A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium
Gépészeti Szakközépiskola tanulóinak lapja
22. évfolyam 1. szám

2015. március

2014 októberében 30 éves osztálytalálkozót tartott az
1984-ben érettségizett IV.A géplakatos osztály.
Osztályfőnökük Plesu Csabáné tanárnő volt.

Rajz: Fülöp Bernadett 13.b

Rajz: Darabánt Laura 13. e

Tavaszi ébredés

SPRING TIME

Olvad a hó, zöldül a fű
Szép természet, zöldülj!
A nap ragyogóan süt,
S a fa árnyéka hűt.
Madarak éneke
Száll a levegőben.
Pillangók repkednek,
Örülnek, mert vége a télnek.
Reménnyel tölti el szívem
A sok csillogó szín.
A látvány mindenkit boldogít.
Pompázz csak tovább természet!
K.K. 9.évf.

Nagy József tagintézmény-vezető úr a győztes 12. f osztálynak
adja át a jutalmat a „Hazánk, Magyarország Hazánk, a Kárpát-medence” vetélkedőn.

When a bird sing on a tree
I feel my heart so free
Then I have heard a bee
Which flying above the sea.
Rajz: Ötvös Evelin 12.f

The last month of spring is May
When we sing a lot and play
It is lovely spring day
And there are flowers along the way.
There is not too much time from the school
And the chilren can feel that so cool
They can go to swim in a pool
And spend their time away from the school.
Tóth Dorottya , Imre Fanni 11.d

Rajz: Varga Albert 10. a
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Alapítványi bál

Február első hétvégéjén, 7-én rendeztük meg alapítványi bálunkat. A kb. 150 vendéget számláló rendezvény sikeres volt.
Az est elején Dr. Bugya László
igazgató úr köszöntötte a megjelenteket, majd Pankotai Ferenc,
alapítványunk elnöke mondta el
ünnepi gondolatait, illetve beszámolt az alapítvány tavalyi tevékenységéről.
Az est fővédnöke Veréczi Tibor is
üdvözölte az egybegyűlteket, aki
iskolánk tanulója volt. Jelenleg
Budapesten a Real Print Stúdió
Kft. vezetője. Alapítványunkat
200.000 forinttal támogatta. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével városunk jelenlegi és korábbi polgármestere is.
A kulturális műsort a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Egyesület táncosai nyitották meg, melynek tagja iskolánk tanulója Torhán
Marcell (11.e) is. Majd a 12. d
osztály szalagavatón előadott
tánca következett, valamint
Csák Bettina 10.f és Szabó Dominika 11.e osztályos tanulók
énekében gyönyörködhettünk.
A rendezvény hangulatához
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Lucsik Tamás zenész is hozzájárult.
A jótékonysági bál főszervezői a Gépészeti Szakközépiskola tantestülete, diákjai, a diákok szülei mellett Dr. Bugya
László kuratóriumi tag, intézményvezető, Fülöpné Kecskés Judit kuratóriumi
tag, tagintézményvezető-helyettes, Nagy
József alapító, tagintézmény-vezető,
Baráth Szilvia kuratóriumi titkár, Baloghné Farkas Rosemarie, Pillingné Gégény Edina, Lukács Krisztina, Barkován
Ferenc, Barkovánné Uzonyi Pálma, Kosztyu Miklós, Meszlényi
Boglárka, Nyiregyháziné Misley Katalin, Györfiné Sztojka Ágnes, Lakatosné Kádár Ágnes pedagógusok voltak. A iskola nevelőtestülete a bál sikeres lebonyolításában aktívan közreműködött.
A rendezvény bevétele belépőkből: 458.500,- Ft lett. Támogatójegyekből 224.500,- Ft, tombolaeladásból 233.300,- Ft gyűlt
össze. A kiadásokat levonva a bál tiszta bevétele: 412.305,- Ft
lett. Alapítványunk vagyona 2015.
január 1-jén 510.000,-Ft.
Az adó 1 %-ából befolyt összeg
224.824,- Ft volt. A bevételeket
teljes mértékben alapítványi célokra fordítottuk.
Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki a bálon résztvevőknek, az adományozóknak és a szervezőknek.

KÖSZÖNET
“A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért”
Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatójegy vásárlásukkal, felajánlásukkal és részvételükkel hozzájárultak a jótékonysági bálhoz.
Támogatóink:Veréczi Tibor budapesti vállalkozó, ügyvezető, a Gépészeti Szakközépiskola volt tanulója, a jótékonysági bál fővédnöke,
Hanusi Péter Mátészalka város polgármestere,Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés alelnöke, Torma Tamás Mátészalka város alpolgármestere,
Dr. Bugya László intézményvezető, a Mátészalkai Szakképző Iskola
Székhelyintézményének igazgatóhelyettesei, Nagy Kft.-Papirusz Papírbolt, Anetta Cukrászda, Álompár Esküvői Ruhaszalon- Babus, Baloghné Farkas Rosemarie, Barkován Ferenc, Bulyáki Csaba szülő,
Barkasz Gyula 11.d, Bojer György és családja, Diákcsemege- Tisza
Csaba szülő, Egészségügyi Munkaközösség, Erdősné Balogh Klára
szülő, Elektrix Rendszerház Kft., Erdélyi Ferenc-Duo Pack Nyomda,
Fejér Gábor és családja, Fényes Fittness, Gacsályi László szülő, Gere
Ernőné szülő, Győrfi János vállalkozó, Horilláné Hajdú Éva, KeletAlfi-Ker Kft., Király Dávid 13.d, Király József szülő, Király Máté
11.c, Kiss Jenő szülő, Köblösné Demeter Andrea táncpedagógus, Kölcsey úti Ajándékbolt, Laguna Parfüméria – Tengyel Zoltánné, Lakatos
Fanni 11.d, Láposi Zoltán tagintézmény-vezető helyettes, Lego Robotika Tábor, Dr. Lelkesi Anita, Mega Sport és Divatház – Szűcs Bálintné, Mester Zoltánné – JOY Divatáru, Mezőné Kelemen Éva, Milka
László - Milbo Beton, Nagy Gergő, Nyövedi Sándor, Orosi Miklós,
Póti László szülő, Reményi Műszakiker, Rimili Autó-Motor Kerékpár
Centrum, Schachinger Zsolt 9.b, SZMK, Szabó József – Elektro Üzletház, Szabó Klaudia 11.e, Szabó Máté 9.c, Szabó Petra 9.d, Szalka
Festék Kft. , Sárga Frézia Virágbolt, Szal-Tó Kft., Szikszai Erzsébet és
Pálinkás István, Tisza Tibor 11.b, Trubadur Jelmezkölcsönző, Total
Gyros, Varga Albert – Albi Horgászbolt, Veress Nóra , Zendra Utazási
Iroda, Zolnai Ildikó népi bútorfestő, 9.c osztály, 10.c osztály, 11.b
osztály, 11.c osztály, 12.e osztály, 13.d osztály, 14.c osztály, 15.d osztály.

