A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
22. évfolyam 3. szám

Iskolánk Lego-csapata részt vett 2014. szeptember 26-án a „Kutatók
éjszakáján” megrendezett Lego Robot Programozó versenyen, melyet a
Debreceni Egyetem Főépületében rendeztek meg. LEGOKINGS csapat
a 18 indulóból a 8. helyezést érte el.
Csapattagok:Varga Bence György, Csupor Zoltán, Pankotai Szabolcs,
Varga Renáta 10.a, Szász Péter 9.a osztályos tanulók. Felkészítőjük
Jágri Ilona tanárnő és Ari Zoltán tanár úr Kísérő tanár: Ari Zoltán

Az idén először rendeztünk iskolánkban atlétika versenyt, melyre
igen nagy volt az érdeklődés, sokan neveztek.
Részleteket a 8. oldalon illetve az iskola weblapján (DIÁKOLDAL).

Szeptember 20-án osztálytalálkozója volt az 1989-ben végzett
gépszerkesztő szakos IV.C osztálynak.
Osztályfőnökük Plesu Csaba tanár úr volt.

2014. október

Osztálykiránduláson volt a 11.f osztály szeptember utolsó hétvégéjén.
Az úticél Miskolctapolca és Lillafüred volt.
A kép Lillafüreden készült József Attila szobránál.

Iskolánkban minden évben ünnepi műsorral emlékezünk
1956. október 23-ára a sztálinista diktatúra elleni forradalomra és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca.

Osztálytalálkozót szervezett Szamoskéren 2014. augusztus 23-án a IV. H
osztály, akik 1979-ben végeztek esztergályos-géplakatos szakon.
Osztályfőnökük Plesu Csaba tanár úr volt.
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Visszatérő pedagógusok

Ebben a tanévben iskolánkban két pedagógus is visszatért GYES-ről, őket kerestük meg kérdéseinkkel.
- Hogyan teltek az elmúlt évek a gyermeknevelés mellett?
- Milyen volt visszajönni a régi környezetbe?
- Hogyan fogadták a régi kollégák, a régi diákok?

Tömöriné Pregon Ildikó tanárnő

Györfiné Sztojka Ágnes tanárnő

- A gyerekek mellett nem sok időm
volt, hiszen állandóan talpon kellett
lennem. A maradék időmben a háztartást vezettem. Nincs megállás, de az
anyaság minden percét örömmel élem
meg.

-3 évet töltöttem otthon, 3 gyermeket nevelek, szóval nem sok szabadidőm volt, de sikerült időt szakítani a tanulásra is. Nyelvtanárként fontosnak tartom, hogy megismerjük
a világ nyelveit, ezért döntöttem úgy, hogy
angol tudásomat frissítem és fejlesztem.
- Nagyon aggódtam, hiszen 3 évet hagytam
ki, és nehéz volt visszaszokni a mindennapi
rohanásba. Próbálom az otthoni dolgokat és a
munkahelyemet összeegyeztetni.
- Néhány kollégával folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Amióta elmentem, sok minden változott az iskolában, - gondolok itt
például az elektronikus naplóra - , de a kollégák segítőkészek és
bármikor fordulhattam, fordulhatok hozzájuk, ha elakadok. Régi
diákokat nem kaptam, de ha a folyosón összefutok egykori tanítványaimmal, mindig örömmel köszöntenek.

- Nem volt könnyű felvenni az itteni
tempót, de sikerült. Néha nehéz összeegyeztetnem a családot és a munkát,
de próbálok eleget tenni. Szerencsére a kollégák segítőkészek,
ha elakadok, bátran kérhetek tőlük segítséget.
- A kollégák közül sokakkal tartottam a kapcsolatot, ami megkönnyítette a visszatérésemet. Két osztályban vannak régi,
ismerős arcok, remélem, ők is örömmel fogadtak.

Új tanárunk
Elmúlt tanév II. félévétől tanít nálunk Lőrinczé Tóth Klaudia tanárnő, őt kérdeztük:
- Hol végezte tanulmányait tanárnő?
- Az Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem egészségügyi szakon, majd V-VI éven ugyanitt elvégeztem az egészségügyi ápoló szakképzőt. Középiskolai
tanulmányaim befejezése után a debreceni onkológiai klinikán
dolgoztam és közben levelezőn végeztem az egészségügyi főiskolát Nyíregyházán, ahol diplomás ápolói képesítést szereztem.
- Milyen szakot tanít?
- Egészségügyben dolgozom, dolgoztam. A Debreceni Klinikán
10 évet dolgoztam, majd itt a mátészalkai kórházban 3 évet. Jelenleg a felsőbb éves ápolókat tanítom főként klinikai gyakorlatokat, melyet iskolánk demonstrációs termében, illetve a helyi
kórházban tartok.

- Mióta tanít iskolánkban?
- Tavaly januárjában kaptam
egy lehetőséget, hogy taníthatok, és éltem vele. Úgy érzem,
jól döntöttem, hiszen sok szakmai tapasztalat van már a hátam mögött, amit át tudok adni
a leendő ápolóknak.
- Hogyan fogadták a kollégák,
diákok?
- Mindenkivel jól kijövök. Az
„ápolós” tanárokat ismertem már régről, szóval nem volt gond a
beilleszkedéssel. A diákok vártak, tudták, hogy új tanár fog érkezni.
- Mit szeret csinálni szabadidejében?9 éves kislányommal töltöm időm nagy részét. Kirándulunk,
biciklizünk.
Imre Éva-Botos Viktória 12.f

Sok szeretettel köszöntünk benneteket a Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskolában.
Mi, Hiripi Ádám Márk diákönkormányzati elnök, illetve
Nagy Patrik és Bíró Réka diákönkormányzati elnök helyettesek azon leszünk, hogy segítsük a beilleszkedéseteket. Így ha bármi problémátok vagy kérdésetek van, forduljatok hozzánk.
Tudjuk, hogy az első év a középiskolai élet legnehezebb
pontja, hiszen meg kell szoknotok az új tanáraitokat, diáktársaitokat és a középiskolai életet.
Reméljük, hogy sikerrel jártok és jól fogjátok érezni magatokat közöttünk.

