
26. évfolyam 3. szám           2019. október 

Június 15-én az akkori 11. a osztályból 5 fő tett  
sikeres ECL nyelvvizsgát a Déri tagintézményben.  

Litva Patrik, Maródi Gábor Krisztián, Mózsik Gábor 
Ferenc, Patály Krisztina Brenda, Veres Norbert. 

Csoportunk 2019. szeptember 30-án indult a 
„HATÁRTALANUL” pályázat ezévi első utazására 

Mátészalkáról Szentegyházára. 

2019. október 7-11. között 22 kollégistánk vendégeskedett a 
Puskás Tivadar Liceumban Gyergyóditrón, a  
„HATÁRTALANUL” program keretében. 

A Mátészalka várossá avatásának 50. és Képes Géza 
születésének 110.évfordulójára rendezett városi szava-
lóversenyen Szabó Antal 11.c osztályos tanuló I. helye-

zést ért el. A képen a zsűri tagjaival látható. 
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2019. október 7-én isko-
lánk igazgatója, Nagy 
József és szakmai igaz-
gatóhelyettese, Láposi 
Zoltán a kárpátaljai 
Nagydobrony települé-
sen tanévnyitó ünnepsé-
gen vettek részt.  

Az ünnepséggel egy időben adták át a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagydobronyi Szakképzési 
Központját. Ebben az intézményben tanulnak a 
Nagydobronyhoz közeli régióban élő, érettségivel rendelke-
ző kárpátaljai diákok, akik egy hétig elméleti képzésen 
vesznek részt Nagydobronyban, majd egy hétig szakmai 
gyakorlaton Mátészalkán.  

A közös oktatásban a Mátészalkai Szakképzési Centrum hat 
szakmával képviselteti magát, amely a Déri Miksa tagintéz-
ményben zajlik a Baross László Mezőgazdasági Szakgim-
názium Szakközépiskola és Kollégium pedig egy szakmával 
kapcsolódott be a képzésbe. 

A közös projekten nagyon sokat dolgozott a centrum veze-
tése, akik közül a tanévnyitón jelen voltak Rostás János 
kancellár, dr. Bugya László főigazgató és Stamuszné Végh 
Anikó gazdasági vezető, továbbá a tagintézmények vezetői.  

- Korábban a mátészalkai Móricz Zsigmond 
Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Is-
kolában dolgoztam rendszergazdaként.  

- Tanulmányaimat itt a Gépészben végeztem, 
informatika szakon, illetve egyetem mellett 

elvégeztem az itteni Informatikus OKJ képzést is. Jelenleg a 
Nyíregyházi Egyetemen vagyok utolsó éves hallgató, Prog-
ramtervező Informatikus szakon.  

- 9.-től 11. évfolyamig tanítok informatika szakosokat.  

- Legtöbb órában az informatikát tanítom, de a Hálózatisme-
retek a legfontosabb tárgyam. 

- A Gépészt nagyon szerettem diák koromban is. Diákcsí-
nyünk nekünk is voltak, de igyekeztünk ezt bizonyos keretek 
között tartani. Most, tanárként sem látom máshogy a helyze-
tet, a különbség csak annyi, hogy most fordítva történik min-
den, és nekem a lehető legtöbbet kell megtennem azért, hogy 
a diákok megértsék az anyagot. 
- Nincsen családom jelenleg, szüleimmel élek Porcsalmán. 
Úgy gondolom, ez a kérdés számomra még pár évet várhat 
nyugodtan. :) 

- Szabadidőmben a barátaimat választom, akikkel szoktunk 
együtt szórakozni, vagy éppen dolgozni. Mivel minden bará-
tom egyetemista, így ez hétvégére igaz, hétköznap inkább 
maradok a hobbimnak: weboldal tervezés, programozás 
(főképpen C#, Java, Python), illetve rendezvényeken vagyok 
színpadi látványtechnikus (színpadi elemek, pl. led-fal, fény 
programozás-vezérlés-üzemeltetés). 

ÚJ TANÁRAINK 

Szeptembertől két új tanár kezdte meg a tanévet iskolánkban, tőlük kérdeztük a következőket:  

- Hol dolgozott korábban?  
- Hol végezte tanulmányait?  
- Milyen osztályokban és mit tanít?  

- Milyennek látja iskolánkat?  
- Van-e családja?  
- Mivel tölti szabadidejét?  

