
27. évfolyam 3., 4. szám         2020. október, december 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI  

ÜNNEPEKET ÉS  

SIKEREKBEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

Ebben a tanévben sajnos 
elmaradtak az év végén szo-
kásos nyílt napok a vírus-
helyzet miatt. Ezért isko-
lánk bemutatására, népsze-
rűsítésére az oktatott szak-
mák ismertetésére az online 
médiát használjuk. A YouTube-on a Gépész Tv” nevű 
csatornán 10 hosszabb-rövidebb videó segítségével lát-

hatják az érdeklődők, 
hogy milyen körülmé-
nyek között és milyen 
módon történik a Gépé-
szeti Technikumban az 
oktatás.  

A videók nagy részét a pályaorientációs 
munkacsoport készítette, a tanárok és a 
diákok segítségével, közreműködésével. 
A videók a Facebook közösségi oldalán 
is megosztásra kerültek.  
Reméljük, hogy az online média és az 
általános iskolákba eljuttatott szórólapok 
segítségével minden nyolcadikos megfe-
lelően tud tájékozódni iskolánk életéről, elősegítve ezzel 
a továbbtanulással kapcsolatos döntéseket.  

A rajzokat Farkas Dávid (11.b) készítette. 
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ÚJ OKTATÓINK 
Ebben a tanévben hat oktató 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?  

- Az érettségit követően elhelyezked-
tem az Ipari Szerelvény- és Gépgyár 
Mátészalkai Szerelvény Gyárában, 
mint minőségellenőr. A diploma 
megszerzését követően a Technológi-
ai Osztályon dolgoztam, ahol gyárt-
mányfejlesztéssel és minőségbiztosí-
tással foglalkoztam. 1991-től 2000-ig 
Nagyecseden a GAMESZ-nél vezetői 
állásban dolgoztam. Ezt követően 

2000-2008-ig a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat tiborszállási Ápoló-
Gondozó Otthonának gazdasági vezetője voltam. Leg-
utóbb a Szalka-Víz Kft.-nél voltam gazdasági vezető, 
mellette 2016. 05. 30-tól – 2019. 12. 13-ig a társaság 
ügyvezetője is voltam.  

- Tanulmányaim: Bánki Donát Gépipari Műszaki Főis-
kola 1990.Gépész üzemmérnök, Budapesti Gazdasági 
Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 2002. 
Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon, Buda-
pesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főis-
kolai Kar 2005.Pénzügy vállalkozási szak Európai Uni-
ós pénzügyek szakértő (másoddiploma), SZÓKRA-
TÉSZ Külgazdasági Akadémia 2007. Európai Uniós 
Pályázati Szakértő, LANSOFT Debrecen 2003. ECDL 
Start Európai Számítógép-használói Jogosítvány.  

- Jelenleg a 9.b és 9.c osztályokban anyag- és gyártásis-

meret, műszaki rajz alapjai tantárgyakat, a 9.b-2. cso-
portban fémipari megmunkálások gyakorlatot, a 9.c osz-
tályban villamos alapismereteket, a 9.c-2. csoportban 
villamos alapismeret gyakorlatot, a 10.c osztályban gé-
pészeti anyagok tantárgyat, a 11-12. osztályban gépele-
meket, a 13.c osztályban forgácsoló megmunkálások, 
műszaki rajz alapjai tantárgyat, villamos áramkörök 
mérése, dokumentálása gyakorlatot tanítok.  

- Az iskolát jónak tartom, az iskola vezetése dolgozóival 
humánusan jár el problémáik kezelésében, a munkafel-
tételekben még vannak hiányosságok (pl. internet, esz-
köz ellátottság, stb.), de maximálisan törekednek a jobb 
feltételek megteremtésére. Sajnos a munkatársak jobb 
megismerésére kevés lehetőség adódik, melyet a koro-
navírus járvány még inkább akadályoz. 

- Első házasságomból van egy 34 éves fiam, aki Nagy-
ecseden lakik, vele jó a kapcsolatom, de már önálló éle-
tet él. Jelenleg Ópályiban lakom új családommal, szak-
gyógyszerész végzettségű feleségemmel és 5 éves kislá-
nyommal. 

