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BALLAGÁS 

2011-2015 

SZAKMAI VIZSGÁK  

2015 

ÉRETTSÉGI  

2015 

Róth Márta:  

Pedagógusnapi köszöntő  

 

Kezedbe teszem a Könyvet,  

hogy vezessen a sűrű ködben.  

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,  

hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.  

Kezedbe teszem a gyertyalángot,  

világíts annak, aki bántott!  

Kezedbe teszem a szőtt takarót,  

takard be az árván fázót!  

Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,  

hogy meleg legyen, és várjon az otthon.  

Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,  

hogy kezükbe tehesd a szeretetet.  

Rajz: Ötvös Evelin 12.f 
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Osztályfőnök:  

Horilláné Hajdu Éva 

 

Balogh Krisztofer, Dobos János, 
Fórika Fanni, Gáspár Boglárka, Hor-

váth Dzsenifer. Jármi Eszter, Jóni 

Alexandra, Kiss Anett, Kósa Martin, 
Losonczi András, Máté Béla, Molnár 

Dávid György, Paládi Nóra, Pátzay 

Annamária, Sipos Pál Dávid, 
Somotóczki Miklós, Szántó Renáta, 

Szécsi Tímea, Szilágyi Krisztina, 

Tordai Andrea, Vékony Renáta 

Osztályfőnök:  

Szilvai Ágnes  

volt Osztályfőnök:  

Fejérné Kósa Zsuzsanna 
 
Antal Gábor, Biró Réka, Drabik Éva, 

Erni Zsanett, Fekete Béla, Hájer 

Attila, Horváth Dávid, Kasu Benjá-

min, Komlósi Klaudia Erika, Kósa 

Bence, Lőkös Dóra, Margitics Eme-

se, Mihálku Attila, Orgován Márk, 

Sashegyi Ádám, Szabó Gábor, Szabó 
Roland, Szabó Vivien, Szász Zoltán, 

Székács Ákos, Tóth Ilona, Zakár 

Krisztián, Zdrobe Aliz Orsolya 

Osztályfőnök:  

Borbély Attila 

 

Bétéri Róbert, Borbás Gergő, 
Budaházi Tibor, Dienes Dávid, 

Franku Gyula, Gergely Bence, 

Győrfi Péter, Katona Viktor, Kiss 
Dávid, Lekka Gergő, Murguly 

Benjámin, Puskás Gergő, Szabó 

Tamás Dávid, Szabó Zsolt, 
Szotkó Krisztián, Tarczali Géza, 

Tóth Szabolcs, Tóth Zsolt Alex, 

Ujvári Zoltán,  
Zsoldos László Bence 

Osztályfőnök:  

Rozgonyi Dezsőné 

 

Bende Barbara, Bodnár Barbara, 
Bognár Lívia Melinda, Borbély Ivett, 

Czimmermann Bettina, Eisenhut 

Nicole, Gazdag Nikoletta, Gulyás 
Dávid, Hiripi Ádám Márk, Kelemen 

Gábor, Kupor Kitti, Mihály Mária, 

Murnyák Marcell András, Nagy 
Patrik, Nagy Tímea, Szabó Anita, 

Szabó Erika Tünde, Tordai József, 

Varga Henrietta, Végvári Ildikó, 
Zsigó Kitti 

Osztályfőnök:  

Fejér Gábor Zoltán 
 

Bakos Márk Zoltán, Balogh 

Patrik Roland, Bulyáki Sándor, 

Dara Péter, Filep Emese, Gacsá-
lyi Vivien, Gresu Gergő, Horváth 

Mátyás, Ilku Ádám, Kendl Ist-

ván, Kovács Edina, Kovács 
Richárd, Lakatos Bettina, Laka-

tos Dzsenifer, Lukács Alexandra, 

Markos Viktória, Mészáros Ta-
más, Mizsei Márk, Olman Fanni, 

Póti Bence, Szabó Ákos, Szalacsi 

Alexandra, Szántó Gábor, Szil-
ágyi Dávid, Szűcs Mariann, Tar-

csa Richárd, Vámosi Vivien, 

Varga Izsó 

Osztályfőnök:  

Fülesdiné Juhász Tímea 

 

Adorján Flóra, Bodó Nikoletta, 
Botos Viktória, Csorba Renáta, 

Gajdics Emese, Gajdos Dóra, Gellért 

Éva, Haga Diána, Halász Krisztina, 
Imre Éva, Lengyel Barbara, Oláh 

Andrea, Ötvös Evelin, Sólyom And-

rea, Szalai Barbara, Szilágyi Éva, 
Szűcs Szabina, Torma Edit, Tóth 

Andrea, Tóth Gabriella 

1 2 . a  1 2 . b  

1 2 . c  
1 2 . d  

1 2 . e  

1 2 . f  

Osztályfőnök:  

Pillingné Gégény Edina 

 

Andráska Evelin, Barna Dóra, Egresi Dóra, Erdődi 
István, Horváth Nóra, Huzrik Tímea, Juhos István, 

Katona Nikoletta Krisztina, Kovács Réka, Lipcsei 

Tünde Rebeka, Lőrincz Edina, Mocsár Teréz Kata-
lin, Szabó Gábor, Székely Anett, Szenáki Erzsébet, 

Varga Alexandra, Velicskó Fanni 

 

„Mindent elérhetsz az életben, mindent 

legyőzhetsz magad körül és a világban, 

mindent neked adhat az élet, s te mindent 

elvehetsz az élettől.” (Márai Sándor) 

„Az életnek egyetlen értelme van: hogy 

szeress, és hogy szeressenek. Hogy érezd, 

tartozol valahova. De csak az után, hogy 

megtaláltad a helyedet.” (Oravecz Nóra) 

„Az életben a legszomorúbb dolog 

az elpocsékolt tehetség”  

(Bronxi mese) 

„Csak egy osztály voltunk, Egy osztály, 

amelyről néhányan túl sok jót hittek, Később 

sokan azt gondolták, tévedtek.. 