A megyei kormányhivatal 
által szervezett pályaválasz-
tási kiállításon vettünk részt 
2019. október 10-11-én.  
Iskolánkat Láposi Zoltán 
szakmai igazgatóhelyettes, 
Láposiné Kiss Judit szakta-
nár, Török Ádám 14.c, Ábri 
Tímea 10.e, Bacskó Noémi 
10.b, Lakatos Vanessza 15.d osztályos tanulók képviselték.  
A kétnapos pályaválasztási kiállítás csütörtök délelőtt nyitotta 
meg kapuit a megyeszékhelyen, a Continental Arénában. 
A „Dönts jól, jövőd a tét!” elnevezésű rendezvényre a megye 
számos településéről érkeztek diákok. Iskolánk rendkívül nép-
szerű volt. A 3D nyomtatóval és CNC gépekkel készített mun-
kadarabok, eszközök látványa odavonzotta az érdeklődőket. 

A gokart szakkör és a 
gokartozás lehetősége, 
amit kivetítőn tekinthet-
tek meg, nagyon tetszett 
az általános iskolásoknak. 
Közülük sokan érdeklőd-
tek a nyílt napok iránt, 
ahol várhatóan újból talál-
kozunk a kiállításon részt 
vevők nagy részével. 

- Az elmúlt három évtizedben többnyire 
műszaki értékesítési területen, mérnöki 
és vezetői munkakörben dolgoztam, az-
tán néhány éve - egy baleset folytán - 
váltanom kellett, így pedagógusként 
helyezkedtem el, egy hasonló profilú középiskolában. 

- A temesvári TraianVuia Műszaki Egyetemen végez-
tem, 1990-ben diplomáztam évfolyamelsőként. 

- Gépészeti szakos osztályokban tanítok számos szak-
tantárgyat, legnagyobb óraszámban forgácsolást, 
gépészeti alapozó feladatokat, műszaki rajzot. 

-Jól szervezettnek, lendületesnek látom az intézményt. 
Nem volt számomra teljesen új és idegen az iskola, 
számos szempontból már ismertem a gépészes életet. 
Talán ennek is köszönhető hogy, zökkenőmentesen 
sikerült beilleszkednem az iskola életébe. Előnyt jelen-
tett, hogy néhány kollégát ismertem már, és a többiek is 
pozitívan fogadtak.  

- A párom is pedagógus a Gépészeti Szakgimnázi-
umban, három gyerekem van, két fiam és egy lányom.  

- A sport és a hírek fontosak számomra, erre minden-
nap szakítok időt, de szeretek utazni és a családommal 
lenni.  

Csupor Zoltán informatika tanár Reszler János gépész tanár 

Magyar főiskola 
Nagydobronyban 

Pályaválasztási Kiállítás 
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2019. augusztus 29-én újra megren-
deztük iskolánkban a verébtábort. 

Reggel nagyon sok újonc gyűlt össze a Gépész aulájában. A prog-
ram első részében Tordai Petra DÖK elnök köszöntötte a diákokat, 
majd Barkován Ferenc igazgatóhelyettes mutatta be az osztályfőnö-
köket. Ezt követően az osztályfőnökök körbevezették a diákokat az 
iskolánk épületében, majd a tornateremben elkezdődtek a játékos 
vetélkedők.  

Első körben a 
DÖK munkáját 
segítők csapatok-
ba sorolták a ve-
rebeket, majd a 
csapatoknak raj-
zolniuk kellett 
egy csapatzászlót, 
melyben minden-
ki nagyon kreatív 

volt. Ezek után vidám és érdekes feladatok, szellemi vetélkedők 
következtek, amelyekben mindenki ügyes volt. 

A vetélkedők közben tartottunk egy kis szünetet, ahol a gyerekek 
kifújhatták magukat, és megvendégeltük őket a zsibongóban szend-
vicsekkel, üdítővel. Ezután folytatódott a játék. 1130 -kor véget értek 
a vetélkedők, és a csapatok segítői összeszámolták a pontszámokat. 
A végeredmény megszületése után mindenki megkapta a jutalmat. A 
verebek nagyon ügyesek voltak, a vetélkedő vidám hangulatban telt.  

Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki részt vett ennek a napnak a 
megszervezésében, lebonyolításában. 