Támogató jegyet vásároltak: Tanárok: Fülöpné Kecskés Judit tagintézmény-vezető helyettes, Borbély Attila, Szűcsné Kerti Éva, Szabó Ágnes, Soltész Ferenc, Horilláné Hajdú Éva, Nyiregyháziné Misley Katalin, Szabó István, Szabó Istvánné, Székely Beáta, Fülepné Papp Krisztina, Csontosné Mezőfényi Mónika, Plesu Csaba, Kötél Sándor,
Pecséri Enikő, Rozgonyi Dezsőné, Kissné Papp Anita, Véghné Tomkó
Beáta, Plesu Ádám, Fejér Gábor, Szépné Bojer Boglárka, Ari Zoltán,
Vincze Katalin, Gere Róbert, Szabó Gábor, Pénzes Zoltán.
Szülők: Simon Károly, Flórika Tünde, Jónás Sándor, Keresztesiné
Tóth Anita, Puskás Ferencné, Csülökné Varga Annamária, Sarkadi
Viktória, Juhász Ferencné, Szász Tamás, Franku Csabáné, Tóthné
Szentgyörgyi Klára, Semenczki János, Gere Ernőné, Balogh Miklósné,
Gergely Jánosné.
Diákok: Kiss Tímea 9.e, Barkasz Gyula 11.d, Imre Fanni 11.d, Nagy
Edit 11.d, Varga Vivien 11.e, Vánczku Zsuzsa 9.e, Kiss Fanni 11.f,
Havacs Evelin 11.f, Szegedi Bettina 11.f, Deák Dóra 11.f, Fekete Mira
11.f, Varga Bence 10.a, Schachinger Zsolt 9.b, Kovács Bianka 9.f,
Kiss Katalin 9.f, Vass Fruzsina 11.e, Sváb Péter 11.e, Bartha Bernadett
10.e, Noviczki István 10.e, Kádár Krisztián 10.e, Gorzó Máté 10.e,
Simon Vivien 9.e, Kark Brigitta 9.e
Osztályok: 9.d, 10.b, 10.e, 10.f, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.d, 12.e

A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért”
Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazok támogatását, akik
2014-ben adományukkal segítették munkáját.
Az Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 224.824,-Ft volt. A bevételeket teljes mértékben alapítványi célokra fordítottuk.
Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék
továbbra is munkánkat. Adószámunk:18804177-1-15
Tisztelettel:
Pankotai Ferenc nyugalmazott igazgató, a kuratórium elnöke
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A Gépészeti Szakközépiskola idén is megrendezte farsangi mulatságát.
Mint minden évben, most is a 10. osztályosok léptek fel különféle táncos
műsorral. A műsorszámok között volt egy-egy érdekes vetélkedő.
Először a 10. a osztály lépett
fel, a 80-as, 90-es évek diszkóját idézték fel.
Az első feladat zsákbafutás
volt. A feladatoknál az első
három helyezett tanuló csokoládét kapott. A második produkciót a 10.b osztály adta elő. Elmondásuk
szerint repülővel indultak Dubaiból Mátészalkára és hipp-hoppoztak. Az utánuk
következő feladat az volt, hogy tollaslabdákat kellett beleütni tollasütővel egy hullahopp karikába úgy, hogy ne pattanjon ki.
Ezt követte a 10.c osztály műsora. Ők
jelmezben kán-kán tánccal kezdték és
Fodor Ákos beat-bokszával ért véget.
Ezt követően osztályonként két-két ember
újságpapíron táncolt, amelyet időnként
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kettéhajtottak. Az nyert, aki a legtovább
tudott táncolni az egyre kisebb újságon.
Ezután a 10.d osztályé volt a parkett. Négerek voltak, és a „Daddy cool” című zenére
táncoltak. Ezt a műsort követte a joghurtevés
feladat. Párban kellett a feladatot elvégezni,és az volt a győztes, aki a leghamarabb
megetette a párját joghurttal.
A 10.e osztály rockyt táncolt. A 10. f vegyes
produkciójával ért véget a farsang.
Minden
feladat
vicces és érdekes
volt. A kreatív és nagyszerű műsorszám eredményei a következők lettek: első helyezett a 10.
f, a második a 10.c és a harmadik a 10.d osztály
lett.
A közönség is jól érezte magát és egy kellemes
délután részesei lehettünk mindannyian.
Balogh Liliána, Egressy Annamária
Rózsa Emese 10.d

Iskolánkban március 15-e alkalmából ismét megrendezték 2015. március
13-án a „Hazánk, Magyarország - Hazánk, a Kárpát-medence” történelmi vetélkedőt. Az osztályoknak a kijelölt tantermekben 7 45-kor kellett
gyülekezni.
A diákközgyűlést Nagy József
tagintézmény-vezető úr nyitotta
meg, beszámolt az elmúlt évről,
és az ez évi eseményekről. Többek között szó volt a tanulmányi
versenyekről, tanulmányi eredményekről, sport tevékenységekről,
színházlátogatásokról, szalagavatóról. Őt követte Hiripi Ádám
Márk leköszönő DÖK elnök beszámolója, aki a diákelnökség
előző évi munkájáról beszélt. A
beszámolók után iskolánk új diákelnökét, Kardos Evelint (10.a) és a
diákelnök helyettesét, Varga Bencét (10.a) köszöntötték és mutatták be.
Ezek után videoláncon keresztül emlékműsort láthattunk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról.
Majd 900 órakor kezdődött a vetélkedő, melyek feladatsorát minden