- Szabadidőmben szívesen sportoltam, a futás mellett 
rendszeresen (30 évig) fociztam a nagyecsedi öregfiúk 
csapatban.  Sajnos korom, leterheltségem és a távolság 
miatt a foci elmaradt. Mivel a tanórákra való felkészülés 
és egyéb adminisztrációs terhek, a családi feladataim 
miatt jelenleg kevés szabadidőm marad, azt kertészke-
déssel és barkácsolással igyekszem eltölteni. 

- 2002 és 2018 között a Hoya-ban dolgoztam, egy év megszakítással, mert 2013 és 2014 
közötti időszakot a Szatmár Optikánál töltöttem. 2018-tól a Flabegnél dolgoztam és onnan 
jöttem a Gépészetibe. 

- Középiskolai tanulmányaimat a debreceni Brassai Sámuel Műszaki Középiskolában vé-
geztem 1992 és 1997 között, ahol mechatronikai technikusi szakmát szereztem. A kecske-
méti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán szereztem gépészmérnöki diplomát 
2001-ben. 

- A gépész osztályokban tanítok (9.c, 10.c, 11.c, 13.c és 14.c) gépészeti alapismereteket, 
gépészeti alapozó feladatokat, karbantartás gyakorlatot, villamossági alapismereteket, for-
gácsolást. 

-Az iskolát egy jól felszerelt, modern iskolának tartom. Mind a tanári, mind a diákközösség jó. Az iskola megfele-
lő alapot nyújt a diákoknak mind a továbbtanuláshoz, mind pedig a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. 

- Nős vagyok, egy 9 éves kislány édesapja. 

- Szabadidőmet igyekszem a családom körében tölteni. Sokat olvasok, illetve gyűjtöm is a könyveket.  

- Korábban hang és fénytechnikusként dolgoztam Mátészalka legszínvonalasabb szórakozó-
helyén. 

- Középiskolai tanulmányaimat a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végez-
tem, onnan felvételiztem a Nyíregyházi Egyetemre, ahol programtervező informatikus diplo-
mát szereztem. 

- Leginkább informatikus osztályokban tanítok informatikát, programozást. 

- Az iskolát, mind oktatási szempontból, mind technológia szempontból fejlettnek tartom.  

A diákok tisztelettudóak és szorgalmasak, a kollégák pedig barátságosak. 

- Családom még nincs, túl fiatalnak tartom magam még hozzá, de párkapcsolatban élek. 

- A szabadidőmet általában ismerőseimmel, barátaimmal töltöm. 

Némedi Lajos 

Sultész Attila 

Pálfi Máté 
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- Korábbi munkahelyeim: Takarékszövetkezetben különböző pozíciókban - általános ügyin-
téző, pénztáros, fiókvezető, befektetési tanácsadó - 12 évig, Báthory István Katolikus Gimná-
zium Nyírbátor - Rendszergazda egy évig, két évig főállású vállalkozó - Biztosítási ügynök, 
Fotó és videó kivitelező. Ezen kívül több munkahelyen is dolgoztam hosszabb-rövidebb ide-
ig.  

- Tanulmányaim:  Sipkay Barna Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakközépiskola - Üzleti 
ügyintéző, Gábor Dénes Főiskola - Biztonságtechnikai Mérnök. 

- Többségében 9. és 10. évfolyamon tanítok informatikát, digitális kultúrát, és 13. évfolya-
mon információ és technológiai alapokat.  

- Az iskola jól szervezetten működik, sokrétű tudást biztosít a "jövő" generációjának. A diákok összetétele is 
sokrétű, de ez a szakmai sokszínűségnek is betudható. A tanári közösség baráti, úgy érzem ez alatt a kevés idő 
alatt sikerült "egy kicsit" beilleszkednem.  

- Házas vagyok 15 éve, van három lány gyermekem. Mátészalkán lakom négy éve, kertes családi házban.  

- Szabadidőmben a vállalkozásomat fejlesztem, azokkal kapcsolatos tevékenységeket végzem. Szeretem a tech-
nikai újdonságokat, szeretek a családommal kirándulni, a szabadban eltölteni az időt. 

