
24. évfolyam 3. szám               2017. október 

Centrum Futsal torna – Nyírbátor 

Az ősz egy második tavasz, amikor 
minden levél virággá változik. 

(Albert Camus) 

Ősz… 
Sárgul a nap, öregszik … őszre jár,  
később kel, korábban nyugszik már,  
csak délben süt még bágyadt melegen,  
s illanón, mint késői szerelem. 

(Várnai Zseni) 

„DÖNTS JÓL, JÖVŐD A TÉT!” 

Ismét részt vettünk 2017. október 11-12-én Nyíregyházán a  
pályaválasztási kiállításon, melyen díjat is nyertünk (folyt. 4.o.). 

A HATÁRTALANUL program keretében  
2017. október 4-7-ig Erdélyben jártunk. 

Alapítványi kiránduláson vett részt iskolánk  
2017. szeptember 21-től 24-ig Hargita megyében. 

Szentegyházán a vendéglátónk a  testvériskolánk volt. 
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Varga Zoltán tanár úr 
 

- Nyírbátorból érkeztem és a Nyírbátori 
Bethlen Gábor Szakgimnázium Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban tanítottam a 9
-12. évfolyamon. 

- Egyetemen tanultam. Programozó ma-
tematikus szakon végeztem. A mérnök- 
közgazdász szakot levelező képzésen 
szereztem. Még tanulok, és a későbbiek során is szeretnék 
még. Jelenleg a 4. diplomám megszerzése van folyamat-
ban. 

- 9-14 évfolyamokon tanítok, ezalól kivételt képez a 11. 
évfolyam.  

- Jól érzem itt magam, a tanári kar barátságosan fogadott 
és a diákokkal pedig jól kijövök. 

- Nős vagyok, 2 fiam van. A nagyobbik fiam már dolgo-
zik, a kisebbik iskolába jár. Kocsordon élünk a családom-
mal. 

- Nagyon kevés szabadidőm van, hiszen a polgármesteri 
hivatalban segítek, esti gimnáziumban betanítok és folya-
matosan fejlesztem tudásom. 

ÚJ TANÁRAINK 

Idén szeptemberben több új pedagógus kezdte meg a iskolánkban a tanévet. Nekik tettük fel a következő kérdéseket:  
- Hol dolgozott korábban? - Hol végezte tanulmányait? - Milyen osztályokban tanít? 
 - Hogy tetszik iskolánk? - Van-e családja? - Mit csinál szívesen szabadidejében? 
Köszönjük az interjúkat, munkájukhoz további sikereket, családi életükhöz jó egészséget kívánunk! 

Papné Márton Gyöngyi tanárnő  
 

- Az elmúlt években a Lónyay Menyhért 
Baptista Szakközépiskola és Szakiskolá-
ban tanítottam Vásárosnaményban. 
- Felsőfokú tanulmányaimat a GATÉ-n 
végeztem el közgazdász szakon, de 
emellett a programozói szakot is befe-
jeztem. Mesterképzésemet az Eszterházy Károly egyetemen 
folytattam. 
- Informatika szakos osztályokban, illetve pénzügyi-
vállalkozási ismeretek tantárgyat tanítok különböző osztá-
lyokban. 
- Folyamatban van a beilleszkedésem az iskolai közösség-
be, az eddig eltöltött idő alatt nagyon sok jó tapasztalatot 
szereztem mind a kollégákkal, mind a diákokkal kapcsolat-
ban. 
- Két gyermekemmel és a férjemmel élek Mátészalkán. A 
lányom rendész szakon végzett, és idén az egyetemen foly-
tatja tovább tanulmányait. A fiam általános iskolás. 
- Szabadidőmben szívesen olvasok, kirándulok a családom-
mal, és ezek mellett időt fordítok a szakmai képzésemre is. 

Varga Zsolt tanár úr 
 

- Diplomám megszerzése után a közigazgatásban dolgoztam a Mátészalkai Körzeti Földhivatal Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságán 12 évet. Utána a versenyszférában helyezkedtem el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei német multi-
nacionális cégnél 6 évig. 
- Ebben az iskolában, akkor még a Gépészeti Szakközépiskolában érettségiztem, 2000-ben végeztem a Nyíregyházi 
Főiskola mezőgazdasági gépészmérnöki szakán, majd 2003-ban Gödöllői Szent István Egyetemen gazdasági-
agrármérnöki diplomát, 2004-ben ugyancsak a Gödöllőn gazdaságmérnök-tanár diplomát szereztem. 
- Munkáim során felnőtt képzésben is részt vettem, így nem idegen tőlem a tanítás, gazdasági és gépészeti tantárgya-
kat tanítok a 10. b, c, d, e és a 13. b, c, e, és a 14.c osztályokban. A kollégák nagyon kedvesen fogadtak, régi tanáraim kollégaként kezel-
nek.  
- Véleményem szerint a diákok elfogadnak, módszereimet szeretik, érdeklődőek, nyitottak irányomban.  
- 15 éve élek Nyírbátorban feleségemmel együtt, gyermekünk nincs. 
- Feleségemmel és barátaimmal kirándulni járunk, valamint nagyon szeretem mozgással tölteni a szabadidőmet, baráti társasággal fociz-
ni járok heti két alkalommal. 

