23. évfolyam 3. szám

2016. október

Iskolánk egykori igazgatója Pankotai Ferenc ebben az évben töltötte be a 70. életévét.
Ebből az alkalomból köszöntötte Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr, Dr. Hanusi Péter
polgármester úr, valamint a Mátészalkai Szakképzési Centrum és iskolánk vezetősége.

2016. október 1-jén 40 éves osztálytalálkozó volt iskolánkban.
Nagy József igazgató úr egykor ebbe az osztályba járt. (2.old.)
A megszokott légkörben
Páran elmentek, de sokan visszatértünk.
Ahogyan mind az álmaink útjára léptünk.
Mind mások vagyunk, mégis egyek,
Ahogy a céljaink között is vannak, melyek megegyeznek.

(Bulyáki Klaudia 13.b)
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- 2016. október 1-jén osztálytalálkozót szervezett az
1976-ban érettségizett IV.E osztály. A találkozó kapcsán kértem Nagy József igazgató urat, aki ebbe az osztályba járt, hogy emlékezzen vissza középiskolás éveire.
- A mi osztályunk egy nagyszerű csapat, a mai napig
úgy érezzük, hogy egy család lettünk. Ezt az is mutatja,
hogy talán a mi osztályunk az egyetlen a Gépészben,
aki rendszeresen megszervezi a találkozókat.
1972-ben kezdtük középiskolai tanulmányainkat. Akkor
még egy iskola voltunk az Esze Tamás Gimnáziummal.
A szakközépiskolai képzés ebben az intézményben indult el városunkban Nagy László gimnáziumi igazgató
és Pankotai Ferenc tanár úr –aki később a Gépészeti
Szakközépiskola igazgatója lett- áldozatos munkájának köszönhetően.
Nagy örömmel kezdtük az
első évet a gimnázium
épületében, először a második emeleten, majd a
pinceszinten. Láttuk, hogy
lassan kiszorulunk a gimnázium épületéből. A harmadik évfolyam tanulmányait már a gimnáziumon
kívül, a Kossuth utca
egyik épületébe kihelyezve végeztük. Aztán 1975-ben
elkészült a Gépészeti Szakközépiskola épülete a Kölcsey úton, és a negyedik évfolyamon már itt tanultunk a
második emeleti 202-es teremben. A mi osztályunk volt
az első, aki ebben az épületben érettségizett, erre a mai
napig büszkék vagyunk.
Én 1987-ben visszakerültem volt középiskolámba, a
pad túlsó oldalára. Szerencsés vagyok, mert mindennap
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itt lehetek szeretett iskolámban, mindennap megnézhetem a tablónkat az irodám bejáratánál.
Osztálytársaim ötévente jönnek visszaemlékezni, és
elmondani a legutóbbi találkozó óta történt változásokat. Nagyszerű volt most is örülni annak, hogy újra
együtt vagyunk.
Október 1-jén délután gyülekeztünk az iskolában. Amikor mindenki, aki el tudott jönni megérkezett, átmentünk szeretett osztályfőnökünk, Fülöp Sándor tanár úr
állandó kiállítását megnézni a Művelődési Központba.
Ezután negyedikes tantermünkben mindenki elmesélte,
hogy mi történt vele a legutóbbi találkozás óta.
Ez a visszaemlékezésekkel átszőtt beszélgetés két és fél
óra volt, majd átmentünk egy
közös vacsorára és további
beszélgetésekre egy étterembe.
Megegyeztünk, hogy ezután
nem ötévente, hanem inkább
háromévente találkozunk.
Sajnos öregszünk és fogyunk,
hatan már nem lehettek velünk.
De mi, akik itt voltunk, már
tervezzük a következőt.
- Köszönöm az interjút, jó
egészséget és sikereket kívánok igazgató úr további munkájához!

Harangozó Petra 11.d

Egy új szeptember

Kedves Kilencedikesek!
Szeretettel köszöntelek benneteket az Mátészalkai
Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziumban és Kollégiumában.
Az diákközösség nevében kívánjuk, hogy legyetek
sikeresek a tanulásban és érezzétek jól magatokat!
Az első év a középiskolai élet egyik legnehezebb
időszaka, hiszen meg kell szokni azt, hogy középiskolások lettetek, az új tanáraitokat és az új diáktársakat.
Remélem, sikeresen beilleszkedtek, szeretni fogjátok az iskolát és a szakot, melyet választottatok, és
öregbítitek iskolánk hírnevét.
Ha problémátok vagy kérdésetek van, keressetek
bátran, szívesen segítek, meghallgatom tanácsaitokat.
Kardos Evelin 12.a
DÖK elnök

Egy kicsit megszeppenve léptünk be az iskola kapuján.
Érdeklődve figyeltük a leendő osztálytársainkat, illetve tanárainkat. Voltak olyanok, akik a régi osztálytársaikkal vagy
ismerőseikkel érkezetek, de volt olyan is, aki egyedül nézett
szembe az új akadályokkal. Fura érzés volt új emberek közé
érkezni, hiányolva régi iskolánkat, tanárainkat, osztályunkat.
Egy új közösségbe kerültünk, ahol új elvárások fogadtak.
Azóta eltelt egy pár hét, és ez idő alatt megszoktuk az új
helyzetet. Megpróbálunk minél jobban tejesíteni a tanórákon. Mostanra kialakultak az új barátságok, baráti körök.
Izgatottan várjuk az elsős avatót, és megpróbálunk minél
jobb koreográfiát összeállítani. Ezzel szeretnénk megmutatni, hogy milyen jó és összetartó osztály lettünk az eltelt idő
alatt.
Jó visszaemlékezni a régi csínytevésekre és azon gondolkodni, hogy mi lesz a következő. Napról napra új ismeretekkel térünk haza, és arra törekszünk, hogy minél jobb eredménnyel írjuk meg a felmérőket.
Most már a felnőtt élet felé tartunk, ahol fontos felkészültnek és magabiztosnak lenni, mivel az életben sem lesz másként.