- Korábban informatikusként dolgoztam néhány évig, de úgy döntöttem, hogy szeretnék ta-
nárként elhelyezkedni, mert gyerekkorom óta ez volt a vágyam. 

- A Gépészetiben tanultam informatika szakon, ezután elvégeztem egy informatikai rendszer-
gazda OKJ képzést, majd a Nyíregyházi Egyetemen informatika-rajz és vizuális kultúra tanári 
szakán diplomáztam. 

- 9.-től 11. évfolyamig tanítok informatika szakosokat hálózatismeret, információs technoló-
giai alapok, digitális kultúra és programozási alapok tantárgyakból. 

- Diákként is a Gépészes voltam, akkor is nagyon szerettem ide járni, ugyanúgy, mint most, 
csak már tanárként. Szeretek tanítani, de a legfontosabb számomra, hogy tudást adhatok át a 
diákok számára, és nem utolsósorban a tananyag elsajátítása mellett hasznosíthatják mindezt 
a közeljövőben. 

- Szüleimmel élek együtt, de pár év múlva szeretnék családot, jelenleg párkapcsolatban élek.  

- Szabadidőmet utazással, párommal és a barátaimmal töltöm, igyekszünk együtt minél több időt eltölteni, kirán-
dulni és ezáltal több és szebb helyekre eljutni. 

Szerencsi Zoltán 

Varga Georgina 

- Évekig a mátészalkai kórház-
ban dolgoztam az intenzív osztá-
lyon, majd a műtőben anestes-
ként. Ezt követően több mint 10 
évig orvoslátogató voltam. Az-
tán dolgoztam az EFI-nél eü 
szakmai vezetőként,ill. házior-
vosi praxisban, és vezettem több 

ügyeletet is szakmai igazga-
tóként.  

Ez mind-mind sok tapasztalatot adott számomra. 

- Tanulmányaim: Az alapdiplomámat a DE-EFK szer-
zetem, majd a mesterképzést a Budapesten Semmelweis 
Egyetemem végeztem el. A DEOEC Manager képzésén 
szereztem meg az Egészségügyi szakmanageri diplomá-
mat. 
Jelenleg is tanulok, a Debreceni Egyetem Gazdaságtu-
dományi karán Coach szakon. 

- A 9.f, 10.f, 13.d, 13.f osztályokban és az esti képzés-
ben is tanítok ápolástan és gondozástant, klinikumi gya-
korlatot, klinikai komplex szimulációs gyakorlatot, 
kommunikációt, kommunikáció alapjait, munkavállalói 
ismereteket, munka és balesetvédelmet, elsősegélynyúj-
tást, irányított gyógyszerelést. 

- Itt az iskolában egy nagyon jó közösségbe kerültem.  

A kolléganőim nagyon segítőkészek. Igazán jó hangu-
latban tudunk dolgozni. Mind szakmailag, mind embe-
rileg kiválóak. 

- Elvileg Budapesten élek, de mivel nagyon sokat tar-
tózkodom itthon apukám gyengélkedése miatt, újra ko-
csordi lakos is lettem. Mivel fontos a család számunkra, 
így tudjuk megoldani, hogy sokat vagyok itt, és inkább 
hétvégén vagyok Pesten. Szerencsére a párom minden-
ben támogat. Felváltva utazunk.  

Boldog családban élek. Van két csodás gyermekem, a 
lányom a mátészalkai földhivatalnál dolgozik, a fiam 
maradt Budapesten és a budai mentőállomáson mentős. 
Van két gyönyörű unokám, akiket imádok. 

- Szabadidőmben nagyon sokat vagyok a természetben. 
Imádok utazni, repülni, országokat, városokat felfedez-
ni, kultúrákat megismerni.  
Sokat olvasok, igen jelentős mennyiségű könyvvel ren-
delkezem, sokat foglalkozok önfejlesztéssel.  
 
Nagyon pozitív ember vagyok, imádok emberekkel fog-
lakozni. Hálás vagyok az életemért. 

Dr. Sahinné Kása Erzsébet 
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A programozás megtanulásával 
jobban tájékozódunk a gyorsan 

változó világban, segít megérteni a különböző technológiák 

működését, készség- és képességfejlesztő hatásának köszön-
hetően pedig új ötleteket és innovációkat dolgozhatunk ki. 