Ebben az évben új diákönkormányzati vezetőt választunk, mivel a jelenlegi vezetők befejezik tanulmányaikat az iskolánkban.
Ha úgy érzed, hogy képes lennél „elvezetni” egy iskolát, jó a kommunikációs készséged vagy minden problémára van megoldásod, akkor ne habozz és JELENTKEZZ!
Sok jelentkezőt szeretnénk, hogy élvezetesebb legyen a
verseny közöttük.
Jelentkezni lehet Meszlényi Boglárka tanárnőnél,
Hiripi Ádám Márk (12.d), Nagy Patrik (12.d) és Biró
Réka (12.a) tanulóknál.

Hiripi Ádám Márk és Nagy Patrik 12. d

Hiripi Ádám Márk és Nagy Patrik 12.d

Kedves tizedikes diáktársaim!
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ÚJ ÓRAADÓINK

Ettől a tanévtől két új óraadó rendőrtiszttel bővült a rendészeti képzés iskolánkban. Nekik tettünk fel a következő kérdéseket:
- Miért lett rendőr?
- Hol végezte tanulmányait?
- Tanított- e már?
- Mit szeret csinálni szabadidejében?
- Mit gondol, milyen a kapcsolat a rendőrség és az iskola között?

Lengyel Árpád rendőr alezredes
-A rendőri ill. katonai pálya kihívásként, a kiszámítható életpálya és a férfias megmérettetés lehetőségeként jelent meg számomra 18 évesként a gimnáziumi évek alatt. Természetesen
több akkori osztálytársammal együtt indultunk el ezen az úton.
-1981-ben a Gimnázium elvégzése után a Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM Határőr tanszékén kezdtem pályámat, ahol
1985-ben végeztem határőr tisztként. 1989-ben kerültem a Mátészalkai Rendőrkapitányság állományába. 1991-ben végeztem
el az RTF másoddiplomás szakát. A mai napig egyenruhás közrendvédelmi-közlekedésrendészeti szakterületen dolgozom.
1991 óta vagyok a kapitányság Közrendvédelmi osztályvezetője. Filozófiám: „Tisztesség-becsület-következetesség”
-Még ilyen formában nem tanítottam, de évente részt veszek az
MRSZKI végzős hallgatóinak vizsgázatásában, illetve eseti előadások megtartásában.
- Szabadidőm jelentős részét a családommal töltöm. Egész éle-

Bene Zsolt rendőr százados hivatalvezető
- Fiatalként érettségi után,
vonzott az egyenruha, a járőrözés, elhivatottságot éreztem
az egész szakma iránt. 18 év
telt el és még mindig szeretem
a munkámat.
- A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában rendészeti
szakon kezdtem a rendőri pályafutásomat, aztán Budapesten Gábor Dénes Főiskolán
műszaki-informatikai szakon, majd Budapesten a Rendőrtiszti
Főiskola rendőrszervező szakon folytattam tanulmányaimat.
ÚJ ÓRADÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉSBEN IS

Nagy Melinda tanárnő óraadó egészségügyi szakoktató
- Hol végezte tanulmányait?
- 1998-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem gyulai
Egészségügyi Főiskolai Karán diplomás ápolóként, 2001-ben a
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia
szakos tanárként, 2008-ban a Nyíregyházi Főiskola Képzési és
Továbbképzési Intézetében egészségfejlesztő mentálhigiénikusként végeztem, valamint pedagógus szakvizsgát tettem.
-Mit tanít és miért ezt a szakot választotta?
- A Gépészeti Szakközépiskolában óraadó egészségügyi szakoktatóként a végzős ápolókat tanítom a kórházi gyakorlaton. Az
Esze Tamás Gimnáziumban film és médiaismeret tantárgyat
tanítok, illetve gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat látok el.