VERÉBTÁBOR 

Az idei kollégiumi tanév is a tanulók beköltözésével vette kezdetét 
szeptember 1-jén. A nyár folyamán folytatódott a belső felújítás, 
megújult a fiúkollégium 2. emeleti része is, ami különös öröm a 
számunkra. Jelenleg 113 kollégistának biztosítjuk a lakhatását, akik 
négy csoportban vesznek részt a különböző foglalkozásokon, szak-

körökön, rendezvénye-
ken.  
Október 2-án tartottuk 
első kollégiumi rendez-
vényünket, a hagyomá-
nyos „Szüreti Bált”. A 
szüreti hagyományok 
felidézése, vidám jelene-
tek, nagyszerű díszítés, 

az idén is emelték az est hangulatát, színvonalát. A főszervező 
Bánhalmi Imréné, segítői Hutfleszné Varga Katalin és Bródi Viktor 
nevelőtanárok voltak.  

Sikeres pályázat 
eredményeképpen, 
október 7-11 között 
22 kollégistánk a 
Puskás Tivadar 
Liceum vendége volt 
Gyergyóditrón, a 
„Határtalanul” prog-
ram keretében.  
A székelyföldi kirándulások mellett szakmai ismereteiket is gazda-

gították tanulóink. Puskás Tivadar születésének 175. évfordulójára 
rendezett szellemi vetélkedőt a lánycsapatunk megnyerte. Gratulá-
lunk nekik! A csapat tagjai voltak: Nagy Anna, Dula Bianka, Balla 
Vivien. Kísérőtanáraik Vass Ildikó és Vékony Szilárd. Október 16-
án 18 tanuló egész napos kiránduláson vett részt a Nyíregyházi Ál-
latparkban Tarné Horváth Szilvia tanárnővel és Bródi Viktor tanár 
úrral.  
A gazdag látnivaló, a gyönyörű idő, a jó beszélgetések tették feled-

hetetlenné a napot.  
Kollégiumi nevelők 

Idén 5. alkalommal csatlakoztunk 
a kontinensünkön szerveződő, 
programozást népszerűsítő ren-
dezvénysorozathoz, a Kódolás 

hetéhez. 
Október 4-én pályaorientációs előadásokon vehet-
tünk részt a MIMOX - IT állásközvetítő cég - veze-
tője, Csudutov Csudinka révén. A kb. 130 fős közön-
séget a 9.-14.-es informatikus és a helyi gimnázium 
informatikai pálya iránt érdeklődő diákjai alkották. 
Az izgalmas témák (Miért klassz informatikusnak 
lenni?; Cv-írás, álláskeresés az IT szektorban; IT 
szakmák, lehetőségek – Mi mit jelent…?; 
TechTrend – legújabb IT technológiák) lendületes 
ívű, rendkívül informatív, lebilincselő előadásmóddal 
párosultak, melyet a hallgatóság tartós figyelemmel 
honorált. A legelszántabbak négy óra előadást is 
végighallgattak, s lehetőségük volt személyesen is 
kérdéseiket feltenni az előadónak. Sőt volt, aki 
emailen folytatta a párbeszédet. Néhány diákvélemény egy vissza-
csatoló kérdőívről: „Nagyon érdekes és hasznos előadás volt. En-
gem is megerősített abban, hogy én is lehetek egy nagyon jó infor-
matikus.” „Én ezen a szakon akarok dolgozni.” „Ha jó informatikus 
vagy, nem neked kell a munkát keresni, hanem a munkáltató talál 
meg téged.” „Jó érzéssel mentem haza.” 
A hétvégét az online Codeberryschool programozóiskolában tölthet-
tük (HTML, CSS, JavaSript, Bootstrap) ismereteinket csiszolgatva. 
Tandíjmentes hétvégét hirdettek. 
Október 7-én, hétfőn a debreceni IT Servicesbe szervezett cégláto-
gatáson vettünk részt, ahol a rendszerüzemeltető szakmai végzettség 
kiválóan kamatoztatható. Tőlük több, mint 50 darabból álló informa-
tikai eszközadománnyal érkeztünk haza. (Bővebben a következő 

lapszámban...) 
Október 8-10-ig iskolánk új szerzeményeinek, az Edison robotoknak 
a kipróbálására volt lehetőség. A 9-12. informatika szakmacsopor-
tos osztályoknak nyílt alkalmuk megnézni, építeni és programozni a 
robotokat. Először egy rövid videó segítségével mindenki megis-
merkedett a főbb részekkel, funkciókkal, programozási, valamint 
építési lehetőségekkel. Kis csoportokban, valamennyien kézbe ve-
hették és kipróbálhatták az eszközöket. Voltak, akik az építést, vol-
tak, akik a programozást részesítették előnyben. Az elkészült mun-
kákat örömmel mutatták be a többieknek, akik ettől tovább inspirá-
lódva dolgoztak. 
Köszönjük a szervezést Jágri Ilona és Jakabné Márton Klára tanár-
nőknek!      Vass Zsolt 12.b 

Tordai Petra 11.d 
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A Nyíregyházi Egyetem (NYE) iskolánkban koordinált 
nyelvi programja keretében Dr. Pálinkás István tanár úr 
és Kiss Katalin tanárnő kíséretében lehetőségünk nyílt 
részt venni egy londoni tanulmányi kiránduláson.  