ELSŐK LETTÜNK

osztály képviselője egy borítékban vette
át.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét
színvonalas, izgalommal teli feladatok
vártak ránk: villámkérdések, jelenetrajzolás, logikai kirakó, stb. Mindezeket
egy meghatározott időre kellett megoldani az osztályoknak, és levinni a
könyvtárba, ahol a tanárokból álló zsűri
tagjai várták a megoldásokat, és összesítették az osztályok pontjait.
A végeredmény is nagyon szoros volt.
I. hely: 12. f - 153 pont,
II. 12. b - 147 pont,
III. 14.c -146 pont.
Varrással készítette: Szűcs Molli 11.f
Gratulálunk nekik!
Köszönjük Fejér Gábor, Kiss Tibor tanár uraknak a változatosan összeállított feladatokat.
Reméljük, ez a jó hangulatú verseny továbbra is hagyomány marad iskolánkban.
Tóth Mónika Viktória, Szabó Dominika 11.e

ÚJ DIÁKÖNKORMÁNYZAT

2015. március 13-án „Hazánk, Magyarország” vetélkedőn sikerült a 12.f osztálynak a 4 év során először megszereznie az 1.
helyezést. Osztályunknak külön nagy dicsősség, mivel olyan
rajzot és feladatlapokat tudtunk
leadni, amivel a zsűri értékelése
szerint magasan kiemelkedő volt.
A győzelem titka a csapatmunkában és a munkamegosztásban rejlett, mindenki megtalálta a számára legjobban passzoló kihívást.
Köszönjük osztályfőnökünknek a
biztatást és a támogatást.
Reméljük, büszke ránk és méltóan
tudunk búcsút venni tőle és az iskolától.
Botos Viktória 12.f

SZIASZTOK!
Kardos Evelinnek hívnak 10. a osztályos informatika szakos tanuló vagyok. Tanulmányi eredményeim mindig jók voltak. Megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkezem, kreatív, segítőkész diák vagyok. Diákelnökként szeretném iskolánk életét minél színesebbé tenni különféle programokkal, érdekes eseményekkel.
Bárkinek kérdése, ötlete van, ezzel kapcsolatban
forduljon hozzám bizalommal.
Kardos Evelin
DÖK elnök

SZIASZTOK!
Varga Bence vagyok, a 10.a osztályba járok informatika szakra. Ismerhettek már az iskolaújságból
vagy a Lego robot szakkörből. Diákelnökhelyettesként szívesen segítek, bátran, bizalommal
fordulhattok hozzám kérdéseitekkel, ötleteitekkel.
Varga Bence DÖK elnök-helyettes
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Hagyományainknak megfelelelően az
idén is modelleztük az írásbeli érettségi
vizsgát német és angol nyelvből, illetve
magyar nyelv és irodalomból. A tavalyi
tapasztalatok után úgy láttuk jónak,
hogy már februárban megíratjuk a feladatsorokat, hogy több idő legyen mind
a tanulóknak, mind a felkészítő tanároknak a hiányosságok pótlására, az érdemjegyek javítására, hiszen az elért eredmények bekerülnek az e-naplóba. Már
délelőtt elkezdődött a megmérettetés
azért, hogy tanítványaink szinte
„élesben”, teljes időben tapasztalhassák meg a vizsga felelősségét. A
vizsga zavartalan lebonyolításába sajnos beleszóltak az éppen akkor
tetőző járványos megbetegedések.
Február 18-án írták a végzősök az idegen nyelvi feladatlapot. A 60 perces íráskészséggel kezdtek diákjaink, az olvasott szöveg értésére ugyanennyi időt kaptak, majd 30-30 percen keresztül foglalkoztak nyelvhelyességgel, illetve hallott szöveg értésével. A vizsga délután 3-kor ért
véget. A tanárok az érettségi javítási-értékelési útmutató alapján pontoztak, a százalékos értékelés alapján adták a jegyet. Az eddig kijavított
feladatlapok meglehetősen lesújtó eredményt mutatnak , a legtöbb csoport átlaga nem ütötte meg az elégséges szintjét. Pedig az érettségin
elérhető maximális 150 pontból 117 az írásbelin szerezhető meg.
A magyar nyelv és irodalom tesztje 240 perces volt, csakúgy mint az
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igazi vizsga. Szövegalkotás feladatsorral
kezdődött délelőtt 11 órakor, a címeket a
szaktanárok csoportja választotta ki. A leendő érettségizőknek 3 órájuk volt megírni az
500 vagy annál több szavas fogalmazásukat.
Választhattak érvelés, egy mű elemzése,
illetve összehasonlítás közül. Az idén a
f a vo r i t C s á t h G é z a T r e p o v a
boncolóasztalon című novellája volt. Elolvasásra ajánlom a fiatalabb korosztály számára
is.
Az érvelést Kölcsey Ferenc a magyar és az
idegen nyelvek tudásáról szóló gondolatai
alapján írattuk, az összehasonlításban Petőfi Sándor és Kosztolányi Dezső ars poetica jellegű versei szerepeltek. Az utolsó órában szövegértés
feladatsor koronázta meg a napot. A szaktanárok ezt is a megadott útmutató alapján, a helyesírás figyelembe vételével javítják, és ennek a jegyét
is beírjuk mind az irodalom, mind a magyar nyelvtan tantárgyhoz.
Felvetődik a kérdés: miért jó ez? Azért, hogy a jelöltek előzetesen tisztában legyenek a nehézségekkel, a követelményrendszerrel, esetleges
gyengeségeikkel. Ne a vizsgán érje őket meglepetés, legyenek ismerősek
a feltételek! Még mindig van idő és lehetőség a gyakorlásra, a javításra.
Az Oktatási Hivatal honlapján az alsóbb évesek is megtekinthetik a korábbi időszakok vizsgafeladatait, javítási-értékelési útmutatóit.
Mindenki figyelmébe ajánljuk ezt a gyakorlási lehetőséget.
Szűcsné Kerti Éva munkaközösség-vezető