Borbély Ivett 9.a
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Új dolgozóink
Bródi Viktor kollégiumi nevelő
- Honnan érkezett, hol dolgozott?
- Olcsván élek családommal. A Wesselényi Miklós Középiskolában Nyíregyházán, illetve a Vay
Ádám Gimnáziumban és Kollégiumban Baktalórántházán dolgoztam.
-Hol végezte tanulmányait?
- A Lembergi Egyetemen faipari mérnökként, és az akkori Nyíregyházi Főiskolán pedagógia-pszichológia szakon.
- Mit szeret csinálni szabadidejében?
- Futás, természetjárás, vadászat, szeretek kirándulni a családdal

Czellár István rendszergazda
- Hol végezte tanulmányait?
- Fehérgyarmaton a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem pénzügyi szakon, ezután a Gábor Dénes Főiskolán Informatikus Mérnöki diplomát szereztem.
- Hol dolgozott eddig?
- Főiskolai éveim alatt kezdtem dolgozni a Fehérgyarmati
Körzeti Földhivatalban rendszergazdaként.
2009-től a földhivatali munkám mellett Etikus Hackerként
tevékenykedem. 2014-ben saját céget alapítottam, és ezt
irányítom jelenlegi munkám mellett is.
- Mivel tölti a szabadidejét?
- Szabadidőmet a családommal töltöm, feleségemmel és 3
fiammal, akik 5, 2, évesek és a harmadik gyermekem idén
februárban született.
- Köszönjük az interjút, munkájához további sikereket kívánunk!

Iskolánkban ettől a tanévtől Rácz Tímea iskolapszichológust
Vass Erika váltotta fel. Őt kérdeztük.
- Kérjük, mutatkozzon be röviden!
- Vass Erika vagyok, pszichológus. A Debreceni Egyetemen diplomáztam pszichológusként. Második éve a klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus képzésen veszek részt.
Második éve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézményénél dolgozom, ahol lehetőségünk van foglalkozásokat tartani iskolákban és óvodákban. Így kerültem ebben a tanévben a Gépészeti Szakgimnáziumban melyet
hétfőnként látogatok.
- Hogyan lett pszichológus?
- Már a középiskolai évek alatt pszichológus szerettem volna lenni,
viszont elsőként mégsem erre a pályára sodort az élet. Első diplomámat a Szolnoki Főiskolán szereztem, ahol turizmus-vendéglátás
szakot végeztem, első munkahelyemen vevőszolgálati asszisztensként dolgoztam. Kitartva korábbi álmom mellett és érezve, hogy az
út, melyen elindultam, nem az „enyém”, kezdtem el a pszichológia
szakot.
- Mi vonzotta erre a pályára?
- Szeretek emberekkel dolgozni, jó érzés részese lenni a gyermekek
fantáziavilágának, játéktevékenységének, és lassan a felnőttek világába lépő serdülők, középiskolások életének.
- Van valamilyen hobbija?
- Szabadidőmben néptáncolok, melyben örömömet lelem már 10
éves korom óta. Mindenkit ösztönzök arra, hogy keressen, próbáljon
ki új tevékenységeket, és találja meg az érdeklődésének legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget.
- Kik fordulhatnak Erika nénihez?
- Bárki, hiszen mindenkinél lehetnek nehéz időszakok, amikor úgy

Szántó Alexandra,
Szántó Diána 10. f

2 felnőtt gyermekem van, 2 unokám és 3 nevelt gyermekem.
- Milyen foglalkozásokat tart a kollégiumban?
- Elsősorban sportfoglalkozásokat: röplabda, asztalitenisz, súlyzózás.
- Hogyan látja a kollégiumi életet?
- Voltam kollégista, így átérzem a kollégisták helyzetét. Jó kapcsolat
van a nevelőtanárok és a diákok között. Nyitott embernek tartom
magam, bármilyen problémával fordulhatnak hozzám a diákok. Nevelőtanárként jól érzem magam a kollégiumban, úgy érzem a kollégák befogadtak.
- Köszönjük az interjút, munkájához további sikereket kívánunk!

Kovács Miklós tűzoltó alezredes
óraadó
- Hol dolgozik főállásban?