A repülőút izgalmai után elfoglaltuk szállásunkat Lon-
don déli részén, a Best Western Peckham szállodában.  
Szeptember 3. és 7. között szinte megállás nélkül róttuk 
London utcáit, és a ’kötelező’ látnivalókon túl jutott idő 
pl. az irodalomtudomány szempontjából is jelentős 
helyszínek felkeresésére, megértésére, melynek koordi-
nálása a NYE volt hallgatóinak és Dr. Tukacs Tamás 
főiskolai docensnek volt köszönhető. Ennek keretében 
az első nap London belvárosában felkerestük azt a he-
lyet (Tabard Inn), ahonnan az 1300-as években élő an-
gol költő Geoffrey Chaucer zarándokai indultak Can-
terbury-be. Az útjuk során a zarándokok meséket 
mondtak, melyekből összeállt Chaucer híres műve a 
Canterbury mesék.  

A második nap London óriáskerekéről, a London Eye-
ról csodáltuk meg a várost madártávlatból, 30 percben. 
Ez után egy 4D moziban, egy sirály szemszögéből 

’utaztunk’ London fölött. Az 5 
nap során sokszor jártunk a Lon-
don Eye-hoz közeli Westminster 
hídon, amelynek közvetlen köze-
lében található a Big Ben és az 
Egyesült Királyság parlamentjé-
nek épülete, és amelyen William 
Wordsworth angol romantikus 
költő egyik verse (Composed 
Upon Westminster Bridge) is 
olvasható. Ugyanezen a napon 
látogatást tettünk a Tower-be, 
amely egy középkori épület-

együttes London központjában. Itt megtekintettük a 
koronaékszereket.  

További érdekessége az erődnek, hogy ott egészen a 
19. század elejéig tartottak vadállatokat (oroszlánokat, 
tigriseket, struccokat, majmokat, tarajos sülöket) telje-
sen szabadon. A nap végén a Tower melletti Temze 
partján sétáltunk, ahonnan pillantást vethettünk a To-
wer hídra (Tower Bridge) és egy régi, szolgálatból ki-

vont hadihajóra (most múzeum), a HMS Belfastra, a 
Brit Királyi Haditengerészet 
Town-osztályú nagy méretű 
könnyűcirkálójára. 

Másnap a Londoni Egyete-
men (University of London) 
tettünk egy rövid látogatást, 
ahonnan úti célunk a British 
Museum-ba vezetett, ahol az 
emberi történelem és kultúra 
egyik legnagyobb gyűjtemé-
nye látható. Láttunk többek 
között egy középkori rozmár 
agyarból készült sakk-
készletet is. A múzeumból a 
nagy csapat a Piccadilly Cir-
cus-re indult, amely London egyik híres tere, kereszte-
ződése. Fő jellegzetességei az óriási kijelzők, videós 
reklámfelületek, valamint a tér közepén álló íjász szo-
bor (Eros). A délután második felében ellátogattunk a 
Trafalgar térre, ahol Nelson admirális szobra áll, aki az 
1805-ös trafalgári ütközetben legyőzte Napóleon flottá-
ját. A nap végén pedig egy 
rövid túrát tettünk a Brit 
Nemzeti Képtárba (National 
Gallery), ahol, többek kö-
zött eredeti Paul Cézanne, 
Leonardo da Vinci, Rubens 
és Rembrandt festményeket 
tekinthettünk meg. 

Az utolsó napon a Buckin-
gham-palota ceremoniális 
őrségváltását csodáltuk, és 
sétáltunk a palota melletti 
St. James’s parkban, a 
Green parkban és a kicsit 
távolabb eső Hyde parkban, ahol mókusokat etettünk.  