Hat 12.c osztályos tanuló választotta érettségi tárgyul a gépészeti alapismereteket. Plesu Csaba munkaközösség-vezető és Nyíri Lajos tanár úr jóvoltából élesben, próbaérettségi keretében is megmutathatták ismereteiket. A vizsga eredménye közel közepes átlagot
hozott, ami jó alap a májusi írásbeli érettségi előtt.
2014. novemberében a HEBE Kft.
által megrendezett "Christmas is All
Around" című angol nyelvi versenyen iskolánkból a 9.f , a 10.f és a 11.d osztályok tanulói vettek
részt. Intézményünkből 10 csapat indult, akik szép eredményeket
értek el, ezzel is gyarapítva iskolánk hírnevét. Több mint 200
csapat nevezett a versenyre, közel 1000 tanuló mérte össze tudását szerte az országból.
9. f osztály: Gaál Rita, Balogh Zita, Kark Lilla, Nagy-Kasza Dóra (21. helyezett – Junior - oklevél), Olman Eszter, Kiss Katalin,
Pásztor Henrietta, Toldi Beatrix (28. helyezett- Junior - oklevél),
Szabó Noémi, Lukács Patrícia, Éles Ivett Imola, Rátonyi Krisztina (29. helyezett – Junior - oklevél), Kovács Bianka, Nagy Dorina, Patály Ivett-Szilvia (31. helyezett – Junior - oklevél)

10. f: Bancsi Edina, Oláh Alexandra,
Mogyorósi Anna, Patály Bianka (23.
helyezett – Junior - oklevél), Végi
Petra, Hady Viktória, Jeremcsuk Renáta (24. helyezett – Junior oklevél), Izsó Erzsébet, Erdős Márk, Farkas Adrienn, Balogh
Zoltán (30. helyezett – Junior - oklevél)
11. d: Tóth Dorottya, Kondor Bettina, Bársony Bettina, Kincs
Attila (16. helyezett – Teens - oklevél), Imre Fanni Cseh Dalma,
Török Szilvia, Kondor Barbara (21. helyezett – Teens - oklevél),
Lakatos Fanni, Szűcs Alexandra, Nagy Edit, Telegdi Emese,
Zékány Enikő (26. helyezett – Teens - oklevél)
A diákoknak további sikeres versenyzést kívánunk! Minden versenyző diák nevében szeretnénk megköszönni a felkészítést és a
rengeteg támogatást Koleszár Mária tanárnőnek!
Tóth Dorottya, Imre Fanni 11.d

Interjú Pfujd Ferenc rendőr alezredes
úrral:
Iskolánk közszolgálati osztályainak nevében néhány kérdést tettünk fel
alezredes úrnak a 2015. március 12-ei bemutató kapcsán.
- Honnan érkezett hozzánk erre a bemutatóra?
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Oktatási és
Kiképzési Osztályáról.
- Milyen bemutatót láthatunk?
- A Mátészalkai Rendőrkapitányságon folyó intézkedéstaktikai képzés bemutatóját: önvédelem,
elvezetőfogás, ruhafogásból szabadulás, földre
viteli technikák, bilincselések.
- Kik mutatják be a gyakorlatokat?
- Kiképzőtisztek.

- Valódi bevetéseknél tudják-e
alkalmazni az itt bemutatott
technikákat?
- Természetesen. De kizárólag
azok alkalmazhatják, akik
részesültek effajta kiképzésben.
- A rendőrnőket is részesítik-e intézkedéstaktikai képzésben?
- Igen, de jelenleg szolgálatban vannak, ezért nem lehetnek itt a bemutatón.
- A látottak alapján nyilvánvaló, hogy komoly fizikai erőnlét szükséges
e fogások elsajátításához és alkalmazásához. Kötelező-e minden rendőrnek sportolnia? Ha igen, hogyan történik ez?
-Az egészséges életmód, a kiváló fizikai felkészültség valóban elvárás,
követelmény. A sportolásra azonban már nem feltétlenül szervezetten
kerül sor. Kötelező, de önállóan történik a felkészülés.
- Köszönjük az interjút és a bemutatót!
Puskás Csenge és Turányi Kitti 9.e
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A HEBE Kft. országos levelezőversenyein minden évben több
csapat is képviseli iskolánkat. A 2014 novemberében megrendezett „Karácsonyra várva” című országos karácsonyi csapatversenyen két 10.-es csoport indult. A
versenyen egy karácsonnyal kapcsolatos feladatsort kellett megoldani, majd különböző projektmunkákat készíteni, többek között
tablót, powerpoint-os prezentációt,
fogalmazásokat.
„A beérkezett anyagok színvonala
minden várakozásunkat felülmúlta. Mind kreativitásban, mind tartalmilag nagyszerű munkák születtek, így a javító tanároknak
nehéz feladatuk volt az értékelés során.”– írták a verseny szervezői Nagy József tagintézmény-vezető úrnak küldött levelükben.
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A 10. b osztály, Véghné Tomkó Beáta tanárnő csapata – Dankai
Dorottya, Demeter Adrienn, Cellár László – 4. helyezést ért el.
Úrné Szűcs Éva Ivett tanárnő diákjai, a 10. e osztályos Pap Fruzsina Réka, Orosi Eszter, Rácz
Patrícia, László Bettina és Katona
Bence az 5. helyen végeztek.
Gratulálunk kiváló teljesítményükhöz! A 2. félév sem telik
azonban verseny nélkül. A 10. b
osztály 5 főre bővült csapata
(Dankai Dorottya, Demeter Adrienn, Cellár László, Takács Erzsébet és Illés Richárd) áprilisban
magyar nyelvi ismereteket kamatoztathatja a „Mi fán terem”
című anyanyelvi csapatversenyen.
Sikeres felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk nekik!
Takács Erzsébet 10.b

HÁZI GYAKORLATI VERSENY
Iskolánk 12. d osztályos diákjai: Hiripi Ádám,
Kelemen Gábor, Nagy Patrik, Murnyák Marcell
András 2015. február 12-én részt vettek az OTP
által szervezett pénzügyi verseny döntőjén.
Az Esze Tamás Gimnáziumban megrendezett
versenyen a tesztek kitöltése okozott némi gondot, de gondolatainkat összeszedve néhány pont veszteséggel ki tudtuk tölteni a feladatokat. Legtöbb pontot a logikai és ügyességi feladatokon szereztünk. A szakmai kérdésekre fókuszáló két
szövegértési feladatban értük el a legmagasabb pontszámot.
Az ellenfeleink is kellően felkészültek voltak. Az élen az Esze
Tamás Gimnázium csapata végzett, mi a 2. helyezést értük el.
Reméljük, legközelebb sikerül az 1. hely is.
Murnyák Marcell, Kelemen Gábor 12.d

