
„Legyen az ünnep csendes,  

mint szíved dobbanása, 

Legyen békés, mint a hó hullása. 

Legyen szép, mint gyertya ragyogása, 

És vidám, mint gyermek kacagása.” 

Boldog Karácsonyt! 

25. évfolyam 4. szám           2018. december 

2018. november 24-én tartotta az 1978-ban végzett 4. e 
(303-1 szakszámú esztergályos és 304-3 szakszámú 
lakatos) osztály a 40 éves találkozóját.  
Az osztály tagjai: Bacskó Sándor, Bagoly Ernő, Bartha 
István, Borbás Gyula, Buzsik István, Fazekas Miklós,  
Herdon János, Horváth Attila, Király Gyula, Kiss Béla, 
Kücsön Sándor, Lőrincz István, Maki István (Macky), 
Nagy Zoltán, Sajtos László, Szabó József, Szabó Lász-
ló, Szakács István, Tóth István, Tősér Elemér. 
Az osztályfőnöki órán természetesen megjelent Panko-
tai Ferencné osztályfőnök is. Később csatlakozott 
hozzánk Pankotai Ferenc, akkori igazgatóhelyettesünk, 
később az iskola igazgatója. 
Az elhunytakról emlékeztünk meg elsőként, majd 
mindenki elmondta, hogy hogyan él, és hogyan jutott 
idáig. 
Az életutak igen változatosak voltak, de mindenki 
próbált a maga pályáján helytállni. Ennek megismerése 
után koccintottunk, majd vacsora után szabad beszél-
getések következtek. Nem érződött a 40 év, mindenki 
mindenkivel jól tudott beszélgetni. 
Kívánom mindenkinek, hogy neki is legyen 40 éves 

osztálytalálkozója. 

SZALAGAVATÓ  

Bacskó Sándor 

(A kép iskolánk aulájában készült.) 
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SZALAGAVATÓ 

A szalagavató minden végzős életében meghatározó esemény. Egy korszak végét szimbolizálja, jelzi, hogy a 
végzősök elérkeztek a felnőttkor küszöbéhez.  
A negyedik, középiskolában töltött év lehetővé teszi számunkra, hogy felsőoktatási intézménybe jelentkezzünk
(természetesen megfelelő tanulmányi eredmények esetén) és felkészüljünk az első nagy megmé-
rettetésre, az érettségire. A mi intézményünkben is hagyomány ennek az eseménynek a megün-
neplése.  
Az idén 2018. november 17-én került sor erre a rendezvényre. A tizenkettedikesek számára ez a 
nap nagy izgalomban telt, hiszen magukra ölthették az általuk választott ünnepélyes ruhát és csa-
ládtagjaik előtt adhatták elő azt a produkciót, amire osztályközösségenként sokat készültek.  
Az esemény köszöntőkkel és a bevonulással kezdődött, majd a Himnusz eléneklése után Fülöpné 
Kecskés Judit igazgatóhelyettes ünnepi gondolatait osztotta meg.  
A városi sportcsarnokban a hat végzős osztály diákjainak osztályfőnökeik tűztek maturandus szalagot. A 12. a 
osztálynak Véghné Tomkó Beáta, a 12. b osztálynak Szilvai Ágnes, a 12.c osztálynak Fejér Gábor, a 12. d osz-
tálynak Plesu Ádám Csaba, a 12.e osztálynak Borbély Attila, a 12. f osztálynak Fülesdiné Juhász Tímea. 

12.b 

12.c 

12.a 
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A szalagtűzés ünnepélyes lebonyolítása után az osztályok bemutatták tánctudásukat, amit ők maguk és a közön-
ség is nagyon élvezett. Részben megkönnyebbülést is jelentett számukra az előadás, hiszen hetekig készültek a 
produkcióra. A 12.e osztály a 80-as, 90-es évekbe vitt vissza minket, a retrodisco hangulatát varázsolták a szín-
padra, táncukat akrobatikus elemekkel tették színesebbé.  
A 12.b és 12.d osztályok közös produkció keretében mátészalkai legendát dolgoztak fel. A 12.f stevardesei a re-
pülőgépek landolását követően swing tánccal kápráztatták el a közönséget. 
A 12.c vicces ritmikus játéka jó hangulatot keltett. A 12.a osztály az 1920-as években igen népszerű charleston 
táncot adott elő. Az est fénypontja, a keringő ezután következett. A hagyományos bécsi keringőt, majd modern 
változatát tekinthette meg a publikum. 43 pár táncolt egyszerre, mesés látványt nyújtva. A koreográfia Köblösné 
Demeter Andrea tánctanár érdeme volt. 
Biztosak vagyunk abban, hogy az ezen a napon szerzett emlékekre évek múlva is szívesen gondolunk majd visz-
sza. Az ünnepélyes vacsora utáni bál, a kivetítőn látott osztályképek, jelenetek jó érzéssel töltöttek el 
mindannyiunkat. Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a napnak. 
Az érettségire sikeres felkészülést kívánunk diáktársainknak! 

