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Sikeres volt az alapítványi bál iskolánkban.

Hosszú idő után ismét sakkversenyt rendeztek iskolánkban, mely
nagy népszerűségnek örvendett.

Ölelj még
Ne dobj el, ha rosszat teszek
Ne mondj bűnösnek, vétkesnek.
Ne engedd, hogy testem kihűljön
A szeretet, amit éreztem eltűnjön
Ne fordulj el, engem nézz…
S kérlek, ölelj még.
Te harcolsz, küzdesz értem
Én csodálva figyellek téged,
Próbára teszel és csatába hívsz,
Veled együtt legyőzöm az összes kínt
Mutass utat, előttem haladjon fény
S kérlek, ölelj még.
Olvaszd ki szívem. Fázik.
A tűz melegére vágyik,
Hogy perzselje, égesse…
Az összetört jégből víz lehessen.
Legyen nyár, menjen el a tél
S kérlek, ölelj még.

Rajzolj mosolyt szomorú
arcomra
Színezz, mint egy gyerek.
Táncolj. Örülj. Nevess.
Légy boldog. Élj.
S kérlek, ölelj még.
Tápláld bennem hitem,
Tartsd be ígéreted
Szólaltasd meg hangod
Adj nekem biztos pontot,
Hogy ne fújjon el a szél
S kérlek, ölelj még.

Szedd össze szirmaimat
Melyek a virágról lehullottak
Ápold, gondozd őket
Okozz boldogságot, örömet.
S maradj velem, szívem erre kér
S kérlek, ölelj még.

Mikor az óceánon úszik hajóm
Nehézkesen húzom fel a hálót,
Mely az érzelmeimtől egyre nehezebb
Félek hogy visszaesek,
Hogy elnyel a mély
Hát kérlek, ölelj még.

Centrum Futsal torna
– Nyírbátor
A versíró verseny győztes verse

Ragadj ceruzát, filctollat

Bócsi Dominika 9.d

Osztályfőnökünk szervezésében tanulmányi kiránduláson vettünk részt Budapesten. A BODY kiállítást nézhettük meg.
Az eseményre több egészségügyi szakképzős osztály is eljött
(13.d, 13.f, 14.d, 15.d-ből két diák). A kiállítás lehetőséget adott
arra, hogy elmélyítsük anatómiai tudásunkat. Orvostanhallgató
kísérte csoportunkat, aki érdekes információkkal szolgált, illetve
kérdéseket is lehetett feltenni a kiállított testekről, szervekről.
A kiállítás tanulsága, hogy az emberi test csodás, minden részünknek megvan a maga feladata, melyet egészséges emberben
egy körforgás részeként tekinthettük. Diáktársaim nevében is
mondhatom hogy: köszönjük szépen ezt a napot!
Rostás Ferenc 14.d
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ALAPÍTVÁNYI BÁL
Február 17-én ismét megrendeztük
iskolánk alapítványi bálját.

mára emlékezetes estnek örülhettünk.

A több hónapos
előkészületnek és a
szervezők lelkiismeretes munkájának köszönhetően
egy fergeteges hangulatú, sokak szá-

Az est elején Dr. Bugya László, a kuratórium elnöke, valamint Szabó István, a Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a vendégeket. A bál fővédnöke Krivács András, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetsége elnöke, iskolánk volt
tanulója megható köszöntője után Nagy József igazgató úr
nyitotta meg a rendezvényt.

Enikő tanárnő előadásában hallhattuk az Ismerős arcok:
Nélküled című dalát.
A bál jó hangulatához Kovács István
zenész is nagyban
hozzájárult.
Az est sikerét mi
sem mutatta jobban:
a felszabadult jókedv, és a folyton telt táncparkett mellett,
hogy a felajánlásoknak és Krivács András 200.000 Ft-os
támogatásának köszönhetően 937.500 Ft bevételt könyvelhettünk el.
Alapítványunk vagyona 2018. január 25-én 970.901 Ft.
Örömmel tölt el bennünket, hogy sokan érzik magukénak
iskolánk tanulóinak támogatását, és egyre nagyobb számban
vesznek részt e rendezvényünkön.
Az alapítvány kuratóriuma megköszöni minden kedves támogatónak, hogy részvételével, tombola-felajánlásával,
vagy támogatójegy vásárlásával segítette rendezvényünket!

Színvonalas
műsorral lépett
fel a 12. b osztály, illetve az
Ifjúsági Szatmár
Táncegyüttes,
majd
Pecséri