Bétéri Csaba tanár úr 
 

- Ez év január 3-a óta oktatok az iskolában műszaki 
szakoktatóként. 33 évig a MSG Kft-nél dolgoztam 
CNC gépkezelőként és programozóként, az utóbbi 5 
évben művezetőként koordináltam a termelési és szere-
lési munkafolyamatokat. 

- 1984-ben itt a Gépészeti Szakközépiskolában végez-
tem. 1987-ben NC alapozó, 1989-ben CNC gépkezelő 
és programozó szakvizsgát tettem. Jelenleg a Budapesti 
Műszaki Egyetem első éves hallgatójaként Műszaki Szakoktató szakon 
kezdtem el tanulmányaimat. 

- Gépgyártástechnológiai technikusoknak, gépészeti alapozó forgácsolási 
gyakorlatot oktatom. Osztályaim: 9.c, 10.c, 11.c, 13.c, 14.c. 

- Örülök a lehetőségnek, hogy itt oktathatok. Igazából új a rendszer szá-
momra, de nagyon tetszik. 

- Felnőtt gyerekeim vannak, lányom Amerikában él, és dolgozik a férjével. 
A fiam Nyírbátorban dolgozik egy multicégnél. 

- Ha időm és elfoglaltságom engedi, a horgász szenvedélyemnek hódolok.  

Pintye Anita tanárnő 
 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház Mátészalkai Telephely, Sürgősségi 
Betegellátó Osztályán dolgoztam 
- Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, Diplomás 
Ápolóként végeztem, folyamatban van az Egészség-
ügyi Tanár Mesterszak. 
- Egészségügyi szakmai tantárgyakat tanítok, 10.f, 12.f, 13.d,14.d,15.d 
osztályokban. 
- „Ha a tanár nem tud példát mutatni, nem tud fejleszteni másokat" Élve-
zem, amit csinálok, hogy komoly felelősségem van a rám figyelő szempá-
rok iránt. Gyakori probléma, hogy a tanárok úgy vélik, hogy a gyerekek 
nem képesek koncentrálni. Valójában igen, csak éppen arra, ami érdekli 
őket. Sokkal gyorsabban dolgozzák fel a képi információkat, ugyanakkor 
háttérbe szorulnak a hallottak. Rendkívül nagy igényük van arra, hogy 
gyorsan változzon az információ, különben unatkozni kezdenek.  Sokszor 
hangozhat el a következő mondat” a mai diákok rosszabbak"- Nem rosz-
szabbak lettek, csak nagyon máshogy működik az agyuk, ami abból követ-
kezik, hogy más világban nőnek fel, mint a korábbi generációk. Ezért a 
pedagógusnak is alkalmazkodnia kell ahhoz, milyen stratégiákkal tudja 
őket motiválni.  
- Még nem vagyok házas, és gyerekem sincs.  
- Szabadidőmben szívesen olvasok, kirándulok a barátokkal (ami sajnos az 
utóbbi időben minimumra csökkent).  
Jelenlegi szabadidőm zömét az egyetemi tanulmányaimra fordítom.  

Szántó Alexandra,  
Szántó Diána 11.f 
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Bemutatkozik az iskolapszichológus 
 