Szántó Alexandra, Szántó Diána 12.f 

SZALAGAVATÓ 

12.e 

12.d 

12.f 
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Iskolánkban mára hagyománnyá vált elsősavatót 2018. nov-
ember 21-én rendeztük meg, ahol az elsős diákjaink ünnepé-
lyes fogadalmat tettek.  
Ezek után minden osztálynak lehetősége nyílt arra, hogy 
megmutathassák, milyen remek közösséget tudtak kovácsol-
ni e rövid idő alatt, és ezt egy közös táncban mutathatták 
meg.  

A hangulat remek volt, majd 
a táncok végeztével minden 
osztály különböző feladat-
ban mérhette össze tudását.  
Az utolsó feladatukban egy 
gépész indulót kellett írniuk, 
melyben elszavalhatták, 
miként vélekednek az isko-
láról. A vetélkedőt a 9.c 
osztály nyerte, a 2. helyezett 
a 9.e, a 3. pedig a 9.a osztály lett.  
Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek az avató 
szervezésében és lebonyolításában.  

Kollégiumi események 
Mindannyian vártuk első nagy kollégiumi rendezvényünket, a ha-
gyományos „Szüreti Bált”, amire október 17-én került sor. Az idén 
sem maradhatott el a vidám jelenetek, a szüreti hagyományok fel-
idézése mellett a mindig látványos néptánc. A műsor utáni táncmu-
latság igen jó hangulatban telt. Az ebédlő az alkalomhoz illő deko-
rációt kapott. A rendezvény főszervezője Tarné Horváth Szilvia 
volt, segítő kollégai Bánhalmi Imréné és Bródi Viktor. 
A csodálatos napsütéses napok az őszi szünet után is folytatódtak, 
aminek a Fair Play Kupán résztvevők is örültek. A kollégium egy 
fiú- és egy lánycsapattal nevezett a Nyírbátorban lebonyolított tor-
nára. Kollégistáink tisztességel helytálltak, várják a tavaszi 2. for-
dulót. Vékony Szilárd kísérte a sportolókat.  
November 5-8. között a „Határtalanul” program keretében 
Gyergyóditróról érkeztek diákok kísérőtanáraikkal. Programjaik 
szervezésében Vass Ildikó és Vékony Szilárd vettek részt. A búcsú-
estet néptánc is színesítette a Szatmár néptáncegyüttes ifjúsági cso-
portjának részvételével. November végén Vass Ildikó és Vékony 
Szilárd kirándulást szerveztek a budapesti Hadtörténeti Múzeumba. 
Huszonöt kollégistánk ismerkedett a régi és legújabb haditechnikai 
vívmányokkal. 
December 5-én a nyírbátori Bethlen Kollégium által szervezett 
focitornán, a Mikulás Kupán vettünk részt. A fiúk bronzéremmel és 

kupával tértek haza, felkészítőjük és kísérőjük Vékony Szilárd volt. 
December 6-án újra eljött a „Kollégiumi Mikulás”. Az ajándékozás 
után ”Ki mit tud?” rendezvény zárta az estet, ami nagyon jó hangu-
latú volt. A Mikulás-estet Bródi Viktor szervezte. 
December 12-én karácsonyi ünnepséget tartottunk. Az ünnepi mű-
sort Vass Ildikó állította össze, segítője Vékony Szilárd volt.  
A karácsonyi díszítéseket és a dekorációt nevelőink a diákokkal 
együtt készítették el. Az est ünnepi vacsorával zárult.  

Kollégáinknak, a tanulóknak, minden dolgozónknak  
áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk! 

2018. október 20-án tartotta első osztálytalálkozóját a 2013-ban érettsé-

gizett közgazdasági szakos 12.d osztály.  

Az igen jó hangulatú rendezvényen Plesu Ádám osztályfőnök mellett 

13 tanuló vett részt. A program az iskolában kezdődött, ahol mindenki 

beszámolt arról, hogy mi történt vele az eltelt öt év során, majd ezt kö-

vetően a Provolone étteremben nagyszerű vacsora keretében folytató-

dott.  

A résztvevők hagyományt kívánnak teremteni a jeles eseményből, így 

megbeszélték, hogy öt év múlva újra találkoznak.  

Nagy Richárd 12.c 

Iskolánk ismét színházlátogatást szervezett.  

A 9-10-11. évfolyam tanulói a Buzogány Béla színháza 

által előadott A tékozló fiú című musicalt nézhették meg 

két felvonásban a Szentpétery Zsigmond Kulturális Köz-

pontban és Színházban. 