Idén 6. alkalommal csatlakoztunk a kontinensünkön szerve-

ződő programozást népszerű-
sítő rendezvénysorozathoz, a 
Kódolás hetéhez. 

Iskolai csapatok küzdelme 
zajlott a Kódolók Ásza cím-
ért! 2020. október 12-i héten 
plakátok árasztották el az is-
kolai faliújságokat, a számí-

tástechnika termek ajtajait. A felhívásban 3-4 fős csapatok 
szerveződését várták az informatikatanáraink. 5 napon ke-
resztül QR kódban beolvasható feladatokat is kaptunk ekkor, 
ami naponta újult és különböző kódolási technikájú (ASCII, 

Caesar) volt. A verseny október 
16-án a 6-7-órában zajlott, 12 
csapat nevezett 45 fővel.  

Összesen 4 állomáson kellett fel-
adatokat megoldani Edison robot, 
Scottie Go!, C# és python környe-
zetben. A feladatokat tanáraink 
Lengyel István, Varga Georgina, 

Jakabné Márton Klára, Pálfi Máté 

és Szerencsi Zoltán készí-
tették és bonyolítottak le. 
Ezek a feladatok úgy let-

tek összeállítva, hogy a 9-
12. osztályosoknak egy-
aránt megoldható legyen, 
de kellő kihívásokkal is 

rendelkezzenek. Nagyon 
jó volt a hangulat, egy-
egy állomást, már szinte 
sajnálva hagytak el a csapatok, hiszen szerettek volna minél 
több feladatot még megoldani.  

A 90 perc után rövid pontszámítás, majd eredményhirdetés 
következett. Az első helyezett a 10.b osztály csapata 
(Makkai Balázs, Nagy Kristóf, Pataki Nándor, Vékony 

Ádám), a második a 9. a osztályból (Kádár Marcell, Szabó 
Gábor, Juhász Dominik), a harmadik helyezett 11.a osztály 
csapata (Hajdú Gergő, Csutak Dávid, Gebei László lett. Az 
első három helyezést elért csapat tagjai egy-egy pendrive-ot 

vehettek át. Ezúton is köszön-

jük a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum vezetésnek, illetve 
Nagy József igazgató úr, Lápo-
si Zoltán és Kiss Tibor igazga-

tóhelyettes uraknak a segítsé-
gét a megvalósításban. Gratu-
lálunk minden versenyzőnek, 
jövőre újra ugyanitt. ;) 

Szeptember 30-án volt a „Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis” 
verseny első fordulója, amelyen a 13. b osztályból több csapat is 
indult: Pénzangyalok (Török Regina, Gál Veronika, Kiss Dóra, 
Kiss Boglárka), Aranycsapat (Farkas Viktória, Borbély Ivett, Si-
mon Ivett, Filep Eszter), Moneypólium (Dienes Glória, Puskás 
Boglárka, Sepovics Erika, Lévai Gyöngyi), Pénzmosók (Széles 
István, Pályi Szebasztián, Demeter János, Kincs Martin).  
Nagyon érdekes kérdéseket kaptunk az első fordulóban, amelyet on-
line oldottunk meg, és rögtön láttuk az eredményt. Az október 15-én 
megrendezett második fordulóban osztályunkból három csapat 

jutott tovább: Arany-
csapat, Moneypólium, 
Pénzmosók.  
Délelőtt egy online 
tesztet kellett megol-
dani, majd délután 
videóhíváson keresztül 
versenyeztünk a me-
gye többi csapatával. 
Először villámkérdé-
sekre kellett válaszol-
ni, majd kifejtős kér-

dést kaptunk, amelyet a zsűri rögtön értékelt. A kérdések nagyon 
érdekesek voltak, amelyek a mindennapi pénzügyeket érintették. 