tem során fontos volt számomra a sport és a mozgás.
Főiskolás koromban a küzdősportok, majd a labdarúgás, ami a mai napig szabadidőm jelentős részét
kitölti.
-Az elmúlt években felerősödött az oktatási intézmények és a rendvédelmi szervek közötti kapcsolat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok hiteles emberektől a szakmát jól ismerő szakemberektől kapjanak olyan képzést, melyen
keresztül reális ismeretek jutnak el hozzájuk, és ezen keresztül
akár az állampolgárok szélesebb rétegeihez is.
Nekünk pedig meg kell ragadni minden lehetőséget arra, hogy a
társadalom és főleg az ifjúság közelebb kerüljön a rendőrséghez
és bizalommal forduljanak felénk.
- Középiskolában nem tanítottam még. Oktatásokat tartottam
és tartok felnőtteknek.
- Szabadidőmből jelenleg nem sok van, zajlik az élet körülöttem. A két gyermekünkkel - Ádám (13 éves) Viktória (9 éves)
- szervezünk közös családi programokat. Heti 2 alkalommal
immár 15 éve focizom a Mátészalka Rendőrkapitányság kispályás futballcsapatában.
- Szerintem nagyon jó a kapcsolat. Az osztályom tisztelettel és
nagy érdeklődéssel fogad. A diákjaimmal megtaláltam azt az
összhangot, ami az eredményes munkához szükséges.
Ezzel kapcsolatban a hasonló korú fiam által folyamatos „24
órás képzésen veszek részt”. Úgy érzem a tanár kollégák befogadtak, ha szükségem lenne segítségre biztosan, számíthatnék
rájuk.
A szüleim foglalkozása révén választottam az egészségügyet és a tanítást hivatásomnak.
- Hogyan fogadták a tanárok és a diákok?
- Örülök, hogy több mint 10 év után
ismét egészségügyi szakoktatóként taníthatok. Az iskola vezetése és az
egészségügyi munkaközösség segítséget
nyújtott abban, hogy könnyen visszarázódjak a „régi kerékvágásba”, mivel a
Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskolaként működött 2001
-ig, és ezen ideig szakoktatóként tevékenykedtem.
-Mit szeret csinálni a szabadidejében?
- A szabadidőmben előszeretettel nézek filmeket, szakmai jellegű weblapokat olvasok, és természetesen együtt töltöm a szabadidőmet a 4 éves kisfiammal.
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Határtalanul
„ERDÉLYI NAPLÓ”

Iskolánkból 40 informatika szakos 11-12.-es diák és négy kísérőtanár látogatást tett Szentegyházán szeptember 15-19. között.
Az ötnapos program során megismerkedtünk az ottani diákokkal, az ő iskolájukkal, meglátogattunk sok székelyföldi nevezetességet.
Mindezekre a Határtalanul! program keretében volt lehetőségünk, amelyet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére hirdettek meg szakképző
iskolák között. Ennek keretében iskolánk pályázatot nyert
"Iskolaújság szerkesztése Szatmárban és Székelyföldön" címmel.
A tapasztalatok felhasználásával, közös tervezőmunkával és
előkészítéssel, az informatika szakmacsoportos tanulók közreműködésével szerkesztünk iskolaújságot a Gábor Áron Líceumban és a Mátészalkai Szakképző Iskolában.
Ebben szeretnénk feltárni az iskolák együttműködésében rejlő
lehetőségeket és megismertetni a tanulókkal a másik iskola környezetét.
A következőkben diákjaink élménybeszámolóját olvashatják.
Szeptember 15.
(Az első nap)
A korai órákban mindenki nagyon izgatott volt.
Igyekeztünk nem elkésve
érni a buszhoz a nagy
bőröndjeinkkel. Egy
gyors csoportkép után
nekiláttunk az
útnak.
Kezdetben furcsállottuk
az ott épített házak küllemét, az udvarok zsúfoltságát, de hamar
megszoktuk a látványt. Ami igazán megragadott mindenkit, az a
táj magával ragadó szépsége volt. Az erdők, a közeledő hegységek, a szabadon lévő állatok, mind-mind egy csodálatos képet
adtak, az odalátogatók számára.
Első megállóhelyünk Zilah városa volt, ahol Ady Endre tanult a
Wesselényi- kollégiumban. A zilahi református templomot néztük meg itt. Éppen egy
iskolai évnyitó színhelyére csöppentünk,
ahol a diákok egyenruhákban díszelegtek, és
ahol minden kisiskolás
arcán örvendező mosolyt láthattunk. A
templom nagyon szép volt. Egy kisebb dombra épült. Az egyházi látogatás után Wesselényi Miklós szobrát is megnéztük.
Utunkat folytatva megérkeztünk Marosvásárhelyre. Itt a Rózsák
terén nézelődtünk. Az egyik
nagy kedvencet, a virágórát is
lelkesen fotóztuk. (Ajánlom
figyelmébe a virágot kedvelőknek! Sajnos, itt se voltunk
sokáig, mert már vártak minket szálláshelyünkön.) Szentegyházára érve nagyon meglepődtünk azon, hogy táblákon a nevek magyarul voltak felírva.
Szállásul a Gábor Áron Líceum kollégiuma szolgált. Körülbelül
7 órára érkeztünk meg. Nagyon finom vacsora várt minket,
zöldségleves és rántott hús és megkóstolhattunk a finom hargitai
ásványvizet. (Kiss Beatrix, Tóth Dorottya 11.d)