Az egyik főszerepben a Jászai Mari-díjas művészt, 

Kautzky Armandot láthatták diákjaink, csodás tánc-

produkcióval rukkolt elő iskolánk korábbi diákja, Tisza 

Alexandra és jelenlegi 10.c-s tanulónk, Szabó Antal is.  

A rendhagyó darab nagyon tetszett a közönségnek, hiszen 

igazán diák-közeli feldolgozásban készült el. 
Rajz: Horváth Vanda 12.d 
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2018. október 25-én vetélkedőt 
szervezett a humán munkaközösség 
Ady Endre halálának, valamint az I. 
világháború befejezésének 100. 
évfordulója alkalmából.  

16 csapat 64 tanulója vett részt a 
megmérettetésen. I. helyen a 12.b és 
a 11.f, a II.-on a 12.e, a III.-on a 
12.f és a 10.e fiúcsapata végzett. 
Szervezők: Véghné Tomkó Beáta, 
Úrné Szűcs Éva Ivett, Szilvai Ág-

nes. Az előkészületekben és a lebonyolításban segítettek: Szűcsné Kerti Éva, Tömöriné Pregon Ildi-
kó, Ácsné Szűcs Judit, Szabó Istvánné, Fejérné Kósa Zsuzsanna, Gere Róbert. 

2018. november 13-án helyesírási versenyt szervezett 
a humán munkaközösség. A legjobb helyesíró Kiss 
Roland 10.b osztályos tanuló lett.  

Iskolánkban ebben az évben is 
megrendezték a PénzSztár pénz-
ügyi versenyt, amelyen 4 fős csapa-
tok indulhattak. Az október 11-én 
és 25-én megtartott on-line forduló-
kon 6 osztályból 15 csapat vett 
részt. Mindkét fordulóban 80 kér-
dést kellett megválaszolni, a meg-
oldásokra kérdésenként 1 perc állt 
rendelkezésre.  

Az első fordulóban 80 pont, a 
másodikban 160 pont volt szerez-
hető. A kérdések megválaszolásá-
hoz általános pénzügyi ismeretekre 
volt szükség, így nem csak közgaz-
dasági szakosok indultak. A ver-
seny érdekes és jó hangulatú volt.  

A fordulók végeztével minden 
résztvevő jutalomban részesült.  

Felkészítők voltak: Papné Márton 
Gyöngyi tanárnő, Szabó István és 
Pénzes Zoltán tanár urak.  

Gratulálunk a versenyzőknek! 

Kortárssegítő képzés 
November elején 
kaptunk egy lehe-
tőséget, amelynek 
keretein belül 
Horváth Réka és 
Lőrincz Kevin 
(11.f) részt vehe-
tünk egy három-
napos kortársse-
gítő képzésen. A 

képzésre jelentkezésképpen egy esszét kellett ír-
nunk arról, hogy miként vélekedünk magáról a 
segítésről és arról, hogyan lehet hatékonyan segíte-
ni. Az eredményt kicsit félve vártuk, de sikerült 
bejutnunk. A 3 napos képzés első napján izgalom-
mal telve indultunk el Nyíregyházára, de amint 
beléptünk a tanácsterembe minden félelmünk el-
szállt. Az első gyakorlaton megismerkedtünk egy-
mással. A bevezetés és a csapatépítés után megkez-
dődött a képzés. Gyakorlati és elméleti órák váltot-
ták egymást, és írtunk egy tesztet, amelyben az 
aktuális tudásunkat kellett felhasználni.  

Az első nap leginkább az önismeretről és mások 
megértéséről szólt. Délután kicsit fáradtan, de jó 
kedvvel indultunk haza. A második napon a kom-
munikációról és a drogokról tanultunk. A kommu-
nikáció órát egy képzett segítő tartotta, aki alig volt 
idősebb nálunk, ezért nagyon jól át tudta adni az 
anyagot, valamint próbálta a mi szemszögünkből 

érdekesebbé tenni az órát, ami sikerült is neki. A 
drogprevenciós órát egy nyomozó tartotta, aki elő-
ször a jogról beszélt, de miután észrevette, hogy 
totális érdektelenséggel ülünk, megpróbálta feldob-
ni az órát érdekesebbnél-érdekesebb tényekkel. 
Elmesélte pár ügyét, ami után rengeteg kérdést 
tettünk fel. Az óra után az oktatónk bemutatott pár 
drogot és kábítószert, valamint azok hatásait. Ezen 
a napon volt a szexuális felvilágosítás is, ami legin-
kább a nemi betegségekről és azok megelőzéséről 
szólt. A nap végét egy csapatmunkával kapcsolatos 
gyakorlat zárta, amelyet sikeresen teljesítenünk. A 
harmadik napon leginkább gondolkodtató és megfi-
gyelésen alapuló gyakorlatokat csináltunk, amely-
ben a logikánkat és a problémamegoldó képessé-
günket kellett alkalmazni. Voltak gyakorlatok, 
amelyek nagyon nem mentek és voltak, amelyek 
igen. A gyakorlatok után írtunk egy utótesztet, 
amelyet összevetettünk az első napon írt teszttel. A 
napot egy kapcsolathálóval zártuk, és elmondtuk a 
véleményünket a képzésről. Az írásbeli vizsgára 
egy hét felkészülési időt kaptunk, valamint meg-
kaptunk a vizsgához a tíz darab tételt. A vizsgát 
sikeresen teljesítettünk. A szóbeli vizsgát az AIDS-
világnapján tartottuk, december elsején. A vizsga 
teljesítése után megkaptuk az igazolásunkat.  