- A Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen
dolgozom kirendeltségvezetőként.
-Hol végezte tanulmányait?
- BM TOP. Tűzvédelmi Kiképző Intézetben Budapesten, majd szintén
Budapesten elvégeztem a nemzetközi tűzvizsgáló tanfolyamot. Ezután a
Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolára jártam, majd a
Nyíregyházi Főiskolára. Később rendészeti szakvizsgát szereztem, illetve elvégeztem a mestervezető képzést Budapesten.
-Mit tanít iskolánkban és melyik osztályban?
- A 9. e osztályban tanítok közszolgálati ügyintézői ismereteket és rendvédelmi szervek és alapfeladatok megnevezésű tantárgyat.
- Hogyan fogadták a diákok?
- Mivel a tanítványaimmal egyidős a fiam, így nagyon elfogult vagyok.
Jó az osztályközösség és örülök, hogy velük dolgozhatom.
- Mivel tölti szabadidejét?
- Olvasással, és igyekszem minél többet mozgással -kerékpározással,
sétával, úszással - tölteni.
- Köszönjük az interjút sikeres munkát kívánunk!

érezzük, nem tudunk önállóan megküzdeni az előttünk álló helyzettel. Minden életszakasznak megvannak a maga krízisei, küzdelmei.
A serdülőkre is nehezednek kihívások, feladatok. Keresik önmagukat: „Kik vagyunk? Hol tartunk? Milyen úton menjünk tovább?”.
Ha ezek a küzdelmek otthoni, családon belüli egyéb problémákkal
társulnak, akkor nagyban megnehezítik ezen életszakasz megoldását.
- Hogyan tud a diákokon segíteni?
- Amiben segíteni tudok: az említett kihívásokon való átsegítés,
önismeret, egyéb pszichés tünetek kezelése, szorongás, indulatkezelés, önértékelési zavarok (félénkség, önbizalomhiány, testképzavar).
- Mikor és hol kereshetjük Erika nénit?
- Hétfőnként a 2. és a 5. óra között a kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szobájában foglalkozom a diákokkal. Szükséges
előzetes időpont egyeztetés.
Keressétek osztályfőnökeiteket, vagy Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőt ezzel kapcsolatban.!
- Köszönjük az interjút, munkájához sok sikert kívánunk!

Szeptember első felében megkezdték az SNI-s és a BTM-es
diákokkal való foglalkozást a Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársai. Orosz Edit csütörtökönként, Kedvesné Szalma
Ágnes pedig keddi és csütörtöki napokon tartják a rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokat.

4

www.gepeszeti.hu

Erdélyi kirándulás

élet emlékét felidéző tárgyakat tekinthettünk meg.
A harmadik napon mi is részt vettünk a csíksomlyói búcsún, a
világ magyarságának legnagyobb szabású találkozóján. A
már megszokott hatalmas tömeg, többszázezer ember mászott
fel a két hegy között található nyeregbe és hallgatta végig az
ünnepi misét. Szerencsére alig-alig esett az eső, csak a hideggel és az erős széllel kellett megküzdenünk. Este a fergeteges
sikert arató Szentegyházi Gyermekfilharmónia műsorát néztük meg a helyi kulturális központban.
A negyedik napon Székelyudvarhelyt, Korondot és Parajdot
látogattuk meg. A parajdi sóbánya az utóbbi években egy
igazi szórakoztatókomplexummá vált. Van egy állandó kiállítás a bánya múltjáról, lehet pingpongozni, filmet nézni, akadálypályán végigmenni, és még sok minden mást is. Korondon mindenki elkölthette az esetleg még megmaradt pénzét a
falu főutcáján található kirakodóvásárban. Sikerült bejutni a
helyi unitárius templomba és a tájházba is, mindkettőt szépen
felújították.
Az utolsó előtti állomás Székelyudvarhely volt. Eleinte kegyes volt hozzánk az időjárás, és sikerült majdnem minden
nevezetességet meglátogatnunk (Székelytámadt-vár, Emlékezés Parkja, a Vasszékely), de hirtelen beborult az ég és egy
hatalmas zivatar csapott le a városra, jégeső kíséretében. Jól
eláztunk, de a buszon már mindenki vidáman énekelt. Szejkefürdőn még végigmentünk az Orbán Balázs („a legnagyobb
székely”) sírjához vezető székelykapuk
alatt.
A hétfő a hazautazással telt, útközben
csak Kolozsváron álltunk meg hosszabb
időre. Megnéztük a főtéren álló Hunyadi Mátyás szobrot és Szent Mihály
templomot, ezenkívül Mátyás király és
Bocskai István szülőházait is.
Összességében elmondható, hogy a sok
utazás és gyakran kedvezőtlen időjárás
ellenére is jól éreztük magunkat, rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.