www.gepeszeti.hu
Szeptember 16.
Szerdán Székelyudvarhelyre utaztunk, ahol többek között meglátogattuk a Tamási Áron Gimnáziumot, mely a Székelyföld
egyik legrangosabb szellemi műhelye, valamint a
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumot, amelyik
Erdély egyik legnagyobb hírű protestáns oktatóközpontja. Ellátogattunk a Benedek Elek Tanítóképző Intézmény épületéhez is.
Gyönyörködhettünk a székelyudvarhelyi szoborparkban, az Emlékezés Parkjában, melynek megálmodója és létrehozója a Székelyudvarhelyért alapítvány. (A szoborparkot 2004. május 22-én
avatták fel.) A park tizenkét ismert történelmi személyiség, valamint tizenharmadikként a névtelen Vándor Székely mellszobrának helye. Szabadidőnkben pedig csodálhattuk Székelyudvarhely városközpontját. (Biró Réka 12.b )
Szeptember 17.
Ezen a napon - reggeli után - hozzáláttunk az iskolaújság szerkesztéséhez egy informatika teremben.
Ezúton köszönjük Szűcsné Kerti
Éva és Fülepné Papp Krisztina
tanárnőinknek, valamint a Gábor
Àron Szakközépiskola diákjainak
szerkesztéshez nyújtott segítségüket. Ezen a napon meglátogattuk a
Csíki-medencében található Csíksomlyót. Úticélunk a híres
csíksomlyói kegytemplom volt. Csodáltuk a gyönyörű üvegablakait, falfestményeit.
Ezután elsétáltunk a minden évben megrendezésre kerülő csíksomlyói búcsú helyszínére, ahol a világ magyarsága találkozni
szokott. Mindenki megmászta a hegy meredek oldalát kisebbnagyobb erőfeszítéssel. Páratlan kilátásban részesülhettünk a
hegytetőn.
Délben folytattuk
utunkat Csíkszeredára, ahol a megtekintettük
a
Makovecz
Imre
által tervezett templomot. Gyönyörű
építészeti technikája miatt vált ez a
temp lo m
ilyen
egyedivé. Belsejében különböző eljárásokkal kifaragott padok, angyalok, szárnyas oltár és szószék
található. A napunk utolsó megállója Nyerges-tető, ahol kopjafát állítottunk az itt elesett székelyek emlékére. 1849. augusztus
1-jén Gál Sándor tábornok Tuzson János alezredes vezetése alatt
200 honvédjére bízta a csatát. A székelyek élet-halál harcot vívtak az Eduard Clam-Gallas osztrák tábornok vezette osztrák és
orosz csapatokból álló ellenséges hadsereg ellen. A kis számú
székely hadsereg önfeláldozó küzdelmük ellenére vereséget
szenvedett az ellenségtől egy kászoni származású ember árulásának következtében.
Rengeteg Magyarországról származó kopjafát láthattunk, többek
között a köztársasági elnökünk által állítottat is. Kopjafát állítottunk mi is, amelyet Godra János fafaragó
művész készített. Rákötöttük kis koszorúnkat és
mindkét himnuszunk eléneklése után visszatértünk
a kollégiumba.
(Imre Fanni 11.d)
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Csütörtök reggel, előbb busszal, majd egy traktorvontatású szerelvénnyel mentünk a Madarasi Hargitára. Útközben megálltunk
a Vargyas vízierőmű előtt. Ez pár száz méterre van Szentegyházától. A bejáratnál található egy tábla, amelyen
fel van tüntetve a vízerőmű összes műszaki adata.
Az erőmű a bejárattól kb.
1 perc sétával érhető el,
amely közvetlen a
Vargyas patak partján
helyezkedik el. Mi, a 11.c
osztály tanulói gépészes
szemmel tanulmányoztuk
a létesítményt.
Ez az erőmű a vízszintkülönbségre épült. Egy vízkivételi műből
áll, amit kb. 1200 méter magasságra telepítettek. Ez szemcsétleníti a vizet, és az immár megtisztított víz kerül a magasnyomású
csőrendszerbe. Itt a halak védelme érdekében úgynevezett hal
lépcsőt telepítettek. Innen a víz egy 5,5 km hosszú csőrendszerben halad a turbinaház felé. A csőrendszer által áthidalt bruttó
esés 250 méter. A turbinaházban egy négyszelepes Pelton turbina
van, mely alacsonyabb vízállás esetén is képes üzemben maradni.
A maximális teljesítménye 1 megawatt. Az innen kinyert áramot
Szentegyháza elektromos hálózatába táplálják be. A rendszer
tervezése során nagy hangsúlyt fordítottak a környezetvédelemre.
Így a rendszeren áthaladó víz 100%-osan használható a szentegyházai ivóvízrendszerben.
(Juhász Attila 11.c)
Az erőmű megtekintése után több órás szeles, bár jó hangulatú
utat tettünk meg a Hargitára.
Megérkezésünket rövid pihenő követte, majd a csapat
elindult, hogy a meglévő utat
a csúcsig gyalog tegye meg.
Nem volt könnyű feladat,
nekünk „alföldi embereknek”
igazán szokatlan a hegymászás, de végül mindenki sikeresen felért. A gyönyörű kilátás megcsodálása után, emlékkoszorúkat helyeztünk el
iskolánk, valamint a szentegyházai testvériskolánkkal közösen állított kopjafánál, illetve a
2014 pünkösdjén állított Turul Kereszt- Bástya Emlékoszlopnál.
A koszorúzásokat a magyar illetve a székely Himnusz elénekléRajz: Fülöp Bernadett. 13.b
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sével tettük még ünnepélyesebbé. Rövid pihenő után indultunk
vissza, a megbeszélt táborhelyen
pedig már várt ránk a friss babgulyás. Az ebéd és a pihenés
után tértünk vissza Szentegyházára.
(Biró Réka 12.b)