Felkészítő tanárunk 
Pénzes Zoltán volt. 
A Zsebpénzügyes 
verseny szeptember 
30-án vette kezdetét 
az első fordulójával. 
Minden forduló ros-
taként működött, így 
csak az adott körben 
élen végző csapatok 
juthattak tovább a 
következő fordulóba. 
Osztályunkból négy 3 fős csapat is nevezett, felkészítő tanárainknak 
hála két csapat is továbbjutott a második fordulóba: Moneypólium 
(tagjai: Sepovics Erika, Lévai Gyöngyi, Dienes Glória), Pénzes 
angyalok (tagjai: Gál Veronika, Török Regina, Tóth Fruzsina 
Napsugár) 
A verseny kérdései lefedték a 4 év alatt tanult szakmai tantárgyakat, 
a pénzügyet, statisztikát, számvitelt, adózást és gazdasági ismerete-
ket. A második forduló kitöltésére már több nap állt rendelkezésre, 
de a kezdés után 48 órán belül be kellett fejezni. Ezek a kérdések is 
érintették a gazdasági élet minden területét. Nagyon jó volt megmé-
rettetni magunkat, és sok új ismereteket szereztünk. Várjuk a követ-
kező versenyt!  

Cikkírók: Dienes Glória, Puskás Boglárka,  
Lévai Gyöngyi, Sepovics Erika 13.b 

Aranyoklevelet kapott iskolánk egykori igazgatója 
Pankotai Ferenc a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen.  
Igazgató Úrnak ötven éven át kifejtett szakmai tevé-
kenységének elismeréséül állították ki a jubileumi 
díszoklevelet. 
Az iskola minden dolgozója és tanulója nevében gra-
tulálunk és további jó egészséget kívánunk! 
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A Bátorligeti – ősláp Ter-
mészetvédelmi Terület 
megalapításának 70. év-
fordulója alkalmából a 
Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága alkotópá-
lyázatot hirdetett közép-
iskolás diákok számára.  

A láp védetté nyilvánítá-
sának évfordulója alkal-
mával szervezett pályáza-
ton az alkotóknak a terület különleges állat- és növényvilágát kel-
lett bemutatnia.  

Iskolánkat az alkotópályázaton Hegedűs Máté 10.a osztályos 
tanuló képviselte. 

A természettudományi munkaközösség idén rendhagyó 
módon szervezte meg a már hagyománnyá vált logikai 
matematika versenyét.  
A digitális oktatás alatt zajló megmérettetésen a diákok 
otthon oldhatták meg a feladatokat időre a Redmentá-
ban. A verseny IQ tesztekből, furfangos számrejtvé-
nyekből, szórakoztató logikai feladatokból állt.  
Örömünkre szolgált, hogy 81 diák szürkeállományát 
sikerült aznap egy kicsit megtornáztatni. Nagyon sike-
res megoldások születtek és szoros küzdelmek alakul-
tak ki. Gratulálunk minden résztvevő diáknak az elért 
eredményéért. Örülünk, hogy a lustaságra csábító hosz-
szú otthonlét ellenére éreztek motivációt, akaratot, ki-
tartást és hitet önmagukban a megmérettetésre.  
A feladatok összeállítását, a verseny lebonyolítását és 
kiértékelését Kissné Papp Anita és Tóth-Vonház Linda 
tanárnők végezték.  
Helyezettek évfolyamonként: 
9. évfolyam 
I. Lőrincz Péter  9.c 
II. Puskár Panna   9.d  
 Tóth Máté   9.c  
III. Alexa Levente  9.d  
 Lyáh Dávid   9.d  
 Tóth Bence   9.d  
10. évfolyam 