A Határtalanul pályázat keretében 2016 májusában kiránduláson vett részt iskolánk 25 tanulója (az informatika és közgazdaságtan szakmacsoportokból) és három tanára Erdélyben.
Velünk tartott még 15 tanuló és két tanár a Déri Miksa Szakközépiskolából is.
Csütörtök reggel indulunk el. Első megállónk Zilah volt,
ahol megnéztük a város régi főterét, amelynek közepén Fadrusz János Wesselényi Miklóst földosztás közben ábrázoló
szobra található. Felsétáltunk a meredek domb tetején álló
református templomhoz is, ahonnan jó kilátás nyílt a városra.
Kívülről megnéztük a Zilahi Elméleti Líceumot is, ahol nagy
költőnk, Ady Endre tanult. Kolozsvárt kikerülve legközelebb
Marosvásárhelyen álltunk meg hosszabb időre, ahol éppen
egy nyári fesztivál zajlott. Egy órát sétáltunk a belvárosban,
gyönyörködtünk a régi szecessziós épületekben, sokan vettek
is valamit a kirakodóvásárban. Este volt már, mire megérkeztünk testvériskolánkba, a Gábor Áron Líceumba Szentegyházára.
Másnap látogatást tettünk a helyi varrodában, ahol minőségi
motorosruhákat készítenek, többségüket exportra. Nagyon
érdekes volt látni, ahogy a hatalmas anyagdarabokból végül
testhezálló ruházat készül. Minden munkafolyamatot szívesen
és alaposan bemutattak a varroda dolgozói, kérdéseinkre is
készségesen válaszoltak. Ezután meglátogattuk a helyi
bányászat és oktatás emlékét
őrző egykori iskolaépületet.
Beülhettünk a pici, kopott padokba, átlapozhattuk a régi
naplókat és a kommunista
időkből maradt tankönyveket.
Ezután meglátogattunk egy
helyi ezermestert, aki a Szentegyházán átfolyó patak partján
lakik, és saját vízikerekével
áramot termel. A mini vízerőmű egyben kallómalomként is
Szejkefürdő
működik, felidézve a régi
posztóipar egyik fontos munkafolyamatát. Szintén ezen a napon megnéztük az iskola udvarán található tájházat, ahol az egykori vasipar és hétköznapi

Az Élet Menete Alapítvány által
szervezett Utazó Vagonkiállítás
őszi második állomása Mátészalka
volt.
A mozgó tárlatot a vasútállomáson
tekintette meg a 11. f és a 10. e
osztály Véghné Tomkó Beáta tanárnő és Fejér Gábor tanár úr kíséretében.

Iskolánk tanulói is osztályfőnökük vezetésével részt vettek 2016.
október 21-én azon a figyelemfelkeltő sétán, amelyet Mátészalka
Város Önkormányzata közösen szervezett a Szatmár Optika Kft.vel az országos mellrák elleni kampányhoz csatlakozva.

2016/10

A megnyitón beszédet mondott
Forgács János holokauszt túlélő,
Torma Tamás Mátészalka Város
Alpolgármestere, Becsei Miklós
református lelkész és Dr. Verő Tamás rabbi.

A málenkij robot eseményeit bemutató kiállítás volt iskolánkban 2016. október 10-14-ig.
A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70. évfordulójára készült táblákon információkat és összefoglaló térképeket tekinthettünk meg Kárpátalja szovjet megszállásáról, a deportált emberek összegyűjtésének folyamatáról, az elhurcolások útvonaláról, a lágerben tapasztalt életkörülményekről, illetve az elhurcoltak emlékére állított kárpátaljai emlékhelyekről.

Szabó Gábor tanár úr
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Abban a megtiszteltetésben volt részem,
hogy 2016. július 23. és 29. között az észak-karolinai
Boone városában található Appalache-i Állami Egyetemen (Appalachian State University, ASU) tanulhattam arról, hogy milyen volt nőként (áldozatként, ellenállóként és elkövetőként) megélni a holokausztot,
emellett a holokauszt oktatásának módszertanáról is
ismereteket szerezhettem.
A budapesti Amerikai Nagykövetség és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma már évek óta meghirdeti
ezt a pályázatot, ami lehetőséget ad magyarországi
humán szakos középiskolai tanárok számára, hogy az
USA-ban tanuljanak a holokausztról. Szerintem ez egy
nagyszerű alkalom arra, hogy hazánkban még újdonságnak számító módszerekkel ismerkedjenek meg az
oktatók. A pályázatra mindig sokan jelentkeznek, egy
többlépcsős kiválasztási
folyamat végén idén 3
tanár utazhatott hazánkból az USA-ba. Az EMMI és a nagykövetség
fedezte az utazás, a szállás és az étkezés költségeit.
Az ASU egy Mátészalka nagyságú városban (Boone) található az
Appalache-hegység délnyugati részén, kb. 1000
méteres tengerszint feletti magasságon, gyönyörű természeti környezetben. Az új campust 2008-ban adták át, és mindenben megfelel a modern kor követelményeinek. Magyar léptékben felfoghatatlan az a pénzmennyiség, amit erre az egy egyetemre elköltöttek. Rengeteg oktatási épület, kollégium,
sportlétesítmény, ebédlő, valamint egy hatalmas és jól
felszerelt könyvtár áll az egyetem dolgozói és hallgatói
(18 ezer fő) rendelkezésére. Minden épület légkondicionált és akadálymentesített, valamint lifttel ellátott, ha
emeletes. A városban több ingyenes (!) buszjárat közlekedik, hogy az egyetemi hallgatók könnyen eljuthassanak bárhová. (Az már más kérdés, hogy amíg én ott
voltam, szinte csak az európai vendégek buszoztak, az
amerikaiak mindig kocsival közlekedtek. Egy liter
benzin amúgy 150 forint volt.).
Összesen 30 tanár vett részt a továbbképzésen, ebből 5 európai (3 magyar, 1 román és 1 litván) és 25
amerikai volt, utóbbiak többsége Észak-Karolinából
érkezett. A továbbképzést szervező tanszék vezetője
egy német történész, aki nagyon érdeklődött a magyar
kollégák iránt, egyik nap velünk ebédelt, hogy nyu-
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godtan beszélgethessünk. Mindenki nagyon kedves
volt velünk,egy boone-i idős hölgy még a házába is
meghívott minket, amit örömmel elfogadtunk. A tanulás mellett így lehetőségünk volt megismerkedni a helyi közösség néhány tagjával és a környékkel is.
A módszertani órákon azt hangsúlyozták az amerikai kollégák, hogy a holokausztot folyamatában mutassuk be, mindenképpen fektessünk komoly hangsúlyt
az előzményekre, azokra a törvényekre és egyéb intézkedésekre, amelyek a második világháború előtt fokozatosan csökkentették az európai zsidók jogait. Fontos
bemutatni a nem zsidók és a zsidók viszonyát is, hiszen előbbiek többsége passzivitással szemlélte a folyamatot. Enélkül nem érthető meg a későbbi népirtás
sem. A haláltáborok és a deportálások kapcsán nem
javasolják, hogy annyiból álljon az óra, hogy számokat
sorolunk fel és sokkoló
fényképeket és videókat
mutatunk be. Ehelyett érdemes egy család vagy
egyén sorsára fókuszálni,
és rajtuk keresztül értelmezni a népirtást. Nem
szabad, hogy egy arctalan
tömegként láttassuk az
áldozatokat, ehelyett próbáljunk meg arcot, egyéniséget adni nekik.
Ehhez a módszerhez nem
árt tudni, hogy az USAban sokkal kevésbé központosított az oktatás,
mint hazánkban. Nincs
kötelező központi tanterv, ezt a helyi (tagállami, települési és iskolai) szinten szabályozzák. A tanároknak
emiatt sokkal nagyobb a szabadságuk azon a téren,
hogy mit, hogyan és milyen óraszámban tanítanak. A
középiskolai tanárok kurzusokat hirdethetnek meg,
ahol egy témával akár egy féléven keresztül is foglalkozhatnak. A rendelkezésre álló alacsony óraszám és a
kötelező központi tanterv miatt ez a módszertan itthon
csak korlátozásokkal alkalmazható.
Az egyetem rengeteg szakmai anyagot adott a résztvevőknek, amelyeket szívesen megosztok bárkivel, aki
szeretne új módszereket kipróbálni.