A kirándulás során, ahol csak lehetett, használtuk az 
angol nyelvet. Akár a hotel recepcióján, akár vásárlás 
közben volt szükséges angolul beszélni, Pálinkás tanár 
úr arra biztatott és kért minket, hogy ezt mi magunk 
tegyük, de természetesen ő is mindig ott volt mellet-
tünk és segített, ha kellett. Ahogy teltek a napok, egyre 
magabiztosabban mozogtunk Londonban és használtuk 
a nyelvet. Hazafelé, a Luton repülőtér biztonsági ellen-
őrzésén már önállóan kommunikáltunk az átvizsgálást 
végző repülőtéri alkalmazottal.  

Tartalmas 5 napot tölthettünk el Londonban, ahol a 
nyelv gyakorlásán és nevezetességek megcsodálásán 
kívül bepillanthattunk egy közel 9 milliós világváros 
mindennapjaiba. Tapasztaltuk, hogy London milyen 
sokszínű, óriási méretei ellenére is mennyire működő 
város, és az emberek, bolti eladók mennyire barátságo-
sak, mosolygósak és közvetlenek.  

Ezúton is köszönjük a Nyíregyházi Egyetemnek ezt a 
nagyszerű lehetőséget. Bizton állíthatjuk, hogy rendkí-
vül sok hasznos tudással, tapasztalattal és életre szóló 
élményekkel gazdagodtunk! 

Katona Mónika (12.e) és Greszing Tamás (12.b) 
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Iskolánk és a szentegyházi Gábor Áron Líceum kapcso-
lata a kilencvenes években kezdődött. 2005-ben testvér-
iskolai megállapodást kötöttünk. Ettől kezdve főleg 
pályázatok segítségével gyakrabban találkoztunk. Ezt a 
kapcsolatot szeretnénk tovább ápolni. 

A történelem tantárgyhoz kapcsolódóan fontosnak te-
kintjük, hogy a tanulók, akik csak könyvből ismerik a 
történelmet, megtapasztalják, hogy élnek, hogy boldo-
gulnak szülőföldjükön egy másik országban élő magya-
rok. Milyen nehézségekkel kell megküzdeni napi éle-
tükben? Miben tudjuk segíteni őket, hogy őrizzék ha-
gyományaikat, nyelvüket? 

Az előkészítő órán az iskola tanárának irányításával a 
diákok felidézik történelmi tanulmányaikat, információt 
gyűjtenek a témában. A külső szakértő etnográfus, mú-
zeumigazgató bemutató előadásán képekben is infor-
mációt kapnak előzetesen a későbbi látnivalókról. Az 
előadó a történelmi múltat bemutatva tárja elénk a je-
lenkor problémáit. 

Az idei évben még gyakoribbak lettek a találkozások: 
június 4-én találkozó volt a nemzeti összetartozás témá-
jában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján: pályázat 
segítségével a két iskola diákjaival meglátogattuk a 
Parlamentet, délután István, a király c. rockopera kon-
cert változatát nézhettük meg. Megismertettük tanulóin-
kat 1920. június 4-e, a nemzeti trauma napjának emlé-
kével.  

Ezután következett a HATÁRTALANUL pályázat 
ezévi első utazása: 
szeptember 30-án 
utaztunk Mátészal-
káról Szentegyhá-
zára. Útközben 
megálltunk Zila-
hon, itt megnéztük 
Fadrusz János által 
készített Wesselé-
nyi Miklós-szobrot. 
A reformkor nagy 
politikusának méltatása, tevékenységének bemutatása 
sajnos, csak messziről történt, mert felújítás miatt körbe 
van kerítve. Innen elsétáltunk a Református Gimnázi-
umhoz, ahol megnéztük Ady Endre szobrát, meghall-
gattuk az iskola történetét. 

Október 1. A 
Barcaságba utaz-
tunk. A tanulók 
átfogó képet 
kaptak az Er-
délyben évszáza-
dokon át fontos 
szerepet betöltő 
szászokról és az 

evangélikus vallásról, eközben földrajzi ismereteik is 
gyarapodtak. Nevezetességek: 

•Brassó: a Fekete templom, Johannes Honterus szobra, 
a régi városháza, a zsinagóga, a Katalin-kapu, a Zsinór 
utca. 

•Prázsmár: az erődtemplom, a Szent Keresztszárnyas 
oltár, a szalonnakamrák és a barbakán. 

•Barcarozsnyó: a parasztvár megtekintése. 

•Törcsvár: a kastély igazi története és a Drakula-mítosz 
megismerése. 

Október 2. Sóvidék: A tanulók megismerik a só szere-
pét a sóvidéki székelyek életében, így gazdaságtörténel-
mi ismereteik is bővülnek. 

•Parajd: a sóbánya és a Só-szoros. 

