24. évfolyam 4. szám

2017. december

szalagavató

elsősavató

NYÍLT NAP

2017. november 17-én volt a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti
2017. november 24-én első alkalommal rendezte meg iskoCentrum
Futsal
torna
– volt.
Nyírbátor
Szakgimnáziuma és Kollégiuma külső hőszigetelésének és napelem rendlánk a „Pályaorientációs
Nap”-ot,
melynek
nagy sikere
szerének ünnepélyes átadása, amely pályázat keretében valósult meg.
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Iskolánkban hagyományaihoz híven 2017. november 11-én megrendezésre került a végzős diákok szalagavató
ünnepsége. Eme nap emlékezetes marad a 12.-es diákok számára, hiszen ekkor tűzték fel ünnepi öltözékükre a
maturandus szalagot.
Az esemény köszöntőkkel és a bevonulással kezdődött, majd a Himnusz eléneklése után Barkován Ferenc
igazgatóhelyettes úr ünnepi gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Ezután a szalagtűzés ünnepélyes pillanatai következtek. A 12.a osztálynak Barkovánné Uzonyi Pálma tanárnő, a 12.b-nek Barkován Ferenc tanár úr,
a 12.c-nek Kosztyu Miklós tanár úr, a 12.d-nek Szabó Istvánné tanárnő, a 12.e-nek Véghné Tomkó Beáta tanárnő, a 12. f-nek Szemán István tanár úr tűztek szalagot. A végzős diákok tiszteletük jeléül szalagot tűztek
osztályfőnökeiknek, iskolánk vezetőinek és kollégiumi nevelőtanáraiknak.
Az ünnepi műsorban Imre Lilla 11.e osztályos tanuló szavalta el Reményik Sándor: Akarom című költeményét, majd ezt követően Gaál Rita 12.f osztályos tanuló énekelte el Danics Dóra: Új út című dalát.
A ünnepségen fellépett iskolánk énekkara, valamin Pecséri Enikő tanárnő, akinek előadásában hallhattuk a
Macskák musicalból az Emlék című dalt. A Szózat hangjaival zárult a felemelő esemény.

12. a

12. b

12. c
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Mindezek után az osztályok színvonalas táncos produkcióit láthattuk, mely tanúbizonyságot tett arról, hogy mennyire öszszekovácsolódott csoport lett belőlük.
A 12.a osztály a 20-as évek világába kalauzolta el a nézőket, a 12.b pedig a bajor sör kultúráját hozta el néhány percre Mátészalkára. A táncokat Filep László tanította be. A 12.c-s fiúk modern tánccal lepték meg tanáraikat és szüleiket, a koreográfiát Köblösné Demeter Andrea készítette. A 12. d a keleti világot idézte indiai táncával, felkészítőjük Vágányik Attiláné
volt. A 12.e akrobatikus elemekkel gazdagított orosz táncot, kalinkát mutatott be, mely Kovács Attila munkáját dicséri.
A 12.f-es lányok a szivárvány csodáját idézték modern, esernyős produkciójukkal, betanítójuk Zubály Gabriella volt. Az
előadások nagyszerűek és változatosak voltak. Az est fénypontját a keringő jelentette, ahol 54 pár kápráztatta el tánctudásával a megjelent rokonokat, ismerősöket. A koreográfiát Köblösné Demeter Andrea készítette. Az ünnepség után iskolánk
tornatermében kezdődött a vacsora és a bál, melyet Nagy József igazgató úr nyitott meg. Köszöntőt mondott Szabó István, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója.

12. d

12. e

12. f
A maturandusz szalagot vélhetitek egyfajta kitüntetésnek
is. Méltán lehettek büszkék magatokra, hiszen eljutni eddig, nem könnyű feladat.
A szalagnak azonban két szára van, ne felejtsétek! Egyrészt lehet az elmúlás, másrészt pedig a kezdet szimbóluma. Új lehetőségeket, új utakat jelenthet számotokra.
Iskolánk nevében eredményes felkészülést és sikeres érettségit kívánunk!

