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HATÁRTALANUL

Országos döntőbe jutottak
a rendészetis tanulóink

Március 15-ére

KELLEMES
HÚSVÉTI ÜNNEPKET
KÍVÁNUNK!

A magyar nép piros vérét ontja,
Hogy szabadságát most kivívja.
Jöjjön, aki azt gondolja,
Hogy e tetthez csatlakozna.
Zászlónk színe jelképezi,
Hogy magyarnak jó itt lenni.
Hazánkért és földünkért,
Harcoljunk a szabadságért!
Induljon hát Petőfi népe!
Ha kell, forradalom árán küzdjön érte!
Tartson velünk minden ember,
Ilyen nincs, csak egyetlen egyszer!
12. f osztály
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Iskolánk alapítványa „A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány 2019. február 16-án jótékonysági bált szervezett.
Az est elején Dr. Bugya László elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Pankotai
Ferenc, alapítványunk kuratóriumának tiszteletbeli elnöke mondta el ünnepi gondolatait.
Köszöntötte a bálozókat, Dr. Hanusi Péter
polgármester, Fülöp István a Járási Hivatal vezetője, illetve az est fővédnöke Kedves
Lénárd a SANSZ Autósiskola tulajdonosa, aki egykori diákunk volt.
Mindezek után 12. b és 12.d osztályosok néptáncot
adtak elő, valamint Pecséri Enikő szóló énekét hallhattuk az iskolánk tanulóból összeállt
zenekar kíséretében. Meghívott vendégként a Tordai-Fülöp Band játszott. Gál Panna modern
táncot adott elő. A zenét Fekete Gergő szolgáltatta.
Köszönjük a szervezőknek, iskolánk dolgozóinak, a
munkáját, akik hozzájárultak ezzel is a rendezvény
sikeréhez.
A bál bevétele 876.670 Ft volt, melyet a megszokott
módon diákjaink támogatására használunk fel.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvételükkel, támogatójegyek vásárlásával, és tombolaajándékok felajánlásával segítették rendezvényünket.
Kedves Lénárd fővédnök, Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Hanusi Péter polgármester, Fülöp István a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője, Torma Tamás alpolgármester, Nagy
József igazgató-MSZC Gépészeti Szakgimnázium, Kerezsi István igazgató-Baross L Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépisk. és Koll., Péter István igazgató-MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskola, Stamuszné Végh Anikó gazdasági
főigazgatóhelyettes-MSZC, Láposi Zoltán igazgatóhelyettes-MSZC Gépészeti Szakgimnázium, Barkován Ferenc igazgatóhelyettes-MSZC Gépészeti Szakgimnázium, Nagy Zoltán gyakorlati oktatásvezető-MSZC Déri Miksa Szakközépisk., Szatmár
Alapfokú Művészeti Iskola – Tóth Béla, Filep László táncpedagógus, Csizmadia József vállalkozó, Opel Magocsa Kft.,
Bodóék Festékboltja, Kelet-Agóra, Hegedűs Szerszámbolt, New World, Benedek István MAKITA, MSG Szerelvénygyártó
Kft, Rózsa és Fiai, Dobos László Nobilis Zrt. - Novák Tibor, Albi horgászbolt, Alfi-Ker, Bacskó Noémi 9.b, Bakos-Koncz
Annamária, Baksa Ádám 9.e, Balogh Ádám 10.b, Balogh Róbert 10.a, Balogh Sándorné, Bánhalmi Imréné, Bársony Márk
11.e, Beauty Táska - Nagyné Pető Csilla, Bene Gyula, Benevia Kft. - Puskás Csaba, Borbély Attila, Borbély-Kiss Tünde BABA-MAMA Börze, Boros Máté 12.d, Bródi Viktor, Chocolate Brown - Szabóné Erdei Beáta, Czellár István, Csizmadia
Tamara 9.d, Csordás Péter 10.d, Darabánt Dávid 11.e, Deák Dominik 9.b, Deme Endre, Demeter János, Design Textil - Cseh
Kata, DiehlAviation, Dienes Glória 11.d, Dr. Bugyáné Dajka Judit, Dr. Heizer Antal- GESTACIÓ Bt., Dr. Szászi István,
Egészségügyi Munkaközösség, Elek Sándor, Elektrosarok-Szabó József, Erdős Alex 11.e, ERVO – Vonház Tibor, Fecske
család, Fejér Gábor, Fekete Gábor–Cybernet Computers, Fényes Fitness&Gym Kersánszki Anita, Filep Ernőné, Függönyvarázs -Vass Herczeg Erika, Fülöp Ákos, Fülöp Arnold, Gaál Gergő Levente 11.c, Grillázs Cukrászda-Szabó Sándor, GROVI
Kft. Vizler Tibor, Grózinger Attila, Györfi János vállalkozó, Hajdú György, Halászné Kónya Hajnalka, Házi Sándor Zoltánné, Horlux Kft. - Horilla János, Ilku Alex – Szöllösi Réka 12.e, Jakab György, Jakab János, Jónás Lajos, Kassai László, Kati
Optika - Szováti Tiborné, Kedves Kitti, Kerékgyártó Sándor, Kincs Levente 9.b, Kiss Roland 10.b, Kosztyu Miklós, Kötél
Sándor Zsolt, Lakatosné Kádár Ágnes, Dr. Láposi Szilárd, Lengyel István, Lengyel Zoltán, Litva Patrik 11.a, Lőrincz Balázs
11.a, Lőrincz Petra 9.d, Lukács Krisztina, MARGOPTIK - Kovács Sándorné, Milka László, Móricz Szabolcs 10.d, Mózsik
Gábor 11.a, Nagy Attila, Nagy Csilla 11.a, Nagy Gergő, Nagy János, Németh-Darabánt Zsanett, Nyiregyházi László, Nyíri
Lajos, OptiKujbus Szemüveg Szaküzlet, Orosz Edit, Oroszné Bundovics Nelli, Öcsi Hús Zrt.- Zemlényi Tibor, Ördög Anna
12.d, Papirusz Papírbolt - Nagy Józsefné, Papné Márton Gyöngyi, Papp Ádám, PARMEN Konzervipari Zrt., Pénzes Zoltán,
Plesu Ádám , Plesu Csaba, Pusztai Ákos, Reményi László, Rimili Kerékpár szaküzlet, Róka Attila 10.a, Sarkadi Bálint, Sarkadi Vivien 10.a, Semenczki Károly 9.a, Séra László, Simon Ivett 11.a, Soltész Ferenc, Somlyai Márk 10.b, Stamusz Gábor,
Szabad Attila 11.a, Szabó Ágnes, Szabó Gábor, Szabó Krisztina 11.e, Szabóné Erdei Beáta, SZAL-TÓ Tóth Attila –Szalai
Árpád, Székely Beáta, Szépérzék Virágüzlet, Szilágyi Imre, Szilvai és Társa Kft.,SZI-ZO Sport –Papik Szilárd, Szluka Máté
9.b, Szondi Gergő 11.a, Szűcsné Kerti Éva, Szülői Munkaközösség, Tisza Csaba – Diákcsemege, Tordai Petra 10.d, Tóth
Árpád Krisztián, Tóth Dénes, Tóth Eszter 11.e, Tóthné Veress Melinda, Tömöriné Józsa Beáta, Vad Szilvia, Varga Dominik
9.c, Varga Zsolt Márk 12.b, Vasas Szakszervezet - Tóth Árpádné, Véghné Tomkó Beáta, Vékony János Autósmink Kft.,
Placc Bisztró, Veréczi Zoltán 10.b.
Osztályok: 10.a, 10.b, 11.b, 12.b, 12.d, 12.e, 13.d, 13.f, 14.d, 9.a, 9.b, 9.d, 9.e, 10.c, 10.e, 11.a, 11.c ,11.d, 11.e, 12.a, 12.c,
13.b, 9.c.
A „Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért” Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazoknak a
támogatását, akik 2018-ban adományukkal segítették a munkáját. Az Önök adójának 1 %-ából befolyt összeg 198.130 Ft.
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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Határtalanul! - tanári aspektusból