A kuratórium

Tombola-felajánlók
Krivács András Magyar Gasztronómiai Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke a bál fővédnöke,
Kovács Sándor Országgyűlés Képviselő, Szabó István Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
alelnöke, Dr. Hanusi Péter Mátészalka város polgármester, Torma Tamás alpolgármester, Stamuszné
Végh Anikó MSZC gazdasági főigazgató-helyettes, Fülöp István a Járási Hivatal vezetője, Péter István
igazgató MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskola, Kerezsi István igazgató Baross László Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szamosi Istvánné önkormányzati képviselő, Láposi Zoltán igazgatóhelyettes MSZC
Gépészeti Szakgimnázium, Gépészeti Felnőtt Futballcsapat, Szülői Munkaközösség, Kelet Agóra, Papirusz Papírbolt Nagy Józsefné, Kelet-Alfi-Ker. Kereskedelmi Kft., Dr. Bugyáné Dajka Judit, Németh Ildikó, Nagy Gábor Béta Form, Győrfi János vállalkozó, Kedves Lénárd Sansz Autósiskola, Milka László, Pisti Ételbárja, Diopack Nyomda Erdélyi Ferenc, TÓNI Hús, Nyíri Zsolt New Word Kft, SZATMÁR OPTIKA, DIEHL AIRCABIN HUNGARY Kft., Beauty Shop Ajándékbolt Nagyné Pető Csilla, Szabó Sándor Grillázs Cukrászda, Szabó József
Elektrosarok, Bodó István Szalka-ker 2000 BT., Vonház Tibor ER-VO, Papik Zoltán SZI-ZO Sport , Reményi Lászlóné vállalkozó, Tengyelné Alexa
Magdolna Laguna Parfüméria, Vizler Tibor GROVI Kft., Horilla János Horlux Oktatási és Vizsgaközpont, Hegedűs Tibor Szerszámbolt, Kersánszki
Anita Fényes Fittnes, Novella Könyvesbolt Tóth József, Vassné Herceg Erika Függönyvarázs, Bulyáki Béla Nagyecsedi Hátrányos Helyzetű Családokért
Egyesület, Czellár István INTELLEGO EXTRA Kft., PARMEN Konzervipari Zrt., Dr. Heiser Antal, Dr. Heiser Antalné, Zemlényi Tibor Öcsi Hús Zrt.,
Kovács Sándorné Margó Optik, Szalka Gyógyszertár, AVON Sallainé Takács Gabriella, Tisza Csaba Diákcsemege, Opre Gergő Belvárosi zöldséggyümölcs, Fülöp Ákos, Fülöp Arnold, Vékonyné Virág Tünde, Vékony János Hazai Ízek Reggeliző, Dr. Szászi István, Tóth Dénes, Szilágyi Imre, Vargáné Katona Valéria, Bulyákiné Takács Edina szülő, Pál Zsolt szülő, Fejér Gábor, Kosztyu Miklós, Kötél Sándor Zsolt, Soltész Ferenc, Szilvai Ágnes,
Szabó István, Szabó Istvánné, Plesu Ádám, Pappné Márton Gyöngyi, Lakatosné Kádár Ágnes, Németh-Darabánt Zsanett, Chocholat szolarium (Szabó
Lotti 9.b), Gaál Roland 10. c, Csizmadia Tamara 9.f, Sarkadi Vivien 9.a, Kónya Balázs 14.c, Balogh Róbert 9.a, Nyiregyházi Nóra 12.d, Almási Ádám
13.a, Tóth Eszter 10.e, Ördög Anna 11.d, Csizmadia Márkó 9.b, Simon Ivett 10.a, Balogh Ádám 9.b, Póti Nikolett 10.d, Tóth Zita 10.f, Gál Gergő 10.c,
Csordás Péter 9.d, Sashegyi Viktória 12.a, Semencki János 12.a, Schachinger Zsolt 12.b, Szabó Bence 10.b, Pál Vivien 12.d.
Osztályok: 9.a, 9.b, 9.c, 10.b, 11.a, 11. c, 11.d, 11.e, 12.a, 12.c, 13.d, 13.e, 13.f, 13.p, 14.d, 15.d.

Támogatójegyet vettek: Szép Tamás, Bródi Viktor, Soltész Ferenc, Kelet-Agóra, Boros Máté 10.d, , Erdős Alex 10.e, Lakatos József P. 10.e, Tordai
Szabolcs 10.e, Tóth Eszter 10.e, Bunya Ábel 9.c, Bakos Péter 9.c, Sarkadi Richárd 9.c, Nagy Máté 9.c, Szabó Ágnes, Székely Beáta, Róka Attila 9.a,
Bánhalmi Imréné, Hutfleszné Varga Katalin, Tóth-Vonház Linda, Szabó Gábor, Szőke Eszter 10.e, Szőke Miklós 9.c, Simon Ivett 10.a, Szabad Attila
10.a, Litra Patrick 10.a, Szűcsné Kerti Éva, Papp Ádám 12.b, Illés Gergő 9.c, Szilvai Ágnes, Dienes Glória 11.d, Baráth Szilvia, Nyíri Lajos, Benedek
István, Gere Róbert, Kiss Katalin, Kissné Papp Anita, Varga Zsolt, Papné Márton Gyöngyi, Tömöriné Józsa Beáta, Somlyai Gábor 12.a, Tóth Tibor 12.a,
Láposiné Kiss Judit, Bársony Márk 10.e, Bulyáki Máté 10.e, Varga Zsolt Márk 10.b, Nagy Attila, Véghné Tomkó Beáta, Lengyel Zoltán, Borbély Attila,
Fejér Gábor, Tömöriné Pregon Ildikó, Fejérné Kósa Zsuzsa, Lukács Krisztina, Vondorkovics Edina, Pálinkás István Barkovánné Uzonyi Pálma, Fazekasné Pápai Edit, Pénzes Zoltán, Pappné Király Nikoletta, Rácz Dominik 9.a, Felnőtt Focicsapat, és Kötél Sándor, Szemánné Bulyáki Ildikó, Kovács Csaba
12.b, , Somlyai Márk 9.b, Veréczi Zoltán 9.b, Pituk Andrea. Osztályok: 9.b, 9.d, 9.e, 10.a, 10.d, 10.e, 11.c, 12.e, 14.e.
A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazoknak a támogatását, akik 2017-ban
adományukkal segítették a munkáját. Az Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 261.742,-Ft volt.
A bevételeket teljes mértékben alapítványi célokra fordítottuk.
Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék továbbra is munkánkat. Adószámunk:18804177-1-15