Iskolánknak a 2017/2018-as tanévtől új pszichológusa van.  
Őt kértük mutatkozzon be. 
-Keresztesi Gréta vagyok, Kiskunfélegyházán születtem, Petőfi és Móra 
városában. Szegeden diplomáztam iskolapszichológia és tanácsadás szak-
irányon, jelenleg pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Mátészalkai Tagintézményének vagyok lelkes pályakezdő munka-
társa. Szabadidőmben szívesen olvasok, kreatívkodok, mert azok feltölte-
nek. Szeretek filmeket nézni, zenét hallgatni és You-tube videókat nézni, 
mert kikapcsolnak és tanulni is lehet belőlük. Lételemem a zene, több évig 
énekeltem énekkarban, 10 éve gitározom, fél éve pedig ismerkedek a basz-
szusgitárral is.  
-Hogyan lett pszichológus? 
-Középiskolásként nagyon nehezen választottam pályát, hiszen szerteágazó 
volt az érdeklődésem, minden tantárgyban tetszett valami, a legtöbb taná-
rom pedig a saját pályája felé csábított. A pszichológia volt az, amiben úgy 
láttam, hogy mindenből van egy kicsi. Jelentkeztem hát Szegedre, azonban 
nem lett elég pontom, így először pénzügy és számvitelt kezdtem el hallgat-
ni. Egy év múlva, újra beadtam a jelentkezésemet a pszichológia szakra, és 
másodjára sikerült is bejutnom. Életem legjobb döntése volt, hogy újra 
megpróbáltam!  
-Mi vonzotta erre a pályára? 
-Közel áll hozzám a segítő szemlélet, mindig is szerettem beszélgetni, meg-
hallgatni másokat és ez indított el a hivatásom útján. Csodálatosnak tartom, 
és egyben kihívásként tekintek arra, hogy minden ember más. Minden 
személyben van valami szerethető, és a célom az, hogy ezt meglássam és 
megláttassam a klienseimmel is. Jelenleg fiatalokkal foglalkozom, de nem 
zárkózom el attól, hogy később az idősebb korosztály felé is nyissak. Szere-
tek közösségben lenni, terjedjen az két főtől akár kétszázig.  
-Hogyan látja a mai fiatalok életét? 
-A mai fiatalok élete, úgy gondolom, nehezen hasonlítható össze szüleik 
gyermekkorával. Sokkal több inger éri őket mind az online, mind az offline 
világban, amit nehéz jól kezelni. Kevesebb felelősséget bíznak rájuk, vi-
szont emellett sokszor elvárják tőlük, hogy felnőttként viselkedjenek.  
A pályaválasztás is sokkal markánsabb kérdéssé vált, mint korábban, az 
elköteleződés és önállóvá válás időszaka egyre jobban kitolódik.  
Hiszem, hogy a család és a tanárok nevelő munkája mellett a pszichológu-
soknak is nagy szerepe van abban, hogy a fiatalok életkorából adódó és a 
társadalmi változások által gerjesztett problémákban is utat tudjanak mutat-

ni és segítséget tudjanak nyújtani 
azoknak, akiknek pillanatnyi elakadá-
sai vannak. 
-Milyen problémákkal fordulhatnak 
Önhöz? 
-A teljesség igénye nélkül itt van 
néhány problémakör, amiben hozzám 
fordulhatnak: 
- pályaválasztási kérdések (egyetem, 
munka, állásinterjú, önéletrajz, moti-
vációs levél) 
- egyéni és csoportos tréningek 
(önismereti foglalkozások lehetősége 
igény szerint) 
- tanulási nehézségek (módszerek, 
stratégiák megismerése a hatékonyabb 
tanulásért) 
- életvezetési tanácsok 
- prevenció, csoportos foglalkozások az osztályok, csoportok igényei szerint 
(párkapcsolat, szexualitás, drog, egészséges életmód, önismeret…) 
- konfliktusok megoldása (egyének között, osztályon belül, tanárokkal) 
- magánéleti, párkapcsolati gondok megbeszélése (néhány alkalmas egyéni 
tanácsadó beszélgetés, nem terápia ) 
-Hol és mikor találják meg az iskolában? 
-A diákok és a tanárok is keddenként 8-tól délután 1-ig a kollégium föld-
szintjén található gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szobában érhetnek el. 
A személyes foglalkozások előzetes időpontegyeztetéshez kötöttek, viszont 
az ajtóm nyitva áll minden szünetben azok előtt, akik kérdezni szeretnének 
valamit vagy csupán néhány szót váltanának. Diákok az egyéni tanácsadás-
ra az osztályfőnököknél vagy Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőnél tudnak 
jelentkezni. 
A szakszolgálat weboldala:  
http://www.mateszalkaszakszolgalat.mozello.hu/ 

Császár Gábor óraadó 
 

- Tanulmányaimat a Gépészeti Szakközépis-
kola befejezése után Budapesten a Rendőr-
tiszti Főiskola katasztrófavédelmi szakirá-
nyán folytattam, itt is végeztem 2013-ban, 
amikor már Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar volt az iskola meg-
nevezése.  
- 2013. július 1. óta dolgozom a Mátészalkai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági 
osztályán, mint hatósági főelőadó.  
- Jelenleg a 9.e osztályban önvédelem és intézkedéstaktika, a 10.e 
osztályban pedig rendvédelmi szervek és alapfeladatok tantárgya-
kat tanítok.   
- A mai diákoknak véleményem szerint könnyebb dolguk van, 
mint régen, hiszen a technikai vívmányok fejlődésének köszönhe-
tően tudásukat több, testhezállóbb módszerekkel fejleszthetik a 
tanórákon kívül, valamint ez az oktatók helyzetét is megkönnyíti, 
hiszen több lehetőség van az órák színesítésére. A rendészeti osz-
tályokba járó diákok sokkal céltudatosabbak, mint régebben, 14-
15 éves korukra már eldöntik, hogy milyen pályára szeretnének 
orientálódni a középiskolai tanulmányaik befejezése után, sőt az itt 
eltöltött idejüket is a „rendészet körül” töltik. Az pedig már csak a 
jövő titka, hogy mennyire tartanak ki az elképzelésük mellett. 
- Szabadidőmben szeretek főzni, horgászni, focizni, futni, illetve 
már közel 20 éve táncolok, jelenleg is aktívan a Szatmár Néptánc-
együttesben. 