I. Tamási Dávid   10.b  
 Balázs Benjámin  10.b  

 
II. Májer Vivien   10.f  
 Vass Hajnalka   10.d  
 Nagy Vanda   10.b  
III. Sipeki Boglárka  10.d  
 

11. évfolyam 
I. Hajdú Gergő   11.a  
II.  Deák Dominik   11.b  

III. Csutak Dávid   11.a  
 Semencki Dávid  11.a  
 

12. évfolyam 
I. Balogh Róbert   12.a  

 Kiss Roland   12.b  
 Papp Vivien Mercédesz  12.d  
 

II. Tóth Klaudia   12.b  
 Katona László    12.b  
 Simon Katalin   12.d  
 Lőrincz Vivien   12.cf  
 
III. Vadon Krisztián Sándor  12.b  

„Vonulás a madárvilágban” címmel hirde-
tett rajzpályázatot a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága középiskolás fiatalok 
számára.  
A témában készült munkáknak az őszi ma-
dárvonulás során megfigyelhető fajokat, 
fajcsoportokat vagy a témához kapcsolódó 
hangulatképeket kellett ábrázolnia.  
A tanév első hónapjaiban megrendezett 
pályázaton iskolánk több tanulója is részt 
vett: Fagyal Ildikó 10.e, Farkas Dávid 11.b, 
Fehér Bianka 10.f, Hegedűs Máté 10.a, 
Kósa Brigitta 11.f, Kovács Fruzsina 10.f, 
Szabad Noémi 10.f 
A rajzpályázaton Kósa Brigitta 11.f osztá-

lyos tanuló második helyezést ért el.  

A Magyar Államkincstár idén 

hatodik alkalommal hirdette meg 

Mesterecset elnevezésű országos 

gyerek- és diákpályázatát, melyen 

az „Én így fizetek 20 év múlva” 

és az „Én így képzelem el a Ba-

bakötvényt” témákban alkothat-

tak a fiatalok. 

Az alkotópályázaton Kósa Brigit-

ta 11.f osztályos tanuló képvisel-

te iskolánkat.  
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Hagyomány iskolánkban, hogy a 9.évfolyamosok számára szavaló-
versenyt rendezünk.  
A megmérettetés célja az ifjú tehetségek felfedezése, akik később 
képviselhetik iskolánkat a városi rendezvényeken és a novemberi 
iskolai szintű szavalóversenyen. Nagy öröm számunkra, hogy min-
den 9. osztályból volt jelentkező, ami azt bizonyítja, hogy a fiatalok 
is szeretik a verseket. 
A tizenegy jelentkező közül a zsűri különdíját Algács Tamás And-
rás 9.a osztályos tanuló érdemelte ki. Harmadik helyen végzett 
Hicsár Szilárd a 9.b osztályból. Második helyezéstért el Petrohai 

Zoltán 9.e osztályos tanuló. A legjobb versmondó Szabó Lilla a 9.f osztályból. A zsűri tagjai Ácsné Szűcs Judit, Szűcsné 
Kerti Éva és Tömöriné Pregon Ildikó voltak.  A rendezvényt a humán munkaközösség szervezte. 

Az online oktatás alatt is dolgozott a humán munkaközösség, hiszen megrendeztük az 
iskolaszintű szavalóversenyt az előzőleg elküldött videóanyagok alapján.  
A zsűri tagjai Szabó Istvánné, Plesu Ádám, valamint Úrné Szücs Éva Ivett voltak. Pá-
lyázni Szabó Lőrinc közéleti témájú versével lehetett.  
A lelkes jelentkezők közül Szabó Lilla 9.f osztályos tanuló a költő Nefelejcs című versét 
adta elő, ezzel a 3. helyezést érte el. Második helyen végzett Bocskor Ágota a 11. f osz-
tályból Az üdvözült lány című verssel. A legjobb versmondónak Csicsák Dávid 12.e 
osztályos tanuló bizonyult, Szabó Lőrinc A Föld álma című versével. A jutalmukat és 
az oklevelüket a félévi bizonyítvánnyal vehetik át.  
A legjobb három előadó a Vörösmarty Kör által rendezett online versenyen is indult a 
beküldött pályázatával.  A zsűri Szabó Lilla 9.f osztályos és Csicsák Dávid 12.e osztá-
lyos tanulókat különdíjban részesítette, Bocskor Ágota 11.f osztályos diákunk pedig 

III. helyezett lett. Az okleveleket és a könyveket Kürti László, a Vörösmarty Kör alelnöke személyesen hozta el az isko-
lánkba. Gratulálunk  a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak! 

A magyar nyelv napja alkalmából rendezett helyesírási ver-
senyt iskolánk humán munkaközössége. 2011. óta november 13
-án ünnepeljük meg azt, hogy 1844-ben ezen a napon törvény-
ben fogadták el a magyar nyelvet államnyelvként.  

A versenyre 30 tanuló jelentkezett a négy évfolyamból. A 
Szűcsné Kerti Éva által elkészített feladatlapot Úrné Szücs Éva 
Ivett szerkesztette át Blank Quiz teszt formátumra. 