Tisztelettel: Dr. Bugya László a kuratórium elnöke
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Iskolánk alapítványi báljának
fővédnöke volt Krivács András, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Elnöke, a Fenyves
Szálloda és Konferenciaközpont
igazgatója, iskolánk volt tanulója.
1995-ben végzett az akkori Gépészeti Szakközépiskolában gépész szakon. Osztályfőnöke Dr. Jeremiás György tanár úr, illetve Halászné Kónya Hajnalka tanárnő voltak.
-Milyen érzés volt újból belépni volt iskolájába?
Megható! Előtörtek a régi emlékek, nincs olyan része az iskolának,
amelyhez ne fűződne valamiféle történet, csibészség, hiszen itt nőttünk fel, itt lettünk fiúcskából férfiak. Erre a korszakra tehető az első
igazi szerelem, az első siker és kudarc is.
-Mire emlékszik a legszívesebben az iskolában töltött időszakból?
Minden, ami szép és jó itt, a gépészben megtörtént velünk, velem.
Mintha tegnap lett volna. A legszívesebben mégis a gépészes kirándulásokra emlékszem vissza. Jeremiás tanár úr igazi lokálpatriótaként a történelem igazi szerelmeseként mutatta meg nekünk a legszebb, leghíresebb várakat, kastélyokat és a természet által megalkotott gyönyörű természetvédelmi parkokat, területeket. Az ország
szinte minden pontját bejártuk négy év alatt. Talán ezek a kirándulások is segítettek abban, hogy megszerettem az idegenforgalmat,
turizmust, kultúrát és gasztronómiát.
-A szakközépiskola befejezése után hol folytatta tanulmányait?
Ott maradtam még egy évet a Gépészben, technikusi képesítést szereztem, aztán jött a nagybetűs élet, ami teljesen más irányba terelt.
Szerencsésnek mondhatom magam, mivel volt lehetőségem választani. Édesapám nyomdokain a gépész szakma lehetett volna kézenfekvő, de nagymamám indíttatása erősebbnek bizonyult. Szüleim sokat
dolgoztak gyerekkoromban és nagymamám mellett rengeteg időt
töltöttem a nyírmadai étteremben, ahol megtetszett a vendéglátás,
mondhatnám azt is, a konyha gőze megcsapott. A Budapesti Gazdasági Főiskolán végeztem, mint Idegenforgalmi manager, falusi turizmus specializációval, aztán a Nyíregyházi Egyetem Vendéglátás –
Turizmus szakán, most pedig a Budapesti Gazdasági Egyetemre
jelentkeztem. Mindemellett sok szakmai konzultáció, cikk jelent meg
tőlem, valamint a gondozásom alatt.
-Hol él?
Nyírmadán – Baktalórántházán – Budapesten ☺. Ez a hármasság
már több mint hat éve van jelen, és hol segíti, hol nehezíti a dolgom
a mindennapokban.
-Hogyan telik egy napja?
Jaj, elég fura! Vannak „normálisabb” napok, de szinte minden nap
utazom, tanulok, szakmai szervezetekkel tárgyalok, minisztériumokban képviselem a gasztronómia - vendéglátás érdekeit, valamint a
családi tulajdonban lévő baktalórántházi Hotel Fenyves ügyeit intézem, no meg a marketinget, ezen felül szintén a baktalórántházi
Dégenfeld Kastélymúzeum marketing ügyeit, valamint rendezvényeinek egy részét bonyolítom és felügyelem. Egyszóval, nem unatkozom.
-Hogyan került kapcsolatba a gasztronómiával?
Már korábban is tagja voltam az ország legpatinásabb szakmai
szervezetének, amely ebben az évben 50 éves. Természetesen a
Fenyvesben végzett turizmus fejlesztésnek köszönthetően figyeltek fel
munkámra, innen jött egy rövid, de mégis határozott megkeresés a
szövetség akkori vezetőitől, aztán mire feleszméltem az elnöki székben találtam magam, amit akkor talán még én sem hittem el. Vidékiként bekerülni egy társaságba, ahol olyan emberek ültek, akiket
csak televízióban láttam addig. Már az is megtisztelő volt, hogy rám
gondoltak és jelölt lehettem. Az, hogy miért én lehettem mégis az
elnök? Az őszinteség és a szakmaszeretet, amely tükröződött az akkori beszédben és a vállalt feladatok felvázolása közben.
-Milyen feladata van ma Magyarországon a gasztronómiai szövetség elnökének?
Bőven van mit csinálni. A szövetség céljául tűzte ki a gasztronómia
különböző területein tevékenykedő tagok koordinálását, szakmai
érdekképviseletét és az egyetemes magyar vendéglátás értékeinek,
nemes hagyományainak megóvását, továbbá az alkalmazott tudományos, technikai, technológiai módszerek továbbfejlesztését, valamint
ezek alkalmazását a mindennapok gyakorlatában.
Szövetségünk tagja a Word Association of Chefs Societes - WACSnak, amelyet 1928-ban August Escoffier elnökletével 17 nemzet
alapított a Sorbonne-on, és amelynek ma már 93 nemzet tagja szerte
a világból közel 10 millió szakemberrel. Büszkék vagyunk arra,
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hogy Szövetségünk megalakulása óta képviselteti magát, valamint a
magyar gasztronómiát, azóta is aktív részesei vagyunk a Világszövetség munkájának. Jelen pillanatban formálódik a Nemzeti Válogatott, itt a kollégák majd Luxemburgban mérettetnek meg, és lesz egy
melegkonyhás verseny is, amely a világ egyik legnagyobb versenye
a WACS GLOBAL CHEF CHALLANGE Kuala Lumpurban, Malajziában.
Ebben az évben elnökválasztás és sok-sok egyeztetés előtt álunk.
-Milyen elvárásai vannak a kollégáival szemben?
Nem vagyok szigorú vezető. Szeretem a családias légkört, azokat a
kollégáimat szeretem a legjobban - ha lehet ilyet mondani - akik
élnek és nem visszaélnek ezzel a helyzettel. Nagy elvárás nincs, szeresse, amit csinál, és képezze magát. Erre minden lehetőséget megadok nekik. Mindig arra törekszem, hogy úgy érvényesítsük érdekeinket, hogy a másik fél érdeke ne sérüljön. És ez igaz a kollégákra
is. Nincs két egyforma kolléga, mindenki saját individuum, meg kell
érteni és megbeszélni a gondokat, tapasztalatokat - szóval együtt
próbálunk sírni és nevetni is.
-Úgy tudom, sokat jár külföldön. Van-e valamilyen szakmai
vagy magánéletbeli élménye, amelyet szívesen megosztana a
diákokkal?
Igen, valóban sokat vagyok külföldön, de ez nem egy leányálom.
Egyik kongresszusról kijövök, a másik megbeszélésre bemegyek,
egyik megbeszélés követi a másikat. Van úgy, hogy a várost, ahol
vagyunk vagy hajnalba látjuk a buszról vagy repülőről,vagy nem is
látjuk, mert nincs rá idő! De a legnagyobb eddigi élményem Kína –
Peking - ahol az egész város látnivalóit megnézhettük. Egy delegációnak voltam részese, ahol végre nem én voltam a koordinátor, így
könnyebb volt. Nagyon nagy és szép város Peking, maga a csoda.
Egy mondattal nem lehet leírni, de a mai modernség a több ezer
éves történelem, fegyelem, tisztaság, ”örök élet”.
-Mire a legbüszkébb?
Szüleimre, mivel rengeteget dolgoztak, hogy nekem kevesebbet kelljen.
-Van-e kedvenc étele? Szokott-e főzni?
Feleségem csirkepörköltje ☺! Néha igen, de annak csak én örülök,
de nagyon!
-Hogyan tölti szabadidejét?
Asztaliteniszezek és kirándulok az országon belül, ha van szabadidőm.
-Milyen közelebbi és távolabbi céljai vannak?
Szeretnék még jobb lenni a szakmámban, szeretném, ha a Fenyves
Szálloda és Konferencia Központ lehetne a megye első superior
négycsillagos, minősített szállodája és turisztikai centruma. Ezért
dolgozunk most nagyon sokat. Ha a szövetséget nézem, akkor, ha azt
elérjük mindenhol, hogy minőségi alapanyagokból - amelyet a magyar mezőgazdaságból vásárolnak a vendéglátóhelyek - a hagyományos Magyar gasztrokultúrát ötvözzük a mai XXI. századi modern
kor technológiáival, és ehhez társul egy jó képzés, akkor igen, elégedett leszek a munkánkkal.
-Mit üzen a mai (gépészes) diákoknak?
Legyenek büszkék arra, hogy ebbe az iskolába járnak, hogy ennek a
közösségnek a részei. Sok, volt diáktársunk ért el, tett le a szűkebb
vagy tágabb környezetében a társadalom asztalára kiemelkedőnek
ítélt teljesítményt, amelyet szüleink mellett, tanárainknak és a GÉPÉSZES éveknek köszönhetünk! Annak idején, ha ezeket a sorokat
olvastam volna, biztos mosolyt csal az arcomra, hogy miért legyek
én büszke erre. A válasz annak a sok ezer végzett diáktársamnak a
válasza is, amiért remélem, nem vetnek majd meg.
Szeretni és Szeretve lenni – Nevelni és Nevelve lenni
Nekem ezt jelentette a GÉPÉSZ !
- Köszönöm az interjút! További munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánok!