•Szováta: a sós 
tavak, a 
sósziklák és a 
kilátó. A Medve-
tó vize a 
helioterm jelen-
ség megismeré-
se, melynek kö-
vetkeztében 35°
C-ra is felmeleg-
szik 2 méter mélységig; de a tó kialakulásakor legmele-
gebb rétegében 80°C-ot is mértek. Hőmérséklete a be-
ömlő édesvíz és a fürdőzők miatt jelentősen csökken. 

•Korond: a székelykapuk hagyományának ismertetése, 
megtekintése, majd szabad program a vásárban. 

Október 3.•Segesvár és környéke: a szász és magyar 
történelem emlékeinek megismerése, különös tekintet-
tel az 1848-1849-es szabadságharc százhetven éves év-
fordulójára és Petőfi Sándorra. A Diáklépcsőn felsétál-
tunk a Felsővárosi evangélikus templomba és iskolába. 
Több, mint százhetven lépcsőfoka van, fedett, fa ácsolat 
védi. 

•Székelykeresztúr: Petőfi körtefája, a Molnár István 
Múzeum. Most 5 db körtét nevelt az utód körtefa. 

•Fehéregyháza: a segesvári csata emlékműve és a Petőfi
-emlékmű. 

•Segesvár: a történelmi belváros (az óratorony, a vár-
templom, a diáklépcső, a Pe-
tőfi-szobor). 

•Szászkézd: az evangélikus 
templom és a parasztvár. 

Október 4. Hazautazás: Ko-
lozsvár: Mátyás király szülő-
házának és a szintén Fadrusz 
János által készített szobrának 
megtekintése. A Szent Mihály
-templom meglátogatása, a 
templom történetének bemu-
tatása. A Farkas utcai refor-
mátus templom felkeresése, 
történelmi szerepének megis-
merése, a templom előtt található Szent György-szobor 
megtekintése. Sajnos, az eső és időhiány miatt csak 
buszos körutazásra került sor, de Szabó Gábor tanár úr 
itt is elmesélte a legfontosabb tudnivalókat. 

Deme Endre gyakorlati oktatásvezető 
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40 éves osztálytalálkozón vett részt az 1979-ben végzett 
IV.H osztály. Az egykori Gépészeti szakos osztály 303-1 
esztergályos, 303-3 géplakatos osztályból tevődött össze. 
Találkozó helyszíne a Vándor Vendégház és Horgásztó 
volt Gyügyén. 
A találkozón megjelent 20 fő öregdiák, 11 fő hozzátarto-
zó, illetve Plesu Csabáné tanárnő, Plesu Csaba osztályfő-
nök.  
Az osztály tanulói az eddig eltelt időszakban 5 évente 
mindig találkoztak, összetartó a közösség. A találkozó 
szombaton 10 órakor kezdődött és (igen jó hangulatban) 
vasárnap hajnalig tartott. 

Tíz éve végzett az első nyelvi előkészítő osztály, a 13.f. 
Osztályfőnökük Kosztyu Miklós tanár úr volt.  

Osztályfőnöki óra keretében mondták el, hogy alakult az 
életük, majd közös vacsorával ünnepeltek. 

10 éves érettségi találkozót tartott a 2009-ben végzett közgaz-
dasági szakos 12.e osztály. A találkozó az iskolában 202. tan-
teremben volt, melyen 20 egykori diák vett részt osztályfőnö-
kükkel, Plesu Csaba tanár úrral.  
Az osztályfőnöki órán mindenki elmondta, mi történt vele az 
elmúlt 10 évben, majd ezt követően vacsora és kötetlen be-
szélgetés következett a Provolone étteremben. 

Szeptemberben testnevelés óra keretében kerékpár-
túrán vett részt a 12.d osztály  

Halászné Kónya Hajnalka tanárnő vezetésével. 

Kerékpártúrára vitte a 11.b osztályt Úrné Szűcs Éva Ivett  
osztályfőnök az ősz folyamán.  

A túrát Borbély Attila testnevelő tanár szervezte. 

2019. október 9-én sütivásárt rendezett az egészség-
ügyi munkaközösség. Sajnos az idén kevés osztály 
támogatta a kezdeményezést.  
54.000,-Ft gyűlt össze, amelyből 20.000,-Ft-ot kapott 
iskolánk alapítványa, a fennmaradó összeget egész-
ségügyi eszközök vásárlására fordították.  
A vásár lebonyolítását Házi Sándor Zoltánné és Filep 
Ernőné végezte.  
Ezúton köszönjük a felajánlók, támogatók munkáját! 
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A megfejtés angolul: "A tavasz egyik jelzője".  