Ez sokak számára problémát jelentett, így végül csak 18 tanuló 
töltötte ki az űrlapot. 

A jelentkezők ötös érdemjegyet kaptak, a helyezést elérők pe-
dig dupla 5-öst. 

A nyertesek félévkor a bizonyítvánnyal együtt vehetik át az 
okleveleket és a díjakat. 

I. Szőke Miklós 12.cf (88/78 ponttal) 

II. Makkai Balázs 10.b (88/77 p) 

III. Szimicsku Áhim 12.cf (88/75 p) és Bartha Levente 9.c 
(88/66 p) osztályos tanulók. 

Az egész éves munkájuk alapján arra érdemes tanulók április-
ban részt vehetnek a humán munkaközösség által szervezett 
tanulmányi kiránduláson, amikor a Széphalmon található Ma-
gyar Nyelv Múzeumába látogatunk el. 

2020. március 5-én 
került sor a 19. Orszá-
gos középiskolai illem-
tani csapatverseny isko-
lai online fordulójára. 

A Győri Szakképzési 
Centrum Pálffy Miklós 
Kereskedelmi és Lo-
gisztikai Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolá-
ja által kiírt megméret-
tetésen mindkét csapa-
tunk a középmezőnyben 
végzett.  

A felkészítést és a ver-
seny iskolai szintű lebo-
nyolítását Szabó Ágnes 
tanárnő és Plesu Ádám 
tanár úr koordinálták.  

A hat versenyző díszes, 
névre szóló oklevél 
díjazásban részesült, 
amelynek fotóit az aláb-
biakban publikáljuk.   
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A megfejtés angolul: "A tavasz egyik jelzője".  

A mintegy félévig tartó „online kollégiumi élet” után diákjaink 
már nagyon várták a személyes találkozást. A kollégium földszint-
jén – a nyár végére – befejeződtek a felújítási munkálatok. Au-
gusztus 31-én beköltöztek kolisaink, jelenleg 107-en laknak ottho-
nos körülmények között. A másnap megtartott alakuló közgyűlé-
sen a megszokott tevékenységeken túl kiemelten foglalkoztunk a 
járványhelyzet miatt megkövetelt viselkedési normákkal.  

A kollégiumi- és az informatikai munkaközösség szeptember 15-
én egy vízitúrát szervezett a Túrra, Kölcsétől Túristvándiig. A tú-
rán minden évfolyam tanulói képviselték magukat. Szervezők és 
egyben kísérők Bródi Viktor és Lengyel István tanár urak voltak.  

Szeptember közepéig diákjaink a követ-
kező szakkörökből választhattak: Filmklub, Játék kör, Pályaorientációs kör, Természet-
barát kör, Sportkör, Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) önismereti kör.  

Október 6-án egész napos biciklitúrát szervezett Bródi Viktor tanár úr, melyen 21-en 
vettek részt. A programban szerepelt a Tomcsányi kastély és a Vadászmúzeum megte-
kintése valamint szalonnasütés a jándi Tisza-parton. A tanulók kísérésébe Fekete Gergő 
tanár úr is besegített. A 70 km-es távot mindenki teljesítette, fáradtan, de élményekkel 
gazdagon tért haza a kis csapat.  

Mindannyian vártuk első műsoros rendezvényünket, a „Szüreti mulatságot”, amire ok-
tóber 14-én került sor. Az idén sem maradt el a vidám jelenetek sokasága, a szüreti ha-
gyományok felidézése mellett a mindig látványos néptánc. A rendezvény szervezője 
Tarné Horváth Szilvia tanárnő és Bródi Viktor tanár úr volt.  

KOLLÉGIUMI ESEMÉNYEK 

Szeptember 19-én egy nagyon kis 
csapat vett részt egy körtúrán. A túra 
résztvevői Lengyel István tanár úr és 
Lengyel Szilárd (14.ab)diák voltak.  
A robogókon utazók meglátogatták 
Nagyarban a Petőfi fát, Szatmárcse-
kén Kölcsey Ferenc síremlékét, Túr-
istvándiban a vízimalmot és Penyigén 
a balladában megénekelt 9 kislány 
síremlékét. 