Készítette: Veres Norbert 11. a

A „Határtalanul!” program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása,
elmélyítése.
A nemzeti összetartozás operatív programjának keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával kirándulásokon vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A pályázatírásban és lebonyolításban „örökös tag” Deme Endre tanár úr, akinek köszönhetően 2019. március
11-én 40 diák útnak indulhatott Erdély szívébe, Székelyföldre, Hargita megyébe, Szentegyházára. A kísérő
tanári feladatokkal engem bíztak meg, nem először jártam erre és nem is egy csapatot vittem ilyen kirándulásra. Mindig örömmel tölt el ez a feladat, ugyanakkor
felelősségteljes, nagy odafigyelést igénylő 24 órás szolgálat.
Aznap reggel Nagy József igazgató úr kívánt nekünk
szerencsés utat, és elindultunk erre a csodálatos tájra. Útközben Marosvásárhelyen álltunk
meg, ahol a Kultúrpalotát, a Nemzeti Színházat
és a város főterét tekintettük meg. A célállomáson a szentegyházi
Gábor Áron Líceum tanárai vártak minket és elkísértek
vacsorázni, ahol a jellegzetes csorba levest kóstoltuk
meg.
Másnap „Csíkba” vezetett utunk. A megyeszékhelyen,
Csíkszeredán először
a Mikó várban lévő
Csíki Székely múzeumban a székely nép
életét bemutató kiállítást tekintettük meg.
Itt korhű ruhákba öltözhettek tanulóink,
amit lencsevégre is
kaptunk.
Ezután a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tettünk látogatást, ahol a rektori hivatal munkatársa és a könyvtár vezetője bemutatta ezt a nemrég létrehozott, korszerű intézményt, és felvázolta a tanulók
lehetőségeit az egyetemre való bejutáshoz. A csíksomlyói kegytemplom és a Márton Áron Gimnázium megtekintése után visszamentünk szálláshelyünkre.
Senki nem gondolta, hogy a tavasz után visszamegyünk
a télbe, de a Madarasi Hargita, a Békás-szoros és a
Gyilkos-tó ebben az évszakban is gyönyörű, talán még
jobban lehetett feltöltődni, kikapcsolódni, csodálni a táj
szépségét, hiszen a turisták hada nem zavarta meg sé-