Láposiné Kiss Judit szerkesztő
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Iskolánkban
2018. február 20-án rendezték meg
a farsangi mulatságot, ahol a hagyományoknak megfelelően a
10. osztályosok mutathatták be színvonalas műsoraikat. Iskolánk vezetősége, tanáraink, diáktársaink és néhány szülő is úgy
döntött, hogy tapsával lelkesíti a fellépőket.
A köszöntő után a rendezvény a farsanggal kapcsolatos tudnivalók ismeretével kezdődött. Ezután következtek az osztályok:
először a 10.f osztály idézett elénk egy kellemes hangulatú
nyári estét, Kis Grofó „Láv Kóma” c. slágerére táncolva, mulatozva. Őket követte a 10.b osztály, akik egy szinkronúszó csapat nagyszerű olimpiai szereplésével rukkoltak elő. A 10.e
osztály tanulói a tánc evolúcióját mutatták be, az 1920-as évektől a 2000-es évekig, a Charleston-tól a hip-hop-ig. A 10.a
osztály szintén egy táncos produkcióval készült, ők a hip-hop
és a latin zene lendületes ritmusára pezsdültek fel. A munkának
élő, 10.c-ben tanulók sem maradhattak le, ami a táncot illeti.
Előadásuk egyszerre volt humoros és fergeteges. Végül következett a 10.d osztály, akik a 60-as, 70-es évek zenéjére adták
elő a saját maguk által koreografált táncukat.
Minden tanuló csokoládét kapott az eredményes szereplésért,
sőt voltak, akik ebből duplán kaptak, ha plusz feladatot vállaltak a műsorszámok között, mint pl.: szék (zsámoly)- foglaló,
ill. harisnyából pénzhalászás.
A 10 évfolyam nevében szeretném megköszönni minden pedagógusnak, akik segítettek bennünket a felkészülésben, így ismét egy jó
hangulatú farsangon vehettünk részt.
Szuromi Eszter Lilla 10.d

„HAZÁNK, MAGYARORSZÁG” - vetélkedő
Iskolánkban március 15-e alkalmából ismét megrendeztük 2018. március 14-én a
„Hazánk, Magyarország - Hazánk, a Kárpát-medence” történelmi vetélkedőt. Az
osztályoknak a kijelölt tantermekben kellett gyülekezni. A diákközgyűlést Nagy
József igazgató úr nyitotta meg, beszámolt az elmúlt évről, és az ezévi eseményekről, majd válaszolt a diákok által feltett kérdésekre. Ezek után sor került a
versíró versenyen részt vett és díjat nyert tanulók jutalmazására, melyet Fülöpné
Kecskés Judit igazgatóhelyettes adott át. Majd 900 órakor megkezdődött a várva
várt történelmi vetélkedő, melyek feladatsorát minden osztály képviselője egy
borítékban vette át. Az elmúlt évekhez hasonlóan
ismét színvonalas, izgalommal teli feladatok várták a diákokat: villámkérdések, versírás,
logikai kirakó, Magyarország története, stb. Mindezeket meghatározott időre kellett megoldani az osztályoknak, és átadni a tanárokból álló zsűri tagjainak. A végeredmény is nagyon
szoros volt. I. hely: 14. b - 139 pont, II. 12. a - 138 pont, III. 10.a -137 pont. Gratulálunk
nekik! Köszönjük Fejérné Kósa Zsuzsanna tanárnőnek, Fejér Gábor, Kiss Tibor tanár uraknak a változatosan összeállított feladatokat. Már várjuk a jövő évi vetélkedőt!
Porcsint Erika, Matolcsi Valentina 13.e

Versíró verseny

szebb verset, a legtehetségesebb költőt.