A VÉGZŐS EGÉSZSÉGÜGYISEK
AZ OSZTV-N JÁRTAK
Február 19-én szakápolóknak rendezett Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőjén vettünk részt.
Az első forduló megrendezésére a Miskolci Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskolában került sor.
Az írásbeli feladatlapok három modult tartalmaztak, ezek az
Alapápolás melyen 70 % feletti volt a teljesítményünk, Betegmegfigyelés/Monitorozás 60 % feletti eredmény, és Szakápolás
szintén 60 % feletti teljesítményt nyújtottunk.
A felkészítésnek köszönhetően próbáltuk kihozni magunkból a
legjobbat. Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a szakmai versenyen, mert ezáltal is gyarapodott tudásunk és tapasztaltabbak
lettük, melyet jól hasznosíthatunk a közelgő vizsgán. A versenyre való felkészülésben segítségünkre volt Lőrinczné Tóth
Klaudia és Balogh Sándorné tanárnő, aki egyben kísérőnk is
volt.
Utaztatásunkat iskolánk támogatta, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni.
A cikket a verseny résztvevői készítették: Lakatos
Krisztina, Sarkadi Hajnalka, Sarkadi Zsuzsanna
15.d osztályos tanulók.

Iskolánkban először rendeztek házi gyakorlati versenyt a 10.-es
gépészes tanulók számára. Ezt a versenyt az hívta életre, hogy
a szakképzési rendszer változásával ez az évfolyam már szakmai tárgyat is kötelezően tartalmazó érettségi vizsgát tesz. Ez a
tantárgy természetesen szakonként változó.
A február 20-án tartott verseny sok dologban segített nekünk:
például megismerkedhetünk azzal, hogyan fog zajlani a felmérés éles helyzetben. A megmérettetés során önállóan kellett
megvalósítanunk a számunkra kijelölt munkafeladatot, ami
jelen esetben egy csőbilincs elkészítése volt. A munkafolyamat
során alkalmaztuk az eddigi gépész ismereteinket: a géprajz
leolvasásától és értelmezésétől a megfelelő szerszámok kiválasztásán át, a helyes használatig és működésig. Osztályunkba
eltérő kézügyességű diákok járnak, így az elkészült munkadarab értékelésekor az elégséges és kiváló érdemjegyek mind
előfordultak.
A „versenyt” az érettségi vizsgának megfelelően megnyitotta
és felügyelte Nagy József tagintézmény-vezető úr, Láposi Zoltán tagintézményvezető-helyettes úr, valamint szaktanáraink:
Győrfi Sándor, Soltész Ferenc.
Hasznos és tapasztalatokkal teli délelőttöt tölthettünk a műhelyben.

Zséder Balázs 10.c

TISZTES HELYTÁLLÁS!
2015. január 21-én Kovács Edina, Balogh Patrik és Póti Bence
12.e osztályos tanulók részt vettek a rendészeti iskolák számára
meghirdetett egyéni, országos válogatóversenyen. Ennek megrendezésére Budapesten, a Rendészeti Szervek Kiképző Középpontjában került sor.
A megjelent tanulók száma 175 fő volt. Egymástól jól elkülönítve különféle feladatokat kellett megoldani: belügyi, katonai
ismeretek, katasztrófavédelem, történelmi és idegen nyelvi
tesztlapok.
Az eredményeket - a megszerzett pontszámokat - elektronikus
úton, kódolt formában küldték meg.
Tanulóink a pontszámok alapján a középmezőnyben végeztek.
Teljesítményüket növeli, hogy felkészülésre nem volt sem idejük, sem módjuk. A válogatóverseny első 25 helyezettjét díjazták és kedvező továbbtanulási lehetőséggel ösztönözték.
Soltész Ferenc
kísérő tanár
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2014. december 18-án osztályfőnökünk, Véghné Tomkó Beáta, valamint Fülepné Papp Krisztina tanárnő és Bene Zsolt rendőr százados
kíséretében hazánk fővárosába utaztunk tanulmányi kirándulásra.
A hajnali indulás ellenére frissen érkeztünk meg a Rendőrségtörténeti Múzeumba, ahol már vártak bennünket.
Elsőként a magyar rendőrség történetét ismertük meg 1848-tól napjainkig. A múzeum történésze segítségével megtekinthettük a kiállított
egyenruhákat, fegyvereket, okmányokat, kitüntetéseket, fotókat,
megismerhettük Matuska Szilveszter tettét, sőt az 1. magyar sorozatgyilkos esetét is.
Ezután egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező vette át a szót. A
„Múlt és jelen” elnevezésű érdekes
fotókiállítást követően a legizgalmasabb részhez érkeztünk: a kriminalisztikai előadáshoz. Betekintést nyerhettünk a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők munkájába, láthattuk technikai eszközparkjuk fejlődését. Emellett megismerhettünk néhány közelmúltbeli
bűnügyet és elkövetőiket: például Magda Marinkot, a Whiskys rablót, illetve a legendás nyomkövető kutyát, Kántort is.
Ezt követően szabadon nézelődhettünk és kérdezhettünk a tárlatvezetőtől. Felpróbálhattuk a golyóálló mellényt, sisakot, de olyan is volt,

A VÍZ VILÁGNAPJA
1992-ben a víz világnapjának megszületését a Rio de Janeiro-i Környezetvédelmi Konferencián kezdeményezték. Ennek hatására Dublinban az ENSZ
március 22-ét nyilvánította a víz világnapjává. Azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Így felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére az
életünkben. Magyarország is csatlakozott ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez.
A víz világnapjának célja, hogy
tudatosítsa az emberekben a víz
fontosságát és óvását. A földi élet
alapja a víz. Jelenléte meghatározza életünket. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felszíni és felszín
alatti vizeinket szennyezzük.
Természetesnek vesszük, viszont
a Föld egyre nagyobb területein
kevesebb víz jut az ott élőknek,
mint amennyire szükségük van.
Rajz: Lakatos Fanni 11.d
Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson. Minden
évben más mottó hangzik el a megemlékezések során. Az idei: „ Tiszta vizet
az egészséges világért!” Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz mint az élet jelképe, szimbóluma,
melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.
Iskolánkban minden évben videoláncon keresztül emlékezünk meg erről a
napról, melyet az idei tanévben Lukács Krisztina tanárnő, és Hamvas István
tanár úr állított össze.
Harangozó Petra, Vékony Gréta 9.d