tánkat. A harmadik
nap nagy részét itt
töltöttük. Útközben a
tanulók fő feladata a
„Gábor Áron rézágyúja”
közismert
népdal megtanulása,
hiszen a testvériskola
névadójának megfelelően ezt minden ünnepségen el kell énekelni. Meghívást kaptunk az iskolai ünnepségükre március 15. alkalmából, erre készítettük tanulóinkat.
A negyedik napon Gyimesbükkre indultunk. Az ezeréves határon lévő vasúti őrház megtekintése után egy
helyi ünnepségen vettünk részt, amely felemelő érzéssel töltött el minden magyar szívet. A magyar nyelv, a
magyar kultúra, a helyi
magyarság helyben maradásáért emelték fel hangjukat a szónokok. Az ottani
iskolás gyermekek előadásában hallgathattuk Petőfi
Sándor verseit és a forradalom eseményeinek megelevenítését. Az ünnepséget a székely és a magyar himnusz zárta.
Március 15-én indultunk haza az iskolai ünnepség után.
Farkaslakán néhány perre megszakítottuk utunkat, Tamási Áron sírjánál emlékeztünk az Ábel-trilógia megalkotójára. Korondon a fazekasfaluban néhány jellegzetes
cserépedény vásárlása után folytattuk a hazafelé vezető
utat.
A tanulmányi kirándulás nevében is jelzi,
hogy ez jó alkalom
arra, hogy a tanulók
bővítsék ismereteiket,
elmélyítsék tudásukat.
Az egész út folyamán
információkkal bombáztuk őket. A tanítási
-tanulási
folyamat
utolsó fázisa a számonkérés sem maradhatott el. Kétfős csapatot alkotva
22 kérdésből álló, feleletválasztásos feladatsort kellett
megoldaniuk jutalom ellenében. Nagyon jó volt látni
azt az aktívitást, ahogyan a feladatok megoldásába
kezdtek. Izgatottan várták az eredményhirdetést is. Két
húszpontos és öt 19 pontos eredmény született. Közülük került ki a harmadik helyezett sorsolással. Jutalmuk
egy-egy tábla csokoládé volt.
Azt gondolom, tartalmas napokat töltöttünk el Erdélyben, a tanulók jól érezték magukat. A jövő hónapban
várjuk a testvériskola diákjait, bízunk benne, sikerül
olyan szeretettel fogadni őket, mint ahogyan ők tették
ezt velünk.
Fazekasné Pápai Edit tanárnő
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A 13.f osztály gyakorló ápoló szakos tanulói az adventi készülődés
ünnepi hangulatát kihasználva kétnapos tanulmányi kiránduláson
vettek részt 2018. december 11-12-én Házi Zoltánné osztályfőnök
vezetésével.
Első megálló a szállás elfoglalása volt, ahol egy pohárka üdítő elfogyasztása után elindultunk Advent nézőbe, majd a Dunán hajózva
megismerkedtünk Pest és Buda nevezetességeivel. Ezt követően
ebédeltünk, majd irány Budapest EYE: Az óriáskerékről a város
összes nevezetessége látható teljes panorámában, a dunai hajóktól a
Budai Váron át egészen a pesti templomtornyok sokaságáig. Lélegzetelállító élmény.
A nap zárásaként este megnéztük a budapesti Városligetben található Vajdahunyad várának gyönyörű épületegyütteseit és a Millenniumi emlékművet a Hősök ter én. Az est hátralévő részét a szálláson
töltöttük, közös beszélgetéssel és mókázással.
A második nap célba vettük Budát, elsőként a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot. Itt állandó kiállításként a nyugati medicina
történetének bemutatásán vettünk részt az ókori Egyiptomtól a legújabb korig. A kiállítás a gyógyításban, az orvoslásban egykor használt eszközök mellett az orvosi, természettudományos könyvek,
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dokumentumok, valamint a betegséget s a gyógyítást bemutató festmények, szobrok stb. segítségével pontról, pontra ábrázolja az orvosi, biológiai tudás évezredeken átívelő tökéletesedését, a sebészeti,
szülészeti technika folyamatos fejlődését, és a betegség, a halál,
illetve a gyógyítás művészi ábrázolását. Innen kb. 1.5 km séta és
második célpontunkhoz értünk, a Sziklakórház Atombunker Múzeumba.
A Budai Vár alatt található több, mint 2300 m²-es létesítmény, melyet a második világháború alatt és 1956-os forradalom idején is
használtak. A hidegháború alatt Atombunkerré fejlesztették és szigorúan titkos objektum úgynevezett „légoltalmi szükségkórház” volt
egészen 2002-ig. Egy kb. másfél órás Interaktív tárlatvezetésen vettünk részt, két csapatban (orvosok, katonák) játékos feladatokkal
(kötözés, sérültnek maszkírozás, hordágyon cipelés, gázálarcok
felvétele, stb) egy korhű ruhába öltözött vezető kíséretében. A feladatok teljesítése során a legbátrabbak igazi ereklyéket kaptak ajándékba. Nagyszerű ez a létesítmény.
Ezután utunk a Nyugati pályaudvarra vezetett. Hazautazásig a hátralévő időt a Westendben töltötték a lányok. Sokat nevettünk, gyalogoltunk és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. (Szabó Zsoltnak köszönjük az idegenvezetést).
Házi Zoltánné