ÓRAADÓINK 

A rendészeti képzésben szükség volt óraadó tanárok alkalmazására, tőlük kérdeztük a következőket: 
- Hol dolgozik főállásban? - Hol végezte tanulmányait? - Milyen osztályokban és mit tanít?  
- Hogyan látja a mai diákokat? - Mivel tölti szabadidejét? 
Köszönjük a válaszokat, munkájukhoz további sikereket kívánunk! 

Kovács György óraadó 
 

- A Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség polgári védelmi felügyelője vagyok, 
előtte hatósági, gazdasági és iparbiztonsági 
területen is dolgoztam a katasztrófavédelem-
nél. Korábban a polgármesteri hivatalban 
dolgoztam adóügyi, illetve műszaki előadó-
ként. Részt vettem többek között a mátészal-
kai Panelprogram projektjében, a közvilágítás korszerűsítésében, 
és a Gépészeti Szakközépiskola pályázatának megírásában, a kivi-
telezés lebonyolításában is. 
- A gépészetiben érettségiztem 1996-ban, ahonnan a Miskolci 
Egyetemre mentem tovább gépészmérnöknek. 2007-ben szereztem 
második diplomámat mérnök-közgazdászként, majd 2008-ban 
végeztem el a Katasztrófavédelmi szervező tiszti átképzőt. 
- Rendészeti osztályokban tanítok fegyveres szervek és vagyonvé-
delem III. és rendvédelmi szervek és alapfeladatok I., III., tantár-
gyakat.  
- Két gyermeket nevelünk feleségemmel, van rálátásom a mai 
fiatalságra. Nem különböznek sokban a mi fiatalkori énünktől, de 
sajnos kevesebbet olvasnak, illetve a tanulási szokások is átalakul-
tak. Gyorsabban tanulnak látás után (youtube, facebook), mintsem 
hogy hosszú időt fordítsanak egy-egy őket érdeklő téma kidolgozá-
sára. A verbális kommunikáció is jelentős mértékben egyszerűsö-
dött, talán a gyorsuló életvitelnek köszönhetően. 
- Hetente egy-két alkalommal focizom, illetve horgászom. Horgász 
szaklapoknak írok elbeszéléseket, horgász-technikai cikkeket. 

Szántó Alexandra,  
Szántó Diána 11.f 
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„A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Diákjaiért” Alapítvány 2017. szeptember 21-től 24-ig kirán-
dulást szervezett a Hargita megyei Szentegyházára, ahol az 
intézményünk testvériskolája látott minket vendégül. Isko-
lánkból 18 végzős diák és kísérőtanáraik vettek részt ezen az 
emlékezetes utazáson. A tanulmányi kirándulást a Nemzeti 
Együttműködési Alap, Közösségi Környezet Kollégiuma 
300.000,-Ft-tal támogatta, amit az iskola közössége ezúton is 
megköszön. 
Utunk során 21-én a 12 órás út alatt az első pihenőnk Zila-
hon, Szilágy megye székhelyén volt, majd Kolozsváron áll-
tunk meg, ahol megnéztük a Szent Mihály templomot és 
Mátyás király szobrát is. Ezután a marosvásárhelyi repülőtér 
mellett álltunk meg egy félórás pihenőre, majd Székelyud-
varhelyen keresztül érkeztünk Szentegyházára.  
Második nap, 22-én Csíkszeredára, Csíksomlyóra vezetett 

utunk, felsétáltunk a Kis Somló-
ra, aztán Nyergestetőn a kopja-
fás emlékhelyet koszorúztuk 
meg, mellyel tiszteletünket tet-
tük az 1848-49-es szabadság-
harc mártírjai előtt. A csapat 
tagjaival elénekeltük közösen a 
magyar és a székely himnuszt.  
Harmadik nap, 23-án ellátogat-

tunk a vadregényes Gyilkos-tóhoz, útközben Madéfalván a 
székely emlékművet koszorúztunk meg, ezután továbbutaz-
tunk a felejthetetlen Békás-szoroshoz, ami a Nagyhagymás 
Nemzeti Parkban vonul végig. Itt helyi kézművesek kínálták 
áruikat. Megkóstolhattuk Erdély egyik specialitását, a kürtős 
kalácsot.  
Fáradalmainkat a nap végén szállásunkon, a Gábor Áron 

Líceum Kollégiumában pihentük ki. 
Elérkezett a hazautazás napja, 24-e. 
Első megállónk Farkaslakán, Tamási 
Áron sírjánál volt, ahol tiszteletünket 
tettük a nagy író emléke előtt. Utána 
Korondon szebbnél szebb népművé-
szeti tárgyakkal találkozhattunk. Haza-
felé az út hosszú és fárasztó volt, de 
mindezt feledtette a cserébe kapott 
élmények sora. 