Hitték, gondolták..És talán senki sem tudta, 

kik voltunk valójában.” 

(Zsigmond István) 

„Soha le nem mondani, soha el nem csüg-

gedni, ha kell, mindig újra kezdeni.” 

 (Kossuth Lajos) 

Nézz vissza most egy percre, nézz az útra.  

Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,  

Nézz vissza…aztán ismét csak előre,  

S indulj tovább az alkotó jövőbe.  

(Kiss Jenő) 

1 3 . f  

„Életed útját magad választod, válassz hát úgy, 

ha egyszer elindulsz, nincs már visszaút.” 

(Kodály Zoltán) 

http://www.citatum.hu/szerzo/Zsigmond_Istvan
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Ebben a tanévben utoljára van moduláris rendszerű szak-

mai vizsga iskolánkban. A 3 éves ápoló képzésben tanuló 

diákok három vizsganapon 17 vizsgarészt teljesítve jut-

hatnak ápoló szakképesítéshez.  

Az írásbeli vizsgák után mind a 13 végzős tanuló meg-

kezdheti a gyakorlati és szóbeli vizsgáit. A gyakorlati 

vizsgára a mátészalkai kórházban kerül sor úgy, hogy a 

vizsgát megelőző napon a vizsgáztató 

szaktanárok felmérik, hogy kik azok 

a betegek, akik a vizsgához kapcsoló-

dó ellátásban kell, hogy részesüljenek 

és még a következő napon is kórház-

ban lesznek. A demonstrációs termi 

gyakorlatokra és a szóbeli vizsgára az 

iskola egészségügyi szaktantermei-

ben kerül sor.  

Először vizsgáznak intézményünkben 

a komplex szakmai vizsgát teljesítő diákok informatikai 

rendszergazda, pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

gépgyártástechnológiai technikus és gyakorló ápoló sza-

kon. A vizsga rendszere egyszerűbb a modulárisnál, mi-

vel ott 10-nél sőt olykor 20-nál is több vizsgarészt kell 

sikeresen teljesíteni több napon keresztül reggel 8.00-tól 

akár 18.00 óráig is, míg a komplex rendszerűnél van egy 

írásbeli (max.: 3 órás) egy gyakorlati 

és egy szóbeli vizsga. Ez az új vizs-

gáztatási rendszer reméljük hosszabb 

távon fennmarad, mint a moduláris 

amely 2008-2009-től 2015-ig volt 

érvényben a szakképzésben. 

Az írásbeli vizsgákat követően sok 

sikert kívánunk a gyakorlati és a szó-

beli vizsgákhoz minden végzős diák-

nak. 

A 2016-ban érettségiző diákok esetében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az érettsé-

gi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium eddig 25 szervezettel kötött együttműködési megállapodást, annak 

érdekében, hogy a diákok minél több olyan helyen tudják teljesíteni a közösségi szolgálatot, amely mentalitásukhoz, 

jelleműkhöz közel áll, szimpatikus számukra.  

Az iskola honlapján (www.gepeszeti.hu) megtalálható ezzel kapcsolatban minden szükséges információ és ugyanitt 

megtekinthető az iskolával együttműködő szervezetek listája is, amelyek között van jónéhány önkormányzat, egyház, 

szociális otthon, óvoda, sportegyesület és még vadásztársaság is.  

Reméljük, a következő tanév végére minden végzős diáknak sikerül az általa kiválasztott helyen teljesíteni az 50 óra 

közösségi szolgálatot és egy év múlva már csak az érettségi vizsgára kell koncentrálniuk.  

A 2015-2016-os tanévben is több szakmai képzésre 

lehet jelentkezni iskolánkban. Egy kivételtől eltekint-

ve a képzések 2 évesek. Ez az egy kivétel az ápoló 

szak (OKJ 55 723 01), amelyre az érettségire épülő 

gyakorló ápoló végzettségű tanulók jelentkezhetnek. 

Ez a képzés egy éves és ápoló szakképesítést  ad az 

ott végzőknek.  

A többi szakképzés esetén a jelentkezés feltétele az 

érettségi bizonyítvány, ami azt jelenti, hogy bármilyen 

szakmacsoportos képzésben vett részt a tanuló a ko-

rábbiakban, attól függetlenül tetszőlegesen választhat 

az alábbi képzések közül.  

Továbbá más szakközépiskolából és gimnáziumból 

érkező érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diákok is 

jelentkezhetnek a 13. szakképző évfolyamra. 

 

 

Két éves képzéseink: 

 Informatikai rendszergazda (OKJ 54 481 04) 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01) 

 Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ 54 521 03) 

 Gyakorló ápoló (OKJ 52 723 01) 

 Ügyviteli titkár (OKJ 53 346 02) 

A szakmai képzésre történő jelentkezés határideje 

2015. augusztus 1. 

Beiratkozás 2015. augusztus 12. (szerda) 900 óra 

A beiratkozás helye: az iskola ebédlője. 

Kérjük, hogy a beiratkozás napján mindenki jelenjen 

meg 900 óráig, mert ha az államilag meghatározott lét-

szám betelik, akkor a későn jövők már nem iratkoz-

hatnak be.  