Január hónapban került lebonyolításra (jan. 09.; jan. 23.) a IV. Semmelweis Egészségverseny
első két online fordulója, melyen iskolánkból a 11.f és a 12.f osztály egy-egy 5 fős csapata vett
részt. Szépen teljesítettek, de a benevezett 470 csapatból nem sikerült bejutniuk a legjobb 36
közé a döntőbe.
A 11.f osztályos csapat úgy döntött, él a lehetőséggel, és szervez egy iskolai Egészségnapot,
mely, ha bekerül a legjobb 3 egészségnap közé, akkor bemutatkozhatnak Budapesten és jutalomban részesülnek, mikor a döntő megrendezésre kerül.
A Csipet-csapat, melynek tagjai - Horváth
Réka, Jakab Fanni, Képíró Beáta, Kondor
Boglárka, Lőrincz Kevin, igen sokat dolgozva végül február 22-én (péntek) sikeresen lebonyolította az Egészségnapot.
Számos programot szerveztek. Így például plakátkiállítást tekinthettünk meg az aulában „Reproduktív és mentális egészség képekben” címmel. Itt lehetett totót kitölteni,
interaktív játékban részt venni, szelektív hulladékgyűjtésről informálódni. Rendeztek
sportversenyt testnevelés óra keretében, emellett egy játékos vetélkedőt prevenciós
témában. 4. órában egy előadáson vettek részt az egészségügyis osztályok (9-15.
évf.) az ebédlőben. Bogdándi István, a megyei Népegészségügyi Főosztály egyik
dolgozója tartotta "Addikció - legális és illegális drogok" címmel. Egyébként a nap
folyamán a résztvevők és a versenyek nyertesei számára egészséges élelmiszereket osztottak a szervezők (joghurt, gyümölcsök, müzli).
A szervezők és jómagam szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon segítette a csapat munkáját. Az eredményről később tudósítunk.

Bakos-Koncz Annamária

2019. április 3-án véradás volt iskolánkban.
Nagy József igazgató úr 56. alkalommal adott vért.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk neki!

Március 8-án Ari Zoltán és Czellár István Sopronba vitte a Legorobot
szakkörös diákokat a Soproni Egyetem által szervezett Robot Race 3.
nevezetű versenyre.
Két csapattal vettünk részt a megmérettetésen. 25 csapat közül a 9. és
a 12. helyen zártunk. A csapat tagjai Szabó Bence, Bakos Richárd,
Jászay Gábor, Hajdu Gergő, Balogh Róbert. Másnap a szakkör saját
szervezésben Bécsben kirándult, ahol megtekintették a Schönbrunni
Kastély kertjét és a Donauturm kilátót.
Ehhez segítséget kaptunk az iskolai alapítványon keresztül a Mátészalkai Roma Kisebbségi Önkormányzattól.
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Iskolánkban
hagyomány,
hogy a 10.
évfolyamos
diákok zenéstáncos produkcióval készülnek a farsangra.
A rendezvényt idén is feladatok színesítették, melyeket a tanulók
örömmel végeztek el és mérték össze tudásukat. Az osztályok produkciói: a 10.a osztály egy box produkcióval kápráztatta el a közönséget. A 10.b osztály lovagi, középkori táncot adott elő. A 10.c
osztály a foci vb világába repítette el a nézőket. A 10.d osztály egy
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retro tánccal készült.
A
10.e
osztály egy
kevert produkcióval
lepte meg a
közönséget,
ahol a fiúk
is megmutathatták
nőies oldalukat. A 10.f osztály egy Barbie produkcióval készült egy
kis stílusváltással. A zenés előadáshoz társultak ügyességi feladatok
is: pohárfújás lufival, Elvis tánc, ping-pong fújás, repcsi reptetés és
teke-tenisz. Az osztályok nagyszerűen teljesítettek a vetélkedőn, és
vicces produkciókat is láthattunk tőlük. Így a farsangi mulatság
igazán jó hangulatban telt.
Vadász Tamás 12.c

Március 15-e alkalmából ismét megrendeztük 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 a jelen tanév eseményeiről. Majd Úrné Szűcs Éva Ivett a diákmozgalmat segítő pedagógus ismertette a DÖK elnök választás eredményét. Eszerint az új elnök Tordai Petra 10.d, alelnökök Borbély Vivien 10.b és Koncányi Norbert 10.f osztályos diákok. 9 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: a rajzolás mellett voltak villámkérdések, versírás, képkirakó, és mivel Mátészalka 50 éve város ennek a jegyében is kaptak feladatot a
tanulók. Mindezeket meghatározott időre kellett megoldani, és átadni a tanárokból álló zsűri tagjainak. A végeredmény nagyon szoros volt. I. hely: 13. b
- 201 pont, II. 14.e - 195 pont, III. 14.b –192 pont. Gratulálunk!
Köszönjük Fejérné Kósa Zsuzsanna tanárnőnek, Fejér Gábor, Kiss Tibor tanár uraknak a változatosan összeállított feladatokat.