Iskolánk humán munkaközössége házi szavalóversenyt ren-
dezett a 9. évfolyam tanulói számára. A verseny célja a tehet-
ségek felfedezése, megmérettetése volt.  
A diákok a kedvenc versüket adhatták elő a zsűri tagjainak, 
akik nehéz helyzetben voltak, hiszen mindenki jól szerepelt. 

A tíz jelentkező közül hárman 
betegség miatt nem voltak jelen. 
A versenyzők: a 9.c osztályból 
Kósa László, Murguly Alexander, 
a 9. e osztályból Pál Valentina, 
Lengyel Fanni,  Fagyal Ildikó, a 9. 
f osztályból Jónás Beatrix és Jónás 
Cintia. A zsűri elnöke Fülöpné 
Kecskés Judit igazgatóhelyettes 
volt. 
A felkészítő tanárok Szűcsné Kerti 
Éva, Tömöriné Pregon Ildikó, 
Vékonyné Kovács Judit tanárnők. 
Első helyezett Pál Valentina lett, 
aki iskolánkat képviselte október 
16-án a Képes Géza Könyvtárban rendezett városi szavaló-
versenyen. 
Gratulálunk a versenyzőnknek! 

Huszadik alkalommal rendez-
ték meg a Balatonalmádi 
Szent Erzsébet liget 6 db sala-
kos teniszpályáján az Orszá-
gos Pedagógus Teniszbajnok-
ságot.   
A Pedagógusok Szakszerve-
zete által szervezett sportese-
ményen Halászné Kónya Haj-
nalka tanárnő a jubileumon a 
rangos ezüstérmet szerezte 
meg.  
Gratulálunk, további jó egész-
séget és sikeres versenyzést 
kívánunk tanárnőnek! 

Rajz: Farkas Dávid 10.b 

A Mátészalka várossá avatásának 50. és Képes Géza születé-
sének 110. évfordulójára rendezett városi szavalóversenyen  9 
tanulónk képviselte az iskolát.  

Közülük Csicsák Dávid 11.e osztályos tanuló különdíjban 
részesült, Szabó Antal 11.c osztályos diákunk pedig I. helye-
zést ért el.  

Gratulálunk a versenyzőknek! 

Hatalmas sikert ért el iskolánk 9.e 
osztályos tanulója, Csegezi Ádám. 
Magyar bajnoki címet szerzett a 
2019. szeptember 26-án Győrben 
megrendezett Serdülő Ökölvívó Ma-
gyar Bajnokságon.  

A 48 kg-os kategóriában induló ver-
senyző eddigi pályafutása során 5 
mérkőzésen bokszolt, valamennyit 
megnyerte.  

Vánczku Csaba edző elmondása 
szerint az igen tehetséges ifjú ökölví-
vó kimagasló tagja a csapatnak, hi-
szen az egyesület eddig 10 érmet szerzett országos verse-
nyeken, de Ádámé az első bajnoki cím.  

Gratulálunk, további sikeres szereplést kívánunk!  

Az 1956-os forradalmat felidéző emlékműsor 
zárásaként elhangzó dalt  iskolánk énekkara és 
egyik zenekara közösen adta elő összehangolt 

munka eredményeként.  



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

Köszönjük a cikkek íróinak munkáját! Továbbra is várjuk verseiteket, cikkeiteket, rajzaitokat! 
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Takács Roland  
csapatkapitány veszi át a 
győztes csapatnak járó 

serleget  

 V. KORCSOPORT  
(9.-10. évfolyam) 

 

LÁNYOK    FIÚK 
60m 

1. Kemenyiczki Evelin 10.e  1. Makula András 9.d 
2. Fagyal Ildikó 9.e   2. Rácz Ferenc 10.b 
3. Hegedűs Erika 9.e   3. Oláh László 10.e 

2000m 
1. Kemenyiczki Evelin 10.e  1. Oláh László 10.e 
2. Fagyal Ildikó 9.e   2. Karikás Zsombor 10.e 
3.Ötvös Dorina 10.e   3. Pajti Kristóf 10.e 

Kislabdahajítás 
1. Bódi Dominika 10.e   1. Csatlós György 9.b 
2. Balogh Szintia 10.e   2. Rácz Ferenc 10.b,  
3. Ötvös Dorina 10.e      Oláh László 10.e 
     3. Jáncsik Sándor 10.c 