Szabó Gábor tanár úr
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is részt vettünk 2016. október 13-14-én a „Dönts jól, jövőd
a tét” című pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. Minden eddiginél több látogató érkezett a
kétnapos kiállításra. Az érdeklődők többsége általános iskolás volt,
akik középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt állnak.
Nemcsak iskolák, hanem különböző cégek és szervezetek is bemutatkoztak. Így láthatták a fiatalok, hogy milyen jellegű munkavégzésre
számíthatnak, ha hozzájuk kerülnek.

www.gepeszeti.hu
A szakokat és az iskolát népszerűsítő, bemutató szórólapokat és
iskolaújságokat
sok
diáknak adták át a kiállításon rész vevő tanulóink. Scheibli Alexandra 11.b, Kovács
Teodóra 11.f, Kardos
Evelin 12.a, Izsó Erzsébet 12.f, Tarczali Géza 14. c osztályos tanulók
segítették Láposi Zoltán igazgatóhelyettes, Deme Endre gyakorlati
oktatásvezető és Láposiné
Kiss Judit tanárnő munkáját.

Iskolánk standja nagy
népszerűségnek örvendett. A felújított
CNC gépünket, illetve a vele gyártott Reméljük, sok általános
termékeket
sokan iskolás diákkal találkozunk
majd a nyílt napokon és
nézték meg.
jövőre a 9. évfolyamon.
Érdeklődtek az informatika, az egészségügyi, a rendészeti és a
közgazdasági szakképzés iránt is, és a hatástalanított kézi lőfegyvereket is érdekesnek találták.

Kardos Evelin 12.a, Izsó Erzsébet 12.f

Kirándulás Budapestre
2016. szeptember 27-én lehetőséget kaptunk, hogy elutazzunk iskolánk kolis csapatával egy fővárosi kirándulásra. A 10.b osztályból 3
fő vett részt „külsősként” a tanulmányi úton. Kísérőink voltak Kukk
Jánosné tanárnő és Vékony Szilárd tanár úr.
2016. október 5-én reggel 440–kor már a koli előtt sorakoztunk és
vártuk az indulást. A vonat 520 körül indult, velünk a „fedélzeten”.
Hosszú út állt előttünk, de izgalmas is egyszerre. Az út alatt láttunk
szépeket, mint például nyájakat, teheneket, lovakat, gyönyörű tájakat, illetve kevésbé szép, rossz dolgokat is, környezetszennyezést,
elpusztult állatokat.
A hosszú utazás után végre megérkeztünk célállomásunkra, fővárosunkba, Budapestre. A város teljesen más,
mint amit eddig gondoltam róla. Sokkal
nyüzsgőbb, zsúfoltabb, szebb és egyben
veszélyesebb is. A Hadtörténeti Múzeum
felé tartva rengeteg érdekes dolgot láttunk: a nap sugaraiban fénylő Dunát, a
Parlamentet, szebbnél szebb és drágább
járműveket és a gyönyörű hidakat.
A múzeumba érve a kísérő tanárok előadása után megkezdtük saját feladataink
elvégzését, amelyet osztályfőnökünk,
Szilvai Ágnes tanárnő adott számunkra.
Különböző témákról kellett fényképeket
készítenünk, mint pl. a nándorfehérvári
csata ábrázolásáról, Batthyány pisztolyáról és a fekete sereg táborának belsejéről.