Szeptember 19.
Pénteken reggel fél 9-kor elfogyasztottuk az utolsó ottani reggelinket. A Gábor Áron Szakközépiskola igazgatója Máté István
elbúcsúzott tőlünk, majd a suli
kapuját elhagyva elkezdtük
utunkat hazafelé. Erdélyben
nagyon híresek a székelykapuk, melyekből láthatunk nagyon
szép darabokat. Az első állomásunk Korond volt, amely közismert a kézzel készített vázáiról, kerámiáiról. Itt szebbnél szebb
ajándékokat vehettünk otthoni szeretteinknek. Egy kis pihenő
után elindultunk napunk utolsó állomására, Kolozsvárra, ahol a
Mátyás-emlékművet néztük meg. Ez a szobor Fadrusz János leghíresebb alkotása. Nagy ünnepléssel 1902. október 12-én avatták
fel Kolozsvár főterén, de még ma is uralja azt, és a magyarok
többségét elvesztett város jelképévé vált. A Mátyás király szobor
mögött található a Szent Mihály templom, amely egyik legrégebbi építménye a főtérnek. Építésében az észak-magyarországi stílus ismerhető fel. Nemcsak a templom külseje, hanem a belső
tere is lélegzetelállító volt. A határhoz közeledve egy szarvasmarha csorda állta el az utunkat. Háromszor kellett
„megküzdenünk” az állatokkal, mire elértük a
határt. Utazásunk véget
ért.
Sok érdekes dolgot és
helyet ismerhettünk meg
sok túrán vehetünk részt.
Mindenki nagyon jól
érezte magát, és reméljük, máskor is ellátogathatunk oda.
Szerintem minden magyarnak el kellene jutnia
„Erdélyországba”, hogy megismerkedjen az egykor Magyarországhoz tartozó tiszta, egyenes emberekkel, és bejárja a gyönyörű tájakat.
(Szabó Dominika 11.e)
Iskolánkban - már hagyományosan - ebben a tanévben is
megemlékeztünk október 6-áról az aradi vértanúk napjáról.
Az ünnepi műsort videoláncon tekinthettük meg, melyet
Véghné Tomkó Beáta tanárnő állított össze.
A műsort felvette és szerkesztette: Pálinkás István tanár
úr. Az énekkart betanította: Pecséri Enikő tanárnő
Közreműködtek: Csák Bettina, Izsó Erzsébet, Jeremcsuk
Renáta, Oláh Alexandra (10.f), Szabó Dominika (11.e), Illés Richárd (10.b), Kelemen Kitti
(9.d),Turányi Kitti (9.e). Köszönjük munkájukat!

MEGYEI DIÁKPARLAMENT

Rajz: Erdei Tímea 10.d

Rajz: Szűcs Dávid 10.c

2014. szeptember 29-én részt vettünk a Megyei Diákparlament gyűlésén, ahol három fő
témát vitattunk meg. Szó esett a tanulási
tapasztalatokról, az intézményi szinten megjelenő és azt meghaladó problémákról, illetve a
diákönkormányzatok szerepeiről és jogairól.
Sok problémát felvetettünk, amelyek megoldása megkönnyítené a diákok életét. Ilyen problémák például a heti öt testnevelés óra, a
közösségi szolgálat ledolgozása, a tankönyvek
kérdése az iskolákban.

Sok jó ötletet is gyűjtöttünk ezen a csodás
napon. Javasolták például, hogy a szünetek
előtti utolsó napokra szervezzen a diákönkormányzat vetélkedős napokat, illetve, hogy
legyen a DÖK-nek saját önkormányzati irodája, ahol bármi problémátok, kérdésetek van,
nyugodtan hozzánk fordulhatnátok.
A Megyei Diákparlamenten felmerült kérdéseket a megyénk kiválasztott diákjai továbbítják
a november végén, Székesfehérváron megrendezésre kerülő Országos Diákparlamentre.
Hiripi Ádám Márk 12.d
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Idén nyáron második
alkalommal került megrendezésre Legorobot táborunk. Az elmúlt év során
Rotary-s pályázati forrásból
sikerült fejlesztenünk a
tárgyi feltételeinken, így
Alkotóműhelyként nemcsak
Gépészes diákok voltak a
tábor tagjai között, hanem
több általános iskolát is
képviseltek legózni szerető
kisebb diákok. Sosem lehet
túl korán kezdeni…
A táborba való jelentkezés a leendő kilencedikesek
beiratkozásakor egy adatlap
kitöltésével, személyes érdeklődés alapján történt. A nyár folyamán elektronikus formában felvettük és tartottuk a kapcsolatot a
részleteket illetően.
Az első napon az építés
fortélyaira s a grafikus
programozás alapjaira
helyeződött a hangsúly,
délután pedig már szumó
robotot programoztunk
és építettük át újra meg
újra. A házibajnokságon
nagy izgalommal szurkoltak az alkotók a párbajozó robotoknak.
A második napon az évente megrendezésre kerülő Robotolimpia egyes versenyszámaihoz fejlesztettünk robotot. Pihenésképpen megnéztük a billundi legogyár működését s a lego történetét bemutató filmet. A kora esti órákban egy háromórás vízi
programmal zártuk a napot a helyi uszodában, ami igazi felüdülést jelentett a 3. emeleti 35-40°C-os hőség után.
A harmadik és negyedik napon az egyik szekcióban az FLL
elmúlt évi versenypályáján tréningeztettük az újragondolt robotunkat, míg a másik szekció a Robotolimpia feladataival birkózott tovább. Hogy a számítógépes munkakörnyezet ártalmait
ellensúlyozzuk, a két
nap során „munkahelyi”
tornát tartottunk.
A tábort megtisztelte
jelenlétével egykori
csapatkapitányunk,
Orosz József első éves
programtervező informatikus hallgató, aki az
új EV3 robotunkkal s a
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megújult programozási felülettel
ismerkedett, kísérletezett a legifjabb és rangidős csapattagokkal.
Egy tavalyi táborozónk, Sasi is
meglátogatott bennünket, aki a
BME villamosmérnök hallgatójaként megosztotta tapasztalatait
velünk, s néhány jó tanáccsal is
ellátta diákjainkat, akik ugyan
azt hiszik, messze még a pályaválasztás, de nem tudják, ez a
pár középiskolás év nagyon hamar el fog repülni.
A tábor során az Alkotóműhely