„HAZÁNK, MAGYARORSZÁG” - vetélkedő

Nagy Richárd 12.c

Kedves diáktársaim!
Mandátumunk ebben a tanévben lejárt. Mint a diákönkormányzat
elnöke, számos érdekes programban vehettem részt, és szervezhettem meg a helyetteseimmel.
Megrendezhettük az elsősavatót, a verébtábort, a zöld napot, a
farsangot és más programokat is. Két évvel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy itt állok ennyi diák előtt, és mint diákelnök
képviselem iskolánkat.
Megtisztelő volt számomra ez a feladat és minden program szervezésébe szívesen kezdtem bele. Amikor először álltam ki a diákok
elé, remegő kézzel fogtam a mikrofont, de ez a pozíció segített
abban, hogy ez megváltozzon. Úgy gondolom, hogy a két év alatt
sokat tanultam és rengeteg tapasztalatot szereztem. Az ünnepségek, a rendezvények és az iskolán belüli programok megszervezése is egy élmény volt. Élmény volt egy feladatot kitalálni, beszélni
több száz diák előtt, műsorvezetőként helytállni és egy kis csapattá
kovácsolódni.
Remélem, utódaink is hasonló élményekkel lesznek gazdagabbak
és továbbviszik ezt a tartalmas diákéletet.
Az új diákelnöknek és helyetteseinek sok sikert kívánok!
Tóth Barbara 12.e

Farkas Dávid 9.b osztályos tanuló r ajzával r észt vett a
Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett
"Világörökségünk, a puszta" elnevezésű
rajzpályázaton

Bizonyára hallottak arról, hogy 2018 szeptemberétől új munkakört vezettek be a köznevelési intézményekben, az óvodai és iskolai szociális segítői tevékenységet.
Felföldi Tibor vagyok, szociális munkás, a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa. Ebben az intézményben engem bíztak meg az iskolai szociális segítés feladatával. Nem látok el sem hatósági, sem családgondozói feladatokat, hanem a mindennapi szociális problémák kezelésében igyekszem segíteni, hiszen
ezek a feladatok túlmutatnak a pedagógus munkáján.
Iskolai szociális segítőként egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végzek, valamint gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat látok el. Ezeket a tevékenységeket a saját kompetenciám mértékében a köznevelési intézményben megjelenő szükségletek alapján nyújtom, illetve szakember bevonásával biztosítom.
Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk
megoldásában. Bízom benne, hogy sikeresen együtt tudunk működni.

63

2016/06
www.gepeszeti.hu

A GINOP-6.2.3-17-2017-00024 pályázati
projekt, Roma mentori program keretén
belül 2019 januárjában keresztszemes hímző szakkör indítására került sor.
A foglalkozás célja a keresztszemes hímzés
bemutatása, annak hagyományainak ápolása és továbbadása roma lányok részére.
A diákok nagy örömmel fogadták Lakatosné Kádár Ágnes tanárnőt, aki látványos,
saját munkájának bemutatójával kiegészítve mesélt a keresztszemes hímzésről és mutatta be az alapokat. A résztvevők tanulmányozták a különféle öltésmódokat és motívumokat, valamit a gyakorlatban is elsajátíthatták a viszonylag egyszerű munkadarab készítését.
Jó hangulatban telt a foglalkozás.
A hímzéshez használt eszközöket intézményünk biztosította.

