh Zita, Soós Ilona,
Lipcsei Tünde, Bogdán Brigitta, Bíró
Valéria, Lukács Fanni, Szilágyi Kovács Beatrix, Béres Viktória, Báncsi
Edina + Borcsa Tihamér.
Ezután a három elsős kollégistánk
mutatkozott be a felsőbb éveseknek,
név szerint: Béres Viktória, Lipcsei
Tünde és Orosz Beatrix. A vidám,
mégis ünnepélyes műsor végeztével
bál következett. A hangosításban Varga Gábor, Borcsa Tihamér és Szép
Benjámin segédkeztek.
Reméljük, hogy ez a kis rendezvény is hozzájárult ahhoz, hogy minél
jobb közösséggé kovácsolódjon kicsi kolis csapatunk.
Radács Kitti 11.b

Közhely: „olyan hely, ahol a társadalom minden emberéből megtalálható legalább egy”
„Ettől Kreón felidegesült”
„A végkifejlett Kreónnak a lelke összeroppan”
„amikor már őrült belefele fájdalmaiba …”
„ … kissé beteges dolog a részükről, hogy ilyen dolgokba képesek
belehalni.”
„ezt a csinovnyik nem tudta felemészteni”
„A király már az idegtől nem látva, halálra büntette a lányt.”
„Tilos a beteget fontostalannak tartani”
„Telefonon nem közlünk semmiféle vizsgálati eredményt pl. halál”
„Hagyni kell, hogy az idős beteg visszaemlékezzen, pl. az I. világháborúról meséljen”
előítélet: előre el van ítélve.
„Ha végeztünk a beteggel …”
„Ha nem tudunk kommunikálni a látássérült beteggel, kérjük jeltolmács segítségét!”
„ A beteg bemegy az egészségügyi kórházba …”
Munkásságát a tüdőbetegség, szerelme elvesztése szakította félbe, és
hogy meghalt.
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nyarának közepén jártunk, amikor egy közösségi oldalon láttam a felhívást: „az MMTK
toborzót szervez újonnan alakuló női focicsapatába”. Rögtön írtam
Plesu Ádám tanár úrnak, aki az MMTK technikai vezetője, hogy mi ez
az újdonság. Jól ismertem az MMTK csapatait, rendszeresen jártam ki
meccsekre, sok ismerőst és barátot szereztem, de sose gondoltam volna,
hogy egyszer majd a „kis család” részei lesznek. Ajánlotta, hogy menjek el és hívjam barátnőimet is magammal, próbáljuk ki az első edzést.
Nem kellett unszolni Vakarcs Viktóriát és Ötvös Evelint sem, együtt
mentünk el és léptünk a pályára. A legelső edzéskor még mindenki
ügyetlenül és megilletődve rúgta a bőrt, viszont mára már nyoma nincs
bizonytalanságnak és félelemnek. Edzőnk, Zsatkuné Varjasi Erzsó
támogatása és figyelme erőt adott mindnyájunknak, ahhoz, hogy versenyképes játékosok legyünk.
Nyár végén elkezdődött a bajnokság. Ez idő alatt sok mindenen mentünk keresztül, össze kellett szokni a csapatnak és a játék technikáján is
volt mit csiszolni. A szezon alatt jöttek és mentek a játékosok . Aki
nem tudta elviselni a kudarcokat, a sérüléseket (amiből bőven büszkélkedik minden csapattársam) és a rosszakarók véleményét, az nem is
maradt sokáig a csapat része. Ekkor érkeztek a gépészes lányok is Szabó Dóra és Turányi Kitti, valamint volt gépészesként Hudák Karolina

Novemberben két kupán vettek részt labdarúgóink.
Szereplésük felemásra sikeredett. Nagy reményekkel állt a rajt előtt a
Coca Cola Kupán az amatőr csapatunk, akik nem igazolt játékosok.
Nagyon jól kezdtünk, majd egy váratlan vereség megbénította csapatunkat, így nem jutottunk döntőbe.
Eredmények: Gépészeti- Esze Tamás Gimnázium 6:0, Gépészeti Baross Kollégium 8:0, Gépészeti - Fehérgyarmat 0:1, Gépészeti Csenger 0:1.
Igazolt játékosokból álló “Profi” csapatunk részt vett a megyei
“Mogyi Kupán”, ahol 16 csapat versengett.
Készítsünk
Karácsonyra csengőt!