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata szerint
minden év február 25-én tartják meg a kommunizmus áldozatainak
emléknapját. Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól az Országgyűlésben és a középiskolákban, majd
ezek után minden évben sor kerül a megemlékezésre, figyelmeztetőként és emlékeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására. Iskolánkban február 25-én emlékeztünk meg a kommunizmus
áldozatairól.
A műsort összeállította: Szilvai Ágnes tanárnő. A felvételt készítette:
Székely Zoltán tanár úr. A műsorban szerepeltek: Biró Réka, Szabó
Vivien és Szabó Gábor 12. b osztályos tanulók.
Harangozó Petra 9. d
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akit megbilincseltek. A kiállítás egyes részeit csak 16 éven felüli
látogatóknak ajánlják. Mi sem tudtuk végignézni a megtörtént bűnügyek helyszínein készült felvételeket, jegyzőkönyveket, olyan megrendítőek és sokkolóak voltak.
Kb. másfél-két óra elteltével rengeteg élménnyel és tudással gazdagodva hagytuk el a múzeumot. Második állomásunk a Katasztrófavédelmi Múzeum volt. A tűzoltóság
kialakulása, változása, az egyen- és
védőruha, a tűzoltóautók, felszerelések fejlődése jól nyomon követhető volt a kiállított képek, tárgyak,
autók, makettek, ruhák, sisakok
segítségével. Tanulságos volt a
legnevezetesebb tűzesetekről készült kiállítás is.
Fél egy körül kicsit fáradtan és
éhesen érkeztünk meg az Andrássy
út 60. szám alá, a nyilas és a kommunista terror áldozatainak emléket
állító Terror Házához. Elképzelni
sem tudunk annyi borzalmat, szenvedést, kínt, amit ebben az épületben emberek százai, ezrei éltek át. Megrendülve, nyomasztó érzésekkel távoztunk.
Elérkezett azonban a várva várt szabadprogram ideje. 3 órát tölthettünk el karácsony előtti hangulatban a csodálatosan feldíszített városban.
Késő éjszaka értünk haza, de olyan jól éreztük magunkat, hogy észre
sem vettük a fáradtságot.
Turányi Kitti és Puskás Csenge 9.e osztály

NEMZETKÖZI NŐNAP
Ez a nap jelzi az emberek számára, hogy a
nők évszázadokon keresztül azért küzdöttek,
hogy elnyerjék a társadalomban az esélyegyenlőségüket.
A nőnapot a második Internacionálé hozta
létre 1910-ben a női választójog demonstrálására. Hazánkban 1914-ben emlékeztek
Rajz: Ötvös Evelin 12.f
meg először a nőnapról.
Napjainkig ez az a nap, amikor a férfiak virágokkal, apró meglepetésekkel készülnek hőn szeretett társaik számára. Ezzel is kifejezve a hálát a mindennapi
törődésért, a frissen mosott és vasalt ruhákért, a finom vacsorákért, az áldozat
vállalásokért. Iskolánkban is köszöntötték ezen nap alkalmából a nő dolgozókat.
Isten éltesse hát a nőket!

Biró Réka 12.b

Magyar kultúra napja
1989 óta ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc Csekén ezen a napon fejezete
be a Himnusz sorait. A magyarságnak nem volt a XIX. századig nemzeti himnusza. Ugyanezen a napon tüntetik ki a pedagógusokat is.
Iskolánkban is megemlékeztünk erről a napról. A műsorban szereplő
diákok: Szabó Bence 9.c, Szabó Dóra és Szabó Dominika 11.e, Fodor
Flóra 9.b, Csák Bettina és Oláh Alexandra 10.f, Kelemen Kitti és Hódi
Adrienn 9.d osztályos tanulók.
A műsort összeállította: Pituk Andrea és Kiss Katalin tanárnők.
Az énekkart betanította: Pecséri Enikő tanárnő.
Felvételt készítette: Székely Zoltán tanár úr.
Vékony Gréta 9.d
Kommunizmus áldozatainak emléknapjára
Nem vártuk, s nem akartuk,
Mégis érkezett egy nép,
Satuba fogva jogainkat,
Megtörve a békét.
Vér borítá e szent földet,
Átkozott orosz rabság!
Vörös nap ébredt reánk,
S fogollyá lett Magyarország.
Igazságtalanul haltak ezrek,
Védve saját igazukat,
Váljon szabaddá lelkük,
S találjanak békés utat!
Pál Vivien 9. d

Rajz: Szűcs Molli 11.f.f
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Semi-final FLL - Agóra Tudományos
Élménypark, Debrecen

A LegoKings csapatának 4 tagja meghívást kapott a 2015. február 7-én megrendezett FLL északkelet-európai középdöntőre
mint kiállító.
Csupor Zoltán, Varga Bence, Szűcs Dávid, Horilla Dániel képviselte
az elődöntőn 5. helyezést elért csapatunkat.
Jágri Ilona és Ari Zoltán mentoraink is elkísértek bennünket. Számukra Mentor Konferenciát szervezett az NI e napra,
ahol ők is prezentációval készültek az FLL versenyre történő felkészülés kulisszatitkairól.
Részesei lehettünk a verseny nyomonkövetése
mellett egy videokonferenciának, mely során a
Svájcban működő Cern-i részecskegyorsítóban
dolgozó magyar mérnökök invitáltak bennünket
a hatalmas reaktor körbenjárására, miközben a
midennapi feladataikról beszéltek angol nyelven.
S hogy miért angolul? Mert a rendezvény nyelve
az angol volt tekintve, hogy különböző nemzetiségű csapatok alkották a versenymezőnyt.
S hogy éreztük magunkat a nap során?
Szűcs Dávid Zoltán: Egy gépírórobotot vittünk a