A GINOP-6.2.3-17-2017-00024 pályázati
projekt, Roma mentor és tehetséggondozás
keretei között iskolánkban 2019. február 28án került megrendezésre a Télűző – Zenei
Ki Mit Tud rendezvény, ahol a fellépők
száma elérte a 10 főt. Az esemény kollégiumunk zeneszobájában zajlott. A produkciók
között volt akusztikus, elektroakusztikus,
illetve elektromos gitár, továbbá zongora és
szintetizátorjáték.
Lelkes tanítványaink nagyszerű és változatos produkcióikkal tették színvonalassá a
rendezvényt. Többségük rendkívül felkészült volt, sokat gyakorolt az előadásra.
Felkészítésüket Pecséri Enikő tanárnő segítette.
Az esemény fontosságát és a magas színvonalat jelzi, hogy a hozzáértő zsűri hosszasan,
de alaposan átgondolva hozta meg döntését.
A fellépők és műsorszámuk: Tejfel Viktória
(10. b) – Sose búcsúzz el (Homonyik Sándor), Béres Ferenc (9. c) – Szeretni valakit
valamiért (Republic), Prámer Edina (9. b) –
Új út (Danics Dóra), Koncányi Norbert (10.
f) – Egy elfelejtett dal (Cserháti Zsuzsa),
Bulyáki Hajnalka (9. c) – Valami történt
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(Hien), Tejfel Viktória – Koncányi Norbert
– Nem kérek mást (Priskin G. – Váradi R.),
Rigó Krisztián – Szabó Antal (10. c) –
Boulevard of broken dreams (Green day),
Lőrincz Kevin (9. e) – Lőrincz Dávid (11. f)
– Tóth Roland (11. f) – Koncányi Norbert –
Kinek csalfa mindkét szeme (Rózsa Ignác),
Lőrincz Kevin: Doktor, gyógyítsd meg a
szívem (Csóré Béla), Szabó Antal: I don’t
even know your name (Shawn Mendes).
A jutalmazottak a dicsérő szavak mellé oklevelet, emléklapot, noteszeket, zenei cd
lemezeket, tollakat és édességet kaptak.
Elért helyezések:
I. helyezett: Tejfel Viktória (10. b) és
Koncányi Norbert (10. f) duettje,
II. helyezett: Szabó Antal (10. c),
III. helyezett: Lőrincz Kevin (9. e), Lőrincz
Dávid, Tóth Roland (11. f), Koncányi Norbert zenekari együttese
Különdíjban részesültek: Prámer Edina (9.
b), Rigó Krisztián (10. c).
A díjátadás után a tanulók az Omega –
Gyöngyhajú lány című dal közös előadásával köszönték meg, hogy lehetőségük nyílt
megmutatni magukat és tehetségüket.
A legnagyobb élményt annak a megtapasztalása jelentette, hogy a gyerekek olyan
bátorsággal és magabiztossággal énekeltek,
mintha csak színpadra születtek volna.
Találkozunk jövőre!
Szabó Ágnes
roma mentor

Szabó Ágnes
roma mentor

„Gazdasági hírek”
Iskolánk több pénzügyi versenyen vett részt az elmúlt időszakban. A legnagyobb sikert a K&H bank által szervezett Vigyázz, kész, pénz! versenyen sikerült elérni, amelyen a 10.d „Pénzvadászok” nevű csapata a régió 67 csapatából a 13. helyezést érte el, amellyel bejutottak a második fordulóba. Gratulálunk a csapat tagjainak, Bócsi Dominikának, Erdélyi Noéminak, Papp Viviennek és Simon Katalinnak. De köszönet
illeti az induló másik három csapatot is.
Március 20-án zajlott az MNB által szervezett BankCode nevű verseny, amelyen 7 csapat mérette meg magát a 10.d, a 11.d és a 13. b osztályokból. Mindkét
verseny szervezője Pénzes Zoltán tanár úr volt.
Február 25. és március 1. között zajlott a Pénz7. Ennek keretében a részt vevő
osztályok megismerkedhettek a befektetések világával. Valamennyi résztvevő
jutalomban részesült az Értem a pénzem füzetben és a Pénzügyi Hősképző
könyvjelzőben.
Akit érdekelnek a pénzügyek, csatlakozhat egy pénzügyi tudatossággal kapcsolatos felméréshez. Az április 30-ig kitölthető
kérdőívben a középiskolások pénzügyi tudatosságát értékelik. A teszt elérhetősége: http://teszt.econventio.hu/ Regisztrációs
kód: econventio. Lehetőség van egyéni versenyben is részt venni www.penzmesterek.hu oldalon.
Papp Vivien 10.d
Gratulálok a versenyzőknek, és ha van kedvetek, minél többen vegyetek részt további versenyeken!
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Március 8-án Nagykállóban 10 csapat részvételével rendezték a középiskolai rendészeti csapatversenyt, melyet iskolánk
tanulói kimagasló fölénnyel nyertek meg. Ezzel jogot formáltak a területi regionális döntőbe való részvételre, melyet
Miskolcon a Rendészeti Szakgimnázium intézményében
rendeztek 18 csapat részvételével. Ezzel egy időben 4 helyszínen folytak a regionális döntők 69 csapat részvételével.
Iskolánk csapata az összesített pontversenyben a 14. csapatként jutott be az Országos Döntőbe.
A 3 napos Országos rendezvényt Adyligeten rendezik a döntőbe jutott 20 csapat részvételével. A záró versenyszám - az
akadálypálya teljesítése - a Városligetben, az Országos
Rendőrnapon kerül lebonyolításra. Itt fognak versenyezni
iskolánk tanulói is több ezer ember előtt. Az eddigi versenyeken az alábbi tanulók vettek részt.
A csapat tagjai: Kun András Bence, Erdős Alex, Nagy Tamás, Darabánt Dávid, Bársony Márk László 11. e osztályos tanulók.
Felkészítő tanáraik: Szondi Gyula nyugalmazott alezredes, Kosztyu Miklós testnevelő. Gratulálunk!