Szántó Diána
Szántó Alexandra 11.f
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patok ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat, melyet a diákönkormányzat szervezett.
A délután legnagyobb élményét az osztálytáncok bemutatása jelentette, hiszen lelkes készülődés előzte
meg a fellépéseket.
Végül kihirdették a verseny győzteseit: I. helyezett a 9.
c, a II. helyezett a 9.e osztály lett, és a III. helyezést a
9.b osztály érte el.
Elsősként örülök, hogy én is megtapasztalhattam az
elsősavató hangulatát, és osztálytársaimmal egy élményekkel teli délutánt tölthettem együtt.
Matyi Barbara 9.d

2017. november 14-én végre elérkezett az a pillanat,
hogy mi, elsős diákok is igazi Gépészesekké váljunk.
Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes köszöntése
után az osztályfőnökök ünnepélyes keretek között
feltűzték minden elsős tanulónak az iskola jelvényét.
Egy élményekkel teli délutánt tölthettünk együtt,
ahol a játékos feladatok alkalmat adtak arra, hogy
egymást jobban megismerhessük.
Az iskolánkról szóló teszt kitöltését követően, a csa2017. november 24-én első
alkalommal „Pályaorientációs
Nap”-ot szervezett iskolánk a
Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház
termében.
Nagy József igazgató úr köszöntője
után
különböző
előadásokat hallhattunk, ahol
érdekes, értékes és számunkra
tartalmas
információkat
kaphattunk. Egyrészt különös
nap volt, mert nem az iskolapadban ültünk, hanem a
színházban. Másrészt nem
tanórák voltak tanárainkkal,
hanem egyetemeket, cégeket
képviselő
emberek,
akik
előadásokat tartottak, prezentáltak számunkra.
Az egyetemek képviselői a náluk folyó képzéseket mutatták be
azoknak a diákoknak, akik a továbbtanulásban gondolkodnak. Mi
pedig mint irodai titkárok abban is nagy hasznát vettük, hogyan kell
egy prezentációt helyesen elkészíteni és előadni.
Bene Zsolt rendőrszázados úr a rendőrség működéséről, szervezeti
felépítéséről és a felvételi eljárásról tartott előadást.
Ezt követően a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának tájékoztatóját hallhattuk Dr. Csarnovics István
adjunktus előadásában.
A Nyíregyházi Egyetem tájékoztatóját négy előadás keretében
hallgathattuk meg.
Az előadók: Dr. Jekő József tanszékvezető úr (Környezettudományi
Intézet Kémia Intézeti Tanszék),
Nyilas
Orsolya
tanársegéd
(Alkalmazott
Humántudományok
Intézet Szociálpedagógia és Közösségszervezési Intézeti Tanszék), Dr.
Szőllősi István tanár úr (Műszaki és
Agrártudományi Intézet) és Csákné
Dr.
Filep
Judit
docens
(Gazdálkodástudományi Intézet) voltak.

A szünet előtti utolsó egyetemi
tájékoztatót a Miskolci Egyetemről Dr. Mende Tamás
tanulmányi és beiskolázási
dékánhelyettes tartotta.
Az iskolai tájékoztatók sorát
Láposi Zoltán igazgatóhelyettes
úr zárta, aki az iskolánkban
folyó szakképzés kínálatát
ismertette. A szünet után
többek között a mátészalkai
gyárak képviselői tartottak
tájékoztatót.
Elsőként a Szatmár Optikai Kft.
Képviseletében Kupi Ildikó,
HR Manager, majd a Hoya
Szemüveglencse
Gyártó
Magyarország Zrt.-től Tóth
Richárd
igazgatóhelyettes.
Ezután a Carl Zeiss Vision
Hungary Kft. tájékoztatója következett Jakab Tünde, HR Director
jóvoltából.
Zárásként az MSK Hungary Gépgyártó Bt képviseletében Muskovszky János, IT Process Manager és Hanusi Balázs, termelési manager asszisztens tartott előadást.
Köszönjük az iskolavezetésnek, a lehetőséget, hogy megismerkedhettünk több céggel, ahová akár az iskola elvégzése után munkába
is állhatunk, illetve azt, hogy az egyetemek életébe is bepillantást
nyerhettük!