Izsó Júlia 12.f 

Iskolánkból negyven 11-12.-es diák és három kísérőtanár tett 
látogatást Szentegyházára október 4-7. között.  
A négynapos program során megismerkedtünk a Gábor Áron 
Líceum diákjaival, az iskolájukkal, meglátogattunk sok szé-
kelyföldi nevezetességet. Jártunk Nagyszalontán, Madéfal-
ván, a Tordai hasadéknál, Békás-szorosnál és a Gyilkos-
tónál, Gyimesbükkön az ezer éves határnál, valamint Csík-
somlyón és Csíkszeredán. Megkoszorúztuk Arany János 
szülőházát, a madéfalvi veszedelem emlékművét, és a Beth-
len Gábor emlékművét, ahol elénekeltük a székely és a ma-
gyar himnuszt.  
Mindezekre a „Határtalanul!” program segítségével volt le-

hetőségünk, amelyet a külho-
ni magyarsággal kapcsolatos 
ismeretek bővülésének, a ma-
gyarországi és külhoni fiata-
lok közötti kapcsolatok kiala-
kulásának elősegítésére hir-
dettek meg a szakképző isko-
lák között.  
Erre nyújtott be iskolánk nyertes pályázatot „Iskolaújság 
szerkesztése Szatmárban és Székelyföldön” címmel. A ta-
pasztalatok felhasználásával, közös tervezőmunkával és elő-
készítéssel, 11-12.-es tanulók közreműködésével szerkesz-
tünk iskolaújságot a Gábor Áron Líceumban és a Mátészal-
kai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziumában. 
Ebben szeretnénk feltárni az iskolák együttműködésében 
rejlő lehetőségeket és megismertetni a tanulókkal a másik 
iskola környezetét. 

„HATÁRTALANUL” 

Nagy Richárd 11.c DÖK-elnökhelyettes 
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2017. szeptember 22-én iskolánk 10.b és 10.c osztályos tanulói kiránduláson vettek részt a deb-
receni Agóra Tudományos Élményközpontban, ahol kalandokkal teli, szórakoztató és interaktív 
játékok segítségével fedezték fel a tudomány világát.  
A csúscspontot a Villám-show jelentette, ahol látványos fizikai kísérletet láthattunk és tapasz-
talhattunk meg a „saját bőrünkön” arról, hogy hogyan jönnek létre a villámok, miért van hang-
juk és fényük. Megtapasztalhattuk azt is, hogy a színek érzékelése olykor nem is olyan egyszerű 
dolog. A nap végén felejthetetlen élményekkel térhettünk haza. Kísérőink voltak Ácsné Szűcs 
Judit, Nyiregyháziné Misley Katalin osztályfőnökök és Plesu Ádám tanár úr. 

2017. szeptember 29-én immár 2. 
alkalommal vettünk részt  Budapes-
ten  az Operakalandon.  
Az Erkel Színházban közel 50 diák 
tekinthette meg a Figaro 2.0 című 
modern felfogásban átdolgozott ope-
rát Véghné Tomkó Beáta, Úrné 
Szűcs Éva Ivett tanárnők és Borbély 
Attila tanár úr kíséretében.  
Gyere te is a legközelebbi Operaka-
landra májusban!   

A Klamm háborúja című monodrámát a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulatának kiváló színésze, Rappert-
Vencz Gábor jelenítette meg diákjainknak. A 13.e és a 10.f osztály 
egy csoportja vett részt az előadásokon. 
Egy német nyelv- és irodalom tanár különös harcát és kudarcát 
mutatja be. Klamm tanár urat a diákjai bojkottálják, mert őt teszik 
felelőssé egyik diáktársuk érettségi előtt elkövetett öngyilkosságá-
ért. Az osztály nem hajlandó együttműködni tanárával, akinek 
minden erőfeszítése arra irányul, hogy bebizonyítsa: az ő kemé-
nyen követelő módszere nagyon is a diákok érdekét szolgálja. A 
tanár úr az iskolai háborúban a közönség szeme előtt esik szét, a 
végső stádiumban lerészegedik és telehányja a szemetes vödröt, a 
drámai végkifejletben egy pisztollyal is játszadozik, nem tudjuk, 
magát lövi le majd vele, vagy a nézőket. De aztán nem lő le senkit, 
összetörten, meghasonlottan fölmegy a katedrára elbúcsúzni és 
utolsó óráját megtartani. 
A darab során tanulóink nem csupán nézők voltak, hanem ők ma-
guk voltak az osztály! Percekig nem tudhatták, hogy a tanár úr 
viccel-e, játszik-e velük, vagy valójában azt akarja, hogy csendben 
„nézzenek”. Persze, mint nézők nagyon is figyeltek, beszippantotta 
őket a tanóra, s zavarban is voltak egy kicsit, mert az iskolapadban 
üldögélve azt érezhették, hogy valami nagy-nagy baj van, de nem 
tudják pontosan, hogy kivel vagy mivel van a baj! 
70 perces volt az előadás, amely egy kötetlen beszélgetéssel zárult. 
Itt igyekeztek közösen feldolgozni az élményt, mely igen komoly 