Megemlékezés az
1956-os eseményekről
Október 23-ára emlékeztünk
ünnepi műsor keretében. A
műsort összeállította: Tömöriné
Józsa Beáta és Kissné Papp
Anita tanárnők. Az énekkart
Pecséri Enikő tanárnő készítette
fel. A műsort felvette és szerkesztette Pálinkás István tanár úr
Verset és összekötő szöveget mondtak: Lengyel Szilárd (10.b)
Szabó Bence (11.c), Szántó Diána (10.f)
Énekkar: Csák Bettina, Gaál Rita, Lengyel Szilárd (10.b), Szabó
Bence (11.c), Vári Vivien (10.e)
Az ünnepi műsor után szellemi vetélkedőt tartottunk, melyet
Fejérné Kósa Zsuzsanna tanárnő, Fejér Gábor és Kiss Tibor
tanár urak szerkesztettek.

A munkánkat nehezítette, hogy a múzeum tele volt látogatókkal,
szóval figyelnünk kellett a többi emberre is, de sikerült a feladatot
teljesíteni. A múzeum kiállításai nagyon élethűen ábrázolták az
adott témát, szinte már úgy éreztük, hogy ott vagyunk abban a sátorban, barakban, vagy lövészárokban. Az általunk legkedveltebbnek
választott kiállítás a fekete sereg táborának enteriőrje volt, amely
élethűen mutatta be Mátyás király zsoldos hadseregét.
Ezután a West End felé vettük az irányt a csoporttal. Itt majdnem
két órát töltöttünk evéssel, ivással, pihenéssel és boltok, kirakatok
nézegetésével. 1500-kor visszasétáltunk a pályaudvarra. A hazafelé
vezető út szintén nagyon hosszúnak tűnt. Este 8 körül már Szalka
földjét koptattuk.
Összességében a kirándulás fárasztó, de tanulságos, izgalmas volt,
és értékes emlék marad örökké.
Az elkészült feladatokat bemutattuk
történelem órán. Osztályfőnökünk nagyon elégedett volt velünk, mert 100 %
-osan sikerült a kiadott feladatokat
teljesíteni. Szorgos munkánk meghozta
gyümölcsét, mindhárman jutalomként
jelest kaptunk történelemből.
Szilágyi Kristóf János
10.b

Október 6-ára emlékeztünk
Az aradi vértanúkra emlékeztünk ünnepi
műsor keretében, amelyet videóláncon
keresztül nézhettünk meg és idéztük fel
ennek a napnak az eseményeit és történelmi jelentőségét. A műsort összeállította és
betanította Véghné Tomkó Beáta tanárnő.
Az énekkart felkészítette Pecséri Enikő
tanárnő.
A műsort felvette és szerkesztette: Pálinkás István tanár úr.
Verset és összekötő szöveget monda: Imre Lilla (10.e), Puskás Csenge Regina, Turányi Kitti Nóra (11.e).
Énekkar: Csák Bettina (12.f), Gaál Rita (11.f), Lengyel Szilárd Ferenc
(10.b), Szabó Bence (11.c), Vári Vivien (10.e) és a 11. e osztály vegyeskara:
Angyal Botond Zoltán, Bogdán Brigitta, Csürök László György, Gere Vivien, Gergely Barbara, Harkai Petra, Keresztesi Nikolett, Kiss Boglárka, Kiss
István Ádám, Kiss Richárd, Lakatos János Erik, Nagy Tímea, Osváth Patrik
József, Puskás Csenge Regina, Selybi Elizabet, Simon Vivien Zsanett, Turányi Kitti Nóra.

www.gepeszeti.hu

LÉGY TE IS INFORMATIKUS!
„Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században
analfabétának fog számítani.” (Teller Ede)
Iskolánkban a nyári kötelező gyakorlat ideje alatt az informatikai szakmacsoportban tanulók tájékoztatást kaptak az informatikus
lét előnyeiről, hátrányairól. Erre azért volt szükség, mert egész Európában növekvő tendencia az informatikus szakemberhiány, több
százezer a betöltetlen álláshelyek száma.
Magyarországon (mértékletes felmérés szerint) is több mint 10000

informatikus hiányzik jelenleg a munkaerőpiacról, és bár az infor-
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matikus pálya az anyagilag is
megbecsült foglalkozások egyike,
mégsem tűnik elég vonzónak a
fiatalok számára, akik vélhetően
nincsenek tisztában a szakmai
karrierlehetőségekkel, vagy megijednek a kihívásoktól.
Az informatika az élet minden
területén egyre inkább jelen lesz,
egyre nagyobb szerepet kapnak a
gépek és a robotok, egyre több munkakörben elvárássá válik valamilyen programozási képesség is. Minden tudományterület mögött
informatika van és lesz a jövőben is, csak a mértéke különbözik,
ezért is fokozódik az igény a megfelelően képzett szakemberek
iránt. Ezen kíván segíteni a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország Legyél Te is Informatikus! programja, amely újszerű
módon, a vállalati tudástőkét használva, személyes példamutatással
inspirálja a diákokat az IT karrier felé.
A nyári szakmai gyakorlat keretében a Magyar Telekom és a TSystems Magyarország Legyél Te is Informatikus! c. felhívása kapcsán egy programfejlesztő informatikus látogatott el iskolánkba s
tartott előadást az IT szakma karrierlehetőségeiről, az informatikus
pálya pozitívumait hangsúlyozva.