Meglátásom szerint a képzés nagyon hasznos volt, 
hiszen jobban megismertem magam, és rengeteg új 
ismeretet és ismerőst szereztem.  

November 22-én került sor a 
Mátészalkai Vörösmarty Kör 
által szervezett szavalóver-
senyre - ahová az előző évek 
hagyományaival szakítva - 
egy magyar kortárs költő 
versével lehetett nevezni.  

Iskolánkat Ábri Tímea 9. e 
osztályos tanuló képviselte, 
aki Vígh Lilla: Trianon c. 
versével 3. helyezést ért el. 

Lőrincz Kevin 11.f 
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A fősor egy karácsonyi édességet jelöl angolul.  

Az idegen nyelvi munkakö-
zösség december 12-én né-
met nyelvű vers– és próza-
mondó versenyt szervezett.  

I. helyezett Tordai Petra 
10.d, II. Simon Katalin Zsu-
zsanna 10.d, III. Horváth 
Réka 11.f.  

A versenyt egy meglepetés is színesítette, a 10. f-sek német nyelven rap stílusban adtak 
elő egy produkciót. Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját! 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat a ma-
gyar kultúra értékeinek megis-
mertetése céljából – Kárpát-
medencei szintű, országos dön-
tővel végződő – vetélkedőt 
hirdetett a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében működő álta-
lános és középiskolák tanulói 
részére.  
Iskolánkat a 13. e (Irodai titkár) 
osztály tanulói képviselték, a négyfős csapat tagjai: Asztalos Richárd, Gergely 
Barbara, Jung Gréta és Turányi Kitti Nóra voltak.  
A csapat a Gép-Ész Kincsei nevet kapta.  
A felkészítést, illetve az online fordulókon való részvételt Szabó Ágnes tanárnő 
koordinálta és segítette. A vetélkedő során tanulóink megismerkedhettek me-
gyénk nevezetességeivel, híres szülötteivel és betekintést nyerhettek a magyar 
kultúrába. 
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Immár 5. alkalommal neveztünk be a First Lego League nemzetközi 
LEGO robot versenyre. Az idei évben az űrkutatásról szólt. A 
versenyre 2018. november 24-én került sor a Debreceni Agora Tu-
dományos élményközpontban. A Projekt során különböző feladatok-
kal kellett megbirkóznunk. 

Első körben a programozási megoldásokat és a robot design-t érté-
kelte a zsűri. A következő program a kutatási feladat bemutatása 
volt, ami az űrhöz és az űrkutatáshoz kötődött. Mi arra gondoltunk, 
hogy a testmozgást és az energiatermelést gondoljuk tovább szupra-
vezető és dinamó segítségével. Az egyik csapattársunkat, Szabó 
Bencét beöltöztettük asztronautának, ami a zsűriknek nagyon tet-
szett. 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. 
A feladat az volt, hogy kaptunk 10 db spagetti tésztát, 1m cérnát, 1m 
ragasztószalagot és egy ollót. Az volt a feladat, hogy ezek felhaszná-
lásával készítsünk egy űrhajót és a tetejére egy pillecukrot tegyünk, 
aminek meg kellett állnia 15 mp-ig (47cm magasra sikerült a pille-
cukrot tennünk). 
Délután követezett számunkra a nap fénypontja, a robotjáték bemu-
tatása. A tesztelés során robotunk stabilan és egyenletesen mozgott. 
A verseny során szép és egyenletes teljesítményt nyújtottunk. 2 for-
duló közt tudtuk meg, hogy a prezentációnk a legjobb 3-ban benne 
van és így még egyszer előadtuk a nagyteremben a többi csapat és 

bírák előtt. Sajnos, ekkor tudtuk meg, hogy csapatunk nincs benne a 
robotjáték negyeddöntőjében. 
Csapatunk összesített eredménye alapján a 2. helyezést értük el. 
Részeredményeink a következők: A prezentációban 2. és a csapat-
munkában is 2. helyezés, robot design-ért Agora különdíjban része-
sültünk, és a robotversenyen pedig sajnos, 5. helyezés. 
Csapattagok: Balogh Róbert csapatkapitány 10. a, Hajdu Gergő 9.a, 
Halucsak Kinga 10. a, Bakos Richárd, Szabó Bence 11. a, Jászai 
Gábor 11. b, Lőrincz Klaudia, Lengyel Szilárd 12.b.  
Felkészítők: Ari Zoltán, Czellár István, kísérő-segítő Csupor Zoltán 
14.i. 