JELENTKEZÉS A SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

SZAKMAI VIZSGÁK 

Imre Fanni 11.d 

Sarkadi Hajnalka,  

Sarkadi Zsuzsanna 15.d 
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2015. április 25-én egy nagyszabású országos rendezvényre 

kapott meghívást az iskolánk. Azokat a diákokat várták az Or-

szágos Rendőr- és Tűzoltónapra, akik rendészeti képzésben 

vesznek részt. A Gépészeti Szakközépiskolából 4 kísérővel 21 

tanuló, a székhelyintézményből egy kísérővel, 15 diák, és a 

rendőrség részéről Bene Zsolt százados utazott a rendezvényre. 

A túljelentkezés miatt a résztvevőket az osztályfőnökök válasz-

tották ki. 

Iskolánk elől 4 óra 45-kor indultunk autóbusszal Budapestre a 

Városligetbe. Az autópályán Nyíregyháza után egy benzinkút-

nál álltunk meg kisebb pihenőre, ahol csatlakozott hozzánk 9 

Szabolcs-Szatmár-Beregi megyei busz. Mi haladtunk a konvoj 

végén!  

Az autópályán haladva a buszon nagyszerű volt a hangulat. 

Minden diák kapott 

előre csomagolt regge-

lit, melyet az Országos 

Rendőrfőkapitányság 

biztosított számunkra, 

illetve kaptunk még 

baseball sapkát, melyen 

az Országos Rendőr– 

és Tűzoltónap felirat 

volt.  

10 óra körül érkeztünk meg Budapestre, ahol alkalmunk volt 

megcsodálni a buszból a fából készült egyedi budapesti feliratot 

és a tűzoltó autók felvonulását. Megérkezésünkkor találkoztunk 

a rendőri kíséretünkkel, majd elindultunk a Városliget közepén 

tartandó rendőrnapra. 

Első megállónknál a TEK (terrorelhárítás) járműveit és a rendé-

szeti szakközépiskolák sátrait lehetett megtekinteni. Aki akarta, 

az tesztelhette magát egy kisebb kérdőívvel, és ki lehetet pró-

bálni a rendőrök harci egyenru-

háját és motorját. Eközben a 

Készenléti Rendőrség Zeneka-

rának és a Katasztrófavédelem 

Központi Zenekarának térzenei 

előadását hallhattuk. 

Bemutatót láthattunk még egy 

fegyveres utcai és családi ve-

szekedésről, amely illusztrálta, 

hogy a rendőrség hogyan lép fel ilyen esetekben.  

Később következett a helikopter bemutató, mely igazán látvá-

nyos volt. Mindezek után elindultunk, hogy megcsodáljuk a 

tűzoltók felsorakozott járműveit. Itt mindenki megnézhette a 

felszereléseket, beülhetett a járművekbe, és kérdéseket tehettek 

fel a tűzoltóknak. 

Egy kis pihenő után elindultunk beljebb a Városligetbe, hiszen 

számos látványosság volt még hátra. Szerencsére alkalmunk 

nyílt megtekinteni a lovas és a kutyás bemutatót is. A kutyák 

aranyosak és egyben nagyon szorgos kis állatok voltak. Bemu-

tatták erejüket és azt, hogyan tudnak egy égő házból kimenteni 

egy csecsemőt, egy fegyveres embert leszerelni, akár járműből 

kiszálló fegyverest is. Végül a rendőrkutya gazdáját ért támadás 

esetén való intézkedést 

láthattuk. 

A lovas bemutatót nagy 

érdeklődéssel vártuk. A 

lovak nagyon szépek és 

engedelmesek voltak, 

gazdáik pedig képzettek 

és odafigyeltek lovaikra. 

Itt még utoljára megnéztünk pár iskolai sátrat, ahol ki lehetett 

próbálni a sisakokat és a fegyvereket kézbe lehetet venni. 

Szinte észre sem vettük és elérkezett az ebédidő. Az ebédünk 

igazán finom babgulyás és két darab túrós batyu volt. Az ebéd 

befejeztével elindultunk haza, mi-

vel már mindenki nagyon fáradt 

volt. A buszunkhoz eljutva min-

denki megköszönte a rendőrnek - 

aki egész nap vezetett bennünket - 

a fáradságos munkáját. Egy cso-

portképre is engedélyt kapott, 

amelyen velünk együtt állt a fényképező gép elé.  

Hazaindulva a buszból megpillantottuk a bubi biciklit 

(budapesti bicikli) is, amelyről már sokat hallottunk. A buszon 

megkaptuk a szintén előre elkészített uzsonnát, mely igen bősé-

ges volt. Mindenki nagyon jól érezte magát, ez egy igen nagy 

és maradandó élmény volt mindannyiunk számára. 

Ezúton köszönjük kísérőinknek, Nagy József tagintézmény-

vezető úrnak, Láposi Zoltán tagintézményvezető-helyettes úr-

nak, Kosztyu Miklós tanár úrnak, Sukta Erzsébet tanárnőnek, 

Bene Zsolt százados úrnak a szervezést és azt, hogy részt ve-

hettünk ezen nagyszabású rendezvényen. 

Szabó Dominika, Tóth Mónika 11.e 

Pál Vivien 9.d 

AZ OPERETTSZÍNHÁZBAN JÁRTUNK 

2015. május 13-án budapesti színházlátogatást szerveztünk az Operettszín-

házba, városnézéssel egybekötve. 41 gépészes diákkal és 5 pedagógus 

kísérővel mentünk. 

A nap során első állomásként a Szent István Bazilikát néztük meg, ahol a 

Szent Jobbot is láthattuk. Ezt követően körbe sétáltuk az Országházat, 

majd a Duna parton lesétáltunk a Margitszigetre, melynek zenés szökőkút-

ját csodálatuk meg. A Margitszigetről a WestEnd City Centerbe sétáltunk 

el, ahol másfél órányi szabadidőt kaptunk. 