Bacskó Sándor
informatika tanár

CodeWeek: Kódolás Hete 2016.
Immár 2. alkalommal csatlakoztunk az EU felhívásához, melynek
célja a programozás népszerűsítése. Ez alkalomból IT szakembereket hívtunk meg, beszéljenek arról, milyen kihívást jelent számukra
ez a pálya, mi mindent is takar az informatikus szakma.
Két egykori gépészes diák is elvállalta, hogy a jövő leendő szakembereit saját példájukon keresztül közelebbről megismertetik az IT
világának egy-egy szeletével. Így Bacskó Levente magánvállalkozó
szoftverfejlesztőt és Gráma Tibort, a Hoya IT vezetőjét is megismerhették diákjaink. Levente előadása során egy gépészes chat
programot alkotott meg, érzékeltetve az Androidra, illetve IOs-ra
fejlesztés előnyeit, hátrányait, kivitelezési formáit. Tibor a vállalat
tevékenységének kiszolgálásához fejleszt csapatával szoftvereket,
melyeket azután a világ számos pontján használnak még a cég leányvállalatai. Közös vezérfonalként hangzott el, hogy a jövő záloga
abban van, ha valaki jól ismeri a szakmáját, alapos tudásra törekszik, mivel ez az egyetlen módja, hogy értékes munkaerő legyen az
IT piacon, s ez ma a jó kereseti lehetőséget is bevonzza.

Csató Csaba a szoftverértékesítés formáiról beszélt, s a valós igényeket kielégítő szoftverfejlesztésre hívta fel a figyelmet, hiszen
végső soron minden szoftverfejlesztés célja a profittermelés.

Muskovszky János tanár úr- a MIT egyetem és a Google szakemberei által kifejlesztett- AppInventorral Androidon futó appok
létrehozásának alapjait mutatta be egy konkrét app elkészítésén
Tibor nemzetközi tapasztalatai alapján felhívta a figyelmet arra, keresztül. A nap folyamán két mobilfejlesztő versenyen induló csahogy ebben a szakmában is jól érzékelhető a magyarok kreativitása, pat is megalakult. Appra fel! J S ne feledjétek, keressétek a Köszi
app-ot az AppStore-ban!
s erre is legyenek büszkék, higgyenek magukban!
Az Appelarassistagrár gazdasági szoftver projektmenedzsere,
Kedves Szakköri Tagok!
Egy éve lassan, hogy leérettségiztem a Gépészetiben…
Szeretnék veletek megosztani egy kis történetet, ami remélem, mindenképpen ösztönző hatással lesz rátok.
Én is, ahogy most ti, pár éve bekerültem a Legózás "kis külön világába". Akkor még nem volt világos, mire is lehet hasznos ez
"hobbi", de jól éreztem magam, s klassz dolgokat éltem át a felkészülés, versenyek, kiállítások alkalmával.
5. hónapja, hogy Angliában élek és tanulok. Elkezdtem itt dolgozni,
mint minden átlagos külföldi diák a megélhetésért. Ekkor jöttem rá,
hogy nagyon érdemes odafigyelni a nyelvtanulásra. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy most, amíg az iskola tálcán kínálja a
lehetőséget, addig tessék megragadni az alkalmat és kihasználni ezt!
Egyik nap, amikor épp vigyáztam egy angol család két tündéri gyermekére, előkerültek a legók a házban. Fantasztikus dolgokat készítettünk, amit a gyerekek is élveztek.
Este a nap megkoronázásaként a gyerekekkel megnéztük a
Legokaland című filmet. Egy átlagos, jól telt napnak gondoltam.

Jágri Ilona tanárnő

Aztán a kicsik nem aludtak, gondoltam, lefoglalom őket és elkezdtem nekik lejátszani a szakkörön, versenyeken készített saját videóimat a telefonomról. Hatalmas volt az áhítat. Most, pár héttel később, 19 pici gyerkőc van a szárnyaim alatt és a szülők összefogásának köszönhetően több szettel kezdhettünk hozzá a kutató és kreatív
munkához. Ahol a gyerekek £8-ért (3200 Ft) tölthetnek el egy délutánt. Ez az összeg nekik semmiség. De nekem mégis remek zsebpénz amellett, hogy mennyi leírhatatlan örömet kapok ezektől a
gyerekektől.
Ez csak egyetlen példa arra, hogy hol kopogtathat a lehetőség, amely
a megtérült munka gyümölcse.
Járjatok nyitott szemmel a világban! Tanuljatok és művelődjetek
minél többet! :)
További sikereket és eredményes munkát kívánok nektek!
Have fun everybody!
Biró Réka

egykori Gépészes diák
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Ismét a dobogón