A zsűri különdíjban részesítette Kiss Szabolcs 13. e osztályos tanulót Gépész-élet című verséért. 3. helyezést ért el két tanuló: Horváth
Az idén először hirdettünk versíró versenyt a Gépészetiben. Ver- Vanda 11. d és Simon Katalin 9. d osztályos tanuló.
senyfelhívásunkra 21 kiváló költemény érkezett.
A 2. helyen is ketten végeztek: Bulyáki Klaudia a 14.b-ből és Juhos
A szerzők jutalomban részesültek, melyet a Hazánk, Magyarország Marcell a 11.a – ból.
vetélkedőn vehettek át Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettestől:
Bócsi Dominika 9.d, Simon Katalin Zsuzsanna 9.d, Bulyáki Hajnal- Az 1. helyezett lett és ezzel elnyerte a „Gépész kis költője” címet
ka 9.c, Lakatos Natália 10.f, Horváth Vanda 11.d, Pál Vivien 12.d, Bócsi Dominika 9. d osztályos tanuló. Legszebb ver sének címe:
Bulyáki Klaudia 14.b, Juhos Marcell 11. a, Onder Gábor 11.e, Kiss Ölelj még!
Szabolcs 13.e
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek! Kívánjuk,
hogy a jövőben se hagyjatok fel a versA kis költők közül azonban ki kellett váírással!
lasztani azokat, akik a jók között is a legjobbak.
A verseket az iskolaújság további számaiban olvashatjátok.
Nagyon nehéz volt a dolga a zsűri tagjainak, Úrné Szűcs Éva Ivett tanárnőnek és
Fülöpné Kecskés Judit igazgatóhelyettesnek, illetve a zsűri elnökének, Losonczi
Léna költőnőnek, hogy kiválasszák a legTordai Petra 9.d
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Január közepén e-mailben értesítést kaptunk a Hands-Up
Technology-tól, mely egy meghívást tartalmazott a First
Lego League nevű verseny európai szintű fordulójára Lengyelországba, Lodz városába.
Hatalmas meglepetés volt számunkra a Debrecenben elért 2.
hely után, hogy a mi kis csapatunkat érhette ez a megtiszteltetés. Természetesen éltünk a lehetőséggel, és 2018. február
10-11-én összemértük tudásunk 26 neves csapattal. A verseny alapvetően 4 részből tevődött össze: egy prezentáció (angol nyelven), a csapatjáték és végül, a robotjáték, melyet a robotok bemutatása előzött meg.
A csapatunk kiváló felkészülésének köszönhetően sikeresen szerepeltünk. A változatos feladatok gondolkodást, ügyességet
és megfelelő kommunikációt igényeltek. Sajnos, az eredményhirdetésen szembesültünk azzal a ténnyel, hogy csapatunk nem
került be az első 6 továbbjutó közé, de nem hagytuk, hogy ez nagyon letörjön minket, hiszen maga az a tudat, hogy egy vidéken található kisváros szakgimnáziuma egy európai szintű versenyen csillogtathatta tudását ösztönzően hatott ránk. Véleményem szerint a csapat összetartására és a konfliktuskezelésre jótékony hatást gyakorolva bőven gazdagodhatott minden tag
szakmai és verbális (nyelvi) képessége is. A jövőben remélem, hogy még számos ilyen versenyen mutathatja meg diákjainak
elképzelését, szakmabeli jártasságát a MSZC Gépészeti Szakgimnáziumának Lego Kings csapata.
Köszönjük Ari Zoltán tanár úr és Czellár István rendszergazda felkészítő munkáját.
Vass Zsolt 10.b

Országos Kreatív „Matech” verseny
„És Tanárnő, mikor fogom én ezt hasz-

nálni?” Talán a leggyakrabban elhangzó
kérdés matematika órán a diákok szájából. Úgy gondoltuk, a 11.a 3 leendő
informatikusa: Bakos Miklós, Harcsa
Gergő és Katona Gábor, hogy belevágunk abba a kalandba, amit a Klebelsberg Központ és a Dunaújvárosi Egyetem hirdetett meg olyan diákok számára, akiknek fontos a kreativitás, a digitális eszközhasználat és a matematikán
keresztül a problémamegoldó gondolkodás.
A mai középiskolásoknak természetes
dolog az okos eszközök használata, bár gyakran csak hasztalan
időpocsékolásra fordítják. Ez a verseny utat mutatott nekünk, micsoda feladatok megoldására vagyunk képesek, amit álmunkban
sem gondoltunk volna. Igaz, sok időt, energiát és áldozatot követelt
a felkészülés, de annál többet profitáltunk: alkottunk, új ismereteket
szereztünk, játszottuk, jól szórakoztunk, örültünk, csapatként mű-

ködtünk és jobban megismertük egymást.
Bár az országos verseny 360 induló csapata közül nem sikerült bekerülni a második
forduló 60 csapata közé, mégis hisszük,
hogy a versenyzés öröme nem a másik
legyőzéséből, hanem önmagunk korlátainak átlépéséből és a közös munka élményeiből fakad.
A „Matech” versennyel nemcsak azokat a
diákokat szólították meg, akik a legjobb
eredményeket érték el matematikából közülünk sem mindenki az -, de olyan
ösztönzést és lelkesedést kaptunk általa,
hogy azóta a matematika órákon is sokkal
jobban igyekszünk, és jelentős siker koronázza ezt a hozzáállásunkat, ami a jegyeinken is tükröződik.
Munkánkat segítette még Várkonyi Balázs osztálytársunk és matematika tanárnőnk, Tóth-Vonház Linda.
A versenyzők

Az idő
Úgy rohan el szemünk előtt minden...
Az idő, az élet...
Gyors minden...

„Az elfeledett GUPVI táborok világa" internetes történelmi vetélkedőn iskolánk csapata 25 induló
között holtversenyben az ötödik
helyet szerezte meg.
A csapat tagjai: Harangozó Petra
és Pál Vivien 12. d osztályos tanulók.
Felkészítőjük Szabó Gábor tanár úr
volt. Gratulálunk!

Néha meg kell állni, és szétnézni,
A körülöttünk lévő világot szeretni!
Nem számít, hány csalódás, bánat…
Az örökkévalóságig ez mind várhat.