A nap fénypontja az Operettszínházban a Rómeó és Júlia musical megte-

kintése volt. Az előadás 1900 órakor kezdődött. Már maga az impozáns 

épület is elragadó volt számunkra, az előadás pedig elvarázsolt mindenkit! 

Köszönjük a szervezést Baloghné Farkas Rosemarie és Szabó Ildikó peda-

gógusoknak. 
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A természettudományi munkaközösség által szerve-

zett:„Természettudományi projekt” verseny, témája a 

„Víz”, amely a fizika, kémia és biológia tantárgyakat kap-

csolja össze. 

Az 1. forduló feladata plakát készítése volt a kijelölt témá-

ban. A munkák megtekinthetők iskolánk zsibongójában. 

A 2. forduló teszt kitöltése előre kijelölt témakörökből.  

A 3. forduló projektbemutató.  

A versenyre 3 fős csapatokból jelentkezett 16. Az első két 

forduló alapján a legjobb 5 

csapat prezentációját hall-

gatták meg a munkaközös-

ség tagjai, a többiek tanórá-

kon mutatták be munkáju-

kat.  

1. helyezett csapat a „ 

Power of the Water” (12.d) 

2. A „Vízvezeték szere-

lők” (10 c) 

3. Az „LBT” (11. e.) 

4. A „Béres Csepp” (9. f.) 

5. A „Pásztortáska” (9 f)  

csapata lett. 

A bemutató remekül sikerült! Igényes, jól kidolgozott vál-

tozatos munkákat mutattak be diákjaink. A felkészülésüket 

a szaktanárok segítették, 

akiknek ezúton mondok kö-

szönetet. 

A legjobb eredményeket el-

érő csapatokat a tanévzárón 

jutalmazzuk!  

Gratulálunk minden csapatnak! Rozgonyi Dezsőné 

munkaközösség-vezető 

A tavalyi tanévben vettek 

részt először iskolánk tanulói 

a I. Nemzetközi Fox Angol nyelvi versenyen. Idén is részt vet-

tünk 2015 március 24-én rendezett II. Nemzetközi Versenyen. 

2 kategóriában: 9-10 évfo-

lyam és 11-12. évfolyam. 

2000 versenyzőből az alábbi 

helyezést értük el: 10. f: Hady 

Viktória 165. hely, Végi Petra 

170., 11.d osztály: Imre Fanni 

160., Lakatos Fanni 166., 

Tóth Dorottya 203., 9.f: Kiss 

Katalin 160. helyezett lett. 

2005-től vesznek részt tanuló-

ink a Play & Win Angol 

Nyelvi Levelezős Versenyen. 

Idén az 5 fordulós versenyen 

(egész éves) az alábbi tanulók 

vettek részt: 110 csapatból 33. 

helyet szerezte meg a 10 f. 

csapata: Báncsi Edina, Végi Petra, Hady Viktória, 75. helyen 

pedig Oláh Alexandra, Mogyorósi Anna 10. f csapata végzett. 

64 csapatból a 27 helyen végzett a 11.d: Imre Fanni, Tóth Do-

rottya. 

 Részeredményeik vannak, de országos eredményt most nem 

értek el a következő tanulók 9.f : Kark Lilla, Éles Ivett Imola, 

Gaál Rita, Pásztor Henrietta, 

Olman Eszter, Kiss Katalin, 

Nagy-Kasza Dóra, Toldi Beatrix, Kovács Bianka, Balogh Zita, 

Lukács Patrícia, Nagy Dorina, Rátonyi Krisztina, Patály Ivett 

Szilvia, Ilyés Viktória. 

Második éve nevezünk be a szin-

tén Play & Win versenyszerve-

zők által megrendezett Spring in 

Britain tavaszi versenyre. Idén 

iskolánkból 10 csapat oldotta 

meg a feladatlapokat, készítette el 

a projekteket, illetve Power Point 

bemutatókat. 9.f.: Kiss Katalin 

Kark Lilla, Nagy-Kasza Dóra, 

Gaál Rita, Éles Imola, Olman 

Eszter. 10.f Mogyorósi Anna, 

Báncsi Edina, Végi Petra, 

Jeremcsuk Renáta, Patály Bian-

ka. 11.d I. csapat: Cseh Dalma, 

Kondor Barbara, Török Szilvia, 

Imre Fanni, II. csapat: Tóth Dorottya, Kincs Attila, Kondor 

Bettina, Telegdi Emese, III. csapat: Szűcs Alexandra Dóra, 

Lakatos Fanni, Nagy Edit, Zékány Enikő. A Spring in Britain 

tavaszi verseny eredményeit tudjuk meg. 

Köszönjük Koleszár Mária tanárnő egész éves felkészítő mun-

káját. 
Tóth Dorottya, Imre Fanni 11.d 

Az angol nyelvi versenyek résztvevői és felkészítőjük 

Véget ért az októberben kezdődő 5 fordulós, levelezős törté-

nelem verseny.  

Iskolánk csapata: Kiss Beatrix, Tóth Dorottya, Barkasz Gyula 

11.d a több mint 30 csapatos versenyben a 5. helyen végzett, 

úgy hogy az előttünk végzett csapatoknál holtversenyek is 

kialakultak. 

A megszerezhető maximális 400 pontból 386,5 pontot ér-

tünk el. Az 1. helyezett 397 pontot, a 2. helyezett 395 pontot 

ért el, a 3. és a 4. helyen holtverseny alakult ki 393 - 393 illet-

ve 390 - 390 ponttal.  