Mikulásnapi legorobotozás
általános iskolásokkal
Egy decemberi tanítási nap végén iskolánkba lelkes kis csapat érkezett a napi 8
órás tanítást követően, hogy közelebbről
megismerkedjen a legorobot titkával,
azaz, hogyan is lehet a legót „életre kelteni”. Az átlagéletkor 8 év volt, s a városi
iskolák képviseletében szinte mindegyikből érkeztek diákok. Tóth Jeannine anyuka továbbította a barátok érdeklődését
felém, s vállalta a szervezést:
„Bálint fiam már másfél éve ismerkedett a
LEGO robot rejtelmeivel, amikor egy
borongós decemberi napon a tanárnő
vállalta, hogy pár barátjának megmutatja
mi is ez a dolog.
Szólt osztálytársaknak, barátoknak úszáson, zeneiskolában, és 8-9 gyerek ellátogatott a „Gépészetibe” ismerkedni. A
nagyon kíváncsi, hangos és mozgékony
csapat szülői kísérettel ellepte a termet és
gyorsan feltalálták magukat a robotok
között. A szülők hamar elveszítették a
fonalat- bár voltak kivételek -, a gyerekek
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kiállításra. Robotunk egy laptop billentyűzetének segítségével, először
felismerte a behelyezett kulcsok színét majd 3 tengelyen végzett mozgással begépelte azok angol nevét, minden segítség nélkül. Minden
korosztályból hatalmas érdeklődést váltott ki.
Csupor Zoltán: Nagyon jó hangulatú volt az FLL. A kiállításon jól
szerepeltünk, nem hagyott cserben a robot minket, minden színt szépen felismert, és hibátlanul be is gépelt. Nagy élmény volt számomra,
hogy megismerhettem B. Kiss Bálint fiatal fejlesztő kortársunkat, aki
egy új, saját fejlesztésű eszközzel, az apaboarddal érkezett a kiállításra, mellyel az MTA Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen az 1. helyezést érte el. Közvetlen személyisége,
tudása, elhivatottsága valamennyiünket lenyűgözött.
Varga Bence: A verseny robotprogramozása egy
„álom” volt. A programot alprogramok segítségével
készítettem el, mivel minden betű egyedi mozgássort
igényelt. A cél a minél kevesebb hibalehetőség volt. A
kiállítást sok külföldi vendég látogatta meg, akik alaposabban kérdezgettek a robotról, amire angoltudásom
révén kellő részletességgel tudtam válaszolni.
Jövőre szeretnénk az FLL-en harmadik alkalommal is
részt venni, s eljutni a középdöntőbe, hiszen nagy megtiszteltetés ilyen rangú versenyen kiállítóként megjelenni, na de versenyezni, az az igazán izgalmas!
Szurkoljatok nekünk!
Szűcs Dávid 9.a

AJÁNDÉKOT KAPTUNK…

azonban
sikeresen
megalkották
első
programjukat, és
a robot mozgott, beszélt.
A játékos bemutató órát egy legorobot
versenyt ismertető film megtekintésével
zártuk.
Azóta a barátok, akik ott voltak. Gyakran
felteszik Bálintnak a kérdést: Mikor lesz a
következő?”
Minden hónap első szerdája nyílt nap lett
az Alkotóműhely életében, így a kicsik
már ismerősként térnek vissza hónapról
hónapra a grafikus programozás alapjait
elsajátítani. Nagy öröm velük dolgozni,
mert nagyon kíváncsiak és ügyesek.
A szakköri tagok közül Pankotai Szabolcs, Varga Renáta (10.a) és Szűcs
Dávid, Semencki János (9.a) a diákmentorai a programnak.

Az elmúlt év nagy fejlődés
éve volt a legorobot szakkör
életében, hiszen tavasszal
megnyertünk egy Rotary-s
pályázatot eszközfejlesztésre
és tároló bútorzatra, novemberben az Inner Wheel Club lepett meg bennünket 8 versenypólóval, majd decemberben a karácsonyfánk alá került
a Rotary Club ajándéka: egy versenyrobotot szállító doboz, valamint egy infra jeladó és szenzor.

KÖSZÖNJÜK!

Jágri Ilona tanárnő

Látogatóban a Rendőrkapitányságon
2015. március 5-én látogatást tettünk a Mátészalkai Rendőrkapitányságra. Megérkezésünkkor egy előadóteremben fogadtak bennünket,
ahol Bene Zsolt százados úr előadását hallgattuk meg.
Elmondta, hogy a közintézmény
sem más, mint egy munkahely,
még akkor is, hogyha ez a munkahely a Mátészalka Rendőrkapitányság. A látogatás célja nemcsak
az, hogy később a rendvédelembe
csábítsuk a tanulókat, hanem, az
hogy a Mátészalka Rendőrkapitányság által képviselt értékrendet
megismerve saját életvezetésükre
is adjunk mintát.
Számítógépes prezentáció segítségével betekintést kaptunk a rendőrség szervezeti felépítéséről, illetve beleláthattunk a Mátészalka Rendőrkapitányság mindennapi életébe. Megtudhattuk, hogy mi a különbség a készenlétis és más rendőri egység ruházata között.
A készenlétis rendőrök szolgálati ruházatukhoz bordó hímzett sapkát,