témát feszegetett és akaratunkon kívül gondolkodásra késztetett: 
Mit jelent ma pedagógusnak lenni? Mit jelent ma diáknak lenni? 
Milyen a jó tanár, és milyen a jó tanár-diák kapcsolat? Ki a hibás, 
ki a felelős azért a mókuskerékért, amibe egy tanár kerül? Kell-e 
egyáltalán bárkinek is megfelelni ebben a rendszerben? 
Úgy gondolom, a látottak óriási élményt adtak mind a pedagógu-
soknak, mind a diákoknak. A téma nagyon aktuális, hűen tükrözte 
azt a megfelelési kényszert, amelynek eleget kell tennie a tanárnak 
munkája során. 

Hudákné Tóth Adrienn 

„DÖNTS JÓL, JÖVŐD A TÉT” 

Ebben az évben újra 
ott voltunk a „Dönts 
jól, jövőd a tét!” pá-
lyaválasztási kiállítá-
son Nyíregyházán.  
Az immár 18. alka-
lommal 
megrende-
zett kiállí-
táson 2000 
óta minden 
alkalom-
mal bemu-

tattuk az általános iskolás érdeklődők számára 
az iskolánkban oktatott szakmákat.  
Ebben az évben először nyertünk díjat a rendez-
vényen.   
A legszínvonalasabb megjelenést értékelték, 

ahol mi a III. helyezést 
értük el.  
A kétnapos rendezvé-
nyen több ezer érdeklődő 
tekintette meg a kiállító 
intézményeket.  

A látogatók 
többsége az 
általános is-
kolák nyolca-
dikos tanulói 
voltak, akik 
közül bizonyára többen is a mi iskolánkban fog-
ják majd a választott szakmájukat tanulni a kö-
vetkező tanévtől kezdődően. 

MONODRÁMA A SULIBAN 

Bulyáki Bence 10.c 
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Az ősz folyamán 25 éves osztálytalálkozón vett részt az  
1992-ben végzett 4.b általános gépszerelő és karbantartó  
osztály. Osztályfőnökük Jakab Józsefné tanárnő volt. 

Elkezdődött az új tanév és 
a kollégiumban is beindult 
az élet. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy a létszámunk 
emelkedett és a száz fő-
höz közelít.  
A külsőleg megújult épü-
let vonzóbbá vált.  
A sok színes program, 
nem utolsósorban az isko-
la közelsége, reméljük, 
arra ösztönöz benneteket, 
hogy a strapás bejárás helyett a kényelmet válasszátok. Az elsős 
egészségügyi osztályból tíz lány is kolis lett, ami azért is jó, mert 
még összetartóbb lesz a közösség. Az első hetek ismerkedései után 

számos új kapcsolat született.  
Október 4-én sor került a hagyo-
mányos szüreti bálra. Este hat 
órától kezdődött a műsor az 
ebédlőben, amely az alkalomhoz 
illő dekorációt kapott. A sok 
ügyes fellépőt dicséret illeti, mert 
igyekeztek bennünket megnevet-
tetni. Színvonalas citerajátékot is 
hallhattunk egy vendégelőadótól.  

A műsor után kezdődött a zenés táncmulatság, amelyen igen jó han-
gulatban telt.  
Október 9. és 13-a között a „Határtalanul!” program keretében kirán-
duló csoport indult Székelyföldre, tovább erősítve a határon túli 
magyarsággal való kapcsolatainkat. A környékbeli hegyek színes 
látványa örök emlék lesz és egy ilyen utazás mindig jó közösségfor-
máló alkalom is egyben. 
Október 19-én egy másik csoportunk Győrbe jutott el az Audi gyár-
ba. Igencsak kalandos volt az egész napot felölelő program.  

Reméljük, szakmailag is előnyükre vált ez az érdekes program. 

Szép Tamás kollégiumi nevelő 

A kódolás hete alkalmából 2017. 
október 16-án a debreceni NI Hun-
gary Kft. Által szervezett IT részlet 

munkájával ismerkedhetett meg 30 
diák Jágri Ilona és Baloghné Farkas 
Rosemarie tanárnőkkel.  
Valamennyiünk számára nagy él-
ményt jelentett, hogy bepillanhattunk 
az itt dolgozó informatikusok világ-
színvonalú munkájába, mely ez alka-
lommal a webprogramozói és rendszerüzemeltetési területeket jelentette. 
Az immár 3 alkalommal megszervezett gyárlátogatás remélhetőleg to-
vábbi hagyományként folytatódik az elkövetkező években is. 