Az egyes fordulók igen változatos témaköröket dolgoztak fel 

(Rendszerváltás Magyarországon, Hunyadi János, Julius Cae-

sar, a Rákóczi-szabadságharc, és az I. világháború). 

Igen színes feladatokat kellett megoldani, amelyek közül a 

legnagyobb kihívást a különböző szempontok alapján megkö-

vetelt fogalmazások jelentették.  

Csapatunk azonban állta a sarat, amit az is bizonyít, hogy a 

visszaérkező feladatlapokon a következő dicséretek voltak 

feltüntetve:„Ügyes munka”, „Szép és igényes munka”, 

„Ügyesen dolgoztatok”.  

Köszönjük Gere Róbert tanár úr felkészítő munkáját. 

Tóth Dorottya 11.d 
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Iskolánkban április elsején 

került sor a diáknap megrende-

zésére. A diákönkormányzat 

tagjai segítőikkel számos 

ügyességi és szellemi feladattal 

várták az érdeklődő tanulókat, 

akik összemérhették erejüket 

többek között kötélhúzásban, 

kosárra dobásban, kapura rú-

gásban, kincskeresőben és hullahoppozásban is. A korábbi évek hagyo-

mányaihoz hűen iskolánk tehetséges diákjai is bemutatkoztak, Molnár 

Dávid és Balogh Bettina produkcióit tekinthettük meg a nap folyamán.  

A rendezvényt meglepetésvendégek, illetve az osztálybajnokság döntő 

mérkőzései is színesítették.  

Meglepetés vendégeink a tűzoltóság, mentők és a rendőrök voltak.  

Az ő közreműködésükkel 

iskolánk tanulói egy bemu-

tatót láthattak egy szimulált 

közúti balesetről, ahol a 

személygépkocsi ittas sofőr-

je először egy kerékpárost 

gázolt el, majd lesodródva 

az útról egy villanyoszlop-

nak ütközött. Ezt mindenki 

nagy érdeklődéssel figyelte, 

mert igen látványos volt. 

A nap végére a 12.d osztálynak sikerült a legtöbb pontot szereznie a 

versenyszámokban. A második helyen a 10.f végzett, a harmadik pedig 

a 12.f osztály lett.  

Különdíjban részesültek a 9.a osztály tanulói, akik az előzetes feladat-

ban, a műanyag kupakok gyűjtésében értek el kiemelkedő eredményt. 

Kardos Evelin 10.a 

Március 30-án az informatikai munkaközösség 

megrendezte az első Informatikai napot, és szeret-

né, ha hagyománnyá válna iskolánkban. 
Miért éreztük szükségét? Talán azért, mert mindenki 

az informatika általános felhasználásáról beszél, mindennap használja 

vívmányait, mégis hatalmas hiányosságokat tapasztalunk nap mint nap 

ezen a területen (is). 

Miről szólt? Az emberek tájékozottsága nem terjed ki arra, hogy az 

okoseszközök milyen módon működnek, mi tette lehetővé a fejleszté-

süket, és hogyan férkőznek be mindennapjainkba. Milyen szerepe van a 

mindennapi felhasználásban a felhő alapú technikáknak? Hogyan mű-

ködnek ezek a technikák, és mennyire vagyunk védtelenek az informa-

tika világában? Hogy állunk a robotokkal? 

Na ezért szerveztük. 

Milyen előadások voltak és kik tartották? Hallhattunk előadást diákja-

inktól a mindennapokban használt okos eszközökről (és itt nem az 

„intelligens mosóporról” volt szó), 

a felhő alapú tárolásról és szolgál-

tatásokról. Elmondták, hogy mi 

hogyan használjuk a csoportmunkához 

a felhőt az iskolában, bár ez még kezdeti sza-

kaszban van. Hallhattunk a felhő biztonsági problémáiról 

Tátrai András helyi cégvezetőtől.  

A Nyíregyházi Főiskola robotszakkörének bemutatásában 

a NAO emberszabású robot bemutatója nagy sikert aratott. Diákjaink 

ismertették társaikkal a robot szakkör eredményeit, a robotprogramozás 

lehetőségét LabView programozási nyelvvel, valamint bemutatták, 

hogyan építik a robotokat. 

Mi volt még? Bemutatkozott a Nyíregyházi Főiskola Informatikai tan-

széke, ismertették a továbbtanulási lehetőségeket. A National Istrument 

debreceni telephelyéről jött vendégeink elmondták a fejlesztéseiket, és 

a diáktámogató programjukat. Az érdeklődőket, elsősorban a tanárokat 

a CISCO képviselője tájékoztatta a szakmai vizsgáztatás átalakításában 

betöltött szerepükről, és arról hogyan tudnák támogatni iskolánkat a 

jobb eszköz és mai kifejezéssel élve emberi erőforrás feltételek megte-

remtésében. Ezek után beszélgettünk a más iskolából érkezett 

vendéggekkel az informatika oktatás problémáiról. 

Mint főszervező sikeresnek ítélem a napot, bár ez elfogultságnak tűn-

het. A résztvevő több mint 100 személy szerintem tartalmas napot tud-

hat maga mögött. 

Köszönöm minden előadónak, szervezőnek és a szervezésben szerepet 

játszóknak, hogy segítettek egy ilyen nap létrehozásában. 
Bacskó Sándor 

munkaközösség-vezető 

FELHŐBEN, 

VAGY NEM? 

Tavasszal folytatódott az atlétika verseny A 

9-10 évfolyamosok április 20-án, a 11-12-

évfolyam április 16-án versenyeztek.  A 

verseny célja: az atlétika népszerűsítése, a 

bajnoki címek elnyerése különböző verseny 

számokban Az első három helyezett éremdí-

jazásban részesült. 