A boldogság nem egy múló állapot.
Nincs, ami annyira fájhatott,
Hogy ne fesse arcunkat mosoly,
Hiszen senki sem fogoly.
Az élet a lélek egyik útja,
A szél bárhova is fújja.
Mindig feláll, és tovább repül,
A mindenségben elmerül.
Bulyáki Klaudia 14.b

Immár hagyományosan március 13án süti-vásárt rendezett a szakképzős
14. évfolyam egészségügyis osztálya.
Ismét nagy sikere volt a süteményeknek, szinte pár óra alatt elfogytak a
változatos, finomabbnál finomabb
alkotások.
A befolyt összegből iskolánk alapítványát is támogatják diákjaink.
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Rendészeti Csapatversenyek
MSZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma és Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság közös szervezésében került
sor 2018. február 22-én Megyei Rendészeti Csapatversenyre.
A verseny célja volt a rendészeti és közszolgálati képzésben tanuló
középiskolások rendészeti pálya felé irányítása, a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem, az összetartozás érzésének erősítése, valamint régiós és az országos csapatversenyre való eredményes felkészülés. Iskolánkat Angyal Botond, Kiss Richárd, Simon Levente,
Vásárhelyi Zoltán 12.e osztályos tanulók képviselték.
A versenyfeladatok között szerepelt az elméleti tudás felmérése, a
gyakorlati felkészültség mérése, akadálypálya, lövészet, rendőri
szakmai, katasztrófavédelmi szakmai ügyességi, valamint büntetésvégrehajtási szakmai ügyességi feladatok. A fizikai állapotfelmérés
feladatai voltak: 2000 m-es síkfutás, hanyattfekvésből felülés, mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, hajlított karú függés, helyből
távolugrás.
A versenyen tíz csapat vett részt. Csapatunk a nagyon szoros élmezőnyben 4. helyezést ért el 238,5 ponttal. A harmadik helyezett
pontszáma: 243, második helyezett pontszáma:
248, első helyezett 271
pont, Nagykálló.
Csapatunk tagjai a lehetőségekhez képest igyekeztek kellőképpen felkészülni, amelyben az
erőnléti felkészülésben
igen nagy segítséget

2018. március 10-én rendezték
meg a II. Országos Középiskolai
Rendészeti Csapatverseny Régiós Válogatóversenyét. Négy helyszínen zajlott az esemény: Adyliget, Körmend, Szeged és Miskolc.
Mi ez utóbbi helyszínen vettünk részt. Csapattagok: Angyal Botond, Kiss Richárd, Simon Levente és Vásárhelyi Zoltán 12.e osztályos tanulók. 75 csapat közül iskolánk a 22. helyezést érte el. Sajnos az országos döntőbe nem jutottuk be, mivel oda csak az első 20
helyezést elérők kerülhettek, de így is nagyon szép eredményt értek
el diákjaink. Kevés ponttal maradtak csak le. A 20. helyen végzett
csapat 245,75 pontot, míg mi 244,25 pontot értünk el. Az első
helyezést elért együttes 273 ponttal zárt. Ezen számadatokból is
lehet látni, hogy igen szoros küzdelem zajlott az élmezőnyben, de
diákjaink nagyon lelkesen, keményen küzdöttek, öregbítették isko-

RÉGIÓS VERSENY

nyújtott Kosztyu Miklós testnevelő tanár, akinek ezért hála és köszönet! A csapat tagjai a verseny során teljes odaadással, lelkesen,
győzni akarással, méltóképpen képviselték intézményük jó hírét!
Külön dicséretet érdemel Kiss Richárd, aki a 2000 méteres síkfutást, a mezőnyt jóval maga mögött hagyva 7 perc alatt teljesítette!
Köszönetünket fejezzük ki Kovács György tü. alezredes úrnak, aki
a katasztrófavédelmi szakmai-ügyességi feladatokra való felkészülést segítette!

lánk hírnevét. Erre a versenyre is a csapat fizikális felkészülését
Kosztyu Miklós testnevelő tanár úr irányította, segítette, amelynek
meg is lett az eredménye, a csapat a fizikális feladatokat 96 %-ban
teljesítette, ami igen szép eredmény! Köszönjük tanár úr!
A megyei és a régiós válogatóverseny eredményeit összevetve, ez
utóbbin a csapat jobb eredményt ért el. Iskolánk második alkalommal vett részt a középiskolai rendészeti csapatversenyek megyei,
illetve régiós válogatós versenyein. Két év versenyadatait összehasonlítva ezeken a versenyeken jobb eredményeket ért el iskolánk
csapata, mint a 2017. évben.
Feladatunk: építkezni a két év tapasztalataiból, hogy az elkövetkező
évben még jobb eredményt érjünk el! Hajrá Gépész !
Szondi Gyula
ny. r. alezredes óraadó tanár

„Újévi Sakkbajnokság”
2017 novemberében, miközben az iskolai programokról beszélgettünk rendezvényszervezés
órán, felötlött bennem a gondolat; mi lenne, ha szerveznénk egy iskolai sakkbajnokságot az
osztályommal intézményünk diákjai részére. Ezt az ötletet azonnal megosztottam osztályfőnökömmel, Szabó Ágnes tanárnővel, aki maximális támogatásáról biztosított.
Neki is láttunk a dolog logisztikai kivitelezésének. Közösen készítettünk egy forgatókönyv
vázlatot, melyben kijelöltük a főbb feladatokat. Intézményünk nem rendelkezett kellő sakkkészlettel, ezért a Diákönkormányzathoz fordultunk segítségért.
Az intézmény vezetősége biztosította részünkre a könyvtárat, mint helyszínt. Hamarosan el
is készült a rendezvény plakátja, melyet Kiss Szabolcs szerkesztett. Szorgos osztálytársaim:
Bakk Réka, Matolcsi Valentina és Porcsint Erika szórólapot készítettek a rendezvény népszerűsítése érdekében. Fejér Gábor tanár úr elektronikus úton hirdette az eseményt, illetve megjelent a decemberi iskolaújságban is. A
hirdetés jól sikerült, hisz a bajnokságra 24 fő jelentkezett. Téli szünet után az új évet versenykiírással és sorsolással kezdtük, Plesu Ádám
tanár úr segítségével. 2018. január 10-én kezdetét vette a verseny a sorsolás szerinti selejtezővel, középdöntővel, elődöntővel és a döntővel: Bulyáki Bence 10. c, Lőrincz Balázs 10. a és Soós Dávid 13. e osztályos tanulókkal. A bajnokság alatt a törvényességi felügyeletet Varga Zsolt tanár úr és Úrné Szűcs Éva Ivett tanárnő
biztosította.
A bajnokságot Bulyáki Bence 10.c osztályos tanuló nyerte. Második helyen Soós Dávid
13.e, a harmadikon pedig Lőrincz Balázs 10.a osztályos tanuló zárt.
A rendezvény alatt a Diákönkormányzat nyújtott segítséget. Ezúton köszönöm meg a vezetőségnek, tanáraimnak és diáktársaimnak a segítséget, hogy biztosították részemre ötletem zökkenőmentes lebonyolítását.