Az idei Kódolás Hetében a budapesti 
LogMeIn szoftverfejlesztő céggel közösen 
tervezett LogMeIn-projektben vettünk részt.  

A cég kapcsolatot megvalósító szoftvereket fejleszt mint Join.Me, 
BoldChat, Rescue, LoMeIn Pro, Central, LastPass és a játékos 
kedvűek körében jólismert Hamatchi. Mára a világ 10 legbefolyá-
sosabb SaaS – Sosftware as a Service – IT globális nagyvállalata 
között van a 20 éve startupként indult vállalkozás.  

A háromnapos tanulmányi utat egy többhetes felkészülési idő 
előzte meg. A programban 15 informatikus diák vehetett részt, 
melyet Jágri Ilona tanárnő szervezett. 

Idén tavasszal 22-en ott lehettünk a budapesti Startup Safary kétna-
pos – rendhagyónak számító – konferencián. Támogatónk a Mimox 
Kft. volt. A rendezvény során számos informatikai cég is kinyitotta 

kapuit a potenciális munkavállalók, a jövő szakemberei 
előtt, hogy bepillantást nyerjenek fejlesztési ötletükbe, 

munkahelyi környezetükbe. Utolsó állomásként érkeztünk meg a 
LogMeIn-hez, mely első lépésnek bizonyult egy további együttmű-
ködési lehetőséghez. 
A nyár folyamán tanárnővel kidolgozták a projekt ötletét, melynek 
megvalósítása a tanévnyitót követően vette kezdetét. A cégen belül 
öt szoftverfejlesztő lett a program mentora, akikkel illetve egymással 
a Slack online kommunikációs eszközön keresztül tartottuk a kap-
csolatot, osztottunk meg fájlokat, linkeket. A személyes találkozást 
megelőzte egy online meeting is (join.me-n keresztül), mely során 
kaptunk egy kis szakmai továbbképzést, GIT-gyorstalpalót. Ez a 
szoftverforráskód-kezelő rendszer lehetővé teszi, hogy egyidőben 
ugyanazon szoftveren többen is dolgozhassunk. A korábbi – több-
nyire –- egyéni fejlesztési folyamatot felváltotta a csapatmunka 
(RobBoys, RichBits, NandOS). Közösen kiválasztottuk a legsikere-
sebb munkákat – csapatonként egyet –, s a csapatvezetők az elkészí-
tett weblapokat (HTML+CSS+JAVASCRIPT) feltöltötték a Github-
ra s megosztották a csapattagokkal, a mentorokkal (és a tanárnővel). 
Hat hét előkészület után elindultunk Budapestre, ahol három napon 
át, napi 4 órában szünetek nélkül folyt a közös munka a céges 
mentorokkal. A cél az volt, hogy a szerveroldali programozás alapja-
ival ismerkedjünk azáltal, hogy munkánkat (egy komplex tanulást 
segítő felületet terveztünk iskolánk informatikus diákjai számára) 
ASP.NET keretrendszerbe ültetjük. A weboldalak publikálására az 
Azure felhőszolgáltatást használtuk. Mentoraink körültekintő szer-
vezésének köszönhetően két friss diplomást (egy fiú/egy lány) is 
faggathattunk lazításképpen a LogMeIn-ig vezető útjukról. A közös 
munka alatt is sok párbeszéd zajlott a mentorokkal mind szakmai, 
mind pályaorientációs céllal. Éreztük, hogy szeretik a munkájukat, 
elismerik egymás szakmai tudását és jól érzik magukat a cégnél. 
Jótanácsokkal arra ösztönöztek bennünket is, hogy haladjunk tovább 
ezen az úton, minél több projektben vegyünk részt és ne feledjünk az 
önfejlesztés fontosságát (ne várjuk el, hogy az iskola mindenre meg-
tanít.) A szakmai munka mellett kulturális és szórakoztató progra-