Az „ÉV ATLÉTÁJA” bajnoki cím az évzá-

rón kerül kiosztásra.  

Eredmények:  V. korcsopor t: Lányok: 60 m: 1. Matolcsi Valentina 

10.d (10,09s), 2. Egressy Annamária 10.d (10,10s), 3. Pásztor Henrietta 

9.f (10,18s), 2000 m: 1. Lakatos Vanessza 9.f (9,41min), 2. Kelemen 

Kitti 9.d (9,59min). Kislabdahajítás: 1. Rácz Viktória 10.a (38,5m), 2. 

Patály Ivett 9.f (34m), 3. Lakatos V.- Patály B.(33,5m). Távolugrás: 1. 

Szabados Ráhel 9.a (3,70m), 2. Izsó Erzsébet 10.f (3,50m), 3. Pásztor 

Henrietta 9.f (3,47m). 

 

V. korcsoport: Fiúk: 60 m: 1. Bégány Martin 10.e (7,73s), 2. Tóth István 

9.d (7,95s), 3. Veress Sándor 10.b (8,16s). 2000 m: 1. Veress Sándor 

10.b (6,55min), 2. Bégány Martin 10.e (7,08min), 3. Vass Richárd 10.e 

(7,35min). Kislabdahajítás: 1. Kiss Richárd 9.e (62m), 2. Illés Richárd-

Vass Richárd 10.e (58m), 3. 

Kovács N.-Zséder B. 10.c 

(56m).  

Távolugrás: 1. Tóth István 9.d 

(5,00m), 2. Kiss Richárd 9.e 

(4,83m), 3. Mihálku Zsolt 9.c 

(4,75m). 
 

VI. korcsoport:  Lányok: 60 m: 

1. Vakarcs Viktória 11.a 

(10,03s), 2. Deres Réka 11.e  

(10,26s), 3. Rádi Abigél 11.a 

(10,59s).  Kislabdahajítás: 1. Vakarcs Viktória 11.a (43,5m), 2. Imre Éva 

12.f (43m), 3. Piros Zsuzsanna 11.a (31m). Távolugrás: 1. Imre Éva 12.f 

(2,62m). 
 

VI. korcsoport: Fiúk: 60 m: 1. Antal Szabolcs 11.a (7,39s), 2. Bulyáki 

Sándor  (7,82s), 3. Póti Bence 12.e (7,91s) 2000 m: 1. Mészáros Tamás 

12.e (7,43min), 2. Katona Viktor 12.c (8,26min), 3. Póti Bence 12.e  

(8,42min). Kislabdahajítás: 1. Póti Bence 12.e (74m), 2. Mészáros Ta-

más 12.e (62,5m), 3. Gergely Máté 11.e (60,5m) Távolugrás: 1. Nagy 

Patrik 12.d (5,50m), 2. Lekka Gergő 12.c - Barkasz Gyula 11.d (5,00m), 

3. Mészáros Tamás 12.e (4,95m). Eredményükhöz gratulálunk! 

Köszönjük a testnevelő tanárok lebonyolító és felkészítő munkáját! 

 

ATLÉTIKAVERSENY 

Imre Éva 12.f 
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MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR, HA VALAKI NAGYCSALÁD-

BAN ÉL?  
A nagycsaládban élő, gyerekek felnőttek előnye részben az, 

hogy hatalmas támogatást kap az ember lelkileg a családjától. 

Ha valamilyen baj történik, mindig lehet a családtagokra számí-

tani. Mivel én is nagycsaládban élek, így tudom, ha egy ünnepen 

összejön az egész család, milyen jó érzés, hogy ilyen sok ember, 

ennyi sok szeretettel egybe gyűlt. Ha egy kicsit önző akarok 

lenni, akkor azt mondanám, hogy azért is jó nagycsaládban élni, 

mert egy szülinap alkalmával olyan sok ajándékot kapunk. Per-

sze nem az ajándék a lényeg, hanem a támogatás, az egymás 

iránti tisztelet, szeretet. 

Lőrincz Petra 11.e 

 

Szerintem jó, ha az ember nagycsaládban él, mert több embertől 

tud több mindent tanulni. A nagyszülőktől vagy éppen a dédszü-

lőktől megtudhatjuk, hogy milyen volt a régi világ, hogyan gaz-

dálkodtak, vagy, hogy milyen módon tartották el a családjukat. 

A szülők megtanítják a gyerekeknek azt, hogy hogyan viselked-

jenek stb.. A kisebb testvéreknek megtanítják a nagyobbak, 

hogy mit, hogyan kellene jól csinálni, tudnak tanácsot adni, ha 

valamilyen dologban bizonytalanok. Sokkal erősebbé válik a 

kötelék a családban, jobban oda figyelnek egymásra. Ha majd a 

gyerekek felnőtté válnak, tudnak a szülőknek segíteni, meg tud-

ják hálálni mindazt, amit édesapjuk, édesanyjuk tett értük. A 

szülők halála után is van kire számítani, ha van testvére valaki-

nek. Tudja, hogy nincs egyedül, bármikor van kihez fordulni. 

Nagyon fontos tehát, hogy a testvérek a felnőtté válás után is 

tartsák a kapcsolatot egymással. 

Deres Réka 11. e. 

 

Milyen jó, ha valakinek élnek a nagyszülei! Ha kisgyermek van 

a családban az édesanya nyugodtabban otthon meri hagyni a 

nagymamára, nagypapára az unokát, ha éppen dolgozni indul. 