Soós Dávid 13.e
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Az újév első három hónapjára is akadt bőven program a koliban. Még félév előtt, 24-én rendeztük
meg a hagyományos Elsősavatót amelyen különböző színes műsorokat mutattak be elsőseink. Akadt
olyan, aki táncolt, színjátékban szerepelt vagy valamilyen vidám jelenetet adott elő. Végül egy poénos verssel egyenként mutatkoztak be és letették a kollégiumi esküjüket.
Néhány nap múlva a félévzáró DÖK közgyűlésen meghallgathattuk az elmúlt időszak eseményeit, eredményeit, kicsit számot vetettünk mi, hogy sikerült. Hozzászólások, vélemények hangzottak el. A következő
héten, 14-én Kolifarsangot rendeztünk, ahol három csapat mérhette össze tudását-ügyességét. A győztesek
tortát kaptak, a többiek pedig csokit és gyümölcsöt.
A nőnapi műsoron néptánccal és egy jó kis színjátékkal köszöntöttük a hölgyeket. Ismét részt vettek labdarúgóink a vásárosnaményi Babus-kupán. Már 12. alkalommal rendezték meg Nyírszőlősön a megyei kollégiumok Asztalitenisz-versenyét, itt is képviseltük Mátészalkát. Szintén e napon utazott el egy kiránduló
csoport Budapestre, a Holokauszt Emlékközpontba.
Szép Tamás kollégiumi nevelő

Nyitott Bíróság
2017. december 5-én lehetőséget kaptunk arra, hogy a Mátészalkai
Járásbíróságon megnézhessünk egy garázdaság ügyében kitűzött
igazi tárgyalást. Nagyon örültünk már az elején, mikor az osztályfőnökünk közölte. Akkor még nem is sejtettük, milyen jó élménnyel
fogunk majd gazdagodni. Az első percekben kicsit meg volt szeppenve az osztály, de ez érthető, hisz mindenki számára újdonság
volt. Úgy éreztük magunkat, mintha belestünk volna a színfalak
mögé.
Ahogy beértünk a bíróságra, biztonsági kapun kellett átmennünk,
nehogy legyen nálunk bármilyen veszélyes eszköz. Egy nagyon
kedves bírósági titkár hölgy mutatta be a bírósági ügykezelés helyszíneit, a gyermekhallgató szobát és a fogdát is. Természetesen
voltak bátor osztálytársaink, akik nemcsak kívülről, hanem belülről
is megismerkedtek a fogda helyiségével. Elkezdődött a tárgyalás:
megfigyeltük, hogy a tárgyalóteremben a bíró mellett volt a leíró
hölgy, aki hihetetlenül gyorsan gépelte az elhangzottakat.
Rengeteg írásos dokumentum volt az adott üggyel kapcsolatban a

Gépész-élet
Eljött a szeptember, vége a nyárnak,
Az iskolánk kapui újra nyitva állnak.
Új tanévbe léptünk, kezdődik az ünnepség,
Az udvaron már sorakozik a diáknépség.
Újak is vannak bizony, mint minden évben,
Hiszen elsős osztályok vannak a pályaszélen.
Telnek a hetek, megismerik az iskolát,
És szép lassan név szerint is az összes tanárt.
Beilleszkednek hamar az iskolai életbe,
Ám ezzel viszont még közel sincsen vége.
Ősszel van egy esemény, mely őket érinti,
Elsősavató jön, ahol nekik kell fellépni.
Aztán majd az őszi szünet, ahol kicsit pihenünk,
Majd november elején úgyis visszajövünk.
E hónap sem unalmas ám, hisz itt a szalagavató,
Iskolánk legnagyobb eseménye, ez borítékolható.
A végzősökön a hangsúly, most keringőt tanulnak,
Amelyet gyönyörű ruhákban be is mutatnak.
Hirtelen már december van, eljött a karácsony,
Ünnepség van az utolsó tanítási napon.
Gyönyörű fenyő ékeskedik az aulában,
Karácsonyi hangulat van az iskolában.
A diákok műsort adnak, szavalnak, énekelnek,
Az iskola TV-ben pedig mindent közvetítenek.
Januárban megjelenik újra a diáksereg,
Telítve lesznek ismét a tantermek.
Gyorsan telik az idő, már egy félév eltelt,
Most eldől, hogy ezalatt ki mit remekelt.
A félévi bizonyítványok kiosztásra kerültek,
Volt olyan, aki nem, de a legtöbben örültek.

bírónál és az ügyészeknél is. A
bíró sorban meghallgatta a garázdaságba keveredett személyeket,
családtagjaikat. A tárgyalás nagyon izgalmas és figyelemfelkeltő
volt számunkra. A bíró még külön
tájékoztatást is adott nekünk a
tárgyalás és az eljárás menetéről.
Úgy hisszük, hogy ezek a tárgyalások elrettentik a fiatalokat, hogy bűncselekményt kövessenek el.
Megtudhattuk azt is, hogy egy elkövetett hibának mi lesz a következménye, valamint mekkora súlya van a rossz tetteinknek. Nagyon
örültünk, hogy az iskolánkban lehetőség volt ilyen programra.
Jó volt belelátni az ügymenetbe, nagyon sok érdekességet tudtunk
meg, ami biztos, hogy hasznos lesz a jövőben, és úgy gondoljuk,
mindenki számára maradandó élmény volt.