Iskolánk idén is benevezett az Országos Illemtani Versenyre. Az országból összesen 110 csapat küzdött a végső helyezésekért, a versengés első köre online zajlott. A Gépészt a 11.d osztály tizenkét
tanulója négy csapatban képviselte, a legjobb helyezést a Molnár Vivien, Dienes Glória, Puskás Boglárka összetételű triónk érte el, akik a 41. helyen zártak.
További versenyzőink: Kovács Bianka, Szabad Bianka, Széles István, Horváth Eszter, Száva Viktória, Gál Veronika, Török
Regina, Farkas Viktória, Sepovics Erika. A versenyt iskolai szinten Plesu Ádám koordinálta.

„Január, február (no azért március is) itt a nyár!” A szürke téli

napok után nagyon örülünk a napfényes tavaszi napoknak, amit a
kolisok délutánonként ki is használnak a sportpályáinkon. De menjünk sorban…
Január 30-án rendeztük meg az „Elsősök bemutatkozó estjét”. A
vidám jelenetek után minden kilencedikes kollégista egy-egy tréfás-rímes verssel bemutatkozott, majd közösen mondták el a
„beavató esküt”, amellyel teljes jogú kollégistákká váltak. A rendezvény
szervezője
Bánhalmi Imréné tanárnő
volt. Február 6-án félévzáró közgyűlést tartottunk. Beszámolók hangzottak el az első félév
eseményeiről, a tanulmányi eredményekről, a
sportéletről, valamint az
előttünk álló feladatokról.
Örömmel
nyugtáztuk,
hogy a tanulmányi munka
javult, több mint húsz diák ért el 4-es feletti átlageredményt.
Egy héttel később az ifjak farsangi vetélkedőn mérték össze tudásukat, ügyességüket. Február 21-én Bere László mentőtiszt elsősegély tájékoztatójára, illetve interaktív bemutatójára került sor az
ebédlőben, amelyen minden kollégiumi csoport részt vett. Mind a
két program szervezője Tarné Horváth Szilvia tanárnő volt. A
hónap végén 13. alkalommal rendezték meg Nyírszőlősön a Sza-

A megfejtés angolul: "A tavasz egyik jelzője".

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kollégiumok Asztalitenisz Versenyét,
ahol hét fő képviselte kollégiumunkat. A csapat minden tagja jól
szerepelt, különösen a két ezüstérmesünk – Márton Eszter, Preizer
Gergő – és a bajnoki címet szerzett Szabó Péter. Március eleje a
hölgyeink ünnepe. Március 7-én nőnapi ünnepség keretében köszöntöttük kolléganőinket és kollégista lányainkat. A színvonalas
műsor szervezője Bródi Viktor tanár úr volt.
Március 19-én a Fair Play Kupa tavaszi fordulójára került sor
Nyírbátorban, ahol egy fiú- és egy lánycsapattal képviseltük a
kolit. A dobogóról lecsúsztak versenyzőink, de mindenki tisztességesen helytállt. A sportolóink felkészítői és kísérői Vass Ildikó
tanárnő és Vékony Szilárd tanár úr voltak. Másnap (03.20) a Mátészalkai Egészségfejlesztési Iroda szervezésében Zacher Gábor
toxikológus főorvos
tartott
előadást
„Droghelyzet van”
címmel. A színházteremben megtartott
rendezvényen kollégistáink a nevelőtanáraikkal
vettek
részt. Március 26-án
a
Mezőgazdasági
Múzeumot tekintette
meg 30 fő egy budapesti kirándulás keretében Vass Ildikóval és
Vékony
Szilárddal.
Következő
este
egy
különleges
„sportélményben” volt része a küzdősportot kedvelőknek. Szilvai
László profi nagyváltósúlyú ökölvívó látogatott el hozzánk.
Videós interaktív élménybeszámolója nagy sikert aratott.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Nyolcadik alkalommal valósult meg idén, és intézményünk évről évre csatlakozik
a nagysikerű rendezvényhez. 2019. március 22-én 77 tanuló és
az őket kísérő pedagógusok vettek részt az eseményen.