Mindenki segít a másikon. A gyermekek megtanulják tisztelni 

az idősebbeket. A kommunikáció fejlődik és nem csökken mini-

málisra a szókincs, hiszen mindig van valaki, akivel lehet társa-

logni. Ha valamilyen munka van a háztartásban, akkor lehet 

együtt csinálni. Mindig jobban telik az idő, és halad a munka, ha 

van kivel beszélgetni. A gyerekek kevesebb időt töltenek az 

elektronikai eszközök használatával, mert mindig akad valaki, 

aki lefoglalja őket. Nem hanyagolják el annyira a tanulást, van, 

aki emlékeztesse őket a kötelességükre. Sőt, több dolgot is meg-

tanulhat a fiatal, ha figyel a felnőttekre és meghallgatja őket. 

Jakab Edina 11. e 

 

 

MILYEN VESZÉLYEKKEL JÁR AZ INTERNET TÚLZOTT 

HASZNÁLATA? 

 

Manapság az Internet nagyon elterjedt dolog, mert sok minden-

ben megkönnyíti az emberek életét pl.: a levelezés (e-mail) 

gyors, kényelmes, hiszen otthon a számítógépünk előtt ülve 

küldhetünk el levelet bárhova. Néhány ember el sem tudná kép-

zelni már az életét Internet nélkül. A diákok is sok hasznos do-

logra tudják használni pl.: segítheti a tanulást, bármiről lehet 

információt szerezni. Azonban ennek is van árnyoldala. Sok 

embernél különböző online játékok függőséget okozhatnak. To-

vábbá gondot jelenthet a diákok körében elterjedt facebook, 

mert vannak olyan gyerekek, akik egész nap chatelnek egymás-

sal, akár késő estig is fentmaradnak. Az éjszakázás kihat másna-

pi teljesítőképességükre az iskolában, nem tudnak odafigyelni az 

órákon, mert fáradtak. Ha nem figyelünk oda, akkor több szemé-

lyes adatunkat is ellophatnak. Mondani szokás, hogy idegen 

emberekkel ne álljunk szóba az utcán, ennek így kéne lenni az 

interneten is. Ha így viselkedünk, elkerülhetjük a zaklatásokat 

is. Az Internet szerintem nagyon hasznos dolog, csak óvatosnak 

kell lenni a használatakor, mert komoly problémák is adódhat-

nak belőle. 

Vánczku Attila 11. e 
 

 

K B I K I N I V B M 

E S J Ú N I U S A E 

R P T J P A K Ő L D 

É A Ő R Ú A Á D A E 

K P D S A L R I T N 

P U I É N N I T O C 

Á C Ó T A C D U N E 

R S J A P E S Ő S S 

N Y A R A L Á S I O 

G E V Ü M E Z S Ó K 

Ha megtalálod a következő szavakat 

húzd át és a maradék betűkből meg-

kapod a megfejtést! 

 

Szavak: 

kerékpár, bikini, medence, Balaton, 

szemüveg, nyaralás, június, strand, 

papucs, jóidő, séta, július, sok, nap, 

eső, part, idő 

 

Megfejtés: ………………………... 

 

 

Rajz: Oláh Andrea 12.f Rajz: Ötvös Evelin 12.f  

Rajz: Lakatos Fanni 11.d 

Ebben a tanévben is ünnepi megemlékezést 

tartottunk videoláncon keresztül a magyar köl-

tészet napjáról, amely április 11. József Attila 

születésnapja.  

Az műsort összeállította és betanította Ácsné 

Szűcs Judit és Tömöriné Pregon Ildikó tanár-

nők. A műsort felvette és szerkesztette: Pálin-

kás István tanár úr.  

A műsorban közreműködtek:  

Olman Eszter 9.f és Szabó Bence 9.c. 

Készítette: Halász Andrea 10.d 
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Zoltán  

Készült: Az iskolában ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Dr. Bugya László igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93 

Április 28-án került sor iskolánkban a Szatmár 

Kupára. A régi hagyományokra visszatekintő 

rendezvényen ezúttal hat csapat vett részt, és 

körmérkőzéses formában döntötték el egymás 

között a végső győzelem sorsát. 

Csapatunk végül a 3. helyen zárt, egyedül ne-

künk sikerült legyőzni az első helyezett nyírbá-

tori Bethlent.  

Csapatunk tagjai: Paragh Márk 9.b, Zakor Ger-

gő 9.d, Vass Richárd, Rácz Zsolt, Bégány Martin 10.e, Vakarcs Imre 11.a, Biró Sándor, Filep 

Norbert, Szász Tamás 11.b, Szilágyi Csaba, Gergely Máté 11.e, Mészáros Tamás 12.e.  

Testnevelő-edző: Kosztyu Miklós tanár úr. A torna legjobb játékosának Mészáros Tamást 12.e 

választották a szervezők.  

A diáknapon véget ért a 

2015. évi osztálybaj-

nokság. A 9.-10. évfo-

lyam csapatai közül a 

végső győzelmet a 10.e 

'A' csapata szerezte 

meg, míg a 11.-12.-13.-

14. évfolyam 12 neve-

zője közül a 11.b 'A' 

csapata lett a győztes.  

 

Az „iskola bajnoka” címet a 10.e 'A' csapata hódította el. 

Az idén is nagyszerű küzdelemsorozat szemtanúi lehettünk, sok 

érdekes csatát és szép gólokat láthattunk, melyek végén a bajnokság 

története során másodszor hódította el az alsós évfolyam bajnoka a 

vándorserleget.  