Az év elején még extrém napot is rendeznek,
Aminek a diákok mindig nagyon örülnek.
Mindenki kipróbálhatja az itt felállított dolgokat,
De csak óvatosan, nehogy megüssék magukat.
Jók az ilyen dolgok, hiszen feldobják a napot,
Elterelik egy picit a tanulásról a gondolatot.

Február is itt van már, farsangot ünnepeljük,
Szokásunkhoz híven, a tornatermet megtöltjük.
A másodikosok jönnek, a műsort most ők adják,
Ezzel a közönséget garantáltan szórakoztatják.
Jótékonysági bálnak is helyt ad ez a terem,
Színvonalas mindig, ezt kijelenthetem!
Programokból ebben az iskolában hiány nincs,
A futballt kedvelőknek van osztálybajnokság is!
Vannak még itt vetélkedők, különféle versenyek,
Szakmák éjszakájára is mindig szívesen megyek.
Itt bemutatkoznak a különféle szakok,
Melyekre az iskolában zajlanak az oktatások.

Porcsint Erika, Matolcsi Valentina 13.e

Van nálunk zöld nap is, ahol finomakat főzünk,
Beleadunk mindent, ami kitelik tőlünk.
A szabadban töltjük ezt a napot,
A programok és a zene megalapozza a hangulatot.
Kész is van az étel, lehet is már fogyasztani,
Ki milyen finomat tudott „kotyvasztani”?
Vége az évnek, izgul a sok szakvizsgázó és
érettségiző,
Bizony, az életükben ez egy nagy mérföldkő.
Sikeres a vizsga, öröm tölti el a diákokat,
Banketten majd kompenzálják a fáradalmakat.
Kirepült egy évfolyam, de ez már csak ilyen,
Szeptemberben úgyis megint újra kezdődik
minden!

LEGO Robot szakkör is van, ami nagyon különleges,
Nem beszélve arról, hogy iskolánk ebben rendkívül sikeres!
Idén egy régi hagyományt élesztettünk újra,
A sakkversenyt indítottuk ismét útra.
Nagy volt a részvétel, jó volt a hangulat,
A diákok izgalommal vívták csatájukat.
Eljött a tavasz, ballagnak a diákok,
Halomban állnak a szebbnél szebb virágok.
Díszesek a folyosók, az udvar pedig tele van,
Ez is nagy nap, hiszen ebből is csak egy van!
Vonulnak a végzősök, tarisznya a vállukon,
Büszke családtagok várják őket az udvaron.

A versíró verseny különdíjasa:
Kiss Szabolcs 13.e
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Szatmár Kupa középiskolai
teremlabdarúgó torna
2018. március 1-jén rendezte meg iskolánk az idei Szatmár Kupát. A díszes serlegekért négy lány és nyolc fiúcsapat versengett.
A szervezők a fiúcsapatokat két négyes csoportba sorolták, míg
a lányok körmérkőzéses rendszerben mérkőztek a kupáért. A
fiúk elődöntőjében csapatunk kikapott a Déritől, így a döntőnek
beillő mérkőzés után a bronzéremért mérkőzhettünk és a harmadik helyen zártunk, a tornát idén is a Déri nyerte. Lány csapatunk két mérkőzést nyert, a Budaitól viszont kikapott, így a második helyen végzett.
Eredményeink: Lányok: Gépész – Déri 4:0 Bihari Nikolett 2, Bulyáki Hajnalka 2, Gépész – Esze 2:1 Bihari Nikolett 2,
Gépész-Budai 2:3 Deák Vivien, Bihari Nikolett.
A második helyezett csapat tagjai: Tur ányi Bar bara 11.d, Molnár Vivien 10.d, Bihar i Nikolett 14.e, Szabados Ráhel
12.a, Lőrincz Karola 11.d, Gál Panna 10.e, Bulyáki Hajnalka 9.c, Deák Vivien 13.b.
Csapatvezető: Plesu Ádám.
Fiúk: Csoportmérkőzések: Gépész – Baross 2:1 Rimili Péter 2, Gépész – Lónyay 5:1
Farkas Zoltán 3, Kondor Roland, Farkas Márió, Rimili Péter, Gépész – Kállay 1:2 Farkas Zoltán Elődöntő: Gépész-Déri 0:3 3-4. helyért: Gépész-Baross 4-3 Farkas Zoltán 3,
Lakatos Erik
A csapat tagjai: Kézi Csaba, Zséder Balázs 13.c, Lakatos Er ik, Kiss István Ádám
12.e, Papp Ádám, Rimili Péter 12.b, Ilyés Zoltán 9.e, Farkas Zoltán 11.a, Huszti Péter,
Sarkadi Attila 10.c, Kondor Roland 11.c, Farkas Márió 9.c. Edző: Kosztyu Miklós.
Csapatunk két különdíjban részesült. A lányok közül Bihari Nikolett gólkirály lett, míg a
fiúk közül Farkas Zoltán a torna legjobb játékosa címet érdemelte ki.

Lőrincz Karola 11.d

2018. január 30-án részt vettük a nyírbátori Futsal
körzeti tornán.
Szép teljesítménnyel a 3. helyen végzett csapatunk.
A csapat tagjai: Helmeczi László (11.e), Farkas Dániel (12.c), Kelemen
Péter (13.évf), Székely Gábor (11.c), Soós Dávid (13.évf), Zséder Balázs
(13.c), Pályi Szebasztián (10.a), Vadász Tamás (11.c), Lengyel Szilárd
(11.b),Végvári Gergő (11.c). Edző: Nagy Attila tanár úr.
A csapatunk tagja, Puskás Gábor (11. b) sérülés miatt nem tudott részt
venni a tornán.
A versenyzők

2018. január 27-én Nyíregyházán
rendezték
meg a megyei Diákolimpiai úszóversenyt.

Ha beírod a szavakat angolul, akkor a pirossal
jelzett oszlopban megkapod a megfejtést!

Iskolánkat VI. korosztályban, a gyorsúszás
versenyszámban Tisza
Ákos 11.d osztályos
tanuló képviselte.
Az izgalmas versenyben
a III. helyezést érte el.
Gratulálunk és további
sikeres
versenyzést
kívánunk!
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