Rajz: Szabó Dominika 11.e

Hozzávalók:
- olló
- műanyag flakon
- ecset
- tetszőleges színű szalag
- akril festék
- tetszőleges díszítő elemek
- karácsonyi gömb alakú dísz
- ragasztó

Elkészítés:
1.Vágjuk le egy műanyag flakon tetejét a képen látható módon.
2. Az akril festék segítségével fessük be a flakon teljes külsejét és
várjuk meg amíg megszárad.
3. A karácsonyi gömb alakú díszt
fűzzük fel egy madzagra majd a
flakon belsejében végigvezetve
kötözzük a flakon "szájára".
4. A szalag segítségével a flakon
alján készítsünk egy peremet.
A maradék szalagból készítsünk
egy masnit és kössük a flakon
"szájára", hogy elrejtsük azt.
5.A végén tetszőleges módon
díszítsük tovább.

2014/12

is. Novemberben véget ért a bajnokság és büszke vagyok, hogy újonc
csapatként a 4. helyen zárhattunk. Az ünneplés nem maradt el, sőt még
most is tart. A télen tornákon veszünk részt, ott is igyekszünk a legjobb
formánkat hozni.
Az iskola tanárai és diákjai büszkék lehetnek ránk, hiszen az iskola
hírnevét is öregbítjük. Cikkemből nem akarom kihagyni csapattársainkat sem, íme a csapat:
Gergely Adrienn, Zsatkuné Varjasi Erzsó, Ötvös Evelin, Ötvös Emese,
Szőke Eszter, Ács Bernadett, Szakács Bettina, Lőrincz Karola, Vascsák
Anett, Balogh Nikoletta, Sarka Mónika, Bankó Adrienn, Vakarcs Viktória, Szabó Dóra, Hudák Karolina, Imre Éva.

Nagy küzdelmek során, kiváló eredményeket értünk el a megye legjobb csapatai ellen, és megnyertük a kupát.
A csapat tagjai: Vakarcs Imre 11. a, Kovács Richárd, Mészáros
Tamás, Póti Bence 12.e, Szász Tamás, Bíró Sándor 11 b. Vass
Richárd 10 e. Geregely Máté 11. e, Király Dávid 9. c.
Eredmények: Gépészeti - Bencs Nyíregyháza 2:0, Gépészeti - Szent
László Kisvárda 1:0, Gépészeti - Lippai Szakk. Nyíregyháza 1:0.
Elődöntő: Gépészeti - Szent László II. 0:0 büntetőkkel 3:2. Döntők:
Eötvös Nyíregyháza - Gépészeti 0:1.
Felkészítő tanárok: Kosztyu Miklós és Nagy Attila.
Kosztyu Miklós tanár úr
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Keresd a szavakat és maradék
betűkből megkapod a megfejtést!
Szavak: fenyőfa,
hideg, hóember,
tél, esőkabát,
dér, esernyő, tó,
korcsolya, ajándék, szánkó,
jégcsap, fenyő,
dísz, jég, fű, hó,
köd, zsák, fehér,
nyuszi, hógolyó,
sílécek, december, csillag, eső

Készítette: Halász Andrea 10.d

Na mi volt az érettségin? - kérdezi a fiát a bűnöző.
- Ne izgulj, másfél órán át faggattak, de az égvilágon semmit nem tudtak
kiszedni belőlem!
Egy angol család száll meg egy budapesti hotelben, a 222-es szobában.
A férj telefonon rendel két rumot:
-Two rums to room two two two.
A recepciós:
- Taram taram tam tam tam... szórakozz mással...

Gyűjtötte: Biró Réka 12.b

Szerkesztő: Láposiné Kiss Judit, diákszerkesztő: Harsányi Daniella 13.e Témák, cikkek összegyűjtése: Plesu Ádám Rajzok gyűjtése: Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán
Készült: Az iskolában ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Dr. Bugya László igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93
Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat!