2016/06
2019/04

88

www.gepeszeti.hu
www.gepeszeti.hu

Négy csapat részvételével rendeztük idei Szatmár Kupán- Nyolc csapat részvételével rendeztük idei Szatmár Kupánkat
fiú labdarúgás sportágban.
kat leány labdarúgás sportágban.
A résztvevő csapatok két négyes csoportban kezdA résztvevő gárdák körmérkőzéses rendszerték a küzdelmeket, majd a keresztjáték során a
ben döntötték el a végső helyezések sorsát,
csoportok első két helyezettje jutott be az elődönmelynek végén a mieink, a Gépészes lányok
tőkbe, melyek győztesei mérkőzhettek a kupáért,
örülhettek, ők hódították el a díszes serleget.
míg a két vesztes játszhatta a bronzmérkőzést.
A 2019. évi Szatmár Kupa végeredménye Iskolánk idén két csapattal vett részt a tornán, és
lányok:
nagy örömünkre egymással játszhattak a döntőben,
1. Gépészeti Szakgimnázium Mátészalka
ahol hatalmas küzdelemben, büntetőkkel végül a
2. Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat
'B' gárda diadalmaskodott.
3. Esze Tamás Gimnázium Mátészalka
A 2019. évi Szatmár Kupa végeredménye - fiúk:
4. Déri Miksa Szakgimnázium Mátészalka
Takács Roland
Különdíjasok: A torna legjobb játékosa: Czvik csapatkapitány veszi át a 1. Gépészeti Szakgimnázium Mátészalka 'B'
csapatnak járó
2. Gépészeti Szakgimnázium Mátészalka 'A'
Zsanett (Deák). A torna leg- győztes serleget
3.Déri Miksa Szakgimnázium Mátészalka
jobb kapusa: Molnár Kira
4. Kállay Rudolf Szakközépiskola Nagykálló
(Esze). A torna gólkirálynőCsapataink tagjai: Gépész 'A': Szabó Balázs (9.c), Zakor
je: Turányi Barbara (Gépész)
Győztes csapatunk tagjai: Kemenyiczki Gergő (13.b), Huszti Péter (11.c), Farkas Zoltán Richárd
Evelin (9.e), Molnár Vivien (11.d), Bu- (12.a), Rimili Péter Viktor (13.b), Sarkadi Attila Zoltán
lyáki Hajnalka (9.c), Turányi Barbara (10.c), Miklósi Balázs (11.a), Karikás Zsombor (9.e), Pajti
Anett (12.d), Szőke Eszter Anna (11.e), Kristóf (9.e), Farkas Márió (10.c). Csapatvezető: Kosztyu
Gál Panna Erzsébet (11.e), Kósa Vanda Miklós.
(9.f), Olcsvári Stefánia (9.f), Deák Vivien Gépész 'B': Orosz Dominik (9.e), Kondor
Turányi Barbara
Roland (12.c), Ilyés Zoltán (10.e), Huszti
gólkirály különdíj
(14.b). Csapatvezető: Plesu Ádám.
Bence (9.b), Takács Roland (11.a), Rácz
József (11.c), Varga Martin Gyula (11.a),
Mátészalkai Szakképzési Centrum tagintézményi közötti Szijártó Dávid (10.a), Koromán Tamás
CEFU körzeti bajnokságot rendeztek január 17-én Nyírbá- (10.a), Pályi Szebasztián (11.d). Csapatvetorban. A csapat küzdelmes sportszerű játékkal a III. helyen zető: Énekes Csaba. Különdíjasok: A torvégzett.
na legjobb játékosa: Kondor Roland Rimili Péter gólkiVégeredmény: I. helyezett: Kállay II., helyezett: Bethlen, (Gépész 'B') A torna legjobb kapusa: La- rály, Kondor Roland
III. helyezett: Gépész, IV. helyezett: Budai, V. helyezett: katos Gergő (Déri). A torna gólkirálya:
legjobb játékos
különdíj
Déri.
Rimili Péter (Gépész 'A')
A csapat tagjai: Koromár Tamás 10.a, Puskás Gábor 12.b,
Helmeczi László 12.e, Székely Gábor 12.c, Szijjártó Dávid A Fair Play Kupán
10.a, Pályi Szebasztián 11.d, Végvári Gergő 12.c, Erdei vett részt március 19Tamás 13.c, Tár- én Nyírbátorban iskokányi
Zoltán lánk. A Csapat az őszi
és a tavaszi eredmé12.c,
Székely nyeket összevetve a
Erik 10.a, Kun 4. helyen végzett.
András
Bence A csapat tagjai: Soós
11.e, Vadász Ta- Dávid 14.e, Koromár
Tamás 10.a, Puskás
más 12.c.
Gábor 12.b, Helmeczi
Csapatvezető:
László 12.e, Székely Gábor 12.c, Szijjártó Dávid 10.a, Végvári GerNagy Attila
gő 12.c, Erdei Tamás, Szabó Tamás, Farkas Dániel 13.c, Rimili Pétestnevelő.
ter. Csapatvezető: Nagy Attila testnevelő.
Szerkesztő:
Láposiné
Kiss J Kiss
udit JTémák,
cikkekcikkek
összegyűjtése:
Plesu Ádám
Rajzok
gyűjtése:
Boglár
ka Láposi
Foto: Láposi
Szerkesztő:
Láposiné
udit Témák,
összegyűjtése:
Fülesdiné
J uhász
Tímea,Meszlényi
Plesu Ádám
Foto:
ZoltánZoltán
Készült:
Készült: Az
Az iskolában
iskolában ill.
ill. az
az Info-West
Info-West nyomdában.
nyomdában. Felelős
Felelős kiadó:
kiadó: Nagy
Nagy József
József igazgató
igazgató Engedélyszám:
Engedélyszám: B/ISK6206/SZA/93
B/ISK6206/SZA/93
Köszönjük
Köszönjük aa cikkek
cikkek íróinak
íróinak munkáját!
munkáját! Továbbra
Továbbra is
is várjuk
várjuk verseiteket,
verseiteket, cikkeiteket,
cikkeiteket, rajzaitokat!
rajzaitokat!