Eredmények: 

9-10. évfolyam: DÖNTŐ: 9.b-10.e ’A’ 3-4 (Paragh Márk 2, Rimili 

Péter, illetve Rácz Zsolt 3, Vass Richárd) 

11-12-13-14. évfolyam: DÖNTŐ: 11.a-14.a-11.b ’A’ 4-5 (Vakarcs 

Imre 3, Pusztai Ákos, illetve Biró Sándor 2, Gergely Szabolcs 2, 

Filep Norbert) SZUPERDÖNTŐ az iskola bajnoki címért: 10.e 'A'-

11.b 'A' 3-2 (Vass Richárd 3, illetve Biró Sándor, Filep Norbert) 

A győztes csapatok tagjai: 

10.e 'A': Kosztyu Márk, Rácz Zsolt, Bégány Martin, Vass Richárd, 

Katona Bence, Zsigó Levente) 11.b 'A': Szász Tamás, Biró Sándor, 

Filep Norbert, Barkasz Gyula, Gergely Szabolcs) 

Különdíjasok: 

9-10. évfolyam: 

A torna legjobb játékosa: Paragh Márk (9.b). A torna legjobb kapu-

sa: Takács Tibor (10.e 'B'). A torna gólkirálya: Vass Richárd (10.e 

'A') - 22 góllal 

11-12-13-14. évfolyam: 

A torna legjobb játékosa: 

Szotkó Krisztián (12.c). A 

torna legjobb kapusa: 

Szász Tamás (11.b 'A'). A 

torna gólkirálya: Vakarcs 

Imre (11.a-14.a) - 15 gól-

lal. 

A hetes rúgó verseny győz-

tese: Paragh Márk (9.b) 

Külön köszönet az egy 

hónapos segítségért Plesu Ádám főszervezőnek, Gere Sándor játék-

vezetőnek, Lőrincz Petrának, Deres Rékának, Turányi Kittinek és 

Imre Évának, akik a technikai munkából vették ki a részüket. 

10.e A 9-10 évfolyam győztese 

11.b A 11-12. évfolyam bajnoka 

 

 

Nyíregyházán, 2015. április 28-án Coca-Cola 

Kupát rendeztek.  
A megyei döntőre 16 csapat jutott be 

Iskolánk is indult ezen a versenyen és a III. 

helyezést érte el. 

 

A csapattagok: Takács Tibor 10.e, Antal 

Szabolcs 12.a, Kozma István, Sváb Péter 11.e, 

Póti Bence, Kovács Richárd, Bulyáki Sándor, 

Ilku Ádám 12.e, Kónya Ferenc Barnabás 

15.d. 

Felkészítőjük: Kosztyu Miklós tanár úr. 

 

Ökölvívóink 2015. év eleji sikerei 
 

Horváth Róbert 9.a, és én, Vánczku Attila 11.e osztályos tanulók 

jól indítottuk az évet, sok győztes, kemény meccsel a hátunk mögött. 

2015. év eleji versenyeink, eredmények: 

2015. február 8-án Egerben voltam. Ezen a versenyen a II. számú 

válogatottat kaptam ellenfélnek. Úgy éreztem, hogy az első menetet 

elvesztettem, görcsöltem, de a második menetben megfordult a kocka, 

hiszen kiütéssel nyertem a menet végén, az ellenfelemre a bíró nem 

számolt, hiszen elvesztette az eszméletét. 

2015. február 28-án Debrecenben Horváth Róber t egy hazai ököl-

vívóval bokszolt, de nem jelentett akadályt Robinak, hiszen 3:0-ás, 

azaz egyhangú pontozással győzött. Jómagam pedig egy felnőtt 

thai boksz világkupa győztessel bokszoltam. Ezen a meccsen 3:0 azaz 

egyhangú pontozással nyertem. 

2015. március 14-én Gyöngyösön 

Horváth Róbert egy Európa bajnok V. 

és kétszeres Magyar bajnok helyezést 

elérő versenyzővel került össze. Fiziká-

lisan erős volt az ellenfele, de Robi 

pontos ütésekkel hozta egymás után a 

meneteket. A végeredmény ismét 3:0-

ás egyhangú pontozás volt. 

Én egy nagyrédei versenyzővel kerül-

tem össze, aki  6 éve bokszol, rutinos 

ellenfél volt. A végeredmény: 2:1-es 

pontozással nyertem. 

2015. március 21. Debrecen: Hor-

váth Róbert egy hazai versenyzővel 

bokszolt, szerintünk Robi mind a há-

rom menetet fölényesen nyerte, de 

sajnos a bírók nem így látták. 

Én egy román ellenféllel kerültem 

össze. Erős volt az ellenfelem, már az 

első menetben bekeményítettem. Az első számolás az első menet ele-

jén történt, testen megcsíptem az ellenfelem. Ezután beleszaladt egy 

csapottba, megbillent, és a bíró beszüntette a meccset, így I. menetes 

Technikai KO-val nyertem. 

Horváth Róbert részt vett egy nemzetközi versenyen is: Tournament 

of Olympic Trust-nevű versenyen, amely Komáromban volt. Itt III. 

helyezést ért el, ami nagyon szép eredmény. 

Az utánpótláskorú ökölvívók nagyszabású országos seregszemlé-

jén is részt vett Horváth Róber t. Ezt a versenyt serdülő és junior  

korcsoportnak rendezik, én ifi versenyző vagyok, tehát nem vehettem 

részt. Horváth Róbert bajnokesélyes volt, de a harmadik napon egy 

Madárfészek akadémiás ellenféllel került össze. Szerintünk minden 

menetet simán hozott Robi, de a bírók nem így látták. 

Remélem, az év végéig még sok szép sikerünk lesz. 

Vánczku Attila 11. e 

Harsányi Daniella 13.e 