Porcsint Erika 13.e
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Gyertya
Gyertya vagyok
Sokszor elalszom,
De parazsam küzd
Lángra lobbantaná,
Ami már rég kihűlt.
Gyertya vagyok
Sötét hamu és por.
Égnék én szívesen
De nincs filctoll,
Mely kiszínezné szívemet.
Gyertya vagyok
Ki most is harcol,
Szeretnék világítani,
A sötétségben
Utat mutatni.
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2017. október 24-én a Humán
Munkaközösség
Aranyszavalóversenyt rendezett a 9.
osztályos diákok számára.
Az ifjú versmondók kiválóan
teljesítettek a megmérettetésen. A zsűri tagjai Fülöpné
Kecskés Judit igazgatóhelyettes és Szűcsné Kerti Éva tanárnő volt. A zsűri elnöke Losonczi Léna költőnő, akinek elismerő szavai mindannyiunkat büszkeséggel töltöttek el.
A verseny eredménye: 1. helyezést ért el Csicsák Dávid Tamás 9.e, 2. helyezést Tordai Petra 9.d és 3. helyezést Papp
Tamara 9.f osztályos tanuló. Gratulálunk nekik!

Gyertya vagyok
Ki most lángol,
Sárga fénnyel
S nem feketével
Teljes szeretetével.
Gyertya vagyok
Ki szabadon táncol
Életem örök,
Lángnyelvem örül
El többé nem tűnök.

A tél csodái
Hűvös tél, hófedte táj
szívemet melegség járja át.
Hóesésben játszó gyerekszót hallok,
mely beszűrődik a zárt ablakon.
Talán hiányod teszi hideggé lelkem
talán a szeretet,mit irántad érzek.
Zord testem csupán az melegíti fel,
hogy a hidegben is itt vagy mellettem.
Rám nézel, én rád
nevemet suttogván
karod a vállamon át
ölelsz egy egész éjszakán.
Azt kívánom, hogy ez a pillanat
ne múljon el egy szempillantás alatt.
Ne érezzem hiányod,
mely nekem a legnagyobb fájdalom.
Marasztallak még egy kicsit
hátha itt maradsz,
de menned kell
hisz már este van.
Könnyes szemmel talán,
de elengedlek,
kikísérve az ajtón
szádra csókot festek.
Simon Katalin 9.d

Bócsi Dominika 9.d

2017. november 13-án helyesírási versenyt rendezetünk a magyar
nyelv napja alkalmából.
A 9-10. osztályosok kategór iájában 1. helyezést ér t el Vass Zsolt
10.b osztályos tanuló, Biró Zoltán másodikként végzett, ugyancsak a
10. b osztályból, a harmadik helyet pedig Horváth Réka, a 10. f osztály tanulója szerezte meg.
A 11-12. osztályosok kategóriájában 1. helyen végzett Ster
Anasztázia 12. a osztályos tanuló, 2. lett Czine Ádám a 12.b-ből,
3. helyezést Sipos Diána 11.f osztályos tanuló érte el.
Felkészítők voltak Fülöpné Kecskés Judit, Szűcsné Kerti Éva, Ácsné
Szűcs Judit, Tömöriné Pregon Ildikó tanárnők és Plesu Ádám tanár
úr. Gratulálunk!
A Nyelvi Munkaközösség
2017. december 12-én német
nyelvi vers- és prózamondó
versenyt szervezett 9-12.
évfolyamosok számára. 13
tanuló mérettette meg magát,
verseket és meséket hallgathatott a háromtagú zsűri.
Szűcsné Kerti Éva tanárnő,
Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettes és Úr Péter pontozta az előadásokat.
Tanár úr a zsűri meghívott elnökeként köszöntötte a versenyzőket és értékelte
teljesítményüket a verseny végeztével.
Diákjaink a lámpaláz ellenére ügyesen szerepeltek.
Az első helyezett Szabó Tamás 12.c, a
második Simon Katalin Zsuzsanna 9.d, a
harmadik Horváth Réka 10.f osztályos
tanuló lett. Gratulálunk minden bátor
résztvevőnek!
Köszönjük Lakatosné Kádár Ágnes, Tóth
-Vonház Linda, Ácsné Szűcs Judit, Vékonyné Kovács Judit és Fülesdiné Juhász
Tímea tanárnők felkészítő munkáját!