tépőzáras karszalagot, és jól látható feliratot kaptak. Készenlétisek
legközelebb Nyírbátorban állomásoznak.
Érdekes volt számunkra, hogy ha a segélyhívót ha hívjuk (112), az
Miskolcon hívásfogadó központban csörög ki, és onnan kapcsolják a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység
irányítási központját. (TIK központ) A megyei TIK-ből szólnak a
mátészalkai kapitányságra baj esetén. Meglepő volt számunkra, hogy
a helyi rendőrségeken nincs állandó ügyelet.
Ezután végigvezettek bennünket a folyosón, ahonnan beláthattunk
különböző termekbe. Láthattuk az előállítót - ahol a bűnt elkövetők
elgondolkodhatnak tetteikről - a fogdát, a beszélőszobát, fürdőszobát,
konyhát.
Mindezek után kimentünk az udvarra, ahol a szolgálati autót nézhettük meg. Látogatásunk végén láttuk a rendőrség által használt eszközöket, pl: bilincs, gumibot, pajzs, sisak, hangosbemondó, gázspray.
Örülünk, hogy egy ilyen látogatáson részt vehettünk, mert ezáltal is
bővült ismeretünk . Középiskolás éveink egyik meghatározó élménye
marad.
Mátészalka Rendőrkapitányságra ellátogatott osztályok:
2015. február 5. 11. a osztály, február 11. 11. b, február 19. 11. c,
február 23. 11. d, március 5. 11. f, március 9. 11. g.
Petrucz Fanni, Pályi Edina
Fekete Míra 11.f
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Juhász Imre tanár úr, a MESTER 25 évig tanított itt a Gépészeti
Szakközépiskolában, de miért is lett ő mester, és kik lehetnek
mesterek? Szerintem olyan szakemberek, akik szakmájukat jól
ismerik, tudják, értik és sokéves szakmai tapasztalat, valamint a
mestervizsga után megérdemelten viselhetik a kitüntető címet.
A mester az, akitől tanulni lehet, sőt igazán a mesterektől érdemes tanulni, hiszen ők nemcsak könyvekből merítik tudásukat,
hanem rengeteg szakmai, gyakorlati tapasztalat áll mögöttük.
A pedagóguspályán nem volt mestervizsga és a címet, a nevet
Juhász Imre tanár úr nem is egy állami zsűritől, bizottságtól kapta, hanem a legfontosabb emberektől, akitől a tanár visszajelzést
kaphat: a TANÍTVÁNYAITÓL. Atlétáktól, tornászoktól, röplabdásoktól, kézilabdásoktól, labdarúgóktól, tanítványaitól az iskolában, sportpályán és aztán megérdemelten mindazoktól, akik
ismerték, hallottak róla.
Igen, a mester abban is kiemelkedik a jó szakemberek közül,
hogy szakmai tudása szerteágazó. Mindegy volt, milyen sportágJanuár harmadik hétvégéjén a
32 csapatos Szi-zo Sportszer
Kupán részt vett iskolánk csapata. A korábbi évek sikereit
nem tudtuk megismételni, mivel alapcsapatunkból többen nem iskolánk színeiben léptek pályára, így a csoportból se sikerült továbbjutást kiharcolnunk.
2015. február 26-án a régi hagyományokat felelevenítve GimiGépész egyszer 10 órás mérkőzéssel emlékeztünk iskolánk korábbi
tanárára Juhász Imrére. A 10 óra során összemérték tudásukat a két
iskola 9.,10.,11. és 12. évfolyam csapatai, valamint újításként a lány
csapatok is. A végső győzelmet a gimi csapata szerezte meg.
Iskolánk csapata 2015. március 17-én Vásárosnaményban a Lónyay
- kupán vett részt. A 6 csapatos tornán az „A” csoportban először a
vásárosnaményi Rákóczi Ferenc Gimnáziummal 1-1-re végeztünk,

2015/03
ban volt rá szükség a városban, a
MESTER elvállalta a feladatot, lehetett rá számítani, megbízni benne akkor is, ha a kieséstől kellett megmenteni egy csapatot és akkor is, ha bajnokságot kellett nyerni.
Ezért lett ő sok testnevelő tanárnő és
tanár példaképe. Megpróbálunk a nyomába érni és lehet, hogy utolérni sohasem fogjuk, a nyomdokain lépdelhetünk és lépdelnünk is kell.
Mi így rójuk le tiszteletünket, így emlékezünk rá. Büszke vagyok, hogy
tanítványai között tudhatom magamat.
Köszönjük szépen, hogy foglalkozott velünk, tanított minket.
ISTEN ÁLDJA TANÁR ÚR!
NYUGODJON BÉKÉBEN MESTER!
Egy volt tanítvány, aki testnevelő lett
majd a fehérgyarmati Móricz Zsigmond
Szakképző és Szakközépiskola ellen 6-0ra győztünk így bekerültünk a döntőbe, ahol a nyírbátori Bethlen
Gábor Szki 2-1-re legyőzött bennünket. A második helyet sikerült
megszereznünk. A torna gólkirálya, iskolánk játékosa Paragh Márk
lett.
Csapatunk tagjai: Vakarcs Imre (11.a), Antal Szabolcs (11.a), Rácz
Zsolt, Bégány Martin, Vass Richárd (10.e), Paragh Márk (9.b), Kovács Richárd, Póti Bence, Mészáros Tamás (12.e), Biró Sándor,
Szász Tamás (11.b).
Testnevelő edző: Kosztyu Miklós
Eredmények:
Rákóczi Ferenc Gimnázium Vásárosnamény - Gépész: 1-1
Móricz Zsigmond Szakképző és Szki. Fehérgyarmat - Gépész: 0-6
Bethlen Gábor Szki Nyírbátor - Gépész: 2-1
Imre Éva 12. f

FELHÍVÁS
Kérlek benneteket, minél többen segítsetek. A kislány egy volt gépészes
diák gyermeke. A Debreceni Vízilabda Klub ezúttal egy beteg kislány
gyógyulásában szeretne segíteni, ezért összefogásra buzdít mindenkit!
Cseh Annácska 2011. szeptemberében született, egy nagyon eleven és
életvidám gyermek, 2014. júliusában azonban hasi neuroblastomát,
vagyis hasi tumort diagnosztizáltak nála. A pici lány azóta több műtéten
is átesett, ám az erősebbnél erősebb kezelések ellenére áttétek keletkeztek nála, ami tovább nehezíti a helyzetét. Az őssejt transzplantáció előtt

álló Annácska mégis egy igazi szuperhősként küzd, minden erejével
azon van, hogy meggyógyuljon, mert mint mondja, már csak nagyon
kicsit beteg, és alig várja, hogy óvodába és úszni járhasson, hogy minden ugyanolyan legyen, mint régen!
Ezúttal arra kérünk mindenkit, hogy ne dobjátok ki az üdítős, illetve
ásványvizes flakonok kupakjait, hanem juttassátok Lakatosné Kádár
Ágnes, és Meszlényi Boglárka tanárnőknek.
Minden kicsinek tűnő segítség rengeteget jelent, segítsünk együtt Annácskának, hogy élete meccsét ő nyerje meg!"

MADÁRFÉSZEK AZ ÜNNEPI ASZTALRA
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Készítette: Halász Andrea 10. d
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Ha megtalálod a következő szavakat, húzd át,
és a maradék betűkből
megkapod a megfejtést!
Cseresznye, esernyő, fa,
gólya, idő, jó, kedd,
kirándul, levél, május,
március, nőnap, nyúl,
sár, szép, szerelem, tulipán, virág,
Megfejtés: …………….

Lépések:
1. Süssünk egy kerek tortalapot.
2. Ha meghűlt a közepéből
egy kisebb kör alakú részt
vágjunk ki.
3. A teljes torta felületét,
torta krém kinyomóval
díszítsük a képen látható
módon.
4. Ha krém megszáradt
helyezzünk a középen
keletkezett lyukas részbe
apró színes drazsékat.

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!