Látogatás NI Hungari Kft-nél 

KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK 

2017. október 14-én iskolánk otthont adott a 2002-ben vég-
zett 12.b informatika osztály 15 éves találkozójának. 31-en 
érettségiztek, ebből a létszámból most 12-en jelentek meg az 
eseményen.  
A képen magyartanárnőjük társaságában láthatók. 

Osztálytalálkozót szervezett 2017. október 7-én a  
2004-ben végzet 12.d közgazdasági osztály.  

Az osztályfőnökök voltak 2003-ig Dr. Bugya László,  
2003-2004-ig Vékonyné Kovács Judit. 
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Onder Gábor vagyok, a 11.e osztályba járok, kb. 3 éve kezdtem el 
edzeni a Mérk Kinizsi Sportegyesületnél. 
Megismertem sok mindent az edzés világában. Igazából drága 
bátyám volt az, aki az edzésre motivált, ő az én példaképem és 
neki köszönhetem a most elért teljesítményeket, hiszen ha ő nem 
motivál, akkor talán el sem kezdtem volna az edzést. 

Versenyeztem először 2016-ban, pontosabban 2016. november 26-án volt az 
első magyar bajnokság, ami fekvenyomó verseny volt, Ifjúsági és Junior kor-
osztályban. Ezt meg is nyertem, kisebb erőfeszítéssel és egy kis izgulással fű-
szerezve azt. 53 kg-os súlycsoportban verseny-
zem a mai napig, viszont 2018-ban szeretnék 59 
kg-ra felhízni. Eddig 6 versenyem volt, és idén 
még lesz kettő. A 6 verseny alatt voltam erőemelő 
és fekvenyomó versenyen egyaránt.  
A dobogóra minden versenyen sikerült felkerül-
nöm. Az eredményeket sok kitartásnak köszönhe-
tem, illetve a megfelelő étrendnek. Amikor a 
dobogó legfelső fokán állok, egy kimondhatatlan 
érzés tölt el, amit nem lehet mindenhol érezni, sőt ha az ember bekerül a Kelet-
Magyarország napilapba, az is büszkeség. 
Nagyon szépen köszönöm, hogy erre a cikkre szenteltél 5 percet.  
Ha esetleg felkeltettem a figyelmed, te is kezdj el edzeni bátran, hisz az edzés 

nem csak a külsőd változ-
tatja meg, de boldoggá is 
tud tenni.  

I. Levelek Vasember Triatlon Kupa 2017. június.17.  
20 éve nem rendeztek triatlon versenyt a megyében. 
Középtávon indultam. (Ezen a távon 22-en álltunk 
rajthoz. (1,9 km úszás-90 km kerékpár-21 km futás). 
Versenyeredmény: Abszolút 5. hely, kategória helye-
zés I. hely. Összidőm:5 óra 41 perc 46 mp. 

NAGY ATTILA  
tanár úr nyári sikerei 

94. Kassa maraton 2017. október 1. Európa legré-
gebbi futóversenye. Az elsőt 1924-ben rendezték.  
A világon ennél régebbi csak a Bostoni maraton.  
A 42.195 km-es távot 3 óra 56 perc alatt sikerült 
teljesíteni. 
Mátészalkáról Szakács István és Tömöri Krisztián is 
indult a versenyen. 

Extrememan Nagyatád 2017. július 29. Hosszútávú 
Országos Triatlon Bajnokság. Váltóban indultunk  
A Nagy-Énekes duó néven 3-an teljesítettük a tá-
vot:3.8 km úszás-180 km kerékpár-42 km futás.235 
csapatból a 180. helyen értünk célba, 12 óra 19 perc 
33 mp alatt. 

Ismét dobogón  
Tanárnő! 

 

2017-ben újra megrendezésre ke-
rült az Országos Pedagógus Te-
niszverseny Balatonalmádiban. 
Iskolánkat már több éve Halászné 
Kónya Hajnalka testnevelő tanár-
nő képviseli.  
Sikerült újra a dobogó 3. helyezé-
sét megszerezni. 
Gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk! Az egészséges életmód 

alapja a mozgás, melyről sose feledkezzetek el, jó példa erre a tanár-
nő.  

Láng Elizabet 11.d 

Sikeres sportolónk 

A DSK futballcsapata csütörtökön a SZODSE kupán debütált az új mezgarnitú-
rában. A csapatba a régi játékosok mellett sok újonc kapott meghívást, akik az 
elkövetkezendő kupákon képviselhetik iskolánkat. Reméljük, sok sikerrel. 