2017. november 21én a Vörösmarty
Kör
megrendezte
hagyományos szavalóversenyét, melyre
az idén is egy szabadon választott hazafias verssel lehetett
nevezni.
Iskolánkat
Tordai
Petra 9.d, Csicsák
Dávid Tamás 9.e és
Imre Lilla 11. e osztályos tanulók képviselték. Nagy öröm
számunkra, hogy Imre Lilla tavalyi sikere után ismét 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanára Véghné Tomkó Beáta volt. Gratulálunk!
Iskolánkban immár hagyomány, hogy minden tanév
elején megrendezik a PénzSztár nevű gazdasági
verseny. Ebben az évben minden eddiginél több
csapat indult a versenyen, és már nem csak a közgazdasági szakmacsoportból.
A 9. évfolyamból egy csapat, a 10. évfolyamból nyolc, a 12.-esek
közül pedig három csapat „kattintgatott” a győzelemért. Az első
fordulót online rendezték meg 2017. október 12-én. Intézményünkből 12 csapat vett részt a megmérettetésen, ahol összesen 80 pontot
lehetett elérni. Minden kérdés helyes megválaszolása után 1 pontot
szereztek a versenyzők.
A második online fordulót 2017. október 19-én tartották, ahol már
minden helyes válasz 2 pontot ért.
Az első helyezett, aki továbbjutott, a „Pénzmosók” nevű csapat.
Tagjai: Bankovics Csongor
Patrik, Kincs Martin, Pályi
Szebasztián, Széles István a
10.d osztályból, akik 2017.
október 26-án a Nyíregyházi
Egyetemen mérkőztek meg a
megye négy másik csapatával.
A második helyezett a
„Moneypólium” csapat a
(10.d), míg a harmadik helyezett a „Csórik” nevű csapat
(12.d) lett.
Felkészítő tanárok: Pénzes Zoltán, Kötél Sándor, Szabó István,
Varga Zsolt, Pappné Márton Gyöngyi. Gratulálunk minden résztvevőnek! Azok se keseredjenek el, akik idén nem jutottak tovább,
mert jövőre lesz alkalmuk ismét indulni.
Szuromi Eszter 10.d
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2017. november 18-án az 1997-ben végzett IV.C (általános mechatronikai műszerész) osztály 20 éves érettségi találkozóját tartotta.

A természettudományi munkaközösséghez is megérkezett a
Mikulás
DIÁKPARLAMENTI
ÜLÉSEN JÁRTUNK
2017. november 9-én Nyíregyházán

jártunk a Megyei Diákparlament
ülésén, az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási
Központjának rendezvényén.
Iskolánkat Tóth Barbara 11. e osztályos DÖK-elnök képviselte. Ezt a
gyűlést az Országos Diákparlament
alkalmával javasolták a diákok,
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős
Államtitkársága szervezett meg
2017. február 3-5. között, ahol 50
ajánlási pontot fogadtak el.
A rendezvény célja ennek ismertetése, valamint az új megyei póttag
megválasztása volt, aki 2020-ban
képviselheti megyénket a következő
Országos Diákparlamenten. A megyei gyűlést Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta
meg, aki örömmel számolt be a
Megyei Diákparlament megalakulásáról. A szavazást Oroszváriné Gaál
Gabriella, a Pedagógiai Oktatási
Központ pedagógiai referense vezette. Nyolc jelölt közül végül a Zay
Anna Gimnázium 9. évfolyamos

diákja,
Szoták
Regina nyert. Ő
lesz az utódja a
továbbtanulása
miatt leköszönő
Lukács Nándornak, a nyíregyházi
Zrínyi Ilona Gimnázium 12. évfolyamos hallgatójának, aki beszámolt
arról, hogy milyen élmény volt a
Parlamentben találkozni Kövér
László házelnökkel és érdemben
tárgyalni a miniszterekkel a diákság
problémáiról.
A legközelebbi országos rendezvény
három év múlva lesz, ahol a szakképzésről, egészségügyi, közétkeztetési, továbbtanulási problémákról
értekeznek majd a tagok. A Diákönkormányzat várja tehát a javaslataitokat, észrevételeiteket ezekben a
témákban!
Kérdéseiteket Nagy József igazgató
úr elé is terjeszthetik majd az osztálytitkárok a márciusi küldöttközgyűlésen.