Az egész napos motorozás után gond 
nélkül, élményekkel gazdagon vissza-
tértek Mátészalkára. 

Osztálykirándulás 

Szeptember 20-21-22-én Nagy Attila és Fekete Gergő kíséret-
ében osztálykiránduláson vett részt a 12.e rendész osztály 
Tiborszálláson az ifjúsági táborban.  
A kiránduláson szalonnasütés, discózás, íjászkodás, kerékpá-
rozás, bográcsozás, éjszakai gyalogos túra mellett, Tulbura 
Gábor polgármester úr idegenvezetésével a tiborszállási ön-
kormányzat közvetlen közelében lévő falumúzeumot is meg-
látogattuk.  

Vadlán Ultra terep 2020 

2020. október 3-án, negyedik alkalommal rendezték meg a 
Vadlán Ultra terepfutó versenyt a csodálatos őszi színekben 
pompázó Keszthelyi hegységben.  

Egyéni nevezéssel indultam 
108 km-es távon. A helyenként 
extrem emelkedőkkel és lejtők-
kel tarkított pályán 16 óra 13 

perc alatt a 41. helyen sikerült 
célba érni. Olyan kiváló és 
tapasztalt ultrafutókkal indul-
hattam mint a győztes Dittrich 

András, vagy a tavalyi első 
helyezett, Nyíregyházán élő 
Belus Tamás.  

A mindent a futókért elven, a 
profi rendezés és remek hangu-
lat jellemezte az egész versenyt, amely verseny élményért 
örök hálám a szervezőknek. 

Nagy Attila testnevelő 
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Iskolánkban az ősz  folyamán atlétika versenyt szerveztek testnevelőink.  

Az alábbi eredmények születtek:  

 
V. KORCSOPORT (9.-10. évfolyam) 

         LÁNYOK        FIÚK 
60m 

1. Meczner Marcella 10.c    1. Erdei Attila 10.e 
2. Éles Dorina 9.e     2. Csegezi Ádám 10.e 
3. Botos Magdolna  9.f     3. Madácsi Erik 9.e 
 

2000m 
1. Éles Dorina 9.e     1. Rácz Erik 9.e 
2. Botos Magdolna 9.f     2. Petrohai Zoltán 9.e 
3. Kádár Panna 9.e     3. Kelemen Csaba 10.c 
 

Kislabdadobás 
1. Veres Vanessza 9.f     1. Csatlós György 10.b 
2. Makara Vivien 10.e     2. Murguly Alexander 10.c 
3. Botos Magdolna 9.f         Jónás Márk 9.e 
        3. Lakatos Márk 9.e 
            Balogh Krisztián 9.c 
 

Távolugrás 
1. Meczner Marcella 10.c    1. Csatlós György 10.b 
2. Makara Vivien 10.e     2. Soós Zoltán 10.d 
2. Pál Valentina 10.e         Pecséri Csaba 9.c 
        3. Csegezi Ádám 10.e  
 

VI. KORCSOPORT (11.-12. évfolyam) 
 
        LÁNYOK       FIÚK 

60m 
1. Serbán Katalin 11.f     1.Tisza Szabolcs 11.e 
2. Balogh Dorina 12.e     2.Oláh László 11.e 
3. Kemenyiczki Evelin 11.e       Csaholczi Martin 11.e 
        3. Karikás Zsombor 11.e 
        Különdíj: Rácz Ferenc 10.b 
 

2000m 
1. Kemenyiczki Evelin 11.e    1. Oláh László 11.e 
2. Ötvös Dorina 11.e     2. Karikás Zsombor 11.e 
3. Petrohai Klára 11.e     3. Koza Zoltán 12.e 
 

Kislabdadobás 
1. Hakucsák Kinga 12.b    1. Oláh László 11.e 
2. Balogh Szintia 11.e     2. Hiába Patrik 11.e 
3. Kemenyiczki Evelin 11.e    3. Kiss Péter 11.e 
      

Távolugrás 
1. Simon Katalin 12.d     1. Ilyés Zoltán 12.e 
2. Serbán Katalin 11.f     2. Szender Levente 12.e 
3. Kósa Vanda 11.f         Gaál Henrik 11.e 
        3. Puskár Bence 11.c 