transzparense is felkerült méltó
helyére, így a tevékenységünk
képi formában is tükröződik a
helyiségen.
Az ötödik napon felkerekedve Debrecenbe tettünk
buszkirándulást, ahol ellátogattunk a Mentor Program keretében szakkörünket támogató
hardvereszközgyártó céghez, a
National Instruments vállalathoz. Volt, aki már járt több
alkalommal is a cégnél, de ők
is megállapították, hogy mindig látnak, hallanak új dolgokat
is. Az idén újdonság volt a
liftes megoldású, helytakarékos, elektronikus vezérlésű raktári rendszer, mely a gyártás folyamán esetenként felmerülő eszközigényeket
elégíti ki, természetesen
személyhez kötött jogosultság alapján. A délután szabad program
keretében telt: volt, aki
mozizott, volt, aki plázázott, helyi ismerőssel
beszélt meg találkozót,
illetve néhányan a megújult Békás-tavat és
környékét fedezték fel.
Elröpült a hét, s megint gazdagabbak lettünk egy tábori emlékkel, mely jövőre talán elég alapul szolgál majd egy újabb
szervezéséhez.
Jágri Ilona táborvezető

KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK, hogy megvalósulhatott második alkalommal is ingyenes formában táborunk. Hálás köszönet a National Instruments Hungary Kft. vállalatnak a tábori használatra kapott nyolc robotért, s a szakmai támogatásért
Nagy Norbert, Kovács Gábor és Nagy Ágnes NI-os és egykori NI-os mentorok személyében. Iskolánknak, amiért támogatja
ezt a kezdeményezést és a tanév során a versenyzési lehetőségeinket. A Szalka-Víz Zrt-nek a háromórás vízi programért, a Nobilis Rt-nek a mentoraink számára felajánlott ajándékcsomagokért. A Provolone Pizzériának és a Belvárosi Falatozónak a vacsorameghívásért, illetve Schachinger Zsolt szülőnek a mentorok számára felajánlott ebédekért, illetve a táborozók kedvezményes
ebédmegoldásáért. A tábor utáni relaxációt segítő szatmári nedüket Dr. Oláh Zsolt szülő biztosította a mentoroknak. A transzparensünket a helyi Inner Wheel Club finanszírozta, s a Infó-West Kft. kedvezményes formában kivitelezte. A felhelyezéshez szükséges ragasztót a Bodó Festékbolt nyújtotta. Mindennapi sütinkről a táborozók szülei gondoskodtak. Köszönünk minden segítséget!
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SZAKTÁBORBAN VOLTUNK
A Bródy Imre fizikaversenyen elért eredményünk
lehetővé tette, hogy részt vegyünk nyáron a Nyíregyházi Főiskolán szervezett fizika-kémia szaktáborban. Barátommal már megérkezésünk pillanatában láttuk, hogy ez a tábor más az összes eddiginél. A beköltözést követően a táborvezető ismertette a balesetvédelmi előírásokat, majd megismerkedtünk a többi résztvevővel is.
Sok előadást láttunk, mindegyik
elnyerte tetszésünket, néhányat
kiemelnénk közülük:
Dr. Beszeda Imre látványos kísérleti bemutatókkal nyűgözte le
az érdeklődőket, Dr. Kiss Ferenc
a természettel kapcsolatban mesélt nekünk, és bebizonyította,
hogy sok olyan dolog vesz minket körül, amit a mindennapok során észre sem
veszünk. Ezután sokkal érdeklődőbben figyeljük a
minket körülvevő világot. Dr.Tarján Péter a lézerekről mesélt, megtudtuk, hogyan működik. Ez az
előadás is felkeltette kíváncsiságunkat, sőt, a Tanár
úr néhány érdekes kísérlettel el is kápráztatott minket pl.: Egy fehér léggömb belsejébe felfújtak egy
feketét, majd a megfelelő lézert használva a fekete
kidurrant, miközben a fehér sértetlen maradt. Sarka
Lajos tanár úr is látványos kísérletekkel tartotta
fenn érdeklődésünket. megmutatva, hogy ezeket a
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megfelelő biztonsági előírások betartásával mi
magunk is elvégezhetjük. Dr. Varga Klára megtanított minket arra, hogyan kell megmérni egy anyag
törésmutatóját, ugyanakkor nem maradhat ki még
Dr. Szabó Sándor gyakorlata sem, aki egy valóságos élethelyzetbe vitt be minket, ugyanis egy céget
kellett alakítanunk és egy kemence gyártását kellett megterveznünk és legyártanunk elméletben
csapatmunkával. Szabadidőnk nem túl sok volt,
nagyon sok elfoglaltsággal kötötték le időnket. de
nagy örömünkre meg tudtuk nézni
Nyíregyháza belvárosát, illetve
eltöltöttünk egy délutánt a Nyíregyházi Állatparkban.
Az utolsó táborban töltött napon
mindenki power point-os prezentációt készített. A témája az volt,
hogy felelevenítettük a hét történéseit, melyet előadás formájában
megosztottuk a többiekkel is. Este
vetélkedőn mértük össze tudásunkat, a feladatlapokat a tábort vezető tanárok készítették számunkra.
A tudás mérése mellett nagy szerep jutott a jókedvnek, nevetésnek is, hiszen az este folyamán mindenki nagyon jól szórakozott.
Visszagondolva sok dolgot tanultunk egy hét alatt
és jól éreztük magunkat. Köszönjük Fülepné Papp
Krisztina tanárnőnek, hogy lehetőséget biztosított a
táborban való részvételre, és egy életre szóló élményt nyújtott számunkra.