mok is helyet kaptak a háromnapos utunk alkalmával: 
History city - egy Élő társasjáték a Holokauszt Emlékközpontban, 
ahol négy csapatra osztódva történelmi és kulturális kérdésekre vála-
szolva lehetett a szobaméretű Budapest térképen a cél felé araszolni. 
A bábuk itt a csapattagok voltak. 
Színházlátogatás – a Rocksuli c. darabra sikerült jegyet szereznünk 
a Madách Színházba, 
ahol a kissé szűkös karza-
ti hely ellenére is hatal-
mas élményt jelentett a 
lendületes ívű zenés mű. 
Budapesti körséta – 
Hazaindulásunk előtti 
estén a Deák tér – 
Dunakorzó – Erzsébet-
híd – Citadella – Szabad-
ság-híd – Parlament – 
WestEnd útvonalat jártuk 
be. Az esti fények, a vá-
rosi nyüzsgő forgalom lenyűgöző látványt jelentettek sétánk során, 
ám a Szabadság-szobor mellől is látni mindezt olyan élmény, ame-
lyért többször is 
szívesen nekilen-
dülnénk a hegymá-
szásnak. 
4D-s mozi - a West 
End-ben egy újfajta 
moziélményt nyúj-
tott az érzékszerve-
inkre többirányból 
ható filmvetítés 
(mozgó fotelek, 
szélfújás, illatok, 
folyadék, köd, hangeffektusok, …). Izgalmas volt megtapasztalni.  
A projekt módszer, csapatmunka, online kommunikációs felületek 
használata, a jókedélyű segítőkész szakmai hozzáállás (mentoraink), 
a barátságos munkahelyi környezet, az elmélyülés lehetősége 
(tömbösített foglalkozás) mind a hatékony munkavégzést támogatta. 
És hogy a kérdéseink válaszra, a problémáink megoldásra találtak... 
Köszönjük a felelős szakmai hozzáállást, figyelmes vendéglátást, 
valamint azt az együttműködési mintát, amely a jó hangulatú közös 
munka alapfeltétele! 

Köszönjük a Rotary Club és a Gépész Alapítvány tá-
mogatását, mellyel a költségeink jelentős részéhez 
hozzájárultak, s élményekben gazdagabb lehetett a 
tervezett program. 

Készülő weboldalunkon további képeket és projekttartalmakat talál-
tok majd. (URL a következő lapszámban…)  

 

Bakos Richárd 11.a – Jágri Ilona tanárnő 

http://asp.net/
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Tudjuk, hogy az iskolai programok közös élménye szoro-
sabbá kovácsolja a közösségeket, megtanulnak egymásra 
figyelni. 
A projekt keretén belül az intézményünkbe járó roma diá-
kok újabb ilyen iskolai foglalkozáson vettek részt, melyen 
már a karácsonyra készültek. Az iskola könyvtárában 
hulladékanyagokból (pl. műanyag flakon, papír guriga, 
kávés kapszula, fenyőtoboz, régi körömlakk) került sor 
karácsonyi díszek készítésére.  
Az elkészült díszeket a diákok hazavihették, hogy az ott-
honi karácsonyfájukra feltehessék. Az alkotómunka lendü-
letében diákjainknak fejlődik kreativitásuk, kézügyessé-
gük, esztétikum iránti fogékonyságuk. A közös program 
elősegíti a várakozás békés meghittségét, a karácsonyi 
hangulat szeretetteljes légkörét. 

A helyi pályaorientációs 
napra szerkesztettünk egy 
kérdőívet a 10. évfolyamos 
diákok részére. A lemorzso-
lódási százalék talán ott 
várható a legnagyobb mér-
tékben, hiszen a tanulók 
többsége ezen az évfolyamon tölti be életének 16. életévét, a tankö-
telezettségi korhatárt. Osztályfőnöki óra keretein belül került kitöl-
tésre a kérdőív, melyhez az osztályfőnökök segítségét kértük, majd 
kiértékeltük. 
A rendezvényt 2018. október 25-én szerveztük meg. A helyszín az 
iskola ebédlője volt, ahová az iskola 10.-es diákjait hívtuk meg (149 
fő), ők töltötték ki a kérdőívet.  
A meghívott vendégeink Czomba 
Sándor államtitkár, Both Balázs 
BME tanár és Fekete Gergő isko-
lánk pedagógusa, akik egykor  Gépé-
szes diákok voltak. Felkértük, őket, 

hogy osszák 
meg diákja-
inkkal ked-
ves élményüket, tapasztalataikat, meséljék 
el a:  „Sikersztori: innen indultam, hová 
jutottam?!” életútjukat.  

Meghívott előadó, volt 
még Szabó István a Sz.-
Sz.-B. Megyei közgyűlés 
alelnöke, akit ar r a kér-
tünk, hogy hívja fel tanuló-
ink figyelmét a szakmák 
fontosságára, sokszínűsé-
gére. Építő gondolataival 
nyújtott előremutatást diák-
jainknak, hogyan válhatnak 
a társadalom hasznos tagjává, illetve bemutatta megyénk 
munkaerőpiaci helyzetét. Az előadók saját, megélt történetükkel 
tették színesebbé, érthetővé diákjaink számára, hogy mennyire fon-
tos a tanulás és, hogy ne hagyják el az iskolát.  
Bízunk benne, hogy a tanulók hasznosítják a hallottakat és kellő 
kitartással eljutnak az érettségi, illetve szakmai vizsgára. 
 