Imre Fanni, 14.b osztályos tanuló vagyok.
Szeretem a lovakat és a lovas sportokat. 14
éve lovagolok a mátészalkai Főnix Parkban a
Hunor Sportegyesület tagjaként hobbi szinten, de időnként versenyeken is részt veszek.
Idén tavasszal negyedik helyezést értem el.
Október 21-én a III. Esze Tamás Emlékversenyen a lovas díjugrató számban a 24 induló
közül a 7. helyen végeztem. A lovak fontosak az életemben, segítenek a mindennapos
stressz feloldásában és a kikapcsolódásban.
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Az egészségügyi munkaközösség
szeptemberben első alkalommal
hirdetett plakátversenyt. A 3 fordulóból álló megmérettetésen különböző
témákra alapozva kellett egyéni ötlet
alapján rajzot vagy más technikával
plakátot készíteni. Az őszi hónapok
témái a következők voltak: egészséges életmód elsősegélynyújtás, anatómia-élettan: az emberi test.
Jelentkezni bármely évfolyamról
lehetett, függetlenül attól, hogy milyen szakos a tanuló. Az egyénileg vagy
csapatban pályázó résztvevők csak akkor vehettek részt az elbírálásban, ha
mindhárom témában teljesítették a feladatot.
Négy értékelhető, színvonalas plakátsorozat
érkezett be a kijelölt határidőre, melyeket a
munkaközösség tagjai pontozólapokon értékeltek. A 11. f osztályból Sipos Diána és Jónás
Petra, a 13.f osztályból Báncsi Edina és Papp
Csilla, a 14.d-ből Havacs Evelin Éva, a 15.dből Cserepes Viktória és Kelemen Evelin
munkái megtekinthetők a tornaterem előtti
faliújságon. A végeredményről a karácsonyi
műsoron értesülnek majd a díjazottak.

Szakkörünk ötéves fennállása óta az idei év
változásokkal indult. Jágri Ilona tanárnő
szeptember végén átadta a szakkör vezetését Ari Zoltán
tanár úrnak. Ezúton is szeretnénk megköszönni tanárnőnek eddigi
lelkiismeretes és áldozatos munkáját. Új mentorként viszont becsatlakozott iskolánk rendszergazdája Czellár István Zénó, aki előző
évben is már segítette csapatunkat.
Immár 4. alkalommal neveztünk be a First Lego League nemzetközi LEGO robot versenyére. Az idei évben a hidrodinamika témakör
volt hirdetve. A versenyre 2017. december 9-én került sor a Debreceni Agora Tudományos élményközpontban. A Projekt során különböző feladatokkal kellett megbirkóznunk.
Első körben a programozási megoldásokat és a robot design-t pontozta a zsűri. A következő program a kutatási feladat bemutatása
volt, mely valamilyen vízhez kötődő környezettudatos ötlet
(vízmegtakarítás, újrahasznosítás, stb) ki-, illetve továbbgondolásáról, kivitelezési lehetőségek körüljárásáról szólt. Ezután következett
a csapatmunka feladatrész, mely során a zsűri azt értékelte, mennyire működünk együtt egy konkrét feladat megoldása során, ami csak
a helyszínen derült ki.
Délután követezett számunkra a nap fénypontja, a robotjáték bemutatása. A tesztelés során, illetve az előfutamokban robotunk stabil
és egyenletes teljesítményt nyújtott. A mindent eldöntő küzdelemben azonban a gyro sensor átmenetileg megadta magát, ami teljes
káoszt eredményezett a pályán. Mindannyiunk számára szertefoszlott ekkor a győzelem leghalványabb reménye is. Nagyon csalódottak lettünk, hiszen ennyi munkát még egy felkészülés során sem
sikerült beletennünk a megvalósításba, s most igazán győzni jöttünk. Az eredményhirdetéskor nagy meglepetésünkre kiderült,
benne leszünk az első öt csapatban az összesített teljesítmény alapján. Az igazi meglepetés csak ezután következett, mikor már minden reményünk elszállt. Az izgalom a tetőfogára hágott, amikor
már csak két csapat maradt a színpadon. Ekkor már sejthettük, hogy
nem lehetünk 2. helyezetnél rosszabbak.
Sejtésünk beigazolódott,
csapatunk
összesített
verseny
eredménye
alapján a 2. helyezést
értük el, mely eddigi
legjobb
eredményünk
fennállásunk óta.
Robot design kategóriában 3. helyezettek lettünk.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megkaptuk a zsűri különdíját.
Köszönjük felkészítő tanáraink munkáját!
Csapatunk tagjai: Csapatkapitány: Szűcs Dávid 12.a, Lőrincz Klaudia 11.b, Lengyel Szilárd 11.b, Jászay Gábor 10.b, Vass Zsolt
10.b, Bakos Richárd 10.a, Szabó Bence 10.a, Balogh Róbert 9.a.