Egykori Gépészes diákunk kiállítása a
Madách Színházban
A végzős vagy idősebb diákok emlékezhetnek
még Hatvani Krisztiánra és rajzaira, melyek az
iskolaújság lapjain is megjelentek 2010-2011ben. Közgazdasági szakon végzett Kötél tanár úr
osztályában 2012-ben, s jelenleg az Óbudai
Egyetem Bánki Donát Műszaki Karának harmadéves mechatronika szakos hallgatója.
Pár nappal ezelőtt értesültem arról, hogy Krisztiánnak a Madách Színházban lesz kiállítása 2015.
januárjában. Facebook-on megkértem, mesélje el a történetét, hiszen
mindig büszkeséggel tölt el, ha volt diákjaink sikeresek a gépészes
éveket követően is. Fontos az odáig vezető út, hiszen a mai fiataloknak
nem távoli példaképekre van igazán szükségük, hanem kortársi visszaigazolásra.
„Elég érdekes véletlensorozat juttatott el idáig – bár úgy gondolom,
minden okkal történik - csak így könnyebb megfogalmazni... Tárgyalástechnika aláíráspótláshoz kerestem a tanárnőm által írt könyvet a
könyvesboltokban, de nem találtam egyikben sem. Ekkor eszembe
jutott, az egyetemi könyvtár. Bementem oda, ahol egy nagyon érdekes
úr a könyvtáros, de nagyon jó fej! Miután beszólt, hogy atlétában vagyok (merthogy az nem egyetemre illő, bár mentségemre szóljon nem
oda készültem), kérdezte, hogy milyen tollal szeretném, hogy rá legyen
írva a nevem az olvasójegyre. Különleges töltőtollai voltak, és csak úgy
hozzáfűzte, hogy a Youtube-on láthatók olyan videók, ahol ilyennel
rajzolnak. Erre reagáltam, hogy én is rajzolok ám és mutattam neki pár
fotót a rajzaimról, melyek a telefonomon is megvoltak. Beszélgetésünk
során kiderült, hogy a felesége egy művészeti iskolában könyvtáros
tanár, s nem mellesleg ő szervezi a kiállításokat a Madách Színházban.
Megnézte, tetszettek a képeim és javasolta, hogy a rajzaimból összeállíthatnánk egy kiállításnyi anyagot. Januári időpontot jelölt meg, mely
egy teljes hónapot jelent. Ezért amikor nyáron éppen nem dolgoztam, a
képkereteket gyártottam házilag régi fa ágyrugókból. Mikor rákérdeztem Krisztiánra, hogy megoszthatjuk-e a történetét Veletek, így reagált:
„Kétlem, hogy a gépészeseket érdekelné, de nagyon köszönöm, igazán
megtisztelő számomra.”
Később kiegészítette a storyt: „Rajzoltam egy képet az egyetem bejáratáról. A két oldalán egy-egy lovag áll. A könyvtáros úr, Gábor, megkér-

Bétéri Róbert, Dienes Dávid 11.c

A Nyíregyházi Főiskola Őszi
Fizikusnapok keretén belül
rendezett versenyén Bétéri
Róbert 12.c osztályos tanuló
2014. október 9-én a vízrakéta építésével különdíjban
részesült.
Kísérőtanára Fülepné
Krisztina volt.

Papp

te a Dékán urat, hogy nyissa meg
a kiállítást, és bemutatkozás után
megmutattuk neki ezt a képet.
Olyannyira megtetszett neki,
hogy az irodájában csak úgy leakasztott valami fás képet és
kiakasztotta az enyémet a helyére
(pedig Gábornak is fájt rá a foga,
hogy a könyvtárba kerüljön).
Nagy elismerést jelentett ez a
gesztus számomra.”
Mennyi idő alatt készülsz el egyegy rajzzal?
„Nem szoktam mérni. Mindegyik
más, de kb. 4-6 óra, ám sosem
csinálom meg egyszerre, hanem
minden nap egy keveset. Nyáron
előfordult, hogy egyfolytában 4
órát rajzoltam, de átlagban úgy 1,5 órát, viszont nem rajzolok minden
nap. Mióta visszajöttem az egyetemre, egy képem sem készült.”
Hogyan indult rajzos pályafutásod?
„Igazából a rajzos múltam nem jelentős, kb azóta rajzolok mióta meg
tudom fogni a ceruzát. Gyermek rajzversenyekre jártam még általánosban, amikből néhányat nyertem, néhányon még helyezést sem értem el.
Volt egy-két országos 3. és 2. hely, de ezeket jelentéktelennek tartom,
mert az igazán nagyok nem ilyen versenyeken csillogtatják a tudásukat.
Voltam néhány regionális versenyen, ahol már találkoztam érdekes
ellenfelekkel. 7.-ben megnyertem a nyíregyházi regionális versenyt, de
8.-ban már nem sikerült említésre méltót alkotnom. Mióta felkerültem
Budapestre, azóta láttam, mit tudnak az igazán nagyok, és én még csak
kis kezdő vagyok hozzájuk képest. Viszont egy régi emlékem jut
eszembe, amit én is érdekesnek tartok: még óvoda nagycsoportjában
történt, amikor krumpli-darabokkal és vízfestékkel készítettünk képeket. Odaállt mellém az óvónő, hosszan, mélyen nézte, ahogy alkotok,
és egyszer csak megfontoltan így szólt: Krisztián, ezt ne erőltesd! Hát
ez lett belőle…”
Valószínűleg látta már akkor, hogy nem ez lesz a Te technikád ;)
(Természetesen a keresett jegyzet 3 példányban is megvolt a könyvtárban.)
Jágri Ilona tanárnő – Hatvani Krisztián
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Kosztyu Miklós testnevelő