Láng Elizabet 10.d

Halászné Kónya Hajnalka testnevelő tanárnő idén is képviselte iskolánkat az évente megrendezésre kerülő Országos Pedagógus Tenisz versenyen, amit Balatonalmádiban rendeztek meg.
Ebben az évben is kiváló eredményt ért el, ugyan is a dobogó második fokán büszkélkedhetett.
Felkészülése a versenyre rengeteg időt vett igénybe, de ezen könnyített az, hogy az iskolai testnevelés órákon aktívan mozog együtt diákjaival. Az eredményhez hozzájárul az is, hogy egész
évben rendszeresen eljár edzeni a mátészalkai teniszpályára.
Tanárnő elmondása szerint: „Ebben a sportágban az a csodálatos, hogy kortól független”.
Gratulálunk tanárnőnek a kimagasló eredményhez és reméljük, hogy jövőre is képviselni fogja
iskolánkat.
Nagy Attila testnevelő tanár úr a nyáron, illetve az ősz folyamán több versenyen is
részt vett. 2016. június 26-án az Extreman Országos Triatlon találkozót Kaposváron rendezték meg. Teljesítenie kellett a következő sportágakban: úszás: 1,9 km,
kerékpározás: 90 km, futás: 21 km, melyet 5 óra 53 perc 10 mp időeredménnyel
teljesített. A 207 versenyző közül a 38. helyen végzett.
Augusztus 13-án a Flavin 7 Bükk Kapu Tereptriatlon Országos Bajnokságon is
indult, melyet Felsőtárkányon rendeztek meg. Távok: úszás: 500 m, kerékpár: 15
km, futás: 7 km.
Időeredménye: 2 óra 3 perc 12 mp. A 38 egyéni versenyző közül a 24. helyet szerezte meg.
Tiszafüreden az Olimpiai távú Triatlon versenyen szeptember 4-én szerepelt. Távok: úszás: 1,5 km, kerékpár: 40 km, futás: 10 km. Időeredménye: 2 óra 33 perc 45 mp. A 42 versenyzőből a 12. helyet sikerült elérnie. Nagyváradon a Running Day Nemzetközi Futóversenyen szeptember 18-án 175 versenyzőből a 27. helyezésen zárt. A táv 21 km volt időeredménye 1:40:06.
Gratulálunk az eredményekhez és további sportsikereket kívánunk!
Ördög Anna 10.d

Nyárbúcsúztató buli
Nyárbúcsúztatótanévköszöntő bulit rendeztünk 2016. augusztus 22-én
Jármiban a Közösségi Ház
udvarán. Öröm volt újra találkozni a hosszú szünet után
osztálytársainkkal! Az együtt
sütögetés kellemes hangulatban telt.
Összejövetelünket jelenlété-

vel megtisztelte Tömöriné Józsa Beáta tanárnő és Pálinkás István
tanár úr is.
A grillpartit osztályfőnökünk, Véghné Tomkó Beáta szervezte,
munkáját Vargáné Balogh Marianna szülő segítette.
A buli olyan jól sikerült, hogy ebben a tanévben tanévzárónyárköszöntő partit is tartunk.
Simon Vivien és Keresztesi Nikoletta 11.e

Gyűjtötte: Láng Elizabet és Ördög Anna 10.d
Gondoltad volna?
 Mosonmagyaróvár nyerte az Európa legszebb városközpontja különdíjat a Virág Városok és Falvak európai versenyén, a Városkapu
tér lett Európa legszebb főtere.
 Bud Spencer Budapesten játszott utoljára az olasz vízilabda válogatott tagjaként.
 A sörrel való hajmosás a benne található vitaminoknak köszönhetően fényesebbé és erősebbé teszi a hajunkat.
 Nemzetközi oktatásvizsgálatok kimutatták, hogy a többi országhoz képest Magyarországon az átlagnál sokkal több házi feladatot kapnak a diákok.
 A nevetés megőrzi a memória frissességét, így könnyebben tanulunk új dolgokat és emlékezőképességünk is javul.
 Az 1910-es években a budapesti Hősök terén egy park volt, pálmafákkal.
 Az első Star Wars film forgatása után George Lucas idegösszeomlást kapott, mert az hitte, a film bukás lesz.
 Egy kutatás szerint Magyarországon a Közép-Dunántúlon a legboldogabbak, a legboldogtalanabbak pedig Észak-Magyarországon.
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REJTVÉNY
Keresd a szavakat: levelek, hátizsák, mellény, sütőtök, dió,
harmat, must, eső, füge, iskola, hűvös, esős, nedves, szőlő alma, szellő, sáros.
Megfejtés: …………………………………….
Készítette: Halász Andrea 12.d

Szerkesztő:
Szerkesztő: Láposiné
Láposiné Kiss
Kiss JJ udit
udit Témák,
Témák, cikkek
cikkek összegyűjtése:
összegyűjtése: Plesu
Plesu Ádám
Ádám Rajzok
Rajzok gyűjtése:
gyűjtése: Meszlényi
Meszlényi Boglár
Boglár ka
ka Foto:
Foto: Láposi
Láposi Zoltán
Zoltán
Készült:
Készült: Az
Az iskolában
iskolában ill.
ill. az
az Info-West
Info-West nyomdában.
nyomdában. Felelős
Felelős kiadó:
kiadó: Nagy
Nagy József
József igazgató
igazgató Engedélyszám:
Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93
B/ISK6206/SZA/93
Köszönjük
a
cikkek
íróinak
munkáját!
Továbbra
is
várjuk
verseiteket,
cikkeiteket,
rajzaitokat!
Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat!