A csapattagok
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KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK
A kollégiumban november végére két érdekes program is
jutott. Az egyik hétfő délután Bene László mentőorvos
érkezett hozzánk, aki előadást tartott a gyakorlati újraélesztésről, elsősegélynyújtásról. Ezeket gyakorolni is lehetett a vállalkozó szellemű tanulóknak. Fel kell készülnünk, hogy a baj váratlan helyzetekben jön, és akkor nagy
szükség lehet ezekre az ismeretekre.
November 29-én Budapestre látogathattak el diákjaink, akik egy nappal
megelőzve a hóesést számos érdekességet csodálhattak meg a Nemzeti
Múzeumban.
December 5-én érkezett a Mikulás, ha nem is szánon, de szekéren. Ő osztogatta az ajándékot, de bizony a virgáccsal sem fukarkodott. Jutott bőven
mindenkinek. A karácsonyi műsor idén egy kicsit előre került, 13-án emlékeztünk meg Jézus születéséről, és ennek öröméről.
Reméljük, hogy minden családba a szeretet költözik és erősödik nemcsak
az ünnep alatt, hanem egész évben.

HATÁRTALANUL
A Határtalanul program keretében november 6. és 10. között
a székelyföldi Gyergyóditróról látogattak hozzánk az ottani
diákok és kísérőik. Fogadóik Kukk Jánosné és Vékony Szilárd érdekes és tartalmas programmal készültek számukra.
Budapesten az Országházat, a Citadellát és a Sziklatemplomot tekintették meg. Másnap Szatmár körúton vettek részt,
Túristvándiban és Szatmárcsekén jártak, de az itteni Szatmár
Múzeumba is eljutottak. A Nyíregyházi Állatkert lakóit is
meglátogatták még a hideg idők előtt.

A szakmai napon az iskola tanműhelyeiben tekinthették meg
a különböző szakmai fogásokat, majd a hazautazás előtt táncos záróbulival köszöntek el a kedves vendégektől. Bemutatták az általuk ismert erdélyi táncokat, az itteniekre pedig a
Szatmár Táncegyüttes tanította őket. Reméljük, élményekben
gazdagon, szép emlékekkel utaztak haza Erdélybe.
Cikkek: Szép Tamás kollégiumi nevelő

A rejtvényt készítette és szerkesztette:
Veres Norbert 10. a
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2017. október 19-én rendezték meg Nyíregyházán a SZODSE Kupát, melyen ismét részt vett iskolánk.
Eredmények:
Gépész-Bencs Nyíregyháza 6-0 (Bihari Nikolett 2, Szőke Eszter 2,
Lőrincz Karola, Szabados Ráhel) Gépész-Inczédy Nyíregyháza 1-0
(Bihari Nikolett) Elődöntő: Gépész-Sipkay Nyíregyháza 0-0, hetesekkel 0-2, 3-4. helyért: Gépész-Inczédy Nyíregyháza 0-0, hetesekkel 3-2.
A fiúk a ’D’ csoportot száz százalékos eredménnyel, kilenc ponttal
nyerték, többek között magabiztosan legyőzve a komplett Bozsik
Akadémiás kerettel érkező nyíregyházi Széchenyi csapatát. Ezt
követően a négy csoportgyőztes küzdött meg a végső helyezésekért, a mieink összesítésben a második helyen végeztek, így készülhetnek a 2018. májusi budapesti országos döntőre.
Eredmények: Gépész-Széchenyi Nyíregyháza 2-1 (Vass Richárd,
Farkas Zoltán) Gépész-Csiha Hajdúnánás 6-0 (Vass Richárd 3,
Farkas Zoltán, Lakatos Erik, Ötvös Szabolcs) Gépész-Tiszavasvári
7-0 (Vass Richárd 2, Farkas Zoltán 2, Kiss István, Lakatos Erik
Öt-