Idén először rendeztünk atlétikai
versenyt iskolánkban. A verseny
célja: az atlétika népszerűsítése, a
bajnoki címek elnyerése különböző verseny számokban (60 m –
2000 m – távolugrás,
kislabdadobás), iskolai csúcsbeállítások a versenyszámokban V. és
VI . korcsoportban.
Az „ÉV ATLÉTA” bajnoki címet
az őszi és tavaszi verseny együttes
helyezései alapján nyeri el a versenyző. Az első három helyezett éremdíjazásban részesül. Továbbá az első 3 helyezett részt vesz a megyei
atlétikai versenyen.
Az őszi verseny beváltotta a hozzáfűzött reményeket, sokan és színvonalas versenyt vívtak. A dobogós helyezetteknek külön gratulálunk, de
minden résztvevőt dicséret illet.

A legjobbak nevét itt olvashatjátok további eredményeket és képeket
az iskola honlapján találtok.
60 m: 1. Bogdán Brigitta 10.e (9,30 s), 2000 m: 1. Gergely Cintia 10.e
(9,21 min), Kislabdahajítás: 1. Patály Bianka 10.f (39m), Távolugrás: 1. Bogdán Brigitta 10.e – Izsó Erzsébet 10.f (3,80 m) 60m: 1.
Bégány Martin 10.e (7,77 s) 2000m: 1.Veress Sándor 10.b (6,47 min)
Kislabdahajítás: 1. Illés Richárd 10.b (59 m) Távolugrás: 1. Kiss
Richárd. 9.e (5,05 m) 60m: 1. Vakarcs Viktória (9,2 s) 2000m: Lipcsei
Tünde 13.f (10,17 min) Kislabdahajítás: 1. Imre Éva 12.f - Vakarcs
Viktória 11.a (37 m) Távolugrás: 1. Kiss Beatrix 11.d (4,07m), 60 m:
Antal Szabolcs 11.a (7,8 s),
2000 m: Mészáros Tamás
12.e
(6,55
min),
Kislabdahajítás: Varga
Attila 11.e (74 m), Távolugrás: Nagy Patrik 12.d
(5,10 m)

15. ORSZÁGOS PEDAGÓGUS
TENISZVERSENY
Balatonalmádiban 15. alkalommal rendezték meg az Országos Pedagógus Teniszversenyt 2014-ben. Iskolánkat 15 éve
Halászné Kónya Hajnalka tanárnő képviseli.
A teniszversenyen minden évben dobogós helyen végzett.
2014-es évben II. helyen.
Gratulálunk, további sikereket kívánunk!
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Rejtvény
Ha megtalálod a következő szavakat húzd át és a maradék betűkből megkapod a megfejtést!
tanévnyitó, csengő, ünnepség, iskola, toll, kedd, alma,
szünet, szerda, könyv, iroda, kirándul, osztály, szeptember, bordásfal, szék
Készítette: Halász Andrea 10.d

ÚJ DROGPREVENCIÓS Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
PROGRAM
Név: Szabóné Farkas Tünde r. őrgy
A rendőrség a fiatalok kábítószerfogyasztásának megelőzése érdekében a
2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a
szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára
elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten,
fogadóórán, telefonon vagy elektronikus
levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel
kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást
érintő kérdésekben.

Megfejtés: Itt az ősz

T

Iskolánk 9. évfolyamos focistái a Mátészalkai MTK által szervezett
toborzó-tornán mutathatták meg tudásukat szeptember elején.
A város négy középiskolájának kiírt kupáért körmérkőzéses rendszerben küzdöttek a csapatok, a mieink imponáló magabiztossággal, mindhárom mérkőzésüket megnyerve végeztek az első helyen.
A torna gólkirálya a 9.b-s Rimili Péter lett hét góllal.
Jó volt látni, hogy rendkívül sok tehetséges kilencedikes focistája van
iskolánknak.
A csapat tagjai: Rimili Péter, Mizsák Krisztián 9.b, Matolcsi István,
Farkas Dániel 9.c, Zakor Gergő 9.d, Garancsi János, Takács Sándor,
Lakatos Erik, Puskás Dominik, Osváth Patrik, Csürök László, Keresztesi Bence 9.e. Testnevelő-edző: Kosztyu Miklós.

Szolgálati hely: Mátészalkai Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06 20 3596413
E-mail cím: FarkasT@szabolcs.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: Mátészalka Rendőrkapitányság IV. emelet 401 – es hivatali
helyisége, minden hónap első hétfője 08.00 –
12.00-ig
Telefonos ügyelet ideje:
Minden hónap 1. és 3. hét
péntek 09.00 – 10.00 óra.
Kérdéseivel kérjük, forduljon
bizalommal munkatársunk
oz!

FELHÍVÁS
Ebben a tanévben is rendelkezésetekre áll Rácz
Tímea iskolánk pszichológusa.
Péntekenként 8.00 és 12.00 óra között vár benneteket a Koli 4-es terem mellett található szobában, melynek ajtaján a „Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős” feliratot láthatjátok.
Jelezhetitek igényeteket az osztályfőnökötöknek
is, vagy Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőnek.
Ne szégyelljétek felkeresni! Nehéz időszakai,
szerelmi bánata, tanulási gondjai bárkinek lehetnek …
Ha szeretnél segítséget kérni és eddig nem volt
erre alkalmas személy, keresd Timi nénit!

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!