Távolugrás 
1. Hegedűs Erika 9.e   1. Csatlós György 9.b 
    Fagyal Ildikó 9.e   2. Szabó Attila 10.c 
2. Kemenyiczki Evelin 10.e  3. Bákonyi Gábor 10.e 
3. Ábri Tímea 10.e  

EREDMÉNYEK 
VI. KORCSOPORT (11.-12. évfolyam) 

 

LÁNYOK    FIÚK 
60m 

1. Szőke Eszter 12.e   1. Huszti Péter 12.c 
2.Gál Panna 12.e   2.Oláh Ádám 12.e 
3. Bíró Eszter 12.e   3. Darabánt Dávid 12.e 

2000m 
1. Tóth Klaudia 11.b   1. Erdős Alex 12.e 
2. Rácz Krisztina 11.b   2. Varga Bendegúz 11.b 
     3. Lakatos József 12.e 

Kislabdahajítás 
1. Szabó Krisztina 12.e  1. Rácz József 12.c 
2. Hakucsák Kinga 11.a  2. Kincs Levente 10.b 
3. Balogh Vivien 11.a   3. Hiripi Márk 11.e 

Távolugrás 
1. Simon Katalin 11.d   1. Pályi Szebasztián 12.d 
2. Gál Panna 12.e   2. Huszti Péter 12.c 
3. Borbély Vivien 12.a   3. Sipos Patrik 12.b 

ATLÉTIKAVERSENY 
 

2019. szeptember 18-án atlétikaversenyt rendeztek testnevelőink. Az eredmények a következők lettek. 

„ A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerő-
teljesebb nevelőeszköze.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

A tanulók fizikai állapotfelmérése, a Nemzeti Egységes Tanulói 
Fittségi Teszt (NETFIT) a 2014/2015-ös tanévben vette kezdetét. 
Így az iskolánkba újonnan érkező diákok számára sem ismeretlen ez 
a mérés. 

Néhány mondatban igyekszem összefoglalni számotokra, mi is en-
nek a tesztnek a lényege, mi lenne a szerepe az életetekben. 

A tesztekkel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet 
mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. 
Ez a három fő komponens: 

 a testösszetétel profil: testzsír százalék, testtömeg index, 

 a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi 
(állóképességi) profil, 

 a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő-állóképesség, 
hajlékonyság), vázizomzat fittségi profil és hajlékonysági profil. 

Azt már megszokhattátok, hogy összesen 9 tesztet kell végrehajta-
notok, melyek rögzítését követően megfelelő zóna besorolást kap-
tok. A NETFIT nemhez, életkorhoz megfelelő zónaértékeket jelöl 
meg, mely alapján a tanulók elhelyezhetőek: az egészségzóna, a 
fejlesztés szüksége, a fokozott fejlesztés szükséges kategóriákban. 

A testösszetétel és tápláltsági profilnál (a testmagasság kivételével), 

valamint az állóképességi ingafutás teszt esetében egészséges fej-
lesztés szükséges, és fokozott fejlesztés zónákba kerülhettek. A 
többi tesztnél két zóna szerinti a besorolás: egészséges, illetve fej-
lesztés szükséges zónák. 

Testnevelő kollégáim mindegyike a méréseket követően összegzi, 
hogy eredményeitek alapján milyen zónába estek. Ennek ellenére az 
a tapasztalatunk, hogy nem követitek nyomon eredményeiteket, így 
nem is tudtok arról, hogy fejlődtetek-e vagy sem az előző tanévek-
hez képest. Jómagam végeztem néhány összehasonlítást, mely során 
iskolánk eredményét és az országos átlageredményt hasonlítottam 
össze. Sajnos, a tesztek nagy részében le vagyunk maradva az orszá-
gos átlagtól (pl. ütemezett fekvőtámasz). A többi eredményt hama-
rosan nyomon tudjátok követni a tornaterem melletti faliújságon is, 
így képet kaptok arról, melyek azok a területek, amelyekben jól, 
illetve kevésbé jól teljesítettetek. 

Ezen szeretnénk változtatni és arra ösztönözni benneteket, hogy 
tartsátok fontosnak egy megfelelő fittségi állapot elérését.  

Nyiregyháziné Misley Katalin 
testnevelő 

Fiúk eredményei 

Ütemezett fekvőtámasz 

Lányok eredményei 

Gratulálunk a diákoknak! 
Köszönjük a testnevelők felkészítő és lebonyolító munkáját! 