www.gepeszeti.hu
www.gepeszeti.hu

vös Szabolcs) Négyes döntő: GépészSipkay Nyíregyháza
1-1 (Vass Richárd)
hetesekkel 2-0 Gépész-Bánki Nyíregyháza 0-0, hetesekkel
3-2
Gépész-Déri
Mátészalka 0-2
A szervezők mind a
lányoknál,
mind
pedig a fiúknál iskolánk tanulóját választották a torna legjobb játékosának. A lányoknál Bihari Nikolett
(14.e), míg a fiúknál Vass Richárd András (13.e) érdemelte ki a
címet.
A keretek: Lányok: Bulyáki Hajnalka 9.c, Turányi Barbara Anett
11.d, Deák Vivien 13.b, Szőke Eszter Anna 10.e, Bihari Nikolett
14.e, Szabados Ráhel 12.a, Turányi Kitti Nóra 12.e, Gál Panna
10.e, Lőrincz Karola 11.d, Láng Elizabet 11.d.
Csapatvezető: Plesu Ádám
Fiúk: Kézi Csaba 13.c, Zakor Gergő 12.d, Kiss István Ádám 12.e,
Lakatos János Erik 12.e, Vass Richárd András 13.e, Farkas Zoltán
Richárd 11.a, Rimili Péter Viktor 12.b, Ötvös Szabolcs 10.c, Huszti
Péter 10.c. Csapatvezető: Kosztyu Miklós.

Turányi Barbara 11.d

December 13-án került sor a Karácsony Kupára az Esze Tamás
Gimnázium szervezésében a sportcsarnokban. A szervezők ezúttal
igen rangos mezőnyt hoztak össze, hiszen a korábbi gyakorlattól
eltérően idén hat fiú és két leány csapat versenyzett a végső helyezésekért.
A lányok két mérkőzésen döntötték el, hogy az eszések vagy a
gépészesek a jobbak, a mieink ez elmúlt évek hagyományainak
megfelelően ezúttal is domináltak és kettős győzelemmel hódították el a serleget.
A fiúknál a hat csapat körmérkőzéses rendszerben küzdött a pontokért, a gépészes fiúk az első mérkőzésén vereséget szenvedett a
Déritől, majd döntetlent játszottunk a Barossal, innentől viszont
ellenállhatatlan játékkal vertük további három ellenfelünket, és ez a
torna harmadik helyéhez volt elég.
A szervezők a leányoknál kettő, míg a fiúknál egy különdíjjal jutalmazták csapatunkat. A lányoknál Bihari Nikolett lett a torna legjobb játékosa, míg Turányi Barbara a torna legjobb kapusa, a
fiúnál pedig Huszti Péter érdemelte ki a torna legjobbja címet.
Eredmények: Lányok:
Esze-Gépész 2-4 (Bihari Nikolett 2, Szőke Eszter, Szabados Ráhel)

Esze-Gépész 0-1 (Szabados Ráhel)
A győztes csapat tagjai: Bulyáki Hajnalka 9.c, Turányi Barbara 11.d, Deák
Vivien 13.b, Szőke Eszter 10.e, Gál
Panna 10.e, Bihari Nikolett 14.e, Szabados Ráhel 12.a, Lőrincz Karola 11.d.
Csapatvezető: Plesu Ádám
Fiúk: Gépész-Déri 1-2 (Vass Richárd),
Baross-Gépész 1-1 (Vass Richárd),
Gépész-Ady 4-2 (Farkas Zoltán 2, Ötvös Szabolcs, Lakatos Erik),
Gépész-Deák 8-0 (Rimili Péter 3, Sarkadi Attila 2, Huszti Péter 2,
Ötvös Szabolcs), Esze-Gépész 2-5 (Huszti Péter 3, Farkas Zoltán,
Ötvös Szabolcs)
A harmadik helyezett csapat tagjai: Kézi Csaba 13.c, Papp Ádám
12.b, Kondor Roland 11.c, Kiss István Ádám 12.e, Lakatos János
Erik 12.e, Huszti Péter 10.c, Sarkadi Attila Zoltán 10.c, Ötvös Szabolcs 10.c, Zakor Gergő 12.d, Farkas Zoltán Richárd 11.a, Rimili
Péter Viktor 12.a, Vass Richárd András 13.e, Zséder Balázs 13.c.
Edző: Kosztyu Miklós.

Turányi Barbara 11.d
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