ÚJ MEZT KAPOTT  
AZ ISKOLA FUTBALLCSAPATA 



Szerkesztő: Láposiné Kiss Judit  Témák, cikkek összegyűjtése: Plesu Ádám Rajzok gyűjtése: Meszlényi Boglárka Foto: Láposi Zoltán   
Készült: Az iskolában ill. az Info-West nyomdában. Felelős kiadó: Nagy József igazgató Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93 

Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat! 
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Ismét megrendezték testnevelőink az őszi atlétikaversenyt 2017 szeptem-
berében a Magyar Diáksport napja alkalmából. 
 
EREDMÉNYEK:  V. KORCSOPORT (9-10. évfolyam)  
60m 1. Szőke Eszter (10.c) 8,7s, 2. Bulyáki Hajnalka (9.c) 9,09s,  
3. Balogh Dorina (9.e) 9,1s 1. Ötvös Szabolcs (10.c) 7,81s,  
2. Farkas Márió (9.c) 7,99s, 3. Darabánt Dávid (10.e) 8,01s. 
2000m 1. Bíró Eszter (10.e) 9,27min, 2. Mona Liza (9.f) 9,43min,  
3. Szabó Krisztina (10.e) 9,46min, 1. Farkas Márió (9.c) 7,36min,  
2. Zámbó Márk (10.e) 7,54min, 3. Ur Dávid (9.e) 8,08min 
Kislabdahajítás 1. Hakucsák Kinga (9.a) 37m, Balogh Dorina (9.e) 
37m, 2. Balogh Vivien (9.a) 36,5m, 3. Bulyáki Hajnalka (9.c) 36m,  
1. Rácz József (10.c) 62m, 2. Darabánt Dávid (10.e), 59m,  
3. Nagy Tamás (10.e) 57m 
Távolugrás 1. Simon Katalin (9.d) 3,70m, 2. Bulyáki Hajnalka (9.c) 
3,50m, 3. Sztojka Viktória (9.e) 3,30m - Dicső Tamara (9.d) 3,30m, 1. 
Nagy Tamás (10.e) 4,95m, 2. Sipos Patr ik (10.b) 4,82m, 3. Darabánt 
Dávid (10.e) 4,60m - Bársony Márk (10.e) 4,60m - Ábri Dániel (10.e) 4,60m - Bársony Balázs (9.e) 4,60m - Ur Dávid 

(9.e) 4,60m. 
EREDMÉNYEK:  VI. KORCSOPORT (11-12. évfolyam) 
60m 1. Láng Elizabet (11.d) 8,81s, 2.Kelemen Kitti (12.d) 9,79s,  
3. Turányi Kitti (12.e) 9,96s, 1. Kiss Richárd (12.e) 7,57s,  
2. Tóth Zoltán  (12.a) 7,60s, 3. Lakatos Erik (12.e) 7,62s. 
2000m :1. Imre Lilla (11.e) 8,58 min,  
1. 

Kiss Richárd (12.e) 6,45 min, 2. Kiss István (12.e) 
7,05 min, 3. Lakatos Erik (12.e) 7,34 min. 
Kislabdahajítás: 1. Imre Lilla (11.e) 40m,  
2. Láng Elizabet (11.d) 30 m, 3.Turányi Barbara (11.d) 
29m, 1. Kiss Richárd (12.e) 63 m, 2. Laskai Rajmund 
(11.e) 57m, 3. Helmeczi László (11.e) 54m.  
Távolugrás: 1. Tóth Nikoletta (11.d) 3,80m, 2. Póti Vivien (11.e) 2,93m, 3. Kovács Br igitta (11.e) 2,70m,  
1. Tóth Zoltán (12.a) 5,20 m, 2. Gergely Máté (12.d) 5,10m, 3. Tóth István (12.d) 5,00m. 

ATLÉTIKAVERSENY 

Utasbiztonsági roadshow Mátészalkán 
 

Országos kampány indult a vasúti balesetek megelőzése érdekében, 
amelynek keretében a MÁV és a Mátészalkai Rendőrkapitányság 
munkatársai balesetmegelőző tájékoztatást tartottak.  
A kampány legfontosabb célja, a vonattal iskolába járó tanulók figyel-
mének felhívása a vasúti közlekedés biztonsági szabályaira. Vonaton 
utazni kényelmes és biztonságos, de 
csak akkor, ha kellő figyelemmel és 
körültekintéssel tesszük.  
A lehetséges veszélyforrásokra hív-
ták fel a tanulók figyelmét, amit egy 
TOTÓ kitöltésével is tudatosítani 

igyekeztek. Az előadás érdekes és hasznos volt, s remélhetőleg a megtörtént esetek ta-

nulságaiból okulva a jövőben jobban vigyázunk saját és társaink testi épségére. 

Matyi Barbara 9.d 

A szervezők 