2018. november 10-én informatika nyílt napot szerveztünk helyi 
általános iskolások részére. A város 4 általános iskolájából hívtuk 
meg a 8. osztályos tanulókat a szaktanáraikkal. Összesen 65 diák és 
4 pedagógus fogadta el a meghívásunkat.  
A nyílt órák 08:00-kor kezdődtek és 12:00 óráig tartottak.  
A szakmai részét az informatika munkaközösség bonyolította, mi a 
helyi Pályaorientációs munkacsoport, a szervezést készítettük elő, 
illetve a kapcsolattartást végeztük.  
A helyi pályaorientációs munkacsoport tagjai: Barkovánné Uzonyi 
Pálma, Fejérné Kósa Zsuzsanna, Szabó Ildikó.  

2018. november 23-
án második alkalom-
mal „Pályaorientációs 
Nap”-ot szervezett 
iskolánk a 
Szentpétery Zsig-
mond Kulturális Köz-
pont és Színház ter-
mében.  
Nagy József igazgató 
úr köszöntője után 
különböző előadásokat hallhattunk, ahol érdekes, értékes és szá-
munkra tartalmas információkat kaphattak iskolánk 12-es, 13-os, 14
-es, végzős tanulói és az osztályfőnökök. 
Dr. Bakos Olivér rendőrkapitány úr a rendőrség működéséről, szer-

vezeti felépítéséről és a felvé-
teli eljárásról tartott előadást. 
Az egyetemek közül először a 
Nyíregyházi Egyetem tájékoz-
tatóját hallhattuk.  
Dr. Szőllősi István tanár úr a 
Nyíregyházi Egyetem Műszaki 
és Agrártudományi Intézetéről, 
kollégái pedig egyéb karokról 
tartottak tájékoztatót. 

Ezt követően Glevitzky Béla 
ügyvivő-szakértő úr a Debreceni 
Egyetem Műszaki Karát mutatta 
be. Az iskolai tájékoztatók sorát 
Láposi Zoltán igazgatóhelyettes 
úr zárta, aki az iskolánkban 
folyó szakképzéseket ismertette. 
A szünet után a mátészalkai és  
nyírbátori gyárak képviselői 
tartottak tájékoztatót.  
Elsőként a Szatmár Optikai Kft. 

képviseletében Kupi Ildikó, HR Manager, majd a Hoya Szemüveg-
lencse Gyártó Magyarország Zrt.-től Király Gergő tartott előadást. 
Ezután a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. tájékoztatója következett 
Jakabné Zeke Tünde HR Director, aki a kft. profilján túl számos 
lehetőségről is tájékoztatott bennünket. Megbízhatóság - Szakérte-
lem - Garantált minőség. Ez a Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 
mottója. Ács Norbert bemutatójából megtudhattuk, mit jelent ez 
számukra a hétköznapokban. Zárásként a nyírbátori MSK Hungary 
Gépgyártó Bt képviseletében Ling Norbert manager előadását hall-
gattuk meg. 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! 

Szabó Ágnes 
roma mentor 

A projekt keretében 2018. december 12-én Egészség-
napot tartottunk. Iskolánk ebédlőjében az egészséges 
életmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatos 
előadást volt, melyet kóstoló követett.  
A tornateremben a mentősök tartottak elősegély-
nyújtással és balesetvédelemmel kapcsolatos interak-
tív előadást. A földszinti aulában egészségállapot 
felmérést végeztek. 

Horváth Vanda 12.d 



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 
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Ismét dobogóra állhatott fiú csapatunk a nagyszabású rendezvé-
nyen, amelyet ezúttal is a Zrínyi csarnokban rendeztek meg.  

A 14 résztvevő csapat két négyes és két hármas csoportban dön-
tötte el a továbbjutás sorsát. A mieink a ’C’ jelű csoportba kerül-
tek, ahol az első találkozón Rimili Péter találatával 1-0-ra le-
győztük a Szent Imre gárdáját, majd a második összecsapáson 
bebiztosítottuk a csoportelsőséget, hiszen 2-0-ra vertük a nagy-
kállói Budai csapatát, góljainkat Huszti Péter és Zakor Gergő 
szerezték.  

Ezután következett az elődöntőbe jutásért a Sipkay csapata, aki-
ket szintén 2-0-ra vertünk, góljainkat ismét a Huszti P.-Zakor G. 
páros szerezte. Az elődöntőben hiába támadtuk végig a meccset, 
a később a tornát is megnyerő Szent Imre visszavágott a csoport-
beli vereségért, és 1-0-ra legyőzte a mieinket, így maradt a 
bronzcsata a nyíregyházi Kölcsey ellen, ahol Sarkadi Attila és 
Farkas Zoltán találataival megérdemelten nyertünk.  

Gratulálunk fiúk! A csapat tagjai: Huszti Bence (9.b), Sarkadi 
Attila Zoltán (10.c), Ilyés Zoltán (10.e), Takács Roland (11.a), 
Huszti Péter (11.c), Széles István (11.d), Farkas Zoltán Richárd 
(12.a), Kondor Roland (12.c), Rimili Péter Viktor, Zakor Gergő 
(13.b). Csapatvezető: Kosztyu Miklós.  

 
Kilenc csapat részvételével Nyíregyházán rendezték meg az idei Me-
gyei Sportnapokat leány labdarúgásban. Iskolánk együttese a ’B’ jelű 
csoportba került, ahol az első találkozón 0-0-ra végzett a nyíregyházi 
Kölcsey csapata ellen, majd 4-0-ra lelépte az Abigél gárdáját, ezen a 
mérkőzésen góljainkat Szőke Eszter (3) és Turányi Barbara szerezték.  

A csoportot magabiztosan nyerve jutottunk a legjobb hat közé, ahol a 
Sipkay várt lányainkra, a rendes játékidőben nem esett gól, jöhettek a 
büntetők, a Turányi-Szőke páros ismét eredményesnek bizonyult, 
ráadásul az ezen a tornán kiválóan debütáló kilencedikes Kemenyiczki 
Evelin két hétméterest is hárított, így nagy érdemei voltak abban, hogy 
bejutottunk a hármas döntőbe.  

A finálét a nagykállói Budai ellen kezdtük, a hagyományosan nagy 
csatát hozó párosítás ezúttal is izgalmasra sikeredett, végül a verekedő 
harcmodorban játszó kállóiak 1-0-ra győztek. A második találkozón a 
nyíregyházi Vasvári várt a mieinkre, ahol sokáig 0-0-ra álltak a felek, 
de Bulyáki Hajnalka szemfüles találata a javunkra döntötte el a mér-
kőzést, így a második helyen, az egész nap során mindössze egy gólt 
kapva zártuk az igen színvonalas tornát, ezzel sikeresen avattuk fel új 
mezünket. Gratulálunk lányok! A csapat tagjai: Bulyáki Hajnalka 
(9.c), Balogh Cintia, Gergely Nikoletta, Kemenyiczi Evelin (9.e), 
Olcsvári Stefánia (9.f), Molnár Vivien (11.d), Gál Panna Erzsébet, 
Szőke Eszter Anna (11.e), Turányi Barbara Anett (12.d), Turányi Kitti 

Nóra (13.e), Deák Vivien (14.b). Csapatvezető: Plesu Ádám. 

2018. november 7-én a Fair Play 
Kupa Őszi fordulóján voltunk.  

A tornán csak olyan diákok vehettek részt, akik nem ren-
delkeznek az MLSZ által kiállított érvényes versenyzési enge-
déllyel. A Kupa jövő tavasszal folytatódik, féltávnál I. helyen 
állnak a fiúk. Eredmények: 
Gépész  - Bethlen 2.(Nyírbátor) 2-0 
Vay-Sokk(Baktalórántháza) - Gépész 0-0,büntetőkkel 1:2 
Gépész  - Szeszspanyol (Gépész Kollégium) 3-2 
Gépész  - Black Jack (Esze Tamás Gimnázium) 2-1 
A Csapat tagjai: Puskás Gábor 12.b, Székely Gábor, Végvári 
Gergő, Vadász Tamás 12.c, Rimili Péter 13.b, Szabó Tamás, 
Erdei Ta-
más, Farkas 
Dániel 13.c, 
Helmeczi 
László 12.e, 
Soós Dávid 
14.e és 
Rácz József 
11.c.  
Felkészítő: 
Nagy Attila 
testnevelő. 

2018. december12-én ren-

dezte az Esze Tamás Gim-

názium a hagyományos Karácsony Kupáját. Fiú labdarú-

gó csapatunk imponáló magabiztossággal, száz százalé-

kos teljesítménnyel, a nap során egy gólt kapva megérde-

melten hódította el a serleget, míg leányaink ezúttal bün-

tetőkkel alulmaradtak a házigazdákkal 

szemben, így a második helyen zártak.  

Két különdíjat is kaptak 

játékosaink, Kemenyiczki 

Evelin (9.e) lett a torna 

legjobb kapusa, Zakor 

Gergő 13.b osztályos ta-

nulónkat pedig a torna 

legjobb játékosának vá-

lasztották a szervezők.